
ПРОТОКОЛ 

от 
публично обсъждане на актуализация на бюджета за 2019 г. - промяна в разчета за 

финансиране на капиталови разходи за 2019 г. на община Добричка 

Днес, 27.08.2019г. от .10.00 часа в зала 108 на Община Добричка се проведе публично 
обсъждане на актуализация ма бюджета за 2019 г. - промяна в разчета за финансиране на 
капиталови разходи за 2019 г. на община Добричка по покана на кмета на общината. 

На обсъждането присъстваха г-н Тошко Петков - кмет на Община Добричка, г-н Иван 
Иванов - зам.-кмет на Община Добричка, г-жа Илдъз Юнус - зам.-кмет на Община Добричка, 
кметове и кметски наместници на населени места иа територията на община Добричка, 
общински съветници и служители от общинска администрация. 

В законоустановеният тридесет дневен срок от публикуване на поканата до местната 
общност за даване на становища и предложения има постъпило становище в община 
Добричка с ВхК-4198/15.08.2019 г. 

Г-н Пл. Станчев- председател на общински съвет- „На основание чл.84, ал. 6 от ЗГ1Ф 
днес провеждаме публично обсъждане на актуализация на бюджета за 2019 г. - промяна в 
разчета за финансиране иа капиталови разходи за 2019 г. на община Добричка, за което е 
отправена поканата от Кмета на общината до мсстната общност за публичното обсъждано и 
даде думата на инж. Тошко Петков- кмет на община Добричка да даде някои разяснения." 

Г-н Т. Петков — „Уважаеми дами и господа! Днес провеждаме публично обсъждане 
на актуализация на бюджета за 2019 г. - промяна в разчета за финансиране на капиталови 
разходи за 2019 г. на община Добричка," 

Г-н Тошко Петков запозна присъстващите с поканата, с мотивите, които зачете, и 
запозна присъстващите кога и къде е публикувана. 

Уведоми аудиторията и ги запозна с получено становище от Димитър Чернев-
общински съветник при ДОбС, който е изразил становище, че към настоящия момент 
разходването иа средствата от „резерва" за болестта „африканска чума по свинете" е по-
уместен и значим мотив от отпускането на средства за ремонт на покривна конструкция на 
джамията в с. Камен и предлага в проекта за решение в предложението на кмета да отпадне 
капиталовия трансфер за „Мюсюлманското настоятелство" с. Камен. 

Кметът изрази своите мотиви и аргументи за несъгласие със становището на Д. Чернев 
по отношение на това за какво могат да се разходват средствата от §9800 „Резерв за 
непредвидени и неотложни разходи" и опроверга липсата на мотиви и икономическа 
обосновка в отправената покана за публично обсъждане по отношение на предоставянето на 
средства на Мюсюлманско настоятелство с. Камен за ремонт на покривна конструкция. -
„Имате думата за обсъждане актуализация на бюджета за 2019 г. Имате думата за мнения и 
предложения". 

Г-н Пл. Станчев - „След публичното обсъждане докладната записка ще бъде 
разгледана от ПК към общинския съвет и на заседание на Общинския съвет на сесията през м. 
септември 2019 г. Имате думата": 

Г-н М. Хаджийски - кмет на с. Стефаново: „Уважаеми г-н председател, уважаеми 
колеги! Мнението ми по актуализацията на бюджета за 2019 г. съвпадна с мнението на Д. 
Чернев. Разбира се, че няма нищо по-хубаво от това да финансираме всичко, което е 
общинско или което се намира в пределите на общината, но искам да задам няколко въпроса 
на мен и на всички Вас и да си отговорим. Всички знаем, че във всяка една сфера има нужда 



от ремонти, но нека да гледаме нещата по приоритет и по важност. Искам да задам един 
въпрос? Съжалявам, че ще намеся пак с. Стефаново. Не е ли по- добре тези средства да бъдат 
отпуснати за читалищата, които са обединител на нашите села. За мен приоритет са 
читалищата и предлагам средствата да се отпуснат за читалището в село Стефаново. Други 
читалища, в които имат нужда от ремонт - в с. Славеево и с. Одърци. Не е ли по- добре да 
дадем тези пари за читалищата. Най- лесно е да дадем пари за църкви и за джамии. 
Молитвените храмове са приоритет на вярващите. За мен приоритет са читалищата, нека да 
дадем пари на читалищата." 

Г-н Д. Чернев- общински съветник: „Колеги, гости, така щях да реагирам, ако беше 
за всяка една църква, джамия. До сега сме давали пари само от 30 %. Имаме ли достатъчно 
пари, ако всички поискат за църкви- Владимирово, Карапелит, Ведрина? Щом един път 
платим всички ще искат. Имаме ли достатъчно пари в бюджета да удовлетворим всички 
желания. Един път като платим. Ще стане прецедент.". В ДБ има заложени пари за ремонти 
на църкви и джамии и е редно да се обърнат първо към ДБ," 

Г-н Ат. Пенев- кмет на с. Плачи дол: „Предполагам, че навсякъде има джамии, 
църкви. - От бюджета давани ли са средства? Не. Предлагам да се съберат пари от дарения. 

По отношение на предложението на г-н М. Хаджийски парите да се дадат за читалища 
предлагам да се участва по някаква програма." 

Г-н Т. Петков™ „Уважаеми дами и господа затова правим публично обсъждане. В 
края на краищата Общинският съвет е този, който ще вземе решение да променим ли 
бюджета или не. За двата обекта или само за единият." 

Г-н Ж. Желев- кмет на с. Паскалево- „Уважаеми г-н председател, уважаеми г- н 
кмет напълно съм съгласен с мнението на Ат. Пенев. Имам едно друго предложение, преди 
два мандата бяхме на разговор, знаем, че тези храмове се правят с 30%. Не знам с. Камен с 
каква сума разполага, но смятам, че има възможност колегите освен да организираме нашите 
жители по села да се съберем и всеки да отдели от 30-те си процента и да подпомогнем с, 
Камен за изграждане на джамия. Редно е да се разберем. Това е моето предложение." 

Г-н Г. Георгиев- кмет на с. Ведрина- „Много правилно! Една сума да отделим от 
трийсетте процента. Всички села разполагат с по 20 000-30 000 лв. на година. Всеки да 
отдели по 5-6 000 лв." 

Г-н Т. Петков - „Уважаеми дами и господа, аз напълно опонирам предложението 
всяко едно село да заделя от 30-те процента за едно, две или три други населени места. 
Съгласно Закона за публичните финанси общото събрание в населеното място разпределя 
тези полагащи се 30 %, които са абсолютно общински бюджетни средства, просто са 
предоставени на общото събрание на населението то да каже къде да се използват тези пари 
за селото. За други села мисля, че законът не е определил да се предоставят." 

Г-н Г. Георгиев- кмет на с. Ведрина- „Ако това стане тази година, всяко село ще 
иска. Всички имат нужда." 

Г-н Пл. Станчев- „Имате ли други въпроси мнения и предложения?" 
Г-н Т. Петков - „Аз искам да дам няколко отговора в процеса на зададените въпроси: 
В доста от читалищата има нужда от ремонт и ако е посочен като приоритет ние 

винаги сме заделяли средства. Най- вече гледаме първо покривите. В с. Славеево и в с. 
Одърци мисля, че положението не е чак толкова трагично. За с. Стефаново мисля, че в 
строителната програма имаше обект читалище. Сега по памет цитирам, може и да е нямало, 
ио сумата за която ставаше въпрос беше много по- голяма. Смятаме, че в следващия бюджет, 
който е в ръководс твото е редно и трябва да се заделят средства. 



Имаме ли достатъчно пари, ако всички поискат средства за църкви, за джамии? Аз 
мисля, че нямаме чак такива големи суми да заделяме. Това е прецедент и ако твърденията 
на хората и на специалистите са истина, покрива на джамията е в окаяно състояние. Ако 
изчакаме следващата година той може да се срути. 

Давани ли са средства за църкви и джамии?- Да, но главно от 30-те процента. Хората 
са решили кое е приоритетно за тяхното село. Правили сме трансфери за църковното 
настоятелство за с. Смолница, с. Царевец, с. Ведрина- една година. Това решават хората на 
общо събрание, а средствата на с. Камен са в рамките между 400 и 800 лв. от 30 % за година. 
Напълно съм съгласен, че ремонтите на обекти собственост на църковните настоятелства и 
мюсюлманските е въпрос на вярващите, но случаят е извънреден. Ето защо подлагаме на 
публично обсъждане да го направим ли или да не го направим този покрив на храма в с. 
Камен" 

Г-н Пл. Станчев- „Имате ли други въпроси?" 
Г-н М. Хаджийски- „Църковните настоятелства и мюфтийства разполагат със земя, 

нека самите мюфтийства и настоятелства се грижат за собствените си имоти. Ние нашите 
имоти не можем да оправим, тръгнали смс да оправяме мюфтийства или църкви. Пак Ви 
казвам по приоритет. Наша собственост са читалищата. Читалището обединява, не разделя." 

Г-н Пл. Станчев- „Имате ли други мнения, ако нямате да приключваме публичното 
обсъждане. Въпросът ще бъде разгледан на постоянните комисии и на сесията и тогава пак 
ще чуете мнението на всички общински съветници." 

Г-н М. Хаджийски- „Вашето мнение какво е?" 
Г-н Т. Петков - „Моето мнение е изразено в публичната покана и в докладната 

записка до общинския съвет. Аз мисля, че в този труден момент за покрива на този 
мюсюлмански храм ще трябва да помогнем, защото утре, в други ден ще бъде късно. И нека 
това да бъде последния прецедент. И нека всички църковни и мюсюлмански настоятелства да 
си потърсят земята и да видят къде отиват тези средства и да въведат ред и дисциплина в 
стопанисването на тези молитвени домове. За голямо съжаление общината и държавата нямат 
правомощия да упражняват контрол в техните вътрешни устави, вътрешни правила. Ние 
можем само по ЗУТ да предлагаме опасните, грозящите молитвени домове, които са 
изоставени да бъдат въведени в ред или да бъдат съборени." 

Г-н Т. Петков- „Аз нямам представа, дали мюфтийството в с. Камен има земя." 
Г-н М. Хаджийски- „Нека кмета на с. Камен да каже?" 
Г- жа Семра Шевкет- км. наместник с. Камен- „Не!" 
Г-н Пл. Станчев- „Публичното обсъждане завърши. Благодаря на всички." 

Поради липса на други изказвания, приключи обсъждането на актуализация на бюджета 
за 2019 г. - промяна в разчета за финансиране на капиталови разходи за 2019 г. на община 
Добричка. 

Приложение: 1. Покана. 
2. Протокол за постъпили писмени становища и предложения. 
3. Становище ВхК- 4198/15.08.2019 г. 



Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806; 
e-mail: obshtina&.dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg 

П О К А Н А 

Кметът на Община Добричка, град Добрич - ииж.Тошко Петков 

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кани кметове на кметства, 
кметски наместници, общински съветници, служители, директори на детски градини и училища, 
читалищни секретари, ИПО, граждани, граждански сдружения и юридически лица, извършващи 
стопанска дейност на територията на община Добричка на 

Публично обсъждане на актуализация на бюджета за 2019 г. - промяна в разчета за 
финансиране на капиталови разходи за 2019 г. на община Добричка. 

Публичното обсъждане ще се проведе иа 27.08.2019 i. от 10,00 ч. в зала 108 на Община 
Добричка при следния дневен ред; 

1 .Запознаване на присъстващите с предложената актуализация иа бюджета за 2019 г. -
промяна в разчета за финансиране иа капиталови разходи за 2019 г. на община Добричка. 

2, Обсъждане иа актуализацията. 

Становища и предложения във връзка с актуализация на бюджета за 2019 г. - промяна в 
разчета за финансиране на капиталови разходи за 2019 г. на община Добричка могат да се 
представят писмено в информационния център на общината или на електронен адрес 
obshtwa@dobrichka.bg в тридесетдневен срок от датата на публикуване на поканата, но не по-
късно от~ 17.00 ч. на 26.08.2019 г. 

Мотиви: Във връзка с постъпило искане ВхК- 3590/09.07.2019 г. в община Добричка от 
председателя на мюсюлманско настоятелство в село Камен за отпускане на финансови средства 
за ремонт на джамията (подновяване на покривната конструкция) находя ща се в с. Камен е 
необходимо да се осигурят средства в капиталовия списък на Община Добричка за 2019 г. в 
размер и а 23000 JIB. (Двадесет и три хиляди лева), 

В разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. с Ваше решение № 
1052/06.02.2019 г. е одобрено финансирането на строителен и авторски надзор за преустройство 
на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция в с. Опанец в Център за 
настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция в размер на 4824 лв. В процеса на 
изпълнение иа сключеното споразумение по проект „Красива България" при МТСП за 
финансиране на този обект възникна необходимост от осигуряване на допълнителни средства за 
авторски и строителен надзор в размер иа 11300 лв. (Единадесет хиляди и триста лева), Предстои 
избор на изпълнител и е необходимо да се осигурят допълнителни средства. 

Предвид гореизложеното предлагам, 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.1 и 2 от Закона за публични финанси, 
Добрички общински дава съгласие: 

1. Да се включи нов обект и се допълни финансирането на съществуващия в капиталовия 
списък на община Добричка за 2019г., както следва: 

> Каниталов трансфер за Мюсюлманско настоятелство с. Камен- за ремонт на 
покривна конструкция- 23000 лв.; 

ПРОЕКТ! 

РЕШЕНИЕ: 

http://www.dobrichka.bg
mailto:obshtwa@dobrichka.bg


> Строителен и авторски надзор за преустройство на съществуваща сграда в двора 
на Дом за пълнолетни лица с деменция в с. Опанец в Център за настаняване от 
семеен тип на пълнолетни лица с деменция - 11300 лв.; 

2. Да се прехвърли бюджетен кредит от § 9800 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи 
" в размер на - 34300 лв., по бюджета на общината, както следва: 

2.1. В дейност „Обредни домове и запи", в §5503 „Капиталови трансфери за организации с 
нестопанска цел" - 23 000лв.; 

2.2. В дейност „Домове за възрастни хора с увреждания" - финансиране на делегирана 
държавна дейност със собствени средства, в §5100 „Основен ремонт" - 11300лв.; 

3, Възлага на кмета последващи законови действия. 

Настоящата покана да се публикува на интернет страницата на общината в раздел 
.Общински съвет", раздел „Актуално" и раздел „Бюджет" 

Кмет на Община Добричка 
Инж. Тошко Петков 
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От Димитър Чернев- общински съветник 
При ДОбС 

Относно: Публично обсъждане н актуализация на бюджета на общипа Добричка за 2019г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С актуализацията на бюджета на общината за 2019г. се иска промяна в разчета за 
финансиране на капиталовите разходи, а именно капиталов трансфер за 
Мюсюлманското настоятелство в с.Камен за ремонт на покривна конструкция в размер 
на 23 000лв. 

Този бюджетен кредит е предвидено да се прехвърли от §9800 "Резерв за 
непредвидени и неотложни разходи". За мен са неясни мотивите на кмета на общината 
защо и какво налага именно от този параграф да се прехвърля такава голяма сума. 
Липсва и икономическа обосновка, която да докаже възвращаемостта в резултат на 
дейността на Мюсюлманското настоятелство с.Камен. За мен като общински съветник 
и като жител на общината не е отчетен задълбочено факта дали такъв вид разход е 
наложителен и дали е необходимо бюджетни средства и то от резерва за непредвидени 
и неотложни разходи да се харчи за ремонт на сграда, която дори не е общинска 
собственост. 

Задълженията по поддържането на сградата е на собственика й, който съгласно 
нотариалния акт, приложен към искането на г-н Карекашев е „Мюсюлманско 
изповедание" гр. София. 

В Закона за държавния бюджет за 2019г. в чл.6, ал.4 са предвидени средства за 
ремонт и строеж на молитвени домове. Защо средствата не сг поискани от там? 

Считам, че средствата, определени в резерва за непредвидени и/или неотложни 
разходи следва да се харчат за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от 
бедствия, аварии, катастрофи, епидемии и други по мащаби природни явления, неподлежащи 
на контрол от страна на човек, които водят до значителни материални повреди и щети и засягат 
или биха могли да засегнат или застрашат живота и здравето на хора и животни от общината. 

Например разразилата се наскоро епидемия от болестта „африканска чума по свинете", 
чието овладяване и потушаване е с приоритет за населението в общината, намирам като много 
по-съществен и значим мотив разходването на средства от „резерва"да е за такива ситуации. 

Ето защо предлагам от т.1 на проекта за решение в предложението на кмета на 
общината за актуализация на бюджета за 2019г. да отпадне капиталовия трансфер за 
„Мюсюлманско настоятелство" с. Камен — за ремонт на покривна конструкция -
23 000лв., тъй като липсват мотиви и икономическа обосновка. 
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до 
Г-Н ПЛАМЕН СТАНЧЕВ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГРАД ДОБРИЧ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

Приложено, изпращаме Ви покана и проект на докладна записка относно 
предложение за актуализация на бюджета за 2019 г,- промяна в разчетите за 
финансиране на капиталови разходи за 2019 г. на община Добричка, 

В тази връзка моля, за Вашето разпореждане гореописаната покана и докладна 
записка да бъдат публикувани на сайта на община Добричка в раздел „Общински 
съвет". 

Съгласували: 
Дико Иванов 
Зам. кмет ФСД ^ 

Изготвил: 
Ирена Петко 
Началник отаел 

http://www.dobrichka.bg
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ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГРАД ДОБРИЧ 

ДО 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от ИИЖ. ТОШКО ДИМОВ ПЕТКОВ 

Кмет на община Добричка, град Добрич 

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета за 2019 г. - промяна в разчета за 
финансиране на капиталови разходи за 2019 г. на община Добричка. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Във връзка с постъпило искане ВхК- 3590/09.07.2019 г. в община Добричка от 
председателя на мюсюлманско настоя телство в село Камен за отпускане на финансови 
средства за ремонт на джамията (подновяване на покривната конструкция) находяща се 
в с. Камен е необходимо да се осигурят средства в капиталовия списък на Община 
Добричка за 2019 г. в размер на 23000 лв. (Двадесет и три хиляди лева). 

В разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. с Ваше решение № 
1052/06.02.2019 г. е одобрено финансирането на строителен и авторски надзор за 
преустройство на съществуваща сграда в двора иа Дом за пълнолетни лица с деменция 
в с. Опанец в Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция в 
размер на 4824 лв. В процеса на изпълнение на сключеното споразумение по проект 
„Красива България" при МТСП за финансиране на този обект възникна необходимост 
от осигуряване на допълнителни средства за авторски и строителен надзор в размер на 
11300 лв. (Единадесет хиляди и триста лева). Предстои избор на изпълнител и е 
иеобходимо да се осигурят допълнителни средства. 

Предвид гореизложеното предлагам, 
ПРОЕКТ! 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.1 и 2 от Закона за публични 
финанси, Добрички общински дава съгласие : 

1.Да се включи нов обект и се допълни финансирането на съществуващия в 
капиталовия списък на община Добричка за 2019i\, както следва: 

> Капиталов трансфер за Мюсюлманско настоятелство с. Камен- за 
ремонт на покривна конструкция- 23000 лв.; 

> Строителен и авторски надзор за преустройство на съществуваща 
сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция в с. Опанец в 
Център за настаняване or семеен гип на пълнолетни лица с деменция 
- 11300 лв.; 

http://www.dobrichka.ba


2.Да се прехвърли бюджетен кредит от § 9800 „Резерв за непредвидени и 
неотложни разходи " в размер на - 34300 лв., по бюджета на общината, както следва: 

2.1. В дейност „Обредни домове и зали", в §5503 „Капиталови трансфери за 
организации с нестопанска цел" - 23 000лв.; 

2.2. В дейност „Домове за възрастни хора с увреждания" - финансиране на 
делегирана държавна дейност със собствени средства, в §5100 „Основен ремонт" -
11300лв.; 

3.Възлага на кмета последващи законови действия. 

ВНАСЯ, 
инж.ТОШКО ПЕТКОВ 
Кмет на община Добричка 
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