ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения през 2020 година
Община КЪРДЖАЛИ
Област КЪРДЖАЛИ

№
по
ред

Сметки за просрочени
задължения
(по подгрупа 992)

1

2

Код по ЕБК 5905

Дейност по ЕБК, в която е отчетено Вид разход (параграф) по ЕБК на
Размер на просроченото
просроченото задължение към
просроченото задължение към
задължение към 31.12.2019 г.
31.12.2019 г.
31.12.2019 г.
(в лева)

3

4

5

9923 "Просрочени
задължения към
1 доставчици"

9923 "Просрочени
задължения към
3 доставчици"

различни местни и държавни
дейности /122 "Общинска
администрация", 311 "Детски
градини", 524 "Домашен социален
патронаж", 604 "Осветление на
улици и площади" и др./
МД 606 "Изграждане, ремонт и
поддържане на уличната мрежа",
" 619 "Други дейности по
благоустройството и
регионалното развитие", 622
"Озеленяване", 623 "Чистота" и
др.местни дейности

9923 "Просрочени
задължения към
4 доставчици"

МД 606 "Изграждане, ремонт и
поддържане на уличната мрежа"/ МД
619 "Други дейности по
благоустройството и регионалното
развитие"/ МД 832 "Служби и дейности
по поддържане, ремонт и изграждане
на пътищата"/ Доф. 322 "Училища"/ МД
714 "Спортни бази спорт за всички" и § 51-00 "Основен ремонт на ДМА",
др.местни дейности
§ 52-00 "Придобиване на ДМА"

9923 "Просрочени
задължения към
2 доставчици"

9923 "Просрочени
задължения към
5 доставчици"

ДД 389 "Други дейности по
образованието"

Източник на средства, с
който ще бъде погасено
просроченото задължение
(параграф по ЕБК)

6

7

1 804 000 лв

§ 27-01 "Приходи от такси за
ползване на детски градини", §
27-04 "Приходи от такси за
ползване на домашен социален
патронаж и др.общ.соц.услуги";§
31-12 "Обща изравнителна
субсидия и др. трасфери
заместни дейности от ЦБ за
1 500 000 лв общини"

350 000 лв

§ 24-00 "Приходи и доходи от
собственост", § 31-12 "Обща
изравнителна субсидия и др.
трасфери заместни дейности от
350 000 лв ЦБ за общини"

§ 10-11 "Разходи за храна"
МД 311 "Детски градини", МД 524
"Домашен социален патронаж",
/Доставка на хранителни продукти
за детски градини и ДСП

Размер на заложените за
разплащане просрочени
задължения от края на 2019 г. в
бюджета за 2020 година (в лева)

§ 10-16 "Разходи за вода, горива и
енергия"

§ 10-15 "Разходи за материали", §
10-20 "Разходи за външни услуги",
§ 10-30 "Разходи за текущ ремонт"
5 090 645 лв

1 989 240 лв

§ 10-20 "Разходи за външни
услуги"
508 546 лв

9 742 431 лв

§ 13-00 "Имуществени и
2 395 000 лв др.местни данъци"

§ 13-00"Имуществени и
др.местни данъци"; § 40-00
"Постъпления от продажба
1 260 000 лв на нефинансови активи"
§ 31-28 "Получени от общини
трансфери за други целеви
разходи от ЦБ чрез
кодовете в СЕБРА 488 002
508 546 лв ххх-х"

6 013 546 лв

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2020 година (в лева)
6 013 546 лв
в т.ч.:
- за разплащане в І-во тримесечие
- за разплащане във ІІ-ро тримесечие
- за разплащане в ІІІ-то тримесечие
- за разплащане в ІV-то тримесечие
Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2019 година (в лева)

Изготвил:...........................
/З.Касабова/

1 800 000 лв
2 308 546 лв
1 500 000 лв
405 000 лв
9 742 431 лв

Главен счетоводител:...........................
/Радостина Боева/

Кмет:...........................
/инж. Хасан Азис/

Приложение №10

Тримесечие от 2020 г., в
което ще бъде
разплатено
просроченото
задължение
8

I, II, III, IV тримесечия

I, II, III, IV тримесечия

I, II, III, IV тримесечия

I, II и IV тримесечия

