ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АРДИНО
Ул. “Бели брези” №31, тел. 03651/42 38; 42-01
факс 45 68; е-таП:оЬз_агсИпо@аЬу.Ьд

Р Е Ш Е Н И Е № 474
от 31.01.2019 г.
На основание чл.52, ал.1 и чл. 21, ал. 1, т.6, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните
финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2019г., ПМС № 344/21.12.2018г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2019 година и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет на Община Ардино, Общински съвет Ардино, реши:
1. Приема бюджета на община Ардино за 2019 г. както следва:
1.1. По приходите в размер на 12 121 643 лв., в т.ч. за ДД - 5 664 967
лв. и МД - 6 456 676 лв., съгласно Приложения № 1 и 3.
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на
5 664 967 лв.
в т.ч. :
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 5 409 830
лв.;
1.1.1.2. Преходен остатък от държавни дейности от 2018 г. в размер
на 255 137 лв, в това число: КР — 29 816 лв., разпределен по дейности,
съгласно Приложение № 2.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 6 456 676 лв.,
в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 605 000 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 217 000 лв.;
1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 1 182 000 лв.;
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 191 100
лв.
1.1.2.5. За зимно поддържане и снегопочистване - в размер на 263
400 лв.
1.1.2.6. Преходен остатък от местни дейности от 2018 г. в размер на
2 151 194 лв., разпределен по дейности (съгласно Приложение № 4), в това
число: с целеви характер 2 151 194 лв., от тях КР 2 123 635 лв.

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми - 18 068 лв.
1.1.2.8. Временна финансова помощ - 55 000 лв.
1.1.2.9. Друго финансиране - Отчисления по ЗУО - -150 000 лв.
1.2. По разходите в размер на 12 121 643 лв. разпределени по
функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения № 2 и 4,
в т.ч.
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 5 664 967 лв.,
в т.ч.
1.2.1.1. за капиталови разходи - 97 816 лв.
1.2.1.2. за финансиране на поет ангажимент за осигуряване на
устойчивост по проект „Подкрепа за социално включване на лица от
уязвими групи
чрез социално предприемачество” със средства от
преходния остатък от държавни дейности от 2018г. - 50 000лв;
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата
дейности със средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия
в размер на 110 000 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 6 ^56 676 лв., в т.ч. 3 822 235
лв. за капиталови разходи
1.3. Приема Програма за капиталовите разходи за 2019 година в
размер на
3 920 051 лв., финансирани със бюджетни средства и
финансирани със средства от ЕС в размер на 4 230 447 лв., съгласно
Приложение № 5, като:
1.3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови
разходи в размер на
1 191 100лв.;
1.3.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с
приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи и
други местни приходи в размер на 480 000лв.
1.4. Приема числеността на персонала и разпределението на
плановите разходи за работни заплати през 2019г., без звената прилагащи
системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 6.
1.5. Утвърждава разчета за целеви разходи и субсидии, както следва:
1.5.1. Членски внос - 15 000лв.;
1.5.2. За поддържане договорните взаимоотношения с побратимените
общини Нилюфер-Бурса, Къркларели и Картал - Истанбул, Република
Турция -2 0 000 лв.;
1.5.3. Помощи по решение на Общински съвет - 7 000 лв., в т.ч.
1.5.3.1. За подпомагане на даровити ученици и студенти - 2 000 лв.
1.5.3.2. Помощи за погребения (превоз, дъски, ковчег) - 2000 лв.
индивидуален размер на помощта - 40лв., която се изплаща срещу
представени препис-извлечение от смъртен акт, разходооправдателен
документ за извършен разход, служебна бележка от съответното кметство,
че не е предоставена друга помощ във връзка с погребението и
удостоверение, че лицето е социално слабо и няма близки и роднини.

1.5.4. Културни празници от общински характер - 25 000 лв.
1.5.5. Вестник “Ардински глас” - 10 000 лв.
1.5.6. Подпомагане на издателска дейност - 3 000 лв.
1.5.7. Финансиране на участия от регионален и национален характер
—7 000 лв.
1.5.8. Финансиране на Общинска учителска спартакиада - 1 000 лв.
1.5.9. Субсидии за:
1.5.9.1. читалища - 265 720 лв.;
1.5.9.2. спортни клубове - 32 000лв.;
1.5.9.3. организации с нестопанска цел - ТД „Бели брези“ - 2 000 лв.
1.5.10. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни
условия, свързани с предоставянето и отчитането на целевите средста по т.
1.5.
1.6. Приема следните лимити за разходи:
1.6.1. Социално-битови в размер до 3 % върху плановите средства за
работна заплата на заетите по трудови правоотношения;
1.6.2. За представителни цели - 18 000 лв., в т.ч.
1.6.2.1. за кмета на общината - 12 000 лв.;
1.6.2.2. за председателя на Общинския съвет - 6 000 лв.
1.7. Утвърждава поименен списък на лицата, заети във функция
„Образование“, които имат право на транспортни разходи в размер на 100
% от стойността на действителните разходи, съгласно Приложения № 7.
2. Определя максималния размер на дълга, както следва:
2.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2019г. - 2 млн.
лв.;
2.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през
2 0 1 9 г.- 138 000 лв.
2.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции
към края на 2019г. - 1 млн. лв.
3. Определя максимален размер на новите задължения за разходи,
които могат да бъдат натрупани през 2019 година в размер до 10 млн. лв.,
като налични към края на годината не повече от 1420 х. лв.
4. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които
могат да бъдат поети през 2019 година в размер до 15 000 х. лв, като
наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да
надвишават 4 734 х. лв.
5. Определя размера на просрочените задължения от 2018 година,
които да бъдат разплатени от бюджета за 2019 година в размер на 288 910
лв. и размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през 2019 година в размер на 4 481 лв.
5.1.
Приема план - график за обслужване на просрочените
задължения за 2019 година, съгласно Приложение № 8.

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 6 985 785 лв., съгласно Приложение № 9.
7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните
дейности с показатели за 2019г. и прогнозни показатели за периода 2020г.
и 2021 г.
8. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по
бюджета на община Ардино, съгласно Приложение № 10.
9. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани
промени:
9.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
9.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в
рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия
размер на разходите.
10. Възлага на кмета:
10.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с
бюджет.
10.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с
бюджет.
10.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да
утвърди разпределението;
10.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с
размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в
съответствие с волята на дарителя/донора и с размера на преизпълнението
на местните приходи да актуализира разходите в зависимост от
потребностите.
10.5. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни
организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова
дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за
финансово управление и контрол
10.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от
Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с
изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
11. Упълномощава кмета:
11.1.
Да ползва временно свободните средства по бюджета на
общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината
разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевремонното
финансиране на делегираните от държавата дейности, и се спазват
относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя
предназначението на средствата в края на годината.

11.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други
източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на
общински програми и проекти.
11.3. Да ползва временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет и набирателни сметки на общината за
авансово финансиране на плащания по проекти до възстановяването им от
Управляващия орган.
11.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и
проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по
структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по
национални програми и от други източници за реализиране на годишните
цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
11.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други
източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на
общински програми и проекти.
12.
Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от
общинския бюджет да разработят и представят конкретни мерки за
изпълнението на приетия от Общинския съвет бюджет.
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „ЗА” - 21.

/С.Байрям/
ъ.

/

Приложение №

ОБЩ РАЗМЕР НА ПРИХОДИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПРОЕКТ ЗА 2019г.

Наименование
на приходите
по утвърдена
ЕБК
1
КСобствени приходи в ДД

I |роект
за
2019г.

в т.ч.
просрочени
вземания

5

II.Взаимоотношения с ЦБ
обща субсидия
целеви за капит.разх.
оптимизация на уч.мрежа
целеви трансфери
получени/+/възст./-/ трансф.ЦБ

5409830

Ш.Трансф.м/у бюдж/извб
получ/+/възст./-/ м/у бюдж.сметки
получ/+/възст./-/ м/у Бюдж. и СЕС
ПУДООС
IV.Временни безлихвени заеми
заем м/у бюджетни сметки
заем м/у бюджет и извънб.сметки
\/.Финанс.на дефицита:
вр.съхр.средства на разпор.
нал.по с/ки на 01.01./+/
нал.по с/ки на 31.12./-/

общ о приходи

35032

22С105

56649 67

0

Приложение
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ОБЩ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ Д ЕЙ НО СТИ- 2018г. И ПРОЕКТ ЗА 2019г.
Проект 2 0 1 9г.

Наимен.
На
парагр.
по Е Б К

Проект
за 2019г.

1

5

в т.ч.
от прехо-ден
остатък

В т.ч.

просро
чени задъл
жения

7

6

1.Служби и дейности по изборите
1.1. Трудови разходи
1.2.Издръжка
2 . Общинска администрация
2.1.Трудови разходи

3.Отбрана и сигурност
3.1.Трудови разходи
3.2.Издръжка
З.З.Цел.трансфери-стих бедств.
3.4.Капиталови разходи
4.Образование
4.1.Трудови разходи
4.2.Издръжка
Капиталови разходи
Неразпределен резерв
б.Здравеопазване
5.1.Трудови разходи
5.2. Издръжка
5.3.Капиталови разходи

1498800
1498800
142258
56500
44758
41000
3128573
3027126
101447

75347
74644
703

б.Социално осигуряване и грижи
5.1 Трудови разходи
5.2.Издръжка
5.3.Временна заетост
5.4.Компенсации и издръжки
5.5. Др.дейности по заетостта-трудови разходи
5.5.Капиталови разходи
б.Жилищно строителство и БКС

523928
329500
115402
1326
700
50000
27000

7. Поч.дело,култура, рел.дейности
7.1.Читалища-субсидии
7.2.Издръжка
7.3.Капиталови разходи
7.4. Спорт за всички
8 .Икономически дейности и услуги
8.1. Целеви трансфери

296061
265720

ОБЩО:

41138

101447

77327

703

81508
29482
1326
700
50000

29816
525

29816
525

5664967

255137

77327

Приложение №...,2....

ОБЩ РАЗМЕР НА ПРИХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - ПРОЕКТ ЗА 2019г.
Наименование
на приходите
по утвърдена
ЕБК
1
1.Имущ.дан.и нед.приходи
1.Имущ.данъци в т.ч.:
патентен данък
д-к недв.имоти
д-к в/у превозни ср-ва
д-к- дарения и безвъзм.
туристически данък
други данъци
2.Неданъчни приходи от:
2.1 .Прих.и дох.от собств.
наеми на имущество
наеми на земя
от дивиденти
лихви по тек.банк.смет.
2.2.Общински такси
за ползв.на детски град.
за ползв.на детски ясли
за ползв.соц.патронаж и др.соц.услуги
пазари, тържища
за битови отпадъци
за технически услуги
за администр.услуги
за притежаване на куче
др.общински такси
2.3.Глоби,санкции и др.
глоби,санкции
2.4.Други приходи
получени застр.обезщетения
други недан.приходи
2.5.Внесен ДДС и данък
2.5.Прих.от прод.на имущ
от прод.на ДМА
от прод.на НДА
от прод.на земя
2.6 Приходи от концесии
2.7.Помощи и дарения от страната

в т.ч.
просрочени
вземания
6

проект
за
2019г.
5

18000
135000
360000
90000
2000

125000
90000

4481

5000
35000

5000
400000
15000
70000
1000
27000
42000

12000
-40000
430000
235000
15000
180000

1822000
II.Взаимоотношения с ЦБ
обща изравнит. субс.
целеви за капит.разх.
зимно поддържане
целеви трансфери
получени/+/възст./-/трансф.ЦБ
Ш.Трансф.м/у бюдж/извб
получ/+/възст./-/ м/у бюдж.сметки
получ/+/възст./-/ м/у бюдж. и СЕС
трансфери от/за ПУДООС
IV.Временни безлихвени заеми
заем м/у бюджетни сметки
заем м/у бюджет и СЕС
заем от/за ПУДООС
У.Финанс.на дефицита:
придобиване на акции,дялове
предост.временна фин.помощ
друго финансиране-операции с активи
нал.по с/ки на 01.01.1+1
нал.по с/ки на 31.12.1-1
общо приходи

1182000
'191100
263400

-35032
53100

55000
-150000
2075108
6456676

4481

Приложение

ОБЩ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - ПРОЕКТ ЗА 2019г.
Проект 2019г.
Наимен.
На
парагр.
по ЕБК

Проект
за
2019г.

1

5

1.Общински съвети
1.1.Трудови разходи
1.2.Издръжка
1.3. Капиталови разходи
2.Общинска администрация
2.1.Трудови разходи (дофинансиране)
2.2.Издръжка
2.3.Капиталови разходи
2.4. Неразпределен резерв
3.Отбрана и сигурност
З.З.Цел.трансфери-стих бедств.
3.Образование
3.1.Трудови разходи
3.2.Издръжка
4.Здравеопазване
4.1. Субсидия
4.2.Трудови разходи (дофинансиране)
5.Социално осиг.и грижи
5.1.Трудови разходи (дофинанс.) ПВЗ
5.2.Издръжка
5.3. Обществена трапезария
6.ЖС БКС и опазв.на ок.среда
6.1. Трудови разходи
6.2.Издръжка
6.3. Капиталови разходи
6.4. ЧИСТОТА
6.5.Неразпределен резерв
7. Поч. дело, култура, рел. дейности
7.1. Трудови разходи
7.2.Издръжка
7.3.Субсидии
7.4. Капиталови разходи
7.5.Неразпределен резерв
8.Иконом, дейности и услуги
8.1. Издръжка
8.2. Целеви -транспорт хр.прод.
8.3.Капиталови разходи
9. Капиталови разходи
10. Разходи за лихви
ОБЩО:

в т.ч.
от преходен
остатък

в т.ч.
просрочени
задължения

6

7

130000

710000
110000
600000

22560

320000

162641

115000
15000
2000
2000
1007982
280000
377982

12832

350000

13550

86000
52000
34000

290959
263459

27559

27500
3794735

2123635

6456676

2151194

211583

Приложение № 5

ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩ ИНА АРДИНО ЗА 2019г.

№
по
ред

Наименование на обекта и
източник на финансиране

Целева субсидия за капиталови
I. разходи

Изграждане
на
канализация
на
ул. 603 Водоснабдяване и
2 "Републиканска", ул. "Чинар" и ул. "Бели брези" канализация
832 Служби и дейности
Реконструкция на МП Бял извор - мах. по поддържане, ремонт и
изграждане на пътищата
3 "Шивачево"
832 Служби и дейности
Реконструкция
на
МП
мах.Гарване
по поддържане, ремонт и
4 с.Седларци
изграждане на пътищата

5 Реконструкция на улица в с.Бял извор
на

МП

СЕС

ПЛАН

ПЛАН

1191100,00

606 Изграждане, ремснт
Реконструкция на ул. "Изгрев", ул. "Преспа", ул. и поддържане на ули^на
мрежа
1 "Филю Запрянов", ул. "Чинар" и кв. "Къпина"

Реконструкция
6 Диамандово

БЮДЖЕТ

Деремахала

7 Реконструкция на МП Бял извор - Диамандово

832 Служби и дейности
по поддържане, ремонт и
изграждане на пътищата
832 Служби и дейности
по поддържане, ремонт и
изграждане на пътищата
832 Служби и дейности
по поддържане, ремонт и
изграждане на пътищата

73300,00

177000,00

28000,00

14000,00

40000,00

10000,00

10000,00

832 Служби и дейноста
мах. по поддържане, ремонт и
изграждане на пътищата
832 Служби и дейности
Реконструкция на МП Дядовци - мах.Мюзюнлер по поддържане, ремонт и
9 - мах.Касаплар
изграждане на пътищата

20000,00

832 Служби и дейности
по поддържане, ремонт и
изграждане на пътищата

30000,00

Реконструкция
8 "Чолаково"

на

МП

Бял

извор

-

Реконструкция на МП Светулка10 Халилходжалар
Реконструкция на МП Кроячево11 махАпямеметлер
Реконструкция на МП Гърбище - мах.
12 Централна
Реконструкция на МП Ленище - мах Долна
13 Далджа
Реконструкция на МП Правдолюб-Хатиплер14 Исланлар

15 Реконструкция на улица в с.Срънско

832 Служби и дейностл
по поддържане, ремонт и
изграждане на пътищата
832 Служби и дейностл
по поддържане, ремонт и
изграждане на пътищата
832 Служби и дейност а
по поддържане, ремонт и
изграждане на пътищата
832 Служби и дейности
по поддържане, ремонт и
изграждане на пътищата
606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа

15000,00

16000,00

25000,00

23500,00

30000,00

10000,00

0,00

20 Реконструкция на улица в с.Дедино

606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа
606 Изграждане, ремснт
и поддържане на улична
мрежа
606 Изграждане, ремснт
и поддържане на улична
мрежа
606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа
606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа

21 Реконструкция на улица в с.Горно Прахово

606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа

16 Реконструкция на улица в с.Жълтуша

17 Реконструкция на улица в с.Падина

18 Реконструкция на улица в с.Башево

19 Реконструкция на улица в с.Чернигово

22 Реконструкция на улица в с.Стояново

23 Реконструкция на улица в с.Седларци

24 Реконструкция на улица в с.Еньовче

25 Реконструкция на улица в с.Рибарци

26 Реконструкция на улица в с.Сухово

27 Реконструкция на улица в с.Голобрад

28 Реконструкция на улица в с.Брезен

29 Реконструкция на улица в с.Богатино

30 Реконструкция на улица в с.Хромица

31 Реконструкция на улица в с.Левци

32 Реконструкция на улица в с.Червена скала

33 Реконструкция на улица в с.Млечино

34 Реконструкция на улица в с.Чубрика

606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа
606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа
606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа
606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа
606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа
606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа
606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа
606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа
606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа
606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа
606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа
606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа
606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа

60000,00

70000,00

30000,00

20000,00

10000,00

60000,00

10000,00

18000,00

30000,00

10000,00

20000,00

30000,00

31500,00

10000,00

15000,00

12000,00

15000,00

20000,00

31300,00

35 Реконструкция на улица в с.Ябълковец

606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа

33300,00

39 Реконструкция на улица в с.Китница

606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа
606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа
606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа
606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа

Изграждане на подпорна стена в с.Горно
40 Прахово

619 Др.дейности по
жил.строителство,
благоустройството и
регионалното развитие

33000,00

619 Др.дейности по
жил.строителство,
благоустройството и
регионалното развитие

10000,00

36 Реконструкция на улица в с.Ахрянско

37 Реконструкция на улица в с.Търносливка

38 Реконструкция на улица в с.Русалско

41 Изграждане на подпорна стена в с. Искра
Постъпления от продажба на
нефинансови активи и други местни
II. приходи

1

2

3

4

15000,00

25000,00

25000,00

25200,00

480000,00

832 Служби и дейности
Баластриране на път в мах. "Курдоллар" по поддържане, ремснт и
с.Теменуга
изграждане на пътищата
832 Служби и дейности
по поддържане, ремснт и
Баластриране на път в Аренкьой
изграждане на пътищата
619 Др.дейности по
жил.строителство,
Изграждане на плочник пред бл. "Лекарски", благоустройството и
гр.Ардино
регионалното развитие
619 Др.дейности по
жил.строителство,
Изграждане на детски площадки в кв. "Любовна благоустройството и
чешма"
регионалното развитие

10000,00

5000,00

18000,00

14100,00

Ремонт на фасадата на сградата на бивше 122 Общинска
5 училище в кв.Диамандово
администрация

5000,00

Доставка на спортни уреди за спортна зала в 122 Общинска
6 с.Бял извор
администрация

5000,00

619 Др.дейности по
жил.строителство,
в благоустройството и
регионалното развитие

4000,00

619 Др.дейности по
жил. строителство,
Изграждане на подпорна стена на главния път благоустройството и
8 в с.Богатино
регионалното развитие

13500,00

619 Др.дейности по
жил.строителство,
благоустройството и
регионалното развитие

2000,00

Почистване коритото на
7 централната част на селото

р.Бялизворска

9 Изграждане на подпорна стена в с.Седларци

0,00

619 Др.дейности по
жил.строителство,
Изграждане на подпорна стена в с.Боровица на благоустройството и
регионалното развитие
10 пътя за мах. "Вражалци"

13000,00

122 Общинска
11 Ремонт на общинска сграда в с.Долно Прахово администрация

24000,00

619 Др.дейности по
жил. строителство,
Изграждане на тротоар на главния път в кв. благоустройството и
регионалното развитиз
12 Диамандово

20000,00

619 Др.дейности по
жил.строителство,
благоустройството и
13 Ремонт на спортна площадка в кв.Диамандово регионалното развитие
745 Обредни домове
и зали
14 Ремонт на църква "Св.Архангел Михаил"
745 Обредни домове
и зали
15 Ремонт на обреден дом в с.Башево
745 Обредни домове
и зали
16 Ремонт на обреден дом в с.Бистроглед
Водоснабдяване на с.Боровица- Стар читак,
603 Водоснабдяване V
канализация
17 Горен Мировец и център
Водоснабдяване на мах. "Голица", "Ослец" и
603 Водоснабдяване и
канализация
18 "Карабаш" в с.Млечино

30000,00
5000,00
17500,00
7000,00
45000,00
20000,00

19 Ремонт на обществена тоалетна в с.Млечино

619 Др.дейности по
жил.строителство,
благоустройството и
регионалното развитие

14600,00

20 Изграждане на водопровод в с.Светулка

603 Водоснабдяване и
канализация

5000,00

Изграждане на водостоци и канавки на ул.
22 "Перелик" и Кабакчъпар

603 Водоснабдяване и
канализация
606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа

23 Изграждане на прагове по р."Далджанска"

619 Др.дейности по
жил. строителство,
благоустройството и
регионалното развитие

21 Изграждане на резервоар за вода в с.Синчец

Междублоково пространство около бившето
24 СМК
25 Сондаж за вода на стадион "Юнак"
26 Изграждане на водопровод в с.Търна

27 Основен ремонт на мост в с.Любино

28 ППР

619 Др.дейности по
жил. строителство,
благоустройството и
регионалното развитие
603 Водоснабдяване и
канализация
603 Водоснабдяване и
канализация
619 Др.дейности по
жил.строителство,
благоустройството и
регионалното развитие
606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа

22000,00

15000,00

15000,00

5000,00
20000,00
12000,00

63300,00

50000,00

2153451,33

III. Преходен остатък от капиталови разходи

1 Раазширяване на градски парк "Нилюфер"
2 Водоснабдяване на с.Боровица

3 МП Брезен - Калайджълар

4 Реконструкция на улица в с. Чернигово

5 Реконструкция на улица в с.Стояново

6 Основен ремонт на мост в с.Любино

Изграждане на парково осветление в с.Бял
7 извор

8 Реконструкция на улица в с.Бял извор

619 Др. дейности по
жил.строителство,
благоустройството и
регионалното развитие
603 Водоснабдяване и
канализация
832 Служби и дейности
по поддържане, ремонт и
изграждане на пътища
606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа
606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа
619 Др.дейности по
жил.строителство,
благоустройството и
регионалното развитие
619 Др.дейности по
жил.строителство,
благоустройството и
регионалното развитие
606 Изграждане, ремонт
и поддържане на улична
мрежа

Ремонт на покривна конструкция на читалище
9 с.Жълтуша
738 Читалища

8000,00
11214,93

19716,46

23092,42

9617,94

53224,23

6738,28

14200,00
29815,50

Превантивни мерки за намаляване на
активността и повърхностно водоотвеждане на
дъждовни води от свлачище по МП в с.Горно
10 Прахово

283 Превантивна дейност
за намаляване на
вредните последствия от
бедствия и аварии

11 Изграждане на водопровод в с.Търна

603 Водоснабдяване /I
канализация

8080,00

619 Др.дейности по
жил. строителство,
Направа на тротоари на ул. Тютюнева, ул. благоустройството и
12 Самара и ул. Арда
регионалното развитие

35667,80

619 Др.дейности по
жил.строителство,
Междублоково пространство на ул. "Пирин" - благоустройството и
13 бл. "Ела-1" и бл. "Ела-2"
регионалното развитие

30000,00

14 Реконструкция на улица в с.Седларци

619 Др.дейности по
жил. строителство,
благоустройството и
регионалното развитие

9845,93

15 Реконструкция на път в с.Русалско

619 Др.дейности по
жил.строителство,
благоустройството и
регионалното развитие

24369,78

40485,05

0,00

17 Реконструкция на път в с.Рибарци

619 Др.дейности по
жил.строителство,
благоустройството и
регионалното развитие
619 Др.дейности по
жил.строителство,
благоустройството и
регионалното развитие

18 Реконструкция на път в с.Сухово

619 Др.дейности по
жил.строителство,
благоустройството и
регионалното развитие

19842,59

Основен ремонт на отводнителни шахти в
19 гр.Ардино

603 Водоснабдяване и
канализация

10000,00

16 Реконструкция на улица в с.Китница

606 Изграждане, ремснт
Рехабилитация и реконструкция на улична и поддържане на улична
мрежа
20 мрежа на територията на община Ардино
Основен ремонт на обществени сгради,
21 собственост на община Ардино
От преходен остатък в делегирани
IV. държавата дейности

122 Общинска
администрация

19676,58

19863,84

800000,00
960000,00

от
68000,00

Превантивни мерки за намаляване на
активността на свлачище чрез укрепване с
1 подпорна стена на ул. "Тютюнева", гр.Ардино

283 Превантивна дейност
за намаляване на
вредните последствия от
бедствия и аварии

41000,00

Закупуване на компютри, обзавеждане и
2 оборудване за социалните заведения

530 Център за
настаняване от семеен
тип за пълнолетни лица с
умствена изостаналост

5000,00

Закупуване на компютри, обзавеждане и
3 оборудване за социалните заведения

551 Дневен център за
лица с увреждания

От преходен остатък от средствата за зимно
V. поддържане и снегопочистване

1 Закупуване на снегопочистваща техника

22000,00
27500,00

832 Служби и дейности
по поддържане, ремонт и
изграждане на пътищата

VI. Програма за развитие на селските райони
Реконструкция на водопроводна мрежа на 603 Водоснабдяване и
1 с.Бял извор
канализация
Реконструкция на водопроводна мрежа на 603 Водоснабдяване и
2 с.Брезен
канализация
Реконструкция на водопроводна мрежа на 603 Водоснабдяване и
3 с.Ябълковец
канализация
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

0,00

0,00

27500,00
0,00

4230447,00
2643541,00
1099177,00

3920051,33

487729,00
4230447,00

Приложение №...'
Ч и с л е н о с т на
п е р со н а л а
Ф У Н КЦ И И / ГРУПИ
1
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

0 1 .0 1 .2 0 1 9 г.
2

123

Разходи за
за п л а ти 20 1 9 г.
3
1 608 800

5

56 500

5

56 500

9

74 644

V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

29

379 500

VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО,
КОМУНАЛНО СТОП. И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

53

499 800

53

4 99 800

Група Б. ПОЛИЦИЯ, ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ
Група Д. ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ
КРИЗИ, СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
III. ОБРАЗОВАНИЕ
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Група А. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО,
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО
Група Б. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
VII. ПОЧИВНОДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ
Група А. ПОЧИВНО ДЕЛО
Група Б. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ
Група В. КУЛТУРА
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

ОБЩИНА. А Р Д И Н О
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
П рилож ение № 7

СПИСЪК
на длъжностите и лицата, заети към функция „Образование” - Ардино, които
имат право на транспортни разноски през учебната 2018/2019 година

№

Име,презиме
и фамилия

Месторабота

Длъжност

1.

Руска Миткова
Чаушева
Гюлай Байрамова
Сюлейманова
Снежана Миткова
Айвазова
Боряна Филипова
Тодорова
Ширин Джемилова
Ахмедова
Радослава Йорданова
Колева
Силвия Иванова
Карамфилова
Севда Желязкова
Хаджикулова
Елиз Сейфи Осман

ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий” с. Падина
ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий” с. Падина
ОУ „Св.св.Кирил и
Методий“ с.Падина
ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий” с. Падина
ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий” с. Падина
ОУ «Отец Паисий»
с.Жълтуша
ОУ”Отец Паисий”
с.Жълтуша
ОУ”Хр.Смирненски”
с.Бял извор
ОУ”Хр.Смирненски”
с.Бял извор
ОУ”Хр.Смирненски”
с.Бял извор
ОУ”Хр.Смирненски”
с.Бял извор
ДГ „Брезичка”- Ардино
ФИГ с.Горно Прахово
ДГ„Брезичка” гр. Ардино
ФИГ с.Горно Прахово
ДГ „Мир” с.Бял извор

Директор

Маршрут на пътуване
от местоживеене до
месторабота
Ардино - Падина

Начален учител

Ардино -Падина

Възпитател в
ЦОУД
Учител
математика
Учител по
английски език
Учител по
английски език
Учител по
биология
Начален учител

Неделино -Падина

Ардино - Бял извор

Начален учител

Ардино -Бял извор

Учител по
история
Начален учител

Падина - Бял извор

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Невена Адамова
Семерджиева
Мариана Димитрова
Храмова
Гюлбюз Хазим
Лютви
Халиме Сафет
Ахмед
Мирослава Антонова
Соколова
Виолета Веселова
Кехайова
Севджан Назми
Алиндер
Сами Емин Емин

Ардино- Падина
Ардино - Жълтуша
Ардино - Жълтуша

Жълтуша - Бял извор

Детска учителка

Млечино -Горно
Прахово
Кърджали - Г. Прахово

Директор

Ардино - Бял извор
Жълтуша - Бял извор

ДГ „Мир“ с.Бял извор

Детска
учителка
Детска учителка

ОУ «А.С. Макаренко»
с.Боровица

Възпитател в
ЦОУД

Хромица -Боровица

ДГ «Мир» с.Бял извор

Република България, област Кърджали
гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31
тел. +3651 4238; факс +3651 4568
е-таП: аг<Лпо@аЬу.Ьа

Детска учителка

Ардино - Падина

Ардино-Бял извор

Приложение № 8

ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения през 2019 година
Община АРДИНО
Област КЪРДЖАЛИ

|9
0
ЗД

Сметки за просрочени задължения
(по подгрупа 992)

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

9923
9923
9923
9923
9923
9924
9923
9923
9923
9923
9923
9923
9923
9924
9925
9929
9929
9929
9930
9923
9923

2
Общинска администрация
Общинска администрация
Общинска администрация
Общинска администрация
Общинска администрация
Общинска администрация
Общинска администрация
Образование
Образование
Образование
Образование
Образование
Образование
Образование
Образование
СОУ Бял извор
СОУ Бял извор
СОУ Бял извор
СОУ Бял извор
ОУ Горно прахово
ОУ Горно прахово

Код по ЕБК 5901

Дейност по ЕБК, в която е
отчетено просроченото
задължение към 31.12.2017 г.
3
местна дейност 122
местна дейност 122
местна дейност 122
местна дейност 122
местна дейност 122
местна дейност 123
местна дейност 623
държавна дейност 311
държавна дейност 389
държавна дейност 389
държавна дейност 389
местна дейност 311
местна дейност 311
местна дейност 311
местна дейност 311
държавна дейност 322
държавна дейност 322
държавна дейност 322
държавна дейност 322
държавна дейност 389
държавна дейност 389

Вид разход (параграф) по ЕБК на
просроченото задължение към
31.12.2018 г.

Размер на просроченото
задължение към
31.12.2018 г.
(в лева)

4
§ 10-16
§ 10-15
§ 10-15
§ 10-20
§ 10-15
§ 10-20
§ 10-20
§ 10-11
§ 10-15
§ 10-16
§ 10-20
§ 10-11
§ 10-15
§ 10-16
§ 10-20
§ 19-81
§ 10-11
§ 10-15
§ 10-20
§ 10-15
§ 10-16

5

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2018 година (в лева)
в т.ч.:
- за разплащане в 1-во тримесечие
- за разплащане във Н-ро тримесечие
- за разплащане във Ш-то тримесечие
- за разплащане в 1\/-то тримесечие

[

Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2018 година (в лева)

4291
532
656
9504
12832
7576
13551
23802
2915
7858
1003
92916
31520
22141
16064
14376
22891
1334
1786
638
724

Размер на заложените за
Източник на средства, с
разплащане просрочени
който ще бъде погасено
задължения от края на 2018 г.
просроченото задължение
в бюджета за 2019 година (в
(параграф по ЕБК)
лева)
6
7
4291
§ 31-12
532
§ 31-12
656
§ 31-12
9504
§ 31-12
12832
§ 31-12
7576
§ 31-12
§ 31-12
13551
23802
§61-09
2915
§61-09
7858
§ 61-09
1003
§61-09
92916
§61-09
§ 61-09
31520
22141
§ 61-09
16064
§ 61-09
14376
§ 61-09
§61-09
22891
1334
§ 61-09
1786
§61-09
§ 61-09
638
724
§ 61-09

2Й8910
128643
54414
89113
16740

Тримесечие от 2019 г.,
в което ще бъде
разплатено
просроченото
задължение
8
първо
първо
първо
първо
първо
първо
първо
първо,второ.трето
второ
първо
трето
първо, второ.трето
първо,второ,трето
първо,второ,трето
второ.трето
трето,четвърто
първо,второ,четвърто
четвърто
трето
първо
първо

Прилож ение №..-гг!

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШ ЕН РАЗЧЕТ ЗА СМ ЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС-2019г.

Наименование на показателите

§§ ЕБК

ОП "РЧР"
Приходи

618813

0

0

0
0

0

0

0

579550
579550

579550
579550

0

-18300

-18300

0

18300

18300

57563

57563

57563

57563

618814
1892

618814
1892

02-00
05-00
10-00
40-00

475841
88114
36767

475841
88114
36767

42-00

16200

16200

1768042

1768042

0

0

0

0

63-00

1308000

1308000

0

63-01

1308000

1308000

0

0

Приходи от лихви

24-08

Приходи от такси
II. Трансфери
Трансфери между бюджети и сметки за СЕС
получени(+)
предоставени (-)
Трансфери между сметки за СЕС
получени(+)

27-00
62-00
62-01
62-02
63-00
63-01

предоставени (-)
III.Временни безлихвени заеми
между бюджети и сметки за СЕС(нето)
получени(+)
погасени (-)
IV. Депозити и средства по сметки

63-02

Депозити и средства по сметки (нето)
наличности в началото на периода

95-00
95-01

Задължителни осиг.вноски от работодател
Издръжка
Стипендии
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинствата

ОБЩИНСКИ
БЮДЖЕТ

618813

I.Собствени приходи и помощи

наличности в края на периода
Разходи
Заплати и възнагр.на персонала нает по
трудови и служебни правоотношения
Др.възнаграждения и плащания за персонала

ОТ ЕС

ОБЩО

76-00

0

95-07
0

01-00

ОП "ХРАНИ"
Приходи
I.Собствени приходи и помощи
Приходи от лихви

24-08

II. Трансфери
Трансфери между бюджети и сметки за СЕС

62-00

получени(+)

62-01

предоставени (-)

62-02

Трансфери между сметки за СЕС
получени(+)
предоставени (-)
III.Временни безлихвени заеми
между бюджети и сметки за СЕС(нето)
получени(+)

63-02
76-00

0

погасени (-)
IV. Депозити и средства по сметки
460042
460042

460042
460042

0

1768042

1768042

0

1768042

1768042

3247

3247

0

0

76-00

0

0

88-00
76-00

3247

3247

3247

3247

3247

3247

4595683

4595683

0

0

0

0

63-00

4611883

4611883

0

63-01

4611883

4611883

-16200

-16200

16200

16200

0

0

Депозити и средства по сметки (нето)
наличности в началото на периода
наличности в края на периода
Разходи

95-00
95-01
95-07

Издръжка

10-00
19-00
52-00

Платени данъци, такси и адм.санкции
Придобиване на ДМА

УЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ
Приходи
1. Трансфери
Трансфери между сметки за СЕС
получени (+)
предоставени (-)
II.Временни безлихвени заеми
между бюджети и сметки за СЕС(нето)
получени (+)
погасени (-)
III.Събрани средства и извършени плащания
за сметка на други бюджети и фондове
между бюджети и сметки за СЕС(нето)
получени(+)
погасени (-)
Разходи
Заплати и възнагр.на персонала нает по
трудови и служебни правоотношения
Др.възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осиг.вноски от работодател
Издръжка
Стипендии
Придобиване на ДМА

63-00
63-01
63-02

01-00
02-00
05-00
10-00
40-00
52-00

ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
Приходи
1.Собствени приходи и помощи
Приходи от лихви

24-08

II. Трансфери
Трансфери между бюджети и сметки за СЕС

62-00

получени(+)

62-01

предоставени (-)

62-02

Трансфери между сметки за СЕС
получени (+)
предоставени (-)
III.Временни безлихвени заеми
между бюджети и сметки за СЕС(нето)
получени(+)
погасени (-)
IV. Депозити и средства по сметки

63-02

Депозити и средства по сметки (нето)
наличности в началото на периода

95-00
95-01

76-00

0

0

наличности в края на периода
Разходи

95-07

Издръжка
Платени данъци, такси и адм.санкции
Придобиване на ДМА

10-00
19-00
52-00

4595683

4595683

0

70104

70104

4525579

4525579

0

0

0

0

0

0

63-00

0

0

0

63-01

0

0

СЕС - ДМП
Приходи
1.Собствени поиходи и помощи
Приходи от лихви

24-08

II. Трансфери
Трансфери между бюджети и сметки за СЕС

62-00

получени(+)

62-01

предоставени (-)

62-02

Трансфери между сметки за СЕС
получени (+)
предоставени (-)
III,Временни безлихвени заеми
между бюджети и сметки за СЕС(нето)
получени(+)
погасени (-)
IV. Депозити и средства по сметки

63-02
76-00

0

0

0

Депозити и средства по сметки (нето)
наличности в началото на периода
наличности в края на периода
Разходи
Др.възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осиг.вноски от работодател
Издръжка

95-00
95-01
95-07

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63-00

0

0

0

63-01

0

0

76-00

0

0

88-00

0

0

95-00

0

0

Платени данъци, такси и адм.санкции
Основен ремонт на ДМА

02-00
05-00
10-00
19-00
51-00

СЕС - ДЕС
Приходи
1.Собствени приходи и помощи
Приходи от лихви

24-08

II. Трансфери
Трансфери между бюджети и сметки за СЕС

62-00

получени(+)

62-01

предоставени (-)

62-02

Трансфери между сметки за СЕС
получени(+)
предоставени (-)
III.Временни безлихвени заеми
между бюджети и сметки за СЕС(нето)
получени(+)
погасени (-)
III.Събрани средства и извършени плащания
за сметка на други бюджети и фондове

63-02
0

IV. Депозити и средства по сметки
Депозити и средства по сметки (нето)

0

наличности в началото на периода
наличности в края на периода
Разходи
Др.възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осиг.вноски от работодател
Издръжка
Платени данъци, такси и адм.санкции
Основен ремонт на ДМА
ОБЩО

95-01
95-07
0

0

0

6985785

6985785

0

02-00
05-00
10-00
19-00
51-00

Приложение № 10

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С
БЮДЖЕТ В ОБЩИНА АРДИНО ПРЕЗ 2019г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

отдел „ОБРАЗОВАНИЕ” гр.Ардино
СУ „Васил Левски” гр.Ардино
ОУ „Христо Смирненски” с.Бял извор
ОУ „Отец Паисий” с.Жълтуша
ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с.Падина
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Горно Прахово
ОУ „А.С.Макаренко” с.Боровица

