
 

 

 
 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: Добавяне на обект в поименния списък за капиталови 

разходи на Община Стралджа през 2022г. 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

Мотиви: 

1. Във връзка с необходимост от поливане на тревните площи в Южен 

градски парк гр. Стралджа и невъзможността на съществуващата помпа да 

захрани автоматизираната система за напояване се налага закупуване на 

нова потопяема помпа. Разхода за закупуване и монтиране на нова 

потопяема  помпа е на стойност 3500 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 №115 „Доставка и монтаж на потопяема водна помпа за Южен 

парк гр. Стралджа“ по § 52 03 „Придобиване на друго оборудване, машини 

и съоръжения“ функция VI „Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство“ дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 

уличната мрежа“. 

 

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

с 3500 лв. за сметка на предвидени средства за материали в дейност 606 

„Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“. 

 

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. 

 

 

 
ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65 

e-mail: obshtina@straldzha.bg 
                                                                                                                               



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

местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.3 от 

Закона за публичните финанси, предлагам Общински съвет Стралджа да 

вземе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

Общински съвет Стралджа одобрява добавянето на нов обект в поименния 

списък за капиталови разходи за 2022г. на община Стралджа, като следва: 

 

 

 МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Функция VI „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство“  дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 

мрежа“  

 

 

УВЕЛИЧАВА 

§ 52 03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ със 

3500 лв. 

№115 „Доставка и монтаж на потопяема водна помпа за Южен парк гр. 

Стралджа“  

 

НАМАЛЯ: 

 

§ 10 15 “Материали” С 3500 лв. Общата сума на разходите в дейност 606 

„Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” остава 

непроменена. 
 

 

 

 

 
Вносител: /п/ 

АТАНАС КИРОВ 

Кмет на Община Стралджа 

 

 
 

 
 
 


