
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 3 

от проведено заседание на 20.12.2019 г. 

по точка първа 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  № 18 

 

 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 със 134 231 лв., както следва: 

             1.1. Увеличава приходен § 13-03 данък върху превозните средства с 87 000 лв. 

             1.2. Увеличава приходен § 13-08 туристически данък с 82 лв. 

             1.3. Намалява приходен параграф § 27-01 за ползване на детски градини с 

10 000 лв.  

             1.4. Намалява приходен § 27-02 за ползване на детски ясли с 5 000 лв.   

             1.5. Намалява приходен  § 27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири и др. 

с 30 000 лв. 

             1.6. Увеличава приходен § 24-06 приходи от наем на земя с 36 000 лв. 

             1.7. Увеличава приходен  § 27-15 за откупуване на гробни места с 5 000 лв. 

             1.8. Увеличава приходен  § 27-19 други общински такси с 30 000 лв. 

             1.9. Увеличава приходен § 28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, 

обезщетения и начети с 4 000 лв. 

             1.10. Увеличава приходен § 36-19 други неданъчни приходи с 1 002 лв. 

             1.11. Увеличава приходен § 40-22 постъпления от продажба на сгради с 8 147 

лв.    

             1.12. Увеличава приходен  § 45-01 текущи помощи и дарения от страната с 8 

000 лв. 

             Б.  Увеличава разходната част на бюджета със 134 231 лв., както следва: 

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

„Общинска администрация“ с 103 042 лв., както следва: 

             1.1.1. увеличава разходен §10-15 материали с 20 000 лв. 

             1.1.2. увеличава разходен  § 10-20 външни услуги със 123 000 лв. 

             1.1.3. намалява разходен § 10-98 други разходи, некласифицирани в другите 

параграфи и подпараграфи с 103 143 лв.    



 
 

             1.1.4. увеличава разходен  § 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни 

лихви и административни санкции с 15 000 лв. 

             1.1.5.Увеличава разходен §51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални 

активи с 28 872 лв. 

            1.1.6. Намалява разходен §52-01 Придобиване на компютри и хардуер с 1 687 лв. 

            1.1.7. Намалява разходен §53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи 

за програмни продукти с 3 000 лв. 

            1.1.8. Увеличава разходен §53-09 придобиване на други нематериални 

дълготрайни активи с 24 000 лв.   

            1.2. Увеличава разходите във функция „Образование“, дейност 311 Детски 

градини с 135 лв., както следва:  

            1.2.1. намалява разходен §52-03 придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения с 85 лв. 

            1.2.2. увеличава разходите по § 52-05 придобиване на стопански инвентар с 220 

лв.    

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

ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина с 11 250 лв., като: 

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

материални активи с 11 250 лв. 

            1.4. Намалява разходите във функция „Здравеопазване“, дейност 469 Други 

дейности по здравеопазването с 40 122 лв., като: 

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

материални активи с 41 155 лв. 

             1.4.2 увеличава разходите по разходен §52-03 придобиване на друго 

оборудване, машини и съоръжения  с 1 033 лв. 

            1.5. Извършва вътрешни компенсирани промени във функция „Социално 

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

както следва: 

            1.5.1. намалява разходен § 01-01 заплати на персонал, нает по трудови 

правоотношения с 12 100 лв. 

            1.5.2. намалява разходен § 02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения с 

600 лв. 

            1.5.3. увеличава разходен § 02-09 други плащания и възнаграждения с 12 100 лв. 

            1.5.4. увеличава разходен  § 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодател 

с 600 лв. 

            1.5.5. намалява разходен  § 10-16 вода, горива и енергия със 17 399 лв. 

            1.5.6.  увеличава разходен  § 10-11 храна с 10 700 лв. 

            1.5.7. увеличава разходен § 10-15 материали с 3 200 лв. 

            1.5.8. увеличава разходен § 10-20 външни услуги с 3 500 лв. 

            1.5.9. увеличава разходен  § 10-13 постелен инвентар и облекло с 1 999 лв. 

            1.5.10 намалява разходен  § 10-51 командировки в страната със 199 лв. 

            1.5.11. увеличава разходен  § 10-14 УНИР и книги в библиотеките със 159 лв. 

            1.5.12. увеличава разходен  § 10-92 глоби и неустойки с 40 лв.   

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

съоръжения с 2000 лв. 

             1.6. Извършва вътрешни компенсирани промени във функция „Социално 

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

както следва: 

            1.6.1. увеличава разходен § 10-13 постелен инвентар и облекло с 325 лв. 

            1.6.2. намалява разходен §10-15 Материали с 325 лв.; 



 
 

            1.7. Извършва вътрешни компенсирани промени във функция „Социално 

осигуряване, подпомагане и  грижи“, дейност 551 „Дневни центрове за лица с 

увреждания“, както следва: 

            1.7.1 намалява разходен §10-98 други разходи, некласифицирани в другите 

параграфи и подпараграфи с 2 313 лв.; 

             1.7.2. увеличава разходен §52-03 придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения с 2 313 лв.   

             1.8. Увеличава разходите във функция „Жилищно строителство, 

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

„Други дейности по жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на 

околната среда“, с 23 500 лв., като: 

            1.8.1. увеличава разходен §10-15 материали с 14 000 лв.; 

            1.8.2. увеличава разходен  §10-30 текущ ремонт с 9 500лв. 

            1.9. Увеличава разходите във функция „Жилищно строителство, 

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

„Озеленяване“, с 6 000 лв., като: 

            1.9.1. увеличава разходен §10-15 материали с 1 700 лв.; 

            1.9.2. увеличава разходен §10-16 вода, горива и енергия  с 4 300 лв.; 

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

религиозно дело“, дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ с 23 000 лв., като: 

            1.10.1. увеличава разходен  §10-15 материали 4 000 лв.; 

            1.10.2. увеличава  разходен  § 10-20 външни услуги с 4 000 лв.; 

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

юридически лица с нестопанска цел с 15 000 лв.  

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

религиозно дело“, дейност 738 „Читалища“ с 16 000 лв., като:  

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

юридически лица с нестопанска цел с 13 000 лв.  

            1.11.2. увеличава разходен  §10-30 текущ ремонт с 3 000 лв. 

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

религиозно дело“, дейност 759 „Други дейности по културата“ със 7 000 лв., като: 

            1.12.1.  увеличава разходен  §10-15 материали с 5000 лв.; 

            1.12.1. увеличава разходен § 10-20 външни услуги с 2 000 лв.  

            1.13. Увеличава разходите във функция „Икономически дейности и услуги“, 

дейност 866 „Общински пазари и тържища“ с 22 426 лв., като: 

            1.13.1. увеличава разходен §10-15 материали с 22 426 лв.; 

            1.14. Намалява разходите във функция „Разходи, некласифицирани в другите 

функции“, дейност 910 Разходи за лихви с 38 000 лв., както следва: 

            1.14.1. намалява разходен § 22-21 разходи за лихви по заеми от банки в страната 

с 38 000 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. 
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 Резултати от поименното гласуване:  „за”- 14 (четиринадесет), „против” – 

5 (пет), „въздържал се” – 1(един). 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ  

    НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ:               /п/ 

                    / Хюсеин Юмеров / 

 


