
 

 
            ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

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

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СТРАЛДЖА 

 

                         

 

 

Д О К Л А Д Н А      З А П И С К А 

 

От  Атанас Киров  -   Кмет на община Стралджа 

 

 

Относно:Добавяне на   обект   в поименния списък за капиталови разходи 

на Община Стралджа през 2022г.  

 

 

                УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

                   

 

Мотиви: 

1.Във връзка с възникнал авариен ремонт на товарен автомобил  

Форд Тръкс рег.№У7924АХ се наложи закупуване на  помпа за задвижване 

на сметосъбираща система. 

След направен оглед се оказа,че същата не подлежи на ремонт.Разхода за 

закупуване и монтиране на нова задвижваща  помпа е на стойност 3 500 

лв.Според счетоводната политика на община Стралджа е приет праг на 

същественост в размер на 1000 лв.Затова в поименния списък за капиталови 

разходи на община Стралджа е необходимо да се добави нов обект за 2022г. 

както следва: 

Нов обект № 112„Основен ремонт на  помпа за задвижване на 

сметосъбираща система  на товарен автомобил рег.№ У7924АХ” по §51 00 

„Основен ремонт на дълготрайни материални активи” Функция VI 

„Жилищно строителство,благоустройство,комунално стопанство „ дейност 

623 Чистота. 

   Средствата по чл.127,ал.1 от Закона за публичните финанси ще се завишат 

с  3 500 лв.за сметка на предвидени средства за текущ ремонт в дейност 

Чистота. 

   Добавянето на обекта в поименния списък за капиталови разходи и 

размера на планирания разход като цяло за дейността и разходите за местни 

дейности по бюджета като цяло  се запазват. 

 



      

    Предвид изложеното и на основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.124,ал.3от  Закона за 

публичните  финанси,предлагам Общински съвет Стралджа да вземе 

следното  

 

  

                                        Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 

Общинския съвет Стралджа одобрява добавянето на нов обект  в 

поименния списък за капиталови разходи за 2022г.на община Стралджа 

както следва: 

 

    

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

 

 

Функция VI „Жилищно строителство,благоустройство,комунално 

стопанство „дейност 623 Чистота. 

 

УВЕЛИЧАВА 

§51 00„Основен ремонт на дълготрайни материални активи” с  3 500 лв. 

Обект № 112 „Основен ремонт на  помпа за задвижване на сметосъбираща 

система  на товарен автомобил рег.№ У7924АХ” 

 

НАМАЛЯ  

§10 30„Текущ ремонт” с  3 500 лв. 

 

Общата сума на разходите в дейност 623 „Чистота” остава непроменена. 

  

 

 

 

С уважение /п/ 

 

 АТАНАС КИРОВ 

 Кмет на община Стралджа 

  

  

 

 

 

 

 

 

  


