ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СБОРНИЯ БЮДЖЕТ
НА ОБЩИНА ЕЛХОВО
ЗА 2019 г.

През 2019 г. дейността на община Елхово бе насочена към
осигуряване изпълнението на основните годишни цели и приоритети. През
отчетният период беше осигурена добра финансова стабилност. Засилената
бюджетна дисциплина осигури необходимата гъвкавост при поемане на
задължения и извършване на разходи. Годината приключваме без просрочени
задължения и с добри финансови показатели.
Сметна палата извърши проверка на Годишния финансов отчет на
община Елхово и изрази немодифицирано мнение, че консолидирания
годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото
състояние на общината към 31.12.2019 г.
По бюджета на първостепенния разпоредител община Елхово
функционират 9 броя второстепенни разпоредители.
Първоначално приетия сборен бюджет на община Елхово за 2019 г.
бе в размер на 15 006 218 лв., в т.ч.:
- държавни дейности 8 267 904 лв.
- местни дейности 6 271 314 лв.
- дофинансиране на държавни дейности 467 000 лв.
Преходният остатък от минали години бе в размер на 2 964 378 лв.,
в т.ч.:
- държавни дейности 951 070 лв.
- местни дейности 2 013 308 лв.
Актуализиран бюджет 2019 г.
През годината бюджета е актуализиран в резултат на промени в
бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет, получени целеви и
други трансфери, преизпълнение на собствените приходи и други.
Така към 31.12.2019 г. сборния бюджет на Община Елхово е в размер на
15 070 211 лв. Изменението през годината е в размер на 63 994 лв. и е свързано с:

увеличение обща субсидия §31/11 – 214 091 лв.

увеличение на други целеви трансфери от ЦБ §31/18 – 10 886 лв.


увеличение на други целеви трансфери от ЦБ §31/28 – 200 456 лв.



други неданъчни приходи Механизъм „Лична помощ“ §36/19 – 3 684
лв.






получени трансфери §61/01 – 645 728 лв.
трансфери за програми за временна заетост §61/05 – 76 985 лв.
трансфери от ПУДООС §64/01 – 2 480 лв.
друго финансиране /отчисления община Болярово/ §93/36 - „-„ 27 341
лв.




получени дарения §45/01 съгласно заповед на кмета на общината – 24
110 лв.
промени съгласно решение на Общински съвет–Елхово – „„1 087 086 лв.

Промените свързани с решения на Общински съвет-Елхово са с
отрицателен знак, поради отразяване размера на възстановения ДДС от НАП
по проект по ОП“Околна среда“.
Изпълнение на приходите
№ по
ред
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Вид приход
Собствени приходи
в т.ч. данъчни приходи
неданъчни приходи
Взаимоотношения с ЦБ
Трансфери
Временни безлихвени заеми
Постъпления от продажби на дялове,
акции и съучастия, и от
ликвидационни дялове (+)
Заеми от банки и други лица в
страната
в т.ч. получени заеми от други лица
в страната
погасени заеми от други лица в
страната
Временно съхранявани чужди
средства по проекти
Друго финансиране
Остатък от предходен период
Остатък към края на периода
Всичко:

Отчет
2018 г.
2 895 070
832 738
2 062 332
8 562 492
111 637
1 246 286
209 995

Отчет
2019 г.
2 725 805
852 810
1 872 995
9 695 049
-244 539
-2 084 929
-

-1 263 576

2 018 350

523 790

2 018 350

-1 787 366

-

-48 112

55 529

-39 340
3 269 817
-2 964 378
11 979 891

-245 026
2 964 378
-2 907 901
11 976 716

Постъпленията от собствени приходи към 31.12.2019 г. са в размер на
2 725 805 лв., в т.ч. приходи от разпоредители на делегирани бюджети 24 736 лв.
За сравнение през 2018 г. са събрани 2 895 070 лв., а през 2017 г. са 2 683 456 лв.
Към данъчните приходи се отнасят патентен данък, данък върху
недвижимите имоти, данък върху превозните средства, данък при придобиване
на имущество и туристически данък. От имуществени данъци през 2019 г. са
постъпили 852 810 лв. или спрямо 2018 г. са събрани с 20 072 лв. повече,
когато са събрани 832 738 лв. Увеличението се дължи на постъпилите повече

средства от данък върху превозните средства 484 038 лв. спрямо 431 576 лв.
през 2018 г.
Неданъчните приходи са от общински такси, доходи от собственост,
глоби, продажба на нефинансови активи, концесии и дарения. Изпълнението
на неданъчните приходи за 2019 г. е 1 872 995 лв. През 2018 г. са събрани
2 062 332 лв., т.е. през отчетната 2019 г. са с 189 337 лв. по-малко.
Намалението се дължи основно на постъпили по-малко приходи от такса
битови отпадъци и глоби, санкции и наказателни лихви.
Основен дял от приходната част на бюджета и през 2019 г. заемат
бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет – 9 695 049 лв. или
81,33% от всички приходи.
През 2019 г. трансферите са на обща стойност -244 539 лв., в т.ч.
получени трансфери между бюджетни сметки в размер на 722 713 лв. от
МТСП, МОН, Министерство на културата, Агенция „Социално подпомагане”,
Министерски съвет, Агенция „Пътна инфраструктура“; получени трансфери от
ПУДООС в размер на 2 480 лв.; предоставени трансфери между бюджети и
сметки за средства от Европейския съюз в размер на -969 732 лв.
Предоставените временни безлихвени заеми от общинския бюджет за
обезпечаване реализацията на проекти са на обща стойност „-„ 2 573 225 лв. за
изпълнение на проекти по ОП”Развитие на човешки ресурси”, ОП“Региони в
растеж“, ОП“Околна среда“ и ПРСР 2014-2020. През 2019 г. са възстановени
временни безлихвени заеми на общината в размер на 488 296 лв. след
реализация и отчитане на изпълняваните проекти.
През 2019 г. община Елхово пое дългосрочен общински дълг от Фонд
„ФЛАГ“ЕАД за реализацията на проект „Проектиране и строителство на
Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична
рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“, изпълнявани по Оперативна
програма „Околна среда“. Усвоената сума по кредита през 2019 г. е в размер
на 2 018 350 лв.
Временно съхраняваните средства са по изпълнявани проекти от
разпоредителите на делегиран бюджет в размер на 55 529 лв.
Друго финансиране представляват отчисленията на тон депониран
отпадък към РИОСВ в изпълнение на изискванията на чл.60 и чл.64 от Закона
за управление на отпадъците при експлоатацията на Регионално депо за
твърди битови отпадъци на общините Елхово и Болярово за 2019 г. възлизат на
„-„245 026 лв.
Годината приключваме с наличност в размер на 2 907 901 лв., в т.ч. за
държавни дейности 1 067 822 лв. и местни дейности 1 840 079 лв.

Разпределение на разходите по бюджетни разпоредители
№ по
ред

Наименование

Стойност

1.

І. Първостепенен разпоредител
Община Елхово

5 040 838

1.

ІІ. Второстепенни разпоредители
Общинска просвета

1 629 781

2.

Служба “Социални дейности”

888 527

3.

ПГ ”Св.Климент Охридски”

704 215

4.

ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий”

1 107 013

5.

ОУ” Св.Паисий Хилендарски”

1 260 245

6.

ОУ”Хаджи Димитър”, с.Гранитово

406 709

7.

ОУ”Св.П.Хилендарски”, с.Бояново

216 008

8.

ПГ по МСС „Ернесто Че Гевара“, с.Бояново

608 280

9.

Етнографско – Археологически музей

115 100

Всичко:

11 976 716

Разпределение на разходите по функции
№

Държавни
дейности

Местни
дейности

1 038 754

-788 859

107 186

39 062

-

146 248

3.

„Общи държавни
служби”
„Отбрана и
сигурност”
„Образование”

Дофинанс
ирани
дейности
308 368

5 623 306

434 044

20 002

6 077 352

4.

„Здравеопазване”

180 936

493 430

-

674 366

5.

„Соц.осигуряване,
подпомагане и
грижи”

1 003 009

279 908

46 403

1 329 320

1.
2.

Функция

Общо:

558 263

6.

7.

8.

9.

„Жилищно
строителство, БКС
и ООС”
„Почивно дело,
култура и религ.
дейности”
„Икономически
дейности и
услуги”
„Разходи
некласифицирани
по други функции“
Всичко:

-

1 749 625

-

1 749 625

357 255

400 528

9 600

767 383

37 665

621 737

-

659 402

-

14 757

-

14 757

8 348 111

3 244 232

384 373

11 976 716

Най-висок относителен дял от разходите по бюджета заема функция
“Образование” – 50,8%. Втора по относителен дял е функция “Жилищно
строителство, БКС и опазване на околната среда” спрямо общите разходи –
14,6%. За осигуряване на социалните услуги в общината са изразходвани
11,1% от общите разходи отнесени към функция “Социално осигуряване,
подпомагане и грижи”. Функция “Почивно дело, култура и религиозни
дейности” заема четвърто място в относителния дял на общите разходи с 6,4%.
Отчетът на функция „Здравеопазване” е 5,6%. Шеста по относителен дял на
изпълнение е функция “Икономически дейности и услуги” с 5,5% от сборния
отчет. Относителният дял на изпълнение във функция “Общи държавни
служби” е 4,7%. С най-нисък относителен дял са функция “Отбрана и
сигурност” 1,2% и функция „Разходи некласифицирани по други функции“
0,1%.

Предоставени субсидии
Наименование
Сдружение „ОФК – Елхово”
Сдружение „Футболен клуб Бояново 2012”
Сдружение „Спортен клуб по борба Ст.Караджа”

Стойност
17 845
8 224
10 640

Ученически спортен клуб

5 000

Шахматен клуб при община Елхово

1 089

Стрелкови клуб „Колхида“

7 201

МБАЛ ”Св.Иван Рилски”ЕООД
Еднократни помощи по решения на Общински съвет
Помощи за покриване на част от разходите за
погребения
Отпечатване на в-к „Елховска дума”
Провеждане събори по села
Субсидия за развитие на читалищната дейност на
територията на общината
Всичко:

199 940
9 580
14 974
7 440
8 300
9 600
299 833

Извършени текущи ремонти
ОБЕКТ
Подобряване на здравословните условия в детските градини:
- текущ ремонт покрив ДГ“Невен“, ул.Славянска“;
- частичен ремонт покрив ДГ“Невен“, филиал с.Гранитово;
- частичен ремонт покрив ДГ“Невен“, филиал с.Лесово
Подобряване на здравословните условия в детските градини:
- ремонт санитарни възли ДГ“Надежда“;
- измазване на спортния салон, входовете и частично коридори и
занимални ДГ“Надежда“;
-закупуване на оборудване с цел подобряване здравословните
условия в ДГ“Надежда“
Вътрешно измазване и частичен ремонт покрив ЦСРИ
Текущ ремонт тоалетни І-ви и ІІ-ри етаж „Медицински център №1
– Елхово“ЕООД
Ремонт на язовири на територията на община Елхово /с.Трънково,
с.Мелница, с.Гранитово, с.Раздел, с.Пчела/
Ремонт на дъждоприемни решетки

Стойност
8 754

27 327

8 510
8 898
39 062
836

Почистване и привеждане в нормални условия за експлоатация на
сградни канализационни отклонения
Ремонт улични шахти /ревизионни шахти/

6 556

Почистване и привеждане в нормални условия за експлоатация на
улични отоци
Асфалтови кърпежи и благоустрояване междублокови
пространства гр.Елхово

5 314

2 435

214 139

Чакълиране улици по населени места /с.Изгрев, с.Пчела,
с.М.Манастир, с.Мелница/
Асфалтови кърпежи села /с.Изгрев, с.М.Манастир/

104 063

Асфалтови кърпежи ІV-класна пътна мрежа - Лалково,Трънково

199 884

Благоустрояване пространство пред Читалище „Развитие-1893г.“,
гр.Елхово
Всичко:

61 405

42 848

730 031

Извършените капиталови разходи са в размер на 9 317 158 лв., в т.ч.
по източници на финансиране:
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Източник на финансиране

Стойност

бюджетни средства
Обща субсидия от Централния бюджет
Целева субсидия за КР
Собствени приходи
Преходен остатък
Други източници /неустойка/
Възстановени предварителни разходи

36 498
647 999
294 372
149 365
3 460
-54 720

извънбюджетни средства
ДФ“Земеделие“
Оперативни програми
Всичко капиталови разходи:

233 484
8 006 700
9 317 158

Поименен списък на извършените капиталовите разходи през
2019 г. финансирани от бюджетни средства:
ОБЕКТ
Параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА
Основен ремонт ул.“Търговска“ в участъка от
ул.“Ал.Стамболийски“ до ул.“Марица“
Повишаване енергийната ефективност на сградата на Районна
служба „Пожарна безопасност и защита на населението“
(РСПБЗН)-Елхово

Стойност
488 407
483 725
4 682

Параграф 52-00 Придобиване на ДМА
§52-01- Придобиване на компютри и хардуер
Закупуване на компютърна конфигурация –
ОУ“Св.П.Хилендарски“, гр.Елхово
Изграждане на WiFi мрежа по НП“ИКТ“ – ОУ“Хаджи Димитър“,
с.Гранитово
Изграждане на WiFi мрежа по НП“ИКТ“ – ОУ“Св.Св.Кирил и
Методий“
Закупуване на компютърни конфигурации – ОУ“Св.Св.Кирил и
Методий“
Закупуване на фискален принтер за „Медицински център №1 –
Елхово“ЕООД
Закупуване на скенер – общинска администрация
Изграждане на WiFi мрежа със защитна стена и 2 точки за достъп
по НП“ИКТ“ – ОУ“Св.П.Хилендарски“, гр.Елхово
§52/03-Друго оборудване, машини и съоръжения
Закупуване на компютърен томограф за МБАЛ“Св.Иван
Рилски“ЕООД
Закупуване на моторни коси за с.Вълча Поляна – 1 брой,
с.Гранитово – 1 брой, с.Жребино – 1 брой, с.Лесово – 2 броя и
с.Раздел – 1 брой
§52/04-Придобиване на транспортни средства
Закупуване на 1 брой лек автомобил /8+1 места/ - втора употреба – ПГ по МСС“Ернесто Че Гевара“, с.Бояново
§52-05- Придобиване на стопански инвентар
Закупуване на оборудване на „Социална кухня“ на
ул.“Търговска“№2
Закупуване на оборудване за Домашен социален патронаж,
Елхово – Фонд „Социална закрила“
Закупуване на дискова брана – ПГ по МСС“Ернесто Че Гевара“,
с.Бояново
§52-06-Придобиване на инфраструктурни обекти
Реконструкция водопровод ул.“Ангел Кънчев“ /L=700м./, ул.“Цар
Асен“, ул.“Л.Каравелов“ и ул.“Поп Богомил“
Закриване и рекултивиране на общинско депо за битови отпадъци
на гр.Елхово / ПУДООС/
Изграждане спортна площадка в кв.31в по ПРЗ на гр.Елхово – зона
за минифутбол
§52-19-Придобиване на други ДМА
Отливка за паметник на Велко Кънев

847 312
34 744
938
8 050
16 450
1 080
698
1 428
6 100
284 092
280 075
4 017

16 500
16 500
52 221
38 232
1 029
12 960
144 755
5 289
3 912
135 554
15 000
15 000

Параграф 53-00 Придобиване на НДА
§53/09-Други НДА
Обследване за установяване на техническите характеристики,
свързани с изискванията на чл.169 ал.1 от ЗУТ и съставяне на
технически паспорт на съществуващ строеж и обследване на
енергийна ефективност на административни сгради, предоставени
за управление на МВР, Главна дирекция "Гранична полиция"
Изработване на инвестиционен проект за Сграда административна
/ГПУ/ с идентификатор 27382.500.34.1 публична държавна
собственост съгласно акт на МВР и упражяване на авторски
надзор
Изработване на инвестиционен проект за Сграда /ПНЗЛ и
складове/ с идентификатор 27382.500.34.7 публична държавна
собственост съгласно акт на МВР и упражняване на авторски
надзор
Изработване на инвестиционен проект за Административна сграда
на РСПБЗН, гр.Елхово с идентификатор 27382.500.7248 и
упражняване на авторски надзор
Проектиране и упражняване на авторски надзор на ул.“Търговска“
в участъка от ул.“Ал.Стамболийски“ до ул.“Марица“, гр.Елхово
Актуализация на инвестиционен проект: „Обновяване и
благоустрояване на детска площадка, зона за мини футбол в кв.31в
по ПРЗП на гр.Елхово“ и последващо осъществяване на авторски
надзор
Възстановени предварителни разходи за проектиране по
оперативни програми
Технически инвестиционен проект „Ремонт, оборудване и
обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска
градина „Невен“ град Елхово“
Изработване на инвестиционен проект за Сграда административна
/ГПУ/ с идентификатор 27382.500.34.1 публична държавна
собственост съгласно акт на МВР и упражяване на авторски
надзор
Изработване на инвестиционен проект за Сграда /ПНЗЛ и
складове/ с идентификатор 27382.500.34.7 публична държавна
собственост съгласно акт на МВР и упражняване на авторски
надзор
Изработване на инвестиционен проект за Административна сграда
на РСПБЗН, гр.Елхово с идентификатор 27382.500.7248 и
упражняване на авторски надзор
Обследване за установяване на техническите характеристики,
свързани с изискванията на чл.169 ал.1 от ЗУТ и съставяне на
технически паспорт на съществуващ строеж и обследване на

-9 539
45 181
23 040

6 000

3 000

1 560

10 080
1 501

-54 720
-10 560

-12 000

-6 000

-3 120

-23 040

енергийна ефективност на административни сгради, предоставени
за управление на МВР, Главна дирекция "Гранична полиция"
Параграф 54-00 Придобиване на земя
Извършване на лесокултурни дейности – почвоподготовка и
залесяване съгласно одобрен Лесоустройствен проект за периода
2011-2021г. за общинските гори
ОБЩО:

50 794
50 794

1 076 974

Поименен списък на извършените капиталовите разходи през
2019 г. финансирани с извънбюджетни средства от ДФ“Земеделие“:
ОБЕКТ
Параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА
проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска
образователна инфраструктура – ДГ „Невен“, град Елхово“ по
ПРСР 2014-2020
Параграф 52-00 Придобиване на ДМА

Стойност
39 971
39 971

193 513

§52-01- Придобиване на компютри и хардуер

630

проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска
образователна инфраструктура – ДГ „Невен“, град Елхово“ по
ПРСР 2014-2020
§52-03- Придобиване на друго оборудване, машини и
съоръжения
проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска
образователна инфраструктура – ДГ „Невен“, град Елхово“ по
ПРСР 2014-2020
§52-05- Придобиване на стопански инвентар
проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска
образователна инфраструктура – ДГ „Невен“, град Елхово“ по
ПРСР 2014-2020
Закупуване на сеялка комбинирана – ПГ по МСС „Ернесто Че
Гевара“, с.Бояново
§52-06- Изграждане на инфраструктурни обекти
проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска
образователна инфраструктура – ДГ „Невен“, град Елхово“ по
ПРСР 2014-2020

630

49 668
49 668

76 056
61 704

14 352
67 159
67 159

ВСИЧКО:

233 484

Поименен списък на извършените капиталовите разходи през
2019 г. финансирани с извънбюджетни средства от Оперативни програми:
ОБЕКТ
Параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА
проект „Повишаване енергийната ефективност на сградата на
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на
населението“ (РСПБЗН)-Елхово“ по ОП“Региони в растеж
2014-2020“
проект „Повишаване енергийната ефективност на сградата на
Регионална дирекция „Гранична полиция“-Елхово“ по
Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020“

Параграф 52-00 Придобиване на ДМА

Стойност
575 223
147 944

427 279

7 431 477

§52-04 Придобиване на транспортни средства

1 900

проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания в община Елхово” по ОП“Развитие на човешките
ресурси 2014-2020“
§52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти

1 900

7 429 577

проект „Проектиране и строителство на пречиствателна
станция за отпадъчни води /ПСОВ/, довеждащ колектор и
частична рехабилитация на ВиК мрежата в град Елхово” по ОП
„Околна среда 2014-2020”

7 429 577

ВСИЧКО:

8 006 700

ПРИВЛЕЧЕНИ ВЪНШНИ СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
Във връзка с реализацията на спечелени проекти по оперативни
програми през 2019 г. са постъпилите трансфери в общ размер на
7 334 473 лв., както следва:
Привлечените средства по ОП”Развитие на човешките ресурси” са
в размер на 420 814 лв. и се отнасят за следните проекти:
1. проект „Приеми ме 2015” – 172 339 лв.
2. проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
в Община Елхово“ – 27 868 лв.
3. проект „Осигуряване на топъл обяд в община Елхово” – 21 212 лв.
4. проект „Работа“ – 161 696 лв.
5. проект „Обучения и заетост на хора с трайни увреждания” – 37 699
лв.
Привлечените средства по ОП”Наука и образование за
интелигентен растеж” са в размер на 74 640 лв. и се отнасят за следните
проекти:
1. проект „Подкрепа за успех“ – 74 532 лв.
2. проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното
образование ” – 108 лв.
Привлечените средства по ОП”Региони в растеж” са в размер на
851 215 лв. и се отнасят за следните проекти:
1. проект „Подобряване на административния капацитет в община
Елхово” – 2 934 лв.
2. проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на
общинска администрация в град Елхово“ – 352 175 лв.
3. проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в
община Елхово“ – 21 379 лв.
4. проект „Повишаване енергийната ефективност на сградата на
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“
(РСПБЗН)-Елхово“ – 74 990 лв.
5. проект „Повишаване енергийната ефективност на сградата на
Регионална дирекция „Гранична полиция“-Елхово“ – 399 737 лв.
Привлечените средства по ОП”Околна среда” са в размер на
5 987 804 лв. и се отнасят за следните проекти:
1. проект „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за
отпадъчни води /ПСОВ/, довеждащ колектор и частична
рехабилитация на ВиК мрежата в град Елхово” – 5 831 552 лв.
2. проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и
инсталация за предварително третиране на генерираните отпадъци

от община Елхово и община Болярово на територията на община
Елхово“ – 156 252 лв.

ПРИВЛЕЧЕНИ ДРУГИ ВЪНШНИ СРЕДСТВА
1.

ПУДООС – „Обичам природата и аз участвам“, изпълняван от
Общински детски комплекс, гр.Елхово – 2 480 лв.

2.

МРРБ - изработване на проект на Общ устройствен план на община
Елхово – 13 978 лв.
МОН - ремонт физкултурен салон на ПГ“Св.Климент Охридски“
гр.Елхово” – 85 930 лв.
МТСП /Агенция „Социално подпомагане“ - възнаграждения на
заетите за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“,
„Социален асистент“ и „Домашен помощник“ съгласно чл.19 от ПМС
№344/ 21.12.2018 г. – 292 258 лв.
МТСП /Агенция „Социално подпомагане“ - Механизъм „Лична
помощ“ съгласно сключено Споразумение между Националния
осигурителен институт, Агенция за социално подпомагане и Община
Елхово - 31 859 лв.
МТСП - изплащане на възнаграждения на персонала нает по
национални програми към Бюро по труда, в т.ч. за община Елхово 68
219 лв. и ОУ“П.Хилендарски“, с.Бояново 8 766 лв. – 76 985 лв.
МРРБ /Агенция „Пътна инфраструктура”/ - зимно поддържане и
текущо поддържане на Републиканските пътища в границите на
града – 15 334 лв.
Министерство на културата - изпълнение на редовни теренни
археологически проучвания и теренна консервация на обект
Късноантична и средновековна крепост „Градището“, с.Мелница от
второстепенен разпоредител Етнографско-Археологически музей –
13 963 лв.
Център за образователна интеграция на децата учениците от
етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ - проект „Ръка за ръка в полза
на децата“ изпълняван от ДГ“Надежда“ – 13 440 лв.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

