ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65,e-mail:obshtina@straldzha.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТРАЛДЖА

ДОКЛАДНА

ЗАПИСКА

от Атанас Киров – Кмет на община Стралджа
Относно: Актуализация на бюджета за 2022 г.местни дейности и компенсирани промени
в държавните дейности

Уважаеми дами и господа общински съветници,
Мотиви: В резултат на извършен анализ на изпълнението на приходната част към
полугодието и възникналите нови потребности в разходната част, дават основание Общински
съвет гр.Стралджа да актуализира приетия с Решение № 377 от Протокол № 33 от 21.04.2022г.
бюджет на Община Стралджа за 2022г.
В изпълнение на чл.124 от Закона за публичните финанси и чл.37 от 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 бюджета на община Стралджа,
предлагам на Общински съвет Стралджа да приеме промени по приходната и разходната част
на бюджета на община Стралджа за 2022г.
Обстоятелства, които налагат промените на бюджета са следните:
- Възможност за промени в местните приходи;
- Извършени през годината промени в инвестиционната програма за 2022г.наложени от
обективни обстоятелства ;
- Компенсирани промени в общинските дейности ;
- Промяна в бюджета на собствените приходи на две училища по §37-02 внесен данък върху
приходите, във връзка с получена рента на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с.Зимница – 42 лв. и
ОУ „Христо Ботев” с.Войника -108 лв.
- Възможност за вътрешни компенсирани промени в държавните дейности, без да се променя
общия размер на разходите, съгласно чл. 43 ал. 1 от ПМС № 31 от 17.03.2022г.
- Предложения от второстепенните разпоредители на делегиран бюджет за промяна на
капиталовите им разходи.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 37, ал. 2,
във връзка с чл. 43 ал. 1 от ПМС № 31 от 17.03.2022г. и ал. 3 от 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 бюджета на община Стралджа, предлагам на
Общински съвет Стралджа да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1.Приема проекта за актуализация на уточнения бюджет за 2022г., както следва:
1.1.Приходи за местни дейности в размер: било 7 452 332 лв., става 7 479 800 лв.;
1.1.1. Данъчни приходи в размер: било 948 903 лв., става 947 150 лв.;
1.1.2.Неданъчни приходи в размер: било 1 863 132 лв., става 1 894 456 лв.;
1.1.3.Обща изравнителна субсидия в размер: било 1 623 200лв., става 1 623 200 лв. в т.ч.
- за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер: било 142 200
лв., става 142 200 лв.;
1.1.4.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер: било 1 154 800
лв., става 1 154 800 лв. в т.ч:
- за строителства, основен ремонт в размер: било 1 154 800 лв., става 1 154 800 лв.;
1.1.5.Други целеви трансфери било 850 лв.става 850 лв. за покриване на разходите за
обслужване от банките на операциите на бюджетните организации по събиране на постъпления
чрез картови плащания .
1.1.6.Възстановени трансфери за ЦБ било -70 лв.,става -70 лв.
1.1.7.Трансфери:
- между бюджетни сметки в размер: било -130 601 лв., става -132 704 лв.;
- трансфери между бюджети и средства от ЕС:било -60 072 лв.,става -60 072 лв.
- от ПУДООС в размер: било 8 642 лв., става 8 642 лв.;
1.1.8.Временни безлихвени заеми между бюджети и средства от ЕС в размер: било
-110 000 лв., става -110 000 лв.;
1.1.9.Предоставена възмездна финансова помощ в размер: било - 50 000 става -50 000 лв.
1.1.10.Друго финансиране било -13 120лв. става -13 120лв./финансов лизинг/съгласно
приложение №1 приходи/
1.2.Разходи за местни дейности в размер било 7 452 332 лв., става 7 479 800 лв.;
разпределени по отговорности, по функции, групи, дейности и параграфи съгласно приложение
№2
1.2.1. От местни
приходи /дофинансиране / за делегирани от държавата дейности в
размер: било 666 345 лв., става 622 317 лв.;
1.2.2.За местни дейности в размер: било 6 785 987 лв., става 6 857 483 лв.;
в. т. ч: резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на било
55 000 лв., става 55 000 лв.;
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1.3.Компенсирани промени в преходния остатък за държавни дейности било 2 259 749 лв.
става 2 259 749 лв.Уточненият бюджет за 2022г.не се променя било 12 708 314 лв. става
12 708 314 лв.
1.4.Инвестиционна програма в размер: било 2 228 565 лв. става 2 258 503 лв., съгласно
разчет по обекти, параграфи, дейности и източници / съгласно приложение № 4/ ;
1.4.1.От целева субсидия за КР в размер: било 1 154 800 лв., става 1 154 800 лв..;
1.3.1.1. За общински дейности било 1 154 800 лв., става 1 154 800 лв.;
1.4.2.От собствени бюджетни средства в размер: било 1 073 765 лв., става
1 103 703 лв.
1.4.2.1.От собствени средства за държавни дейности в размер :било 218 719 лв.става
223 943 лв.
1.4.2.2.От собствени средства за общински дейности и дофинансиране на държавни
дейности с общински средства в размер: било 855 046 лв.става 879 760 лв.
Средствата от продажба на общински нефинансови активи са разпределени за текущи
ремонти в размер на 25 493 лв.

АТАНАС КИРОВ /п/
Кмет на община Стралджа
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