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            ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-04,e-mail:straldjainf@yahoo.com 
 

 
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.СТРАЛДЖА 

 

                                            Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

                          от Атанас Киров –Кмет на Община Стралджа  

 

Относно:Приемане на бюджета за 2022г.,индикативен годишен разчет за сметките за 
средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности 
за периода 2022-2024г.на Община гр.Стралджа. 

 
 
 
      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
     Настоящата докладна записка е продиктувана от следните мотиви: 
      Бюджетът на Община гр.Стралджа за 2022г.е разработен при спазване на изискванията 
на Закона за публичните финанси/ЗПФ/,във връзка с разпоредбите на Закона за държавния 
Бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2022г.,обн. в ДВ ,бр.18 от 04.03.2022г., 
Постановление №31/17.03.2022г.за изпълнение на Закона за държавния бюджет на  
Република България за 2022г. обн. в ДВ,бр.24/25.03.2022г.и Наредбата  по чл.82,ал.1 от ЗПФ 
за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и 
за съставяне,приемане и отчитане на бюджета на Община Стралджа,приета от Общински 
съвет.Бюджет 2022г. е балансиран,изпълним,съобразен с програмата за управление на 
Кмета на Община Стралджа до 2023г.  
        Основните моменти в ЗДБРБ за 2022г.,отнасящи се за общините са следните: 
-   Завишение на общата субсидия за делегираните от държавни дейности,определена въз  
основа на приети от Министерски съвет стандарти за финансиране.За Община Стралджа  
увеличението спрямо бюджета за 2021г. е в размер на 1 440 000 лв.като най-голям е делът 
за функция „Образование „  
-   Осигурен е ръст на субсидиите за местни дейности спрямо 2021г. 

 Обща изравнителна субсидия –увеличение 204 400 лв. 

 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища-
увеличение с 200 лв. 

 Целева субсидия за капиталови разходи –увеличение с  272 700 лв. 
     Запазени са следните регламенти за 2022г.: 

     -  Разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините,одобрени с решение на 
общинския съвет,се представят в Министерство на финансите при условия и по ред 
определени от министъра на финансите. 
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     -  Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности се 
разпределя по тримесечия както следва: 

                          1.първо тримесечие – 30 на сто  
                          2.второ  тримесечие – 25 на сто 
                          3.трето тримесечие –  20 на сто 
                          4.четвърто тримесечие – 25 на сто 
     - Целевата субсидия за капиталови разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2022г.се предоставя на 

общините до  5-то число на текущия месец въз основа на заявки на общините,при условията 
и по реда  определен от министъра на финансите по чл.53 от ЗДБРБ за 2022г. 

 
- Общата изравнителна субсидия     се предоставя на общините до  20 януари в размер 50 на  
сто,до 20 юли в размер 25 на сто и до 31 октомври останалите 25 на сто. 
- Средствата за зимно поддържане и снегопочистване се предоставят на общините до 20 
януари 75 на сто и до 31 октомври останалите 25 на сто. 
- Общата субсидия за делегираните от държавата дейности се предоставя ежемесечно до 5-
то число на текущия месец в размер на една трета от тримесечното разпределение. 
- Максималният размер на присъдената издръжка ,която се изплаща от общините по 
чл.152,ал.2 от Семейния кодекс е   до 90 лв.месечно за едно дете. 
- Възможност за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за 
други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти не само  на 
общински пътища и   улична  мрежа и на сгради публична общинска собственост. 
 
         Предлаганият бюджет за 2022г за държавни дейности и разпределението по функции и 
дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация е съобразен с определените 
стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности и преходните остатъци от 
2021г.Реализираните в края на годината икономии на средствата за делегираните от 
държавата дейности се планират за финансиране на същите дейности,включително и 
инвестиционни разходи. 

 Във  функция „Общи държавни служби” са планирани средства за заплати и 
други възнаграждения и задължителни осигурителни вноски от работодател на лицата по 
трудови и служебни правоотношения в общинска администрация.В тази функция са 
разпределени  1 187 000 лв.,като тези средства са определени съгласно чл.51 от ЗДБРБ 
2022г.за общинска администрация,в т. ч. средства за кметове ,кметски наместници и средства 
за останалата численост на администрацията и  преходен остатък 256 063 лв 

 Във функция „Отбрана и сигурност”  през 2022г.се запазват  стандартите за 
финансиране издръжката на районните полицейски инспектори и на детска педагогическа 
стая  и допълващ стандарт за обслужваща площ за тези две дейности.Предвидени са 
средства за местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и 
непълнолетните и обществените възпитатели,  заплати и осигуровки на 5 човека денонощни 
оперативни дежурни и 2 човека изпълнители по поддръжка и охрана на пунктове за 
управление при стихийни бедствия и аварии,офиси за военен отчет.В тази функция влизат и 
доброволните формирования за бедствия и аварии. Средствата по стандарт  са 163 357 лв.и 
преходен остатък  129 306 лв. 

 Във функция „Образование”са отразени настъпилите промени в броя на 
децата в детските градини и броя на учениците.Разчетените средства по разходни стандарти 
за 2022г.  са завишени с  556 286 лв. – 9,6 % спрямо 2021г.Допълващите стандарти за 
„Подпомагане на храненето на децата от подготвителната група  и учениците от I – IV клас са 
за    дете    139 лв.  ,  за материалната база остават непроменени. 
Планираните средства за функция „ Образование” са 7 463 712 лв. субсидии от централния 
бюджет 6 333 374 лв.и преходен остатък от 2021г.- 1 130 338 лв. 

 Във функция „Здравеопазване” единните разходни стандарти са увеличени спрямо 
2021г. с 9,4 %.В тази функция са планирани средства за медицинско обслужване на здравни 
кабинети в  детските заведения и училищата в размер на 467 221 лв.с включен преходен 
остатък ,както и за трима здравни медиатори като средствата за тях са  в размер на 39 533 
лв.в т.ч. преходен остатък. 

    Във функция „Социално осигуряване подпомагане и грижи”държавното 
финансиране обхваща социалните услуги: 

              - Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с.Маленово  
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              - Център за социална интеграция и рехабилитация 
              - Център за обществена подкрепа  
              - Други дейности по здравеопазване –преходен остатък 
              -  Асистентска подкрепа   
              -  Личен асистент-преходен остатък  

Разчетените средства по разходни стандарти са с  290 321 лв.. повече в сравнение с 2021г.  
   Планираните средства в тази функция са в размер на  1 883 309 лв. от тях 1 389 989 лв.са 

трансфер от Централния бюджет и 493 320 лв.преходен остатък. 

     Във функция „Почивно дело,култура и религиозни дейности” са разчетени средства 
по ЗДБРБ за 2022г. в размер на 395 952 лв.тук са включени субсидии за издръжка на 
читалищата. 
       Съгласно разпоредбите на Решение на министерски съвет №50 от 2022г.за приемане на 
стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 
2022г. 

-  Общинския съвет по предложение на кмета на общината определя числеността на 
персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” в рамките на 
средствата определени по стандартите. 
 -  Кметът на общината определя числеността на персонала за делегираните от държавата 
дейности с изключение на училищата ,детските градини и обслужващи звена,които прилагат 
делегирани бюджети,в рамките на средствата,определени по стандарти и без читалищата. 
      През течение на бюджетната година на база фактически изразходените средства,както и 
досега в централния бюджет са предвидени целеви трансфери за:пътни разходи на 
правоимащи болни,присъдени издръжки и други,определени с нормативните документи за 
изпълнение на З ДБРБ за 2022г. 
 
      Проектът на местните приходи за 2022г. е изготвен със заложените средства в ЗДБРБ за 
2022г.където е предвидена обща изравнителна субсидия в размер на 1 481 000 лв.със  
204 400 лв. повече в сравнение с 2021г.,целева субсидия за капиталови разходи в размер на 
1 154 800 лв. с  272 700 лв.повече от 2021г.и трансфер за зимно поддържане и 
снегопочистване на общински пътища в размер на 142 200 лв.или с  200лв.повече спрямо 
2021г. 
      Проектът на данъчните приходи за 2022г. не предвижда промени в Наредба № 12 за 
определяне  размера на местните данъци на територията на община Стралджа. 
       Местните приходи са планирани реалистично на база оптимизиране събираемостта на 
приходи от местни данъци и такси и от наеми,както и събиране на недобори от минали 
години. 
       Разходите за местни дейности са планирани по функции,дейности и параграфи в 
съответствие с Единната бюджетна класификация. 

  Във функция”Общи държавни служби” са предвидени средства за издръжка в дейност  
Общинска администрация  в размер на – 490 000 лв.,като 19% от тях са капиталови 
разходи,както и средства за възнаграждения , осигуровки и издръжка в дейност „Общински 
съвет” в размер на 110 000 лв.Като дофинасиране в тази функция са предвидени 260 000 
лв. за щатна численост за общинска администрация.. 

 Във функция „Други дейности по вътрешната сигурност” са предвидени средства за 
дофинансиране  на общинска охрана в размер на 210 000 лв. и 110 000 лв.за превантивна 
дейност за намаляване вредните последствия от бедствия и аварии тук се предвиждат 
разходи за почистване на дерета и водостоци в с.Каменец. 

 Във функция „Образование” като местна отговорност са планирани 130 000 лв.за 
издръжка на детските градини и капиталови разходи 20 622 лв.и текущи ремонти. 

 Във функция „Социално осигуряване ,подпомагане и грижи”изцяло местна 
отговорност са дейностите”Домашен социален патронаж”/ДСП/ и „Клубове на пенсионера и 
инвалида”.Предвидените средства за тези дейности са за заплати,други 
възнаграждения,осигурителни вноски от работодател , средства за безопасни и 
здравословни условия на труд , издръжка и капиталови разходи в размер на 430 000 лв.Тук 
влиза и основен ремонт на сграда на ул.Свобода в гр.Стралджа и преустройството и в ДСП. 
Дофинансира се дейност „Домове за стари хора”в размер на 45 000 лв.като тук са включени 
средства за издръжка на охраната на бившия Социално педагогически интернат 
гр.Стралджа. 
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 Във функция „Жилищно строителство,битово комунално стопанство и опазване на 
околното среда”са планирани средства в размер на 4 184 382 лв.Разходите в тази функция 
са изцяло от общински приходи и обхващат широк спектър от дейности в комуналната 
сфера,благоустрояване и опазване на околното среда. 

 В и К  - 57 000 лв. 

 За осветление на улици и площади са планирани -650 000 лв. 

 За поддържане и ремонт на уличната мрежа са планирани – 2 164 736 лв.като тук 
влиза текущ ремонт на улици за 392 322 лв. 

 Други дейности по жил.строителство и благоустройство – 34 500 лв.   

 Управление дейности по опазване на околната среда 65 000 лв.охрана на Пункта за 
управление на животински отпадъци 

 Озеленяване и поддържане на тревни площи на територията на общината- 475 000 
лв.  

 Почистване и поддържане на чистотата в населените места и управление дейности 
по отпадъци – 728 146 лв. 

 Управление дейности по отпадъци – 10 000 лв. 

 Във функция „Почивно дело,култура,религиозни дейности”са предвидени средства в 
размер на 285 200 лв.за финансиране на дейности „Спортни бази и спорт за всички” в 
размер на 110 000 лв., за  издръжка на дейност „Музеи с местен характер”в размер на 
20 000лв.като,дейност”Обредни домове и зали” в размер на  30 000 лв.и дейност”Други 
дейности по културата”в размер на 125 200 лв.Предвидени са 25 570 лв.за дофинансиране 
на читалищата. 

 Във функция „Икономически дейности и услуги”се финансират от общински 
приходи,както и от трансфера от ЦБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинските 
пътища общо в размер на 808 599 лв.В тази функция се отчитат разходите в дейности 
„Селско и горско стопанство”за стопанисване на общинските гори и добив на дървесина 
155 000 лв.,дейност „Служби и дейности по поддържане,ремонт и изграждане на пътища” 
241 599 лв.,дейност”Други дейности по туризма”62 000 лв.,дейност „Общински пазари”17 000 
лв.,дейност”Приюти за безстопанствени животни”-3 000 лв.и „Други дейности по 
икономиката”издръжка на автопарка ,на шофьори,чистачки,куриер и др. 330 000 лв.в т. ч. за 
капиталови разходи 140 865 лв. 

 Във функция „Разходи некласифицирани в други функции”са планирани 57 500 
лв.,които включват разходи за лихви по други заеми от страната 2 500 лв. и резерв за 
непредвидени и неотложни разходи в размер на 55 000 лв. 
     Планирани са средства за социално-битово и културно обслужване на персонала във 
всички дейности в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата  
назначени по трудови правоотношения,както и средства за работно и представително 
облекло на всички работещи в бюджетната сфера. 
     Осигурени са бюджетни средства за капиталови разходи за местни дейности в размер на  
2 002 846  лв.разпределени по обекти,съгласно предложения разчет за капиталовите 
разходи на община Стралджа. 
     Основна цел на бюджет 2022г.  е да осигурим по-ефективното ,прозрачно и с подкрепата 
на населението управление на общинските финанси . 
     Предложеният проектобюджет на община Стралджа е балансиран изпълним и съобразен 
с принципите на управление.Усилията на общинското ръководство ще бъдат насочени към 
спазване на финансовата дисциплина и контрол,недопускане да се поемат ангажименти без 
финансово обезпечение,повишаване и ефективно управление на собствените 
приходи,привличане на средства от ЕС,подобряване техническата и социална 
инфраструктура,богат културен и спортен календар. 
. 
     Общата рамка на проектобюджет 2022г. е в размер на 19 192 426 лв.с включени 
преходни остатъци ,в т. ч. 11 945 975 лв.за държавни дейности ,6 555 181 лв.за местни 
дейности и 691 270 лв. за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи. 
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         Предвид на гореизложеното и на основание чл.52, ал.1 и чл. 21, ал.1, т.6,  и 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 ЗДБРБ за 2022 г,  ПМС № 31 от 2022 г. за изпълнение на 
държавния бюджет за 2022 г.и Наредба№ 7 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 Стралджа, предлагам 
Общински съвет град Стралджа да приеме следното: 
 
                                                                                                                                    Проект! 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

 
1.Приема бюджета на община Стралджа за 2022 год., както следва: 
1.1.По прихода в размер на 19 192 426 лв., съгласно Приложение № 1,  в т.ч: 
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности  в размер на   11 945 975 лв., в т.ч: 
      1.1.1.1Обща  субсидия   за  делегирани    дейности    в  размер  на  9 686 226 лв.; 
 1.1.1.2.Преходен остатък държавни дейности в размер на 2 259 749 лв.  разпределен 
съгласно Приложение № 5 ; 
      1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 7 246 451  лв.; 
          1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 948 903  лв.; 
      1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 1 840 937 лв; 
    1.1.2.3.Трансфери за местни дейности в размер на 2 635 800 лв. 
 - обща изравнителна субсидия в размер на 1 481 000 лв., в т.ч.: 
 - за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища  142 200 лв.; 
  1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на  
 1 154 800 лв.,в т.ч: 
 - за    други инвестиционни разходи в размер на 1 154 800   лв.; 
  
 
 1.1.2.5.Трансфери между бюджетни сметки                             
  - предоставени трансфери                                              - 222 737 лв. ,  
за разходи по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците 
 
            1.1.2.6.Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС в 
размер на -110 000лв., в т ч: предоставени за изпълняване   проекти   през годината  по  ОП  
Развитие на човешките ресурси проект проект „Ранно детско развитие от  0 до 7г.” 
лв.,,проект „Патронажна грижа +”.проект Социални услуги помощ в домашна среда  
 
            1.1.2.7  Предоставена възмездна финансова помощ               0лв. 
                         -предоставена възмездна финансова помощ   -50 000 лв. 
                         -възстановена възмездна финансова помощ              0 лв. 
 
 1.1.2.8.Друго Финансиране :            -13 120 лв.            
 Задължение по финансов лизинг     
 Погашения  по финансов лизинг    - 13 120 лв. ; 
            
 1.1.2.9.Преходен остатък местни дейности в размер на 2 216 668 лв. разпределен 
съгласно приложение № 5, в т.ч. с целеви характер ТБО – 146 488 лв. ;за зимно поддържане 
27 125 лв. и от Агенция пътна инфраструктура-  6 159 лв. 
 
 1.2.По разходите в размер на 19 192 426 лв.,разпределени по отговорности, по 
функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложение 3.1., Приложение 3.2
 1.2.1.За делегирани държавни дейности в размер на 11 945 975 лв./ от държавни 
трансфери и преходен остатък/; 
 1.2.2.За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със 
средства от собствени приходи и изравнителна субсидия в размер на 691 270 лв.  / 
дофинансиране /; 
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 1.2.3.За местни дейности в размер на 6 555 181 лв.; 
 в. т. ч:  резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 55 000 лв.; 
  1.3.Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по  бюджета на общината, 
изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо; 
 2. Приема  програма за   капиталови    разходи   в   размер   на 
2 221 565 лв., съгласно разчет по обекти, параграфи, дейности и източници съгласно 
Приложение № 4 ;приема разчет за капиталови разходи,финансирани с приходи от 
продажба на общински нефинансови активи съгласно приложение № 4А 
 2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в 
размер на 1 154 800 лв. 
 2.2.Приема индикативен годишен разчет за капиталови разходи,финансирани със 
средства  за сметки за  средства от ЕС, средства по др. Програми и свързаното с тях 
общинско финансиране, съгласно Приложение № 6; 
 3. Утвърждава разходите за заплати през 2022 г, без звената от системата на 
образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя: 
 3.1.Численост на персонала  и разпределението на плановите разходи за заплати за 
2022 г., считано от 01.04.2022г.съгласно Приложение № 3.1 и 3.2;  
            4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 
 4.1.Членски внос в неправителствени организации в размер на  5 000 лв. 
             4.2.Помощи за погребения  1000 лв./до 250 лв.на едно лице,регистрирано в 
службите за социално подпомагане,самотни без близки и роднини,бездомни/-срещу 
представен документ за извършен разход за ковчег,превоз на покойника,изкопаване и 
заравяне на гроб,некролог/ 
            4.3.Стипендии в размер на 1 200 лв.в изпълнение на Наредба №23 за отпускане на 
стипендии на студенти от община Стралджа осигурявани от местни приходи 
 4.4.Субсидии за: 
             4.4.1.Субсидии за текущата дейност на спортни клубове,чийто седалища и дейност 
са на територията на общината  в размер на 29 000 лв. съгласно приложение № 8, като 
всеки клуб представи отчет за изразходените субсидии за 2022 г., с копия от първичните 
разходно оправдателни документи,  в срок до 31.03.2023г. 
 4.4.2.Субсидия за туристическо дружество „Кале „в размер на 1 500 лв., като 
представя отчет за изразходената субсидия, с копия от разходно оправдателни документи, в 
срок до 31.03. 2023 г.; 
 4.4.3.Утвърждава общинска субсидия за развитие на читалищната дейност в размер 
на 4 850 лв.съгласно Приложение  № 10А Средствата се предоставят  на база  копие на 
Решение  или протокол на читалищното настоятелство за какво ще се ползват 
средствата,разходо оправдателен документ /фактура/ за извършения разход и план сметка. 
 4.4.4.Одобрява средства за финансиране на мероприятия по културния календар на 
община Стралджа 71 300 лв. съгласно приложение № 7  
           4.4.5.Одобрява средства по спортен календар на община Стралджа  съгласно 
Приложение №7а -7 000 лв. 
 
           4.4.6.Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни 
условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.- т.4.5 
 5.Приема следните лимити за разходи:  
 5.1.Социално битови отчисления в размер до 3 % върху плановите средствата за 
работна заплата на заетите по трудови правоотношения; 
 
 5.2. Разходи за  представителни цели и международна дейност на кмета на общината 
в размер не по-голям от  2% от общия годишен размер на разходите за издръжка  на 
общинската администрация.; 
 5.3.Размер на оклад за храноден за Детски градини  - 2,50 лв.; за Домашен социален 
патронаж  -2.00 лв.;  
 5.4.Разходи за работно и представително облекло в размер до  една минимална 
работна заплата за всеки зает  на щатна длъжност . 
 6.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи и % 
на плащане от действителните  разходи, за пътуване от местоживеенето до местоработата 
и обратно, както следва: 
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- за здравеопазване, държавна отговорност 85 % 
- за социални грижи , държавна отговорност 65%; 
- за общинска администрация , общинска отговорност 50% съгласно Приложение № 9 ;  
            6.1.Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.6. 
            7.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода   
 2022 г. -2024г. съгласно Приложение №11; 
            8.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз в размер на 4 880 125  лв., в т. ч. капиталови разходи 4 343 851 лв. съгласно 
Приложение № 6; 
 9.Определя  разпоредители с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината , 
както следва:  
 9.1  СУ “П.Яворов” гр.Стралджа; 
 9.2. ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” гр.Стралджа; 
 9.3. ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с.Зимница; 
 9.4. ОУ “Хр.Ботев” с.Войника; 
 9.5. ДГ „М.Рубенова” гр. Стралджа; 
 9.6. ДГ „Здравец” гр.Стралджа;  
 9.7. Общинско социално предприятие; 
  като от т.9.1 до т.9.6 са с делегиран бюджет във функция „Образование”. 
           10.Утвърждава разходите на кметствата и населените места за 2022г.съгласно 
справка приложение 3.3 
           11.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които да бъдат 
натрупани през 2022 г в размер на 1 913 912 лв.,като наличните към края на годината 
задължения за разходи не могат да надвишават 15 % от средногодишния размер на 
разходите по отчет за последните четири години . 
 12.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2022 г. в размер на 6 379 706 .,като наличните към края на годината задължения 
за разходи не могат да надвишават 50 % от средногодишния размер на   разходите по отчет 
за последните четири години . 
         13.На основание чл.32 ал.1 от Закона за публичните финанси определя максималния 
размер на плащанията по общинския дълг, който може да бъде поет през 2022г. в размер 
до 15% от средногодишния размер на собствените приходи и изравнителната субсидия за 
последните 3 год.изчислени на база годишните отчети за изпълнение на бюджета на 
общината до   578 604 лв.  
 14. Определя размера на просрочените задължения от 2021 г., които ще бъдат 
разплатени от бюджета за 2022 г., в размер на 11 894лв., съгласно Приложение № 2; 
 15.Определя размера на просрочените вземания от 2021 г., които се предвиждат да 
бъдат събрани през 2022 г. в размер на 93 786 лв.  
 16.Оправомощава кмета на  общината да извършва компенсирани промени: 
 16.1.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. 
          16.2.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. 
 16.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или 
неотложни разходи. 
 17. Възлага на кмета на общината: 
 17.1.Да определи и утвърди бюджетите на разпоредители с бюджет от по-ниска 
степен. 
 17.2.Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия. 
 17.3.Да информира Общинския съвет в случаи на отклонение на средния темп на 
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 
увеличение на бюджетните приходи и/или трайно намаление на бюджетните разходи. 
 17.4.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 
обяснителните записки към тях. 
 17.5.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделните 
общински проекти, в съответствие с изискванията на Управляващ орган и на МФ. 
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 18.Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от 
временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания 
по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми.  
 18.1.При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни 
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126  и на чл.104 ал.1,т.4, 
от ЗПФ. 
 18.2.Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 
временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им 
по решение на общинския съвет. 
 19.Упълномощава кмета: 
 19.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и др.фондове на ЕС и други 
донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на 
общината за изпълнение на общинския план за развитие. 
 19.2.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
финансиране на общински програми и проекти. 
 20.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския 
бюджет да разработят и представят в срок до един месец конкретни мерки за изпълнение на 
приетия от Общински съвет бюджет. 
 21.Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 
Приложение №12. 
 
 
 
 
 
 
 
С уважение, 
 
АТАНАС КИРОВ 
Кмет на община Стралджа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


