
 
 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 57 

от проведено заседание на 23.07.2019 г. 

по точка трета от дневния ред 
 

 

Относно: Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2019 година. 

Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 601 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124, ал.ал.1, 2 и 3 от 

Закона за публичните финанси,  чл.54, ал.ал. 1 и 2 от  Наредба № 12 на ОбС за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет, и чл.5, ал.1, т.5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет - Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общински съвет – Кубрат 

Р Е Ш И: 

І. Приема промени по бюджета на Община Кубрат за 2019 г., както следва: 

            А.  Увеличава приходната част на бюджета с 42 647, както следва: 

            1.1. Увеличава приходен § 24-07 приходи от дивиденти с 39 797 лв. 

            1.2. Увеличава приходен  § 45-01 текущи помощи и дарения от страната с 2 850 

лв. 

             Б.  Увеличава разходната част на бюджета с 42 647, както следва: 

             1.1.Намалява разходите във функция „Общи държавни служби“, дейност 122 

„Общинска администрация“ с 18 872 лв., както следва: 

             1.1.1Увеличава разходен §10-15 материали с 10 000 лв. 

             1.1.2.Намалява разходен §51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални 

активи с 28 872 лв. 

            1.2.Намалява разходите във функция „Образование“, дейност 332 Общежития с 

20 600 лв., като:  

             1.2.1. намалява разходен §51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални 

активи с 20 600 лв.; 

 

           1.3.Увеличава разходите във функция „Образование“, дейност 326 

Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка с 757 лв., като:  

           1.3.1. увеличава разходен §51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални 

активи с 20 757 лв.; 

           4.Увеличава разходите във функция „Образование“, дейност 389 Други дейности 

по образованието с 600 лв., като:  

           1.4.1. увеличава разходен §42-19 други текущи трансфери за домакинствата с 600 

лв.; 



 
 

           1.5.Увеличава разходите във функция „Здравеопазване“, дейност 431 Детски 

ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина с 6 147 лв., като: 

            1.5.1. увеличава разходите по разходен §51-00 Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи с 6 147 лв. 

            1.6.Увеличава разходите във функция „Здравеопазване“, дейност 469 Други 

дейности по здравеопазването с 24 420 лв., като: 

            1.6.1. увеличава разходите по разходен §51-00 Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи с 25 758 лв. 

            1.6.2. намалява разходен §52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения с 1 338 лв. 

            1.7. Извършва вътрешни компенсирани промени във функция „Социално 

осигуряване, подпомагане и  грижи“, дейност 524 „Домашен социален патронаж“, 

както следва: 

            1.7.1 Намалява разходен §52-01 Придобиване на компютри и хардуер с 2 000 лв.; 

            1.7.2 Увеличава разходен  §52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения с 2000 лв. 

             1.8. Извършва вътрешни компенсирани промени във функция „Социално 

осигуряване, подпомагане и  грижи“, дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“, 

както следва: 

            1.8.1 намалява разходен §10-15 Материали с 2 900 лв.; 

            1.8.2 увеличава разходен  §02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения с 

2400 лв. 

            1.8.3. увеличава разходен § 10-62 разходи за застраховки с 500 лв.  

            1.9. Увеличава разходите във функция „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 604 

Осветление на улици и площади с 15 600 лв., като: 

            1.9.1. увеличава разходите по разходен §51-00 Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи с 15 600 лв. 

            1.10. Намалява разходите във функция „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 606 

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа с 18 434 лв., като: 

            1.10.1. увеличава разходите по разходен §10-30 Текущ ремонт с 13 695 лв. 

            1.10.2. намалява разходите по разходен §51-00 Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи с 32 129 лв. 

            1.11. Увеличава разходите във функция „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 619 

„Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“  с 

44 829 лв., като: 

             1.11.1 увеличава разходен §10-15 материали с 15 000 лв. 

             1.11.2. увеличава разходен §51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални 

активи с  

26 000 лв. 

            1.11.3. увеличава разходен §52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения с 5 434 лв. 

            1.11.4 намалява разходен §52-06 изграждане на инфраструктурни обекти с 

15 309 лв. 

            1.11.5. увеличава разходен  § 53-09 Придобиване на други нематериални 

дълготрайни активи с 13 704 лв. 



 
 

            1.12. Увеличава разходите във функция „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 622 

„Озеленяване“, с 2 598 лв., като: 

            1.12.1. увеличава разходен §52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения   с 2 598 лв.  

            1.13. Намалява разходите във функция „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 623 

„Чистота“, с 12 240 лв., като: 

            1.13.1. намалява разходен §52-04 Придобиване на транспортни средства   с 12 

240 лв.  

            1.14. Увеличава разходите във функция „Култура, спорт, почивни дейности и 

религиозно дело“, дейност 738 „Читалища“ с 8 000 лв., като: 

            1.14.1. увеличава разходен §45-00 субсидии и други текущи трансфери за 

юридически лица с нестопанска цел с 6 000 лв.  

            1.14.2. увеличава разходен §10-15 материали с 2 000 лв.  

            1.15. Увеличава разходите във функция „Култура, спорт, почивни дейности и 

религиозно дело“, дейност 759 „Други дейности по културата“, с  9 842 лв., като: 

            1.15.1. увеличава разходен §10-20 разходи за външни услуги с 7 002 лв. 

            1.15.2. увеличава разходен §52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения   с 2 840 лв.  

 

              ІІ. Приема актуализиран Поименен списък на капиталовите разходи 

/съгласно Приложение №4/. 

      

           Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Кубрат и 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането им. 

 Настоящите решения подлежат на обжалване в 14-дневен срок от обявяването 

им пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 Резултати от поименното гласуване: „за” – 20 (двадесет), „против” – няма, 

„въздържал се” – няма. 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ  

    НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ:               /п/ 

                    / Хюсеин Юмеров / 
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