ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 49
от проведено заседание на 07.12.2018 г.
по точка първа от дневния ред
Относно: Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2018 година.
Докладва: Алкин Неби – кмет на Община Кубрат
Р Е Ш Е Н И Е № 498
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 приходната част на бюджета, както следва:
1. Увеличава приходната част на бюджета с 25 103 лева, като.:
Увеличава приходите по §24-06 приходи от наеми на земя с 6 000 лв.
Увеличава приходите по §13-03 данък върху превозните средства с 2 000 лв.
Увеличава приходите по §20-00 други данъци със 103 лв.
Увеличава приходите по §27-15 за откупуване на гробни места с 2 000 лв.
Увеличава приходите по §28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви,
обезщетения и начети с 3 000 лв.
Увеличава приходите по §40-40 постъпления от продажба на земя с 12 000 лв.
ІІ. Приема промени по разходната част на бюджета, както следва:
1. Увеличава разходната част на бюджета с 25 103 лева, като:
1.1.Увеличава разходите във функция „Общи държавни служби“, дейност 122
Общинска администрация с 48 425 лв., като:
1.1.1. увеличава разходите по разходен §10-13 постелен инвентар и облекло с 2
566 лв.
1.1.2. увеличава разходен §10-14 учебни и научно-изследователски разходи и
книги със 72 лв.
1.1.3. увеличава разходен §10-15 материали с 10 500 лв.
1.1.4. увеличава разходен §10-20 външни услуги с 14 086 лв.
1.1.5. увеличава разходен §10-30 текущ ремонт с 5 000 лв.
1.1.6. увеличава разходен § 10-62 Разходи за застраховки с 3 000 лв.
1.1.7. увеличава разходен §46-00 разходи за членски внос и участие в нетърговски
организации и дейности с 3 146 лв.
1.1.8. увеличава разходен §19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни
лихви и административни санкции с 6 212 лв.
1.1.9. увеличава разходен §52-01 придобиване на компютри и хардуер с 6 573 лв.

1.1.10. намалява разходен §53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи
за програмни продукти с 2 730 лв.
1.2. Извършва компенсирани промени във функция „Общи държавни служби“,
дейност 123 Общински съвети, както следва:
1.2.1 увеличава разходите по разходен §10-13 постелен инвентар и облекло с 50 лв.
1.2.2. намалява разходен §10-51 командировки в страната с 50 лв.
1.3. Увеличава разходите в дейност 282 Отбранително-мобилизационна
подготовка, поддържане на запаси и мощности с 300 лв., като:
1.3.1. увеличава разходите по разходен §10-13 постелен инвентар и облекло с 300
лв.;
1.4. Увеличава разходите във функция Образование, дейност 322
Неспециализирани училища, без професионални гимназии, с 8 848 лв., като:
1.4.1. увеличава разходите по разходен § 52-03 придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения с 8 848 лв.;
1.5. Извършва вътрешни компенсирани във функция „Здравеопазване“, дейност
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина, като:
1.5.1. намалява разходите по разходен §10-11 Храна с 950 лв.
1.5.2. увеличава разходите по разходен §10-13 постелен инвентар и облекло с 950
лв.;
1.6. Намалява разходите във функция „Здравеопазване“, дейност 437 Здравен
кабинет в детски градини и училища с 250 лв.:
1.6.1. намалява разходите по разходен §10-13 постелен инвентар и облекло с 250
лв.;
1.7. Увеличава разходите във функция „Здравеопазване“, дейност 439 Други
дейности по здравеопазването със 75 лв., като:
1.7.1. увеличава разходите по разходен §10-13 постелен инвентар и облекло със
75 лв.;
1.8. Извършва вътрешни компенсирани във функция „Социално осигуряване,
подпомагане и грижи“, дейност 524 Домашен социален патронаж, като:
1.8.1. намалява разходите по разходен §01-01 заплати и възнаграждения на
персонала, нает по трудови правоотношения със 9 600 лв.;
1.8.2 увеличава разходите по разходен §02-09 Други плащания и възнаграждения
с 9 600 лв.
1.8.3. намалява разходите по разходен §10-16 Вода, горива и енергия със 13 000
лв.
1.8.4. увеличава разходите по разходен §10-11 Храна с 13 000 лв.
1.8.5. намалява разходите в разходен §10-51 Командировки в страната с 1 000 лв.
1.8.6. увеличава разходите в разходен §10-13 Постелен инвентар и работно
облекло с 1050 лв.
1.8.7. намалява разходите в разходен §10-62 Разходи за застраховки с 50 лв.
1.9. Увеличава разходите във функция „Жилищно строителство, благоустройство,
комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 621 Управление, контрол и
регулиране на дейностите по опазване на околната среда с 50 лв., като:
1.9.1 увеличава разходите по разходен §10-13 постелен инвентар и облекло с 50
лв.;
1.10. Увеличава разходите във функция „Жилищно строителство, благоустройство,
комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 622 „Изграждане, ремонт и
поддържане на уличната мрежа“ с 7 805 лв., като:
1.10.1. намалява разходите по разходен §10-13 постелен инвентар и облекло с 49
лв.;
1.10.2. увеличава разходите по разходен §10-15 материали с 7 854 лв.

1.11. Намалява разходите във функция „Жилищно строителство, благоустройство,
комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 619 „Други дейности по
жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“ със 17 998, както следва:
1.11.1. намалява разходен §10-15 материали с 8 000 лв.
1.11.2. намалява разходен §51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални
активи с 9 998 лв.
1.12. Увеличава разходите във функция „Жилищно строителство, благоустройство,
комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 629 „Други дейности по
опазване на околната среда“ с 187, както следва:
1.12.1. увеличава разходен §10-13 постелен инвентар и облекло със 187 лв.;
1.13. Намалява разходите във функция „Жилищно строителство, благоустройство,
комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 603 „Водоснабдяване и
канализация“ с 27 834 лв., както следва:
1.13.1. намалява разходен §51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални
активи с 27 834 лв.
1.14. Намалява разходите във функция „Почивно дело, култура и религиозни
дейности“, дейност 745 „Обредни домове и зали“ с 3 000 лв., като:
1.14.1. намалява разходен §02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения с
3000 лв.
1.15. Увеличава разходите във функция „Почивно дело, култура и религиозни
дейности“, дейност 759 „Други дейности по културата“ с 3 275 лв., като:
1.15.1. увеличава разходен §02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения с 1
200 лв.
1.15.2. увеличава разходен §10-13 постелен инвентар и облекло със 75 лв.;
1.15.3. увеличава разходен §10-15 материали с 2 000 лв.
1.16. Увеличава разходите във функция „Почивно дело, култура и религиозни
дейности“, дейност 714 „Спорт за всички“ с 9 900 лв., като:
1.16.1. увеличава разходен § 45-00 Субсидии за организации с нестопанска цел с 9
900 лв.
1.17. Увеличава разходите във функция „Икономически дейности и услуги“,
дейност 866 „Общински пазари и тържища“ с 57 лв., като:
1.17.1. увеличава разходен §10-20 разходи за външни услуги с 57 лв.
1.18. Намалява разходите във функция „Разходи некласифицирани в другите
функции“, дейност 998 „Резерв“ с 4 737 лв.,:
1.18.1. намалява разходен §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи с 4
737 лв.
ІІІ. 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” – 15 (петнадесет), „против” – няма,
„въздържал се” – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ:

/п/
/ Хюсеин Юмеров /

