ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65
e-mail: obshtina@straldzha.bg

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД СТРАЛДЖА
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
от
Атанас Киров –Кмет на община Стралджа
Относно: Даване на съгласие за внасяне на предложение до
Министерство на финансите за трансформиране на част от целевата субсидия
за капиталови разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2022г. в целеви трансфер за
финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти на общински
пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост в
Община Стралджа на основание чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представям следните мотиви за внасяне на докладната:
В капиталовия списък на община Стралджа за 2022 г., в параграф 5100 “ Основни ремонти“, функция VI. Жилищно строителство, БКС и ООС,
са планирани обекти с разпределение на годишната задача съответно:
1. „Рехабилитация на Кръстовище ул. „Д. Русев“ и ул. „Н. Вапцаров“
о.т.303, гр. Стралджа, община Стралджа“ - 41 400,00лева.
2. „Рехабилитация на Кръстовище ул. „Иван Вазов“, ул. „Средна гора“ и ул.
„Райко Даскалов“ о.т.163, о.т.164, о.т.165,
гр. Стралджа, община
Стралджа“ – 16 100,00лева.
3. „Рехабилитация на ул. „Иван Вазов“ от о.т. 12 до о.т.10, село Първенец,
община Стралджа“ – 20 501,00лева.
4. „Рехабилитация на ул. „Иван Кондов“ от о.т.76, о.т.110 до о.т.113, град
Стралджа, община Стралджа“ – 48 633,00лева.
5. „Рехабилитация на площад село Саранско от о.т. 23, о.т.14, о.т.25, о.т.26
до о.т. 40, община Стралджа“ – 29 943,00лева.
6. „Рехабилитация на ул. „Александър Стамболийски“ от о.т. 28, о.т. 29, о.т.
30, о.т.47 до о.т. 46, о.т. 45, село Зимница, община Стралджа“ –
80 689,00лв., като източникът за финансиране е целева субсидия за
капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2022г.
В бюджета на община Стралджа за 2022г. са предвидени средства за
основни ремонти в размер на 1 100 636,00 лв., от които 237 266,00лв. са за

горе цитираните улици. С така утвърдените средства от 237 266,00лв. няма
възможност да бъдат извършени всички дейности, касаещи основен
ремонт. С наличните средства може да бъде направено частично
възстановяване на компрометираните участъци на пътната настилка, което
се тълкува като текущ ремонт.
Съгласно чл. 55. (1) Целевата субсидия за капиталови разходи по чл.
51 може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на
общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински
пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост по
механизъм, определен с постановлението за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2022 г.
(2) В рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с централния
бюджет произтичащите от ал. 1 промени се извършват от министъра на
финансите по предложение на кмета на общината въз основа на решение на
общинския съвет.
Според Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане
и текущ ремонт на пътищата в Приложение № 2 към чл. 10, ал. 4 от същата,
Основни работи за текущо поддържане и текущ ремонт на
елементите в обхвата на пътя и на пътните съоръжения и
принадлежности се считат:
1. Основни работи за текущо поддържане и текущ ремонт на елементите в
обхвата на пътя:
1.1. Основните видове работи за текущо поддържане и ремонт на пътните
настилки са, както следва:
1.1.1. с трошенокаменно покритие:
а) почистване на повърхността на покритието от прах, кал, пясък, свободни
каменни материали, земни маси, клони, остатъчни материали от зимното
поддържане и др.;
б) намитане на изхвърлените от движението фракции или пясък;
в) създаване на условия за бързо и ефикасно оттичане на повърхностните
води;
г) ремонт на отделни повреди и деформации - изкърпване на дупки,
запълване на коловози, отстраняване на неравности, вълни и слягания,
обезпрашаване и др.;
1.1.2. настилки с асфалтови покрития:
а) почистване на повърхността им от прах, кал, свободни каменни
материали, клони, остатъчни материали от зимното поддържане и др.;
б) почистване на повърхността им от разливи на масло, битум и други
течности, опасни за настилката и за участниците в движението;
в) ремонт на мрежовидни пукнатини, обхващащи цялата конструкция на
настилката;
г) ремонт на единични пукнатини и на пукнатини от обемни изменения;
д) ремонт на пукнатини в близост до ръба на настилката, по надлъжната
фуга и породени при хлъзгане на настилката;
е) изкърпване на дупки;
ж) възстановяване на ускорено износване на покритието;
з) отстраняване на коловози;

и) напречни вълни и изтласкване;
й) ремонт на слегнали места и издути части на настилката;
к) ремонт на места с избил битум на повърхността на настилката
(изпотяване);
1.1.3. настилки с паважно покритие:
а) почистване на повърхността им от прах, кал и др.;
б) ремонт на повреди по настилката, свързани с деформации на земното
легло - пропадания, подувания, коловози, напречни вълни и др.;
в) ремонт и стабилизиране на банкетите;
г) подравняване и подобряване на устойчивостта на бордюрните камъни;
д) пренареждане на разместените паважни блокчета.
След оглед и обследване от експерти на планираните улични отсечки, се
установи, че за възстановяването на нормалната експлоатационна годност е
необходимо да бъдат извършени следните видове СМР:
-запълване на надлъжни, напречни и мрежовидни пукнатини в
пътната настилка;
- локализирани кръпки на необходимите места;
- възстановяване на износващия пласт на покритието;
- почистване на регули.
Видовите дейности, които ще извършваме за изпълнението на
обектите са следните:
- Кръстовище ул. „Д. Русев“ и ул. „Н. Вапцаров“, гр. Стралджа,
община Стралджа, целта на текущия ремонт е да отведем водата от
кръстовището;
- Кръстовище ул. „Иван Вазов“, ул. „Средна гора“ и ул.
„РайкоДаскалов“, гр. Стралджа, община Стралджа, целта на текущия
ремонт е да изкърпим единичните дупки образували се в следствие на
застоялата вода в оста на кръстовището;
- ул. „Иван Вазов“, село Първенец, община Стралджа; ул. „Иван
Кондов“, град Стралджа, община Стралджа в предвид на това, че не
са извършвани никакви ремонтни дейности в продължение на години
улиците са трудно проходими в определени участъци има множество
образували се пукнатини и единични дупки. Тъй като подземната
инфраструктура не е рехабилитирана не е удачно да извършим
основен ремонт на тези участъци от улици;
- площад село Саранско, община Стралджа. Площадът е с
амортизирана настилка и е трудно проходим, с възстановяването на
покритието ще се осигури безопасност на средата на обитаване.
По смисъла на Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане
и текущ ремонт на пътищата, издадена от министъра на регионалното
развитие и благоустройството, обн. ДВ бр.91 от 20.11.2012 г., цитираните
СМР попадат в обхвата на Приложение №2 към чл.10, ал.4 „Основни
работи за текущо поддържане и текущ ремонт на елементите в обхвата на
пътя и пътните съоръжения и принадлежности“, подточка 1.1.2 „настилки с
асфалтови покрития“.

С предвидените в началото на бюджетната година целеви средства за
капиталови разходи не може да бъдат извършени всички дейности по
основен ремонт на тези улици. С цел удължаване на експлоатационния
живот на уличното платно и осигуряване на безопасността на пътуващите,
е необходимо да бъдат извършени дейности по запълване на пукнатини и
дупки в уличната настилка, възстановяване на основата на някои места,
възстановяване на износващото улично покритие и т.н.
Планираните в поименния списък за капиталови разходи средства
могат да бъдат разходвани само и единствено за основни ремонти и
придобиване на дълготрайни материални активи.
Извършването на необходимите видове строително-монтажни работи
по уличното платно се класифицират като текущ ремонт и не могат да бъда
финансиран от предвидените средства за целева субсидия за капиталови
разходи. Въпреки това в Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 година (ЗДБРБ) е предвидена правна възможност за
трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви
трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на
неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на
сгради, публична общинска собственост, като в рамките на бюджетните
взаимоотношения на общината с централния бюджет промените се
извършват от министъра на финансите по предложение на кмета на
общината въз основа на решение на общинския съвет.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от
ЗМСМА и чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г., предлагам Общински съвет да
вземе следното решение:
1. Дава съгласие да бъде внесено предложение до Министерство на
финансите за трансформиране на 237 266,00лв от целевата субсидия за
капиталови разходи, определена по реда на чл.51 от ЗДБРБ за 2022 г. за
финансиране на неотложен текущ ремонт по уличната мрежа на община
Стралджа
2. Определя обектите за текущ ремонт от уличната мрежа на община
Стралджа, които да бъдат финансирани със средства от трансформираната
целева субсидия за капиталови разходи, както следва:
- „Рехабилитация на Кръстовище ул. „Д. Русев“ и ул. „Н. Вапцаров“, гр.
Стралджа, община Стралджа“ - 41 400,00лева.
- „Рехабилитация на Кръстовище ул. „Иван Вазов“, ул. „Средна гора“ и ул.
„РайкоДаскалов“, гр. Стралджа, община Стралджа“ – 16 100,00лева.
- „Рехабилитация на ул. „Иван Вазов“, село Първенец, община Стралджа“ –
20 501,00лева.
- „Рехабилитация на ул. „Иван Кондов“, град Стралджа, община Стралджа“
– 48 633,00лева.
- „Рехабилитация на площад село Саранско, община Стралджа“ – 29
943,00лева.
- „Рехабилитация на ул. „Александър Стамболийски“, село Зимница,
община Стралджа“ – 80 689,00лева.

3. Упълномощава кмета на община Стралджа да внесе предложение в
Министерство на финансите за трансформиране на средствата на част от
целевата субсидия за капиталови разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2022 г. в
целеви трансфер за финансиране на разходи за неотложен текущ ремонт на
уличната мрежа в община Стралджа в съответствие с процедурните
изисквания, свързани с разпоредбата на чл.55от ЗДБРБ за 2022 г.

Атанас Киров /п/
Кмет на Община Стралджа

