
АРДИНО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АРДИНО

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 32  
от 10.02.2020 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 2020г., ПМС № 381/30.12.2019г. за изпълнението на 
държавния бюджет на Република България за 2020 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 2020 г. както следва:
1.1. По приходите в размер на 11 983 213 лв., в т.ч. за ДД -  6 187 039 

лв. и МД -  5 796 174 лв., съгласно Приложения № 1 и 3.
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 

6 187 039 лв.
в т.ч. :

1.1.1.3. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 5 842 
048 лв.;

1.1.1.2. Преходен остатък от държавни дейности от 2019 г. в размер 
на 344 991 лв, разпределен по дейности, съгласно Приложение № 2.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 796 174 лв.,
в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 633 000 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 067 000 лв.;
1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 1 325 000 лв.;
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 340 900

лв.
1.1.2.5. За зимно поддържане и снегопочистване - в размер на 307 

500 лв.
1.1.2.6. Преходен остатък от местни дейности от 2019 г. в размер на 

1 479 046 лв., разпределен по дейности (съгласно Приложение № 4), в това 
число: с целеви характер 1 479 046 лв., от тях КР 1 266 659 лв.

1.1.2.7. Предоставен трансфер -  съфинансиране по проект Красива 
България - -36 466 лв.



1.1.2.8. Временни безлихвени заеми -  106 131 лв.
1.1.2.9. Временна финансова помощ - 55 000 лв.
1.1.2.10. Друго финансиране -  Отчисления по ЗУО - -150 000 лв.
1.2. По разходите в размер на 11 983 213 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 6 187 039 лв.,
в т.ч.

1.2.1.1. за капиталови разходи -  25 000 лв.
1.2.1.2. за финансиране на поети ангажименти за осигуряване на 

устойчивост по проект „Подкрепа за социално включване на лица от 
уязвими групи чрез социално предприемачество” и проект „Обучения и 
заетост на територията на МИГ Ардино -  Джебел“ със средства от 
преходния остатък от държавни дейности от 2019г. -  115 632лв;

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата 
дейности със средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия 
в размер на 120 000 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 5 796 174 лв., в т.ч. 2 991 093 
лв. за капиталови разходи

1.3 Приема Програма за капиталовите разходи за 2020 година в 
размер на 3 016 093 лв., финансирани със бюджетни средства и 
финансирани със средства от ЕС в размер на 6 921 621 лв., съгласно 
Приложение № 5, като:
—  — 1.3.1, Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови-  
разходи в размер на 1 340 900лв.;

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 263 534 лв. и съфинансиране по проект 
Красива България в размер на 36 466 лв.

1.4. Приема числеността на персонала и разпределението на 
плановите разходи за работни заплати през 2020г., 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 -20 000 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 -  292 320 лв.;
1.5.9.2. спортни клубове -  34 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 средства по 
т. 1.5.9

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, сьгласно Приложеният^“?.""^

2. Определя максималния размер на дълга, както следва:
2.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2020г. -  2 млн.

лв.;
2.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 

2020г.- 140 910 лв.
2.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции 

към края на 2020г. -  1 млн. лв.
3. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат натрупани през 2020 година в размер до 12 млн. лв., 
като налични към края на годината не повече от 1527 х. лв.

4. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които 
могат да бъдат поети през 2020 година в размер до 20 000 х. лв, като 
наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да 
надвишават 5 091 х. лв.

5. Определя размера на просрочените задължения от 2019 година, 
които да бъдат разплатени от бюджета за 2020 година в размер на 242 248 
лв. и размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 
събрани през 2020 година в размер на 4 338 лв.



5.1. Приема план -  график за обслужване на просрочените 
задължения за 2020 година, съгласно Приложение № 8.

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 
Европейския съюз в размер на 8 418 077 лв., съгласно Приложение № 9.

7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните 
дейности с показатели за 2020г. и прогнозни показатели за периода 2021г. 
и 2022 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 утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с 

бюджет.
10.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди разпределението;
10.3. 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.

10.4. 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

10.5. 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 своевременното 
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.

12. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от 
общинския бюджет да докладват ежемесечно за направените вътрешни 
компенсирани промени по бюджетите им.

13. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на 
бюджета, съгласно Приложение №11.

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „ЗА” -  22.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Н ^ЬбС : 
/С.Байрям/
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Приложение №
ОБЩ РАЗМЕР НА ПРИХОДИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
ПРОЕКТ ЗА 2020г.

Наименование 
на приходите 
по утвърдена 

ЕБК

Проект
за

2020г.
в т.ч. 

просро-чени 
вземания

1 5
I.Собствени приходи в ДД

II.Взаимоотношения с ЦБ
обща субсидия 5842048
целеви за капит.разх,

оптимизация на уч.мрежа
целеви трансфери
получени/+/възст./-/ трансф.ЦБ

Ш.Тоансф.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 49317
заем м/у бюджет и извънб.сметки

\ЛФинанс.на дефицита:
вр.съхр.средства на разпор. . _____________

нал.по с/ки на 01.01./+/ 295674
нал.по с/ки на 31.12./-/

общ о приходи 6187039 0



Приложение №.....СУ.
ОБЩ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ - ПРОЕКТ ЗА 2020г.

Наимен.
На 

парагр. 
по ЕБК

Проект 2020г.

Проект 
за 2020г.

в т.ч.
от прехо-ден 
остатък

в т.ч. 
просро
чени задъл
жения

1 5 6 7
1.Служби и дейности по изборите
1.1. Трудови разходи
1.2. Издръжка

2.Общинска администрация 1374600
2.1.Трудови разходи 1374600

3.Отбрана и сигурност 153650 32196
3.1.Трудови разходи 61700
3.2.Издръжка 66950
З.З.Цел.трансфери-стих бедств.
3.4.Капиталови разходи 25000

4.0бразование 3635328 151963 24339
4.1.Трудови разходи
4.2.Издръжка 3635328

Капиталови разходи
Неразпределен резерв

5.Здравеопазване 80859
5.1.Трудови разходи 74644
5.2.Издръжка 6215
5.3.Капиталови разходи

____________  —  ................................................... ___ - г, ч

б.Социално осигуряване и грижи 650282 160832
5.1 Трудови разходи 323700
5.2.Издръжка 165750 99996
5.3.Временна заетост 13203 18203
5.4.Компенсации и издръжки 700 700
5.5. Др.дейности по заетостта 115632 15636
5.6. Лични асистенти 26297 26297
5.7. Капиталови разходи
б.Жилищно строителство и БКС

7.Поч.дело,култура,рел.дейности 292320
7.1 .Читалища-субсидии 292320
7.2.Издръжка
7.3.Капиталови разходи
7.4. Спорт за всички
8.Икономически дейности и услуги
8.1. Целеви трансфери

ОБЩО: 6187039 344991 24339



ОБЩ РАЗМЕР НА ПРИХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - ПРОЕКТ ЗА 2020г.

Наименование 
на приходите 
по утвърдена 

ЕБК

проект
за

2020г
в т.ч.

просро-чени вземания 
61 5

!.Имущ.дан.и нед.приходи
1 .Имущ.данъци в т.ч.:

патентен данък 16000
д-к недв.имоти 135000
д-к в/у превозни ср-ва 425000
д-к-дарения и безвъзм. 55000

туристически данък 2000
други данъци

2.Неданъчни приходи от:
2.1 .Прих.и дох.от собств.

наеми на имущество 130000 4338
наеми на земя 90000
от дивиденти
лихви по тек банк. смет. 5000

2.2.Общински такси
за ползв.на детски град. 35000
за ползв.на детски ясли
за ползв.соц.патронаж и др.соц.услуги
пазари, тържища 4000
за битови отпадъци 400000
за технически услуги 17000
за администр.услуги 60000
за притежаване на куче 1000
др.общински такси 30000

2.3.Глоби,санкции и др.
глоби.санкции 20000

2.4.Други приходи
получени застр.обезщетения

други недан.приходи 15000
2.5.Внесен ДДС и данък -40000
2.5.Прих.от прод.на имущ 300000

от прод.на ДМА 150000
от прод.на НДА 15000
от прод.на земя 135000

2.6 Приходи от концесии
2.7.Помощи и дарения от страната

1700000
II.Взаимоотношения с ЦБ

обща изравнит. субс. 1325000
целеви за капит.разх. 1340900

зимно поддържане 307500
целеви трансфери
получени/+/възст./-/трансф.ЦБ
Ш.ТрансФ.м/у бюдж/извб
получ/+/възст./-/ м/у бюдж.сметки -36466
получ/+/възст./-/ м/у бюдж.и СЕС
трансфери от/за ПУДООС
IV.Временни безлихвени заеми
заем м/у бюджетни сметки -49317
заем м/у бюджет и СЕС 155448
заем от/за ПУДООС
У.Финанс.на дефицита:
придобиване на акции,дялове
предост.временна фин.помощ 55000
друго финансиране-операции с активи -150000

нал.по с/ки на 01.01./+/ 1148109
нал.по с/ки на 31.12./-/

о бщ о при хо ди 5 7 9 6 1 7 4 4338



Приложение №.

ОБЩ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ- ПРОЕКТ ЗА 2020г.

Наимен.
На 

парагр. 
по ЕБК

Проект 2020г.

Проект
за

2020г.
в т.ч. 

от прехо-ден 
остатък

в т.ч. 
просро
чени задъл
жения

1 5 6 7

1.Общински съвети 140000

1.1.Трудови разходи

1.2.Издръжка
1.3. Капиталови разходи
2.Общинска администрация 720000

2.1.Трудови разходи (дофинансиране) 120000

2.2.Издръжка 600000 21277

2.3.Капиталови разходи
2.4. Неразпределен резерв
3.Отбрана и сигурност 210625

З.З.Цел.трансфери-стих бедств. 210625 210625

3.Образование 320000 196632

3.1.Трудови разходи
3.2. Издръжка
4.3дравеопазване 115000

4.1. Субсидия 15000

4.2.Трудови разходи (дофинансиране)
б.Социално осиг.и грижи 2000

5.1.Трудови разходи (дофинанс.) ПВЗ
5.2. Издръжка 2000

5.3. Обществена трапезария
6.ЖС БКС и опазв.на ок.среда 1039572

6.1. Трудови разходи 349200

6.2.Издръжка 322994

6.3. Капиталови разходи
6.4. ЧИСТОТА 367378 17378

6.5.Неразпределен резерв
7.Поч.дело, култура,рел.дейности 86000

7.1. Трудови разходи
7.2.Издръжка 50000

7.3.Субсидии 36000
7.4. Капиталови разходи

7.5.Неразпределен резерв
8.Иконом, дейности и услуги 502509

8.1.Издръжка 382509 195009

8.2. Целеви -транспорт хр.прод.
8.3.Капиталови разходи 120000
9. Капиталови разходи 2660468 1056034

10. Разходи за лихви
ОБЩО: 5796174 1479046 217909



Приложение № 5

ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА АРДИНО ЗА 2020г.

БЮДЖЕТ СЕС
№
по

ред

Наименование на обекта и 
източник на финансиране ПЛАН ПЛАН

1
Целева субсидия за капиталови 
разходи 1340900.00 0.00

1

Реконструкция на път в с.Башево 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата 37000.00

2

Реконструкция на път в с.Богатино 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата 13000.00

3

Реконструкция на МП Ардино - кв.Къпина 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата

20000.00

4

Реконструкция на МП Ардино - квТоричево" 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата

10000.00

5

Реконструкция на МП Бял извор-мах.Гарване 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на гътищата

12500.00

6

Реконструкция на МП Бял извор-мах.Чолаково 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата 5000.00

7

Реконструкция на път в с.Голобрад 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата 16000.00

8

Реконструкция на път в с.Гърбище 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата 26000.00

9

Реконструкция на път в с.Долно Прахово 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата 26000.00

10

Реконструкция на МП Жълтуша-Еньовче 832 Служби и дейности 
по поддържане ремонт и 
изграждане на пътищата 27000.00

11

Реконструкция на МП Седларци-Жълтуша 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата 40000.00

12

Реконструкция на път в с.Китница 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата 17000.00

13

Реконструкция на път в с.Кроячево 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата

16000.00

14

Реконструкция на път в с.Любино 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата

11000.00



15

Реконструкция на път в с.Правдолюб 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата 30000.00

16

Реконструкция на път в с.Русалско 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата 21000.00

17

Реконструкция на път в с.Светулка 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата 13000.00

18

Реконструкция на път в с.Синчец 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата 21000.00

19

Реконструкция на път в с.Стояново 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата 10000.00

20

Реконструкция на път в с.Сухово 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата

32000.00

21

Реконструкция на път в с.Търносливка 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата 21000.00

22

Реконструкция на път в с.Чубрика 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата

30000.00

23

Реконструкция на път в с.Ябълковец 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата

31000.00

24

Реконструкция на път в с.Левци 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата 12000.00

25

Реконструкция на път в с.Хромица 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата 10000.00

26

Реконструкция на път в с.Червена скала 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата 11000.00

27

Реконструкция на път в с.Теменуга 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата 12000.00

28

Реконструкция на път в с.Дедино 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата 12000.00

29

Реконструкция на път в с.Дядовци 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата 13000.00

30

Реконструкция на път в с.Ахрянско 832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата 20000.00

31

Реконструкция на паркинг в двора на МБАЛ- 
Ардино

606 Изграждане, ремонт 
и поддържане на улична 
мрежа

25000.00



32

Реконструкция на улици в, с.Бял извор 606 Изграждане, ремонт 
и поддържане на улична 
мрежа

55000.00

33

Реконструкция на улица в кв. Диамандово 
с.Бял извор

606 Изграждане ремонт 
и поддържане на улична 
мрежа

50000.00

34

Реконструкция на улица в, с.Горно Прахово 606 Изграждане, ремонт 
и поддържане на улична 
мрежа

35000.00

35

Реконструкция на улица в, с.Млечино 606 Изграждане, ремонт 
и поддържане на улична 
мрежа

35000.00

36

Реконструкция на улица в, с.Падина 606 Изграждане, ремонт 
и поддържане на улична 
мрежа 25000.00

37

Реконструкция на улица в с.Главник
606 Изграждане, ремонт 
и поддържане на улична 
мрежа 9000.00

38

Реконструкция на улица в, с.Седпарци 606 Изграждане, ремонт 
и поддържане на улична 
мрежа 21000.00

39

Основен ремонт на отводнителни шахти в 
гр .Ардино

606 Изграждане, ремонт 
и поддържане на улична 
мрежа 15000.00

40

Изграждане на гърбици на републиканска 
пътна мрежа в чертите на град Ардино и с.Бял 
извор

606 Изграждане ремонт 
и поддържане на улична 
мрежа 20000.00

41

Изграждане на подпорна стена на главния път 
в с.Богатино

619 Др.дейности по 
жил.строителство, 
благоустройството и 
регионалното развитие 11760.05

42

Ремонт на обществена тоалетна в с.Млечино
619 Др.дейности по 
жил.строителство, 
благоустройството и 
регионалното развитие

17652.50

43

Ремонт на обществена тоалетна в гр.Ардино 619 Др.дейности по 
жил.строителство, 
благоустройството и 
регионалното развитие 31000.00

44

Изграждане на подпорна стена в с.Боровица на 
пътя за мах. "Вражалци"

619 Др.дейности по 
жил.строителство, 
благоустройството и 
регионалното развитие 7386.37

45

Изграждане на подпорна стена в с.Богатино 619 Др.дейности по 
жил. строителство, 
благоустройството и 
регионалното развитие 10000.00

46

Изграждане на подпорна стена в с.Горно 
Прахово

619 Др.дейности по 
жил. строителство, 
благоустройството и 
регионалното развитие 15000.00



47

И згра>ед ане  на подпорна стена в с.Чернигово 619 Др.дейности по 
жил. строителство, 
благоустройството и 
регионалното развитие 20000.ОС

48

Изграждане на подпорна стена в с.Падина 619 Др.дейности ю  
жил.строителство, 
благоустройството и 
регионалното развитие 30000.00

49

Изграждане на детска площадка в с.Горно 
Прахово

619 Др.дейности по 
жил.строителство, 
благоустройството и 
регионалното развитие 10000.00

50

Ремонт на спортна площадка в с.Горно 
Прахово

619 Др.дейности по 
жил.строителство, 
благоустройството и 
регионалното развитие 8000.00

51

Ремонт на спортна площадка в с.Млечино 619 Др.дейности по 
жил.строителство, 
благоустройството и 
регионалното развитие 5000.00

52

Ремонт на спортна площадка в с.Падина 619 Др.дейности по 
жил.строителство, 
благоустройството и 
регионалното развитие 10000.00

53

Доставка на спортни уреди за парк "Нилюфер" 619 Др.дейности по 
жил.строителство 
благоустройството и 
регионалното развитие 7000.00

Ремонт на стария пешеходен мост в с.Бял 
извор

619 Др.дейности по 
жил .строителство,

54
благоустройството и 
регионалното развитие 10000.00

55

Изграждане на беседка в местността "Трите 
чучура" гр.Ардино

619 Др.дейности по 
жил.строителство, 
благоустройството и 
регионалното развитие 15000.00

56

Ремонт на детски площадки в гр.Ардино 619 Др.дейности по 
жил.строителство, 
благоустройството и 
регионалното развитие 20000.00

57

Изграждане на подпорна стена в междублоково 
простраство между бл."Осетия" и "Ела-2"

619 Др.дейности по 
жил.строителство, 
благоустройството и 
регионалното развитие 10000.00

58

3емонт на канализацията за отпадни води в ДГ 
Слънце", гр.Ардино

319 Др.дейности по 
жил.строителство, 
злагоустройствотои 
зегионалното развитие 16000.00

59

3емонт на речно корито на ул. "Тютюнева", 
Ардино

319 Др.дейности по 
кил.строителство, 
Злагоустройството и 
регионалното развитие 10000.00



60

Водоснабдяване на с.Голобрад 603 Водоснабдяване и 
канализация 5000.00

61
Водоснабдяване на с.Горно Прахово 603 Водоснабдяване и 

канализация 20000.00

62
Водоснабдяване на мах. "Голица","Ослец" и 
мах."Карабаш" в с.Млечино

603 Водоснабдяване и 
канализация 29000.00

63

Водоснабдяване на с.Светулка 603 Водоснабдяване и 
канализация 20000.00

64
Водоснабдяване на с.Срънско 603 Водоснабдяване и 

канализация 10000.00

65

Водоснабдяване на с.Търна 603 Водоснабдяване и 
канализация 21000.00

66

Изграждане на резервоар за питейна вода в 
с.Търносливка

603 Водоснабдяване и 
канализация 30000.00

67 Водоснабдяване на с.Боровица
603 Водоснабдяване и 
канализация 5418.03

68

Ремонт на сградата на ДГ "Мир" в с.Бял извор
311 Детски градини 7500.00

69

Подмяна на котли в ДГ

311 Детски градини 34492.56

70
Покриване на използваема тераса към кафене 
на автогара Ардино

122 Общинска 
администрация 9190.49

71
Изграждане на помещение за срещи под 
изграден навес в с.Башево

122 Общинска 
администрация 10000.00

72

Ремонт на сградата на кметството в с.Брезен 122 Общинска 
администрация 10000.00

II.

Постъпления от продажба на 
нефинансови активи и други местни 
приходи 263534.00 0.00

1

Ремонт на фасадата на сградата на бивше 
училище в кв.Диамандово

122 Общинска 
администрация 6617.56

23

Доставка на спортни уреди за спортна зала в 
с.Бял извор

122 Общинска 
администрация 5000.00

4

Изграждане на детска площадка в кв. "Любовна 
чешма"

619 Др.дейности по 
жи л. строителство, 
благоустройството и 
регионалното развитие

10802.87

5

Ремонт на сградата на читалището в 
кв.Диамандово, с.Бял извор

619 Др.дейности по 
жил.строителство, 
благоустройството и 
регионалното развитие 20000.00

6

Ремонт на спортна площадка в кв.Диамандово 619 Др.дейности по 
жил.строителство, 
благоустройството и 
регионалното развитие 30000.00

7

3емонт на християнското гробище в гр.Ардино 745 Обредни домове 
и зали 7000.00

8
Ремонт на църква "Св.Архангел Михаил" 745 Обредни домове 

и зали 6889.84

9 Ремонт на обреден дом в с.Башево
745 Обредни домове 
и зали 23220.64



1С Ремонт на обреден дом в с.Бистроглед
745 Обредни домове 
и зали 15000.00

11 Ремонт на обреден дом в с.Рибарци
745 Обредни домове 
и зали 7000.00

12 Ремонт на обреден дом в гр. Ардино
745 Обредни домове 
и зали 20000.00

13
Водоснабдяване на с.Боровица- Стар читак, 
Горен Мировец и център

603 Водоснабдяване и 
канализация 45000.00

14

Извършване на сондаж за вода и полагане на 
тръби в с.Синчец

603 Водоснабдязанеи 
канализация

22000.00

15
Изграждане на водостоци и канавки на ул. 
"Перелик" и Кабакчълар

и поддържане на улична 
мрежа 15000.00

16
Сондаж за вода на стадион "Юнак" 603 Водоснабдяване и 

канализация 20000.00

17
ППР 619 Др.дейности по 

жил .строителство, 10003.09

III. Преходен остатък от капиталови разходи 156033.73 0.00

1

Раазширяване на градски парк "Нилюфер" 619 Др.дейности по 
жил.строителство, 
благоустройството и 
регионалното развитие

8000.00

2 Водоснабдяване на с.Боровица
603 Водоснабдяване и 
канализация 3102.93

3 Реконструкция на улица в с. Чернигово

606 Изграждане, оемонт 
и поддържане на улична 
мрежа 5070.10

4

Основен ремонт на обществени сгради, 
собственост на община Ардино

122 Общинска 
администрация 27570.20

Изграждане на подпорна стена в с.Горно______

5

Прахово жил.строителство, 
благоустройството и 
регионалното развитие 28726.32

6

Изграждане на подпорна стена в с. Искра 619 Др.дейности по 
жил. строителство, 
благоустройството и 
регионалното развитие 9157.90

7

Реконструкция на ул. "Изгрев", ул. "Преспа"

606 Изграждане, ремонт 
и поддържане на улична 
мрежа 74406.28

IV.
Целеви трансфери

1110625.00

1

Рехабилитация и реконструкция на улична 
мрежа на територията на община Ардино

650000.00

1.1.

Реконструкция на улична мрежа в гр.Ардино 606 Изграждане, ремонт 
и поддържане на улична 
мрежа 425000.00



1.2

Реконструкция на улица в с.Брезен 606 Изграждане, ремонт 
и поддържане на улична 
мрежа

23000.00

Реконструкция на улица в с.Боровица 606 Изграждане, ремонт 
и поддържане на улична 
мрежа 70000.00

Реконструкция на улица в, с.Ленище 606 Изграждане, ремонт 
и поддържане нз улична 
мрежа

22000.00

Асфалтови кърпежи на улична мрежа на 
територията на община Ардино

606 Изграждане, ремонт 
и поддържане на улична 
мрежа 110000.00

2

Основен ремонт на обществени сгради, 
собственост на община Ардино

250000.00

2.1

Ремонт на сградата на кметство с.Гърбище 122 Общинска 
администрация 25000.00

2.2

Ремонт на общинска сграда в с.Долно Прахово 122 Общинска 
администрация 35000.00

2.3

Ремонт на сградата на читалището в с.Падина

738 Читалища 50000.00

2.4

Ремонт на сградата на кметство с.Седпарци 122 Общинска 
администрация 20000.00

2.5

Ремонт на сградата на кметство с.Синчец 122 Общинска 
администрация 15000.00

2.6

Ремонт на сградата на кметство с.Млечино 122 Общинска 
администрация 30000.00

2.7.

Ремонт на сградата на кметство с.Правдолюб
122 Общинска 
администрация 15000.00

2.8.

Ремонт на покрива на общински музей 
гр.Ардино 122 Общинска 

администрация 35000.00

2.9

Ремонт на сградата на общинска 
администрация гр.Ардино

122 Общинска 
администрация 25000.00

3

Укрепване на скат и заздравяване на сграда в 
мах. "Звезда”, с.Гърбище 283 Превантивна дейност 

за намаляване на 
вредните последствия от 
бедствия и аварии 58097.00

4

Изграждане на мост на р.Коджадере на път към 
с.Хромица 283 Превантивна дейност 

за намаляване на 
вредните последствия от 
бедствия и аварии 152528.00

V.
От преходен остатък в делегирани от 
цържавата дейности 25000.00 0.00

1

Закупуване на компютри, обзавеждане и 
оборудване

239 Други дейности по 
зътрешната сигурност 25000.00



VI.

От преходен остатък от средствата за зимно 
поддържане и снегопочистване 120000.00 0.00

1

Закупуване на снегопочистваща техника
832 Служби и дейности 
по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата 120000.00

VII. Програма за развитие на селските райони 0.00 6921621.00

1

Реконструкция на водопроводна мрежа на 
с.Бял извор 603 Водоснабдяване и 

канализация 3040675.00

2
Реконструкция на водопроводна мрежа на 
с.Брезен

603 Водоснабдяване и 
канализация 1256673.00

3
Реконструкция на водопроводна мрежа на 
с.Ябълковец

603 Водоснабдяване и 
канализация 560888.00

4
Реконструкция, ремонт, оборудване и 
обзавеждане на СУ "Васил Левски" гр.Ардино 865318.00

5

Реконструкция, оборудване и обзавеждане на 
спортна инфраструктура на територията на 
община Ардино 87693.00

6

Строителство, реконструкция и/или 
рехабилитация на нови и съществуващи улици 
и тротоари, и съоръжения и принадлежностите 
към тях в гр.Ардино

606 Изграждане ремонт 
и поддържане на улична 
мрежа 1110374.00

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 3016092.73 6921621.00



Приложение №

Ф У Н К Ц И И  / ГРУП И

Численост на 
персонала 

01.01.2020 г.

Разходи за 
заплати 2020 г.

1 2 3

I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 125 1 494 600

II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 5 61 700

Група Б. ПОЛИЦИЯ, ВЪТРЕШ ЕН РЕД И СИГУРНОСТ

Група Д. ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ  
КРИЗИ, СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ 5 61 700

III. ОБРАЗОВАНИЕ

IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 9 74 644

V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ 29 483 832
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, 
КОМУНАЛНО СТОП. И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 53 546 000
Група А. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, 
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО

Група Б. ОПАЗВАНЕ НА О КОЛНАТА СРЕДА 53 546 000

VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

Група А. ПОЧИВНО ДЕЛО

Група Б. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

Група В. КУЛТУРА

VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ



О Б Щ И Н А  А Р Д И Н О
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

АРДИНО

СПИСЪК
на длъжностите и лицата, заети към функция „Образование” -  Ардино, които 

имат право на транспортни разноски през учебната 2019/2020 година

№ Име,презиме 
и фамилия

Месторабота Длъжност Маршрут на пътуване 
от местоживеене до 

месторабота
1. Руска Миткова 

Чаушева
ОУ „Св.Св.Кирил и 
Методий” с. Падина

Директор Ардино -  Падина

2. Гюлай Байрамова 
Сюлейманова

ОУ „Св.Св.Кирил и 
Методий” с. Падина

Начален учител Ардино - Падина

3. Елиз Сейфи Хафуз ОУ „Св.св.Кирил и 
Методий“ с.Падина

Начален учител Ардино -  Падина

4. Боряна Филипова 
Т одорова

ОУ „Св.Св.Кирил и 
Методий” с. Падина

Учител
математика

Ардино -  Падина

5. Ширин Джемилова 
Ахмедова

ОУ „Отец Паисий” 
с. Жълтуша

Учител 
английски език

Ардино -  Жълтуша

6. Силвия Иванова 
Карамфилова

ОУ”Хр.Смирненски” 
с.Бял извор

Учител по 
биология

Ардино -  Бял извор

7. Невена Адамова 
Семерджиева

ОУ”Хр.Смирненски” 
с.Бял извор

Директор Падина -  Бял извор

8. Мариана Димитрова 
Храмова

ОУ”Хр.Смирненски” 
с.Бял извор

Начален учител Жълтуша -  Бял извор

9- Г юлбюз Хазим 
Лютви

ДГ „Брезичка”- Ардино 
ФИГ с.Горно Прахово

Детска учителка Млечино -Г  орно 
Прахово

10. Халиме Сафет 
Ахмед

ДГ„Брезичка” гр. Ардино 
ФИГ с.Горно Прахово

Детска учителка Кърджали -  Г. Прахово

11. Десислава Веселинова 
Димитрова-Емин

ДГ „Мир” с.Бял извор Директор Бял извор- Жълтуша -  
Падина

12. Виолета Веселова 
Кехайова

ДГ «Мир» с.Бял извор Детска
учителка

Жълтуша -  Падина

13. Севджан Назми 
Алиендер

ДГ „Мир“ с.Бял извор Детска учителка Ардино -  Бял извор

14. Сами Емин Емин ОУ «А.С. Макаренко» 
с.Боровица

Възпитател в 
ЦОУД

Хромица -Боровица

15. Бета Данчева Иванова ЦПЛР-ОДК 
Гр. Ардино

Ресурсен учител Ардино-Боровица

16.

. :

Михаела
Трендафилова
Петкова

ЦПЛР-ОДК 
Гр. Ардино

Психолог Ардино-Падина

17. Севдалина Николова 
Павлова

ЦПЛР-ОДК 
Гр. Ардино

Логопед Ардино-Жълтуша

Република България, област Кърджали 
гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31 
тел. +3651 4238; ф акс+3651 4568 
е-таП: агсНпо@аЬу.Ье



Приложение №..... към решение №. на Общинския съвет Приложение №
ПЛАН - ГРАФИК 

за обслужване на просрочените задължения през 2020 година

Община АРДИНО Код по ЕБК 5901
Област КЪРДЖАЛИ

№
по

ред

Сметки за просрочени 
задължения 

(по подгрупа 992)

Дейност по ЕБК, в която е 
отчетено просроченото 

задължение към 31.12.2019 г.

Вид разход (параграф) по ЕБК на 
просроченото задължение към 

31.12.2019 г.

Размер на просроченото 
задължение към 31.12.2019 г. 

(в лева)

Размер на заложените за 
разплащане просрочени 

задължения от края на 2019 г. в 
бюджета за 2020 година (в лева)

Източник на средства, с 
който ще бъде погасено 

просроченото задължение 
(параграф по ЕБК)

Тримесечие от 2020 г., в 
което ще бъде 

разплатено 
просроченото 
задължение

1 2 3 4 5 6 7 8
1 9923 Общинска администрация местна дейност 122 8 10-16 3 781 3 781 Й 31-12 първо
2 9923 Общинска администрация местна дейност 122 § 10-15 1 085 1 085 Й 31-12 първо
3 9923 Общинска администрация местна дейност 122 й 10-15 12 807 12 807 й 31-12 пьрво
4 9923 Общинска администрация местна дейност 122 § 10-15 798 798 й 31-12 първо
5 9923 Общинска администрация местна дейност 122 § 10-15 2 029 2 029 й 31-12 първо
6 9923 Общинска администрация местна дейност 122 § 10-20 144 144 й 31-12 първо
7 9923 Общинска администрация местна дейност 122 8 10-20 633 633 й 31-12 първо
8 9923 Образование държавна дейност 311 §10-11 13 325 13 325 й 61-09 първо.второ.трето
9 9923 Образование държавна дейност 389 § 10-16 9 553 9 553 й 61-09 първо.второ

10 9923 Образование държавна дейност 389 § 10-20 1 461 1 461 й 61-09 първо.второ
11 9923 Образование местна дейност 311 . ' 109 981 109 981 й 61-09 първо.второ.трето
12 9923 Образование местна дейност 311 § 10-15 25 222 25 222 й 61-09 първо.второ.трето
13 9923 Образование местна дейност 311 й 10-16 1 357 1 357 й 61-09 първо, второ,трето
14 9923 Образование местна дейност 311 § 10-20 19 685 19 685 й 61-09 първо.второ.трето
15 9929 СОУ Бял извор държавна дейност 322 § 19-81 14 376 14 376 й 61-09 трето,четвърто
16 9929 СОУ Бял извор държавна дейност 322 ' 22 891 22 891 й 61-09 първо.второ.четвърто
17 9929 СОУ Бял извор държавна дейност 322 § 10-15 1 334 1 334 й 61-09 четвърто
18 9929 СОУ Бял извор държавна дейност 322 Й 10-20 1 786 1 786 й 61-09 трето

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 20?0 година (в лева) 242248
в т ч  :
- за разплащане в 1-во тримесечие 91117
- за разплащане във И-ро тримесечие 83133
- за разплащане в Ш-то тримесечие 51258
- за разплащане в 1У-то тримесечие 16740

Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31 12.2019 година (в лева)



Приложение

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС-2020г.

Наименование на показателите §§ ЕБК ОБЩО ОТ ЕС ОБЩИНСКИ
БЮДЖЕТ

ОП "РЧР"
П ри х о д и 728562 728562 0
1.Собствени приходи и  п о м о щ и 0 0 0
Приходи от лихви 24-08
Приходи от такси 27-00
II. Трансфери
Трансфери между бюджети и сметки за СЕС 62-00 0 0 0

получени (+) 62-01
предоставени (-) 62-02

Трансфери между сметки за СЕС 63-00 723768 723768 0
получени (+) 63-01 723768 723768
предоставени (-) 63-02

III.Временни безлихвени заеми
между бюджети и сметки за СЕС(нето) 76-00 -38106 -38106 0

получени (+)
погасени (-) 38106 38106

IV. Депозити и средства по сметки
Депозити и средства по сметки (нето) 95-00 42900 42900 0
наличности в началото на периода 95-01 42900 42900

наличности в края на периода 95-07
Разходи 728562 728562 0
Заплати и възнагр.на персонала нает по 
трудови и служебни правоотношения 01-00

81525 81525

Др.възнаграждения и плащания за персонала 02-00 501252 501252
Задължителни осиг.вноски от работодател 05-00 97553 97553
Издръжка 10-00 34732 34732
Стипендии 40-00
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 
домакинствата 42-00 13500 13500

ОП "ХРАНИ"
Приходи 436379 436379 0
1.Собствени приходи и помоши
Приходи от лихви 24-08

II. Трансфери
Трансфери между бюджети и сметки за СЕС 62-00 0 0 0

получени (+) 62-01
предоставени (-) 62-02

Трансфери между сметки за СЕС 63-00 543400 543400 0
получени (+) 63-01 543400 543400
предоставени (-) 63-02

III.Временни безлихвени заеми
между бюджети и сметки за СЕС(нето) 76-00 -107021 -107021 0



получени (+)
погасени (-) 107021 107021

IV. Депозити и средства по сметки

Депозити и средства по сметки (нето) 95-00 0 0 0
наличности в началото на периода 95-01
наличности в края на периода 95-07

Разходи 436379 436379 0

Издръжка 10-00 436379 436379

Платени данъци, такси и адм.санкции 19-00
Придобиване на ДМА 52-00

УЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ
Приходи 29880 29880

1. Трансфери

Трансфери между сметки за СЕС 63-00 0 0

получени (+) 63-01

предоставени (-) 63-02
II.Временни безлихвени заеми

между бюджети и сметки за СЕС(нето) 76-00 0 0
получени (+)
погасени (-)

III.Събрани средства и извършени плащания 
за сметка на други бюджети и фондове 88-00 29880 29880

между бюджети и сметки за СЕС(нето) 76-00
получени (+)
погасени (-)

Разходи 29880 29880
Заплати и възнагр.на персонала нает по 
трудови и служебни правоотношения 01-00
Др.възнаграждения и плащания за персонала 02-00
Задължителни осиг.вноски от работодател 05-00
Издръжка 10-00 29880 29880
Стипендии 40-00
Придобиване на ДМА 52-00

ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
Приходи 7223256 7223256 0
1.Собствени поиходи и помоши
Приходи от лихви 24-08

II. Трансфери
Трансфери между бюджети и сметки за СЕС 62-00 0 0 0

получени (+) 62-01
предоставени (-) 62-02

Трансфери между сметки за СЕС 63-00 4613468 4613468 0
получени (+) 63-01 4613468 4613468
предоставени (-) 63-02

III.Временни безлихвени заеми
между бюджети и сметки за СЕС(нето) 76-00 0 0 0

получени (+) 9247 9247
погасени (-) 9247 9247

IV. Депозити и средства по сметки



Депозити и средства по сметки (нето) 95-00 2609788 2609788 0
наличности в началото на периода 95-01 2609788 2609788
наличности в края на периода 95-07

Разходи 7223256 7223256 0

Издръжка 10-00 301635 301635
Платени данъци, такси и адм.санкции 19-00
Придобиване на ДМА 52-00 6921621 6921621

СЕС - ДМП
Приходи 0 0 0
1.Собствени поиходи и помощи
Приходи от лихви 24-08

II. Трансфери
Трансфери между бюджети и сметки за СЕС 62-00 0 0 0

получени (+) 62-01
предоставени (-) 62-02

Трансфери между сметки за СЕС 63-00 0 0 0

получени (+) 63-01 0 0

предоставени (-) 63-02
III.Временни безлихвени заеми

между бюджети и сметки за СЕС(нето) 76-00 0 0 0
получени (+)
погасени (-)

IV. Депозити и средства по сметки

Депозити и средства по сметки (нето) 95-00 0 0 0
наличности в началото на периода 95-01
наличности в края на периода 95-07

Разходи 0 0 0
Др.възнаграждения и плащания за персонала 02-00 0 0
Задължителни осиг.вноски от работодател 05-00 0 0
Издръжка 10-00 0 0
Платени данъци, такси и адм.санкции 19-00
Основен ремонт на ДМА 51-00 0 0

СЕС - ДЕС
Приходи 0 0 0
1.Собствени приходи и помоши
Приходи от лихви 24-08

II. Трансфери
Трансфери между бюджети и сметки за СЕС 62-00 0 0 0

получени (+) 62-01
предоставени (-) 62-02

Трансфери между сметки за СЕС 63-00 0 0 0
получени (+) 63-01 0 0
предоставени (-) 63-02

III.Временни безлихвени заеми
между бюджети и сметки за СЕС(нето) 76-00 0 0 0

получени (+)
погасени (-)



III.Събрани средства и извършени плащания 
за сметка на други бюджети и фондове 88-00 0 0
IV. Депозити и средства по сметки

Депозити и средства по сметки (нето) 95-00 0 0 0
наличности в началото на периода 95-01
наличности в края на периода 95-07

Разходи 0 0 0
Др.възнаграждения и плащания за персонала 02-00
Задължителни осиг.вноски от работодател 05-00
Издръжка 10-00
Платени данъци, такси и адм.санкции 19-00
Основен ремонт на ДМА 51-00
ОБЩО 8418077 8418077 0



Приложение № 10

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С 
БЮДЖЕТ В ОБЩИНА АРДИНО ПРЕЗ 2020г.

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



О Б Щ И Н А  А Р Д И Н О
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

П Р О Т О К О Л
от публичното обсъждане на бюджета на община Ардино за 2020 година

(X)Днес 15.01.2019г. от II часа в залата на Общинска администрация гр.Ардино се проведе 
публично обсъждане на бюджета на община Ардино за 2020 година. Присъстваха съветници, 
служители от общинската администрация, читалищни секретари и граждани -  общо 42 души.

Кметът на общината -  г-н Изет Шабан - запозна присъстващите с проблемните области и 
дейности, при които събраните приходи не покриват изцяло разходите за тяхното изпълнение и 
за които общинското ръководство следва да намери финансиране. Запозна присъстващите и с 
приоритетите, които са заложени в проектобюджета.

Също така Кметът на общината информира присъстващите, че са проведени и предстоят 
да се проведат още редица срещи с населението в почти всички населени места на територията на 
община Ардино, на които са обсъдени проблемите и неотложните нужди от ремонти по 
инфраструктурата, водоснабдяването и канализацията на населените места, нуждите от промени 
и подобрения по административното обслужване, предоставянето на услуги по реализираните от 
общината проекти, финансирани със средства от ЕС и др.

Главният счетоводител при община Ардино -  г-жа Фагме Хаджисаид - запозна 
присъстващите с общите параметри по проектобюджета на община Ардино за 2020г., а именно: 

Размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности по чл. 50 от Закона 
за държавния бюджет на Република България за 202Сг. -  5 842 048 лева;
Размер на средствата за обща изравнителна субсидия за финансиране на местните 
дейности -  I 325 000 лева;
Размер на средствата за зимно поддържане и снегопочистване -  307 500 лева;
Размер на средствата за целева субсидия за капиталови разходи -  1 340 900 лева;
Размер на предвиденитеза 2020 година постъпления от местни данъчни и неданъчни 
приходи -  1 650 000 лева;
Размер на предвидените средства за капиталови разходи за финансиране с приходи от 
продажба на нефинансови активи и местни приходи -  250 000 лева.

След това думата беше дадена на присъстващите за мнения и предложения.
Леман Кочева, живуща в блоковете „Теменуга", в района на автогарата в гр. Ардино, 

отправи предложение от свое име за подобряване на вертикалната планировка на 
междублоковото пространство около техните жилищни блокове.

Бяха отправени и запитвания относно Националната програма на правителството за 
саниране на жилищните блокове.

Други предложения не бяха направени.
Заседанието приключи в 12 15 часа.

Протоколчик:
Фатме^СаДжисаид

Република България, област Кърджали 
гр. Ардино. ул."Бсли брези" №  31 
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