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ЗАПИСКА

Кмет на община Стралджа

Относно:Одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022г.и
компенсирани промени между обекти.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Мотиви: С Постановление №229 на МС от 29.07.2022г. са одобрени допълнителни
трансфери по бюджетите на общините съгласно чл.1 ,ал.1,т.1 за капиталови разходи на
общините,чрез увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи,разпределена по
общини съгласно чл.1,ал.5т.14.1 от ЗДБРБ за 2022г.
Одобрената сума за община Стралджа е в размер на 379 500 лв. Предлагаме същата да
бъде насочена към четири обекта от капиталовия списък на община Стралджа за основен
ремонт на три улици в гр.Стралджа и една улица в с.Зимница .
В резултат на динамично повишаване на цените на строителните материали и направен
анализ за разходите необходими за ремонт и преустройство на сграда на ул.Свобода в
гр.Стралджа в Домашен социален патронаж на стойност 72 054 лв. и изграждане на
комплекс за обслужване на МПС в гр.Стралджа на стойност 140 865 лв. се установи,че
средствата заложени в поименния списък са недостатъчни за финализиране на тези обекти.
Предлагаме за стойностите заложени за тях, общо в размер на 212 919 лв., да се
извърши основен ремонт на четири улици в гр.Стралджа.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация , във вр. с чл.124,ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, във вр. с
чл.43,ал.4 от ПМС 31/2022 г.за изпълнение на ЗДБРБ за 2022г., предлагам Общински съвет
Стралджа да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
Общинския съвет Стралджа одобрява добавянето на нови обекти в поименния списък
за капиталови разходи за 2022г. на община Стралджа както следва:

Целева субсидия за капиталови средства
1.Функция VI „Жилищно строителство,благоустройство,комунално стопанство и опазване
на околната среда”
УВЕЛИЧАВА
§51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи”с 379 500 лв.в дейност 606
„Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа ”

Нови обекти:
Обект „Рехабилитация на ул. "Сергей Румянцев", от о.т.140, о.т.171 до о.т.217, град
Стралджа“ на стойност 96 500,00 лева
Обект „Рехабилитация на ул. "П.Хилендарски", от о.т.383, о.т.362 до о.т.362, град
Стралджа“ на стойност 145 000,00 лева.
Обект: „Рехабилитация на ул. " Черно море", от о.т.141, о.т.115 до о.т.11 4, град Стралджа“
на стойност 68 000,00 лева.
Обект: „Рехабилитация на ул. "Стара планина", от о.т.162, о.т.193 до о.т.164, с. Зимница,
община Стралджа“ на стойност 70 000,00 лева.

Собствени средства
1.Функция VI „Жилищно строителство,благоустройство,комунално стопанство и опазване
на околната среда”
УВЕЛИЧАВА
§51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи”с 212 919 лв.в дейност 606
„Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа ”
Нови обекти:
Обект: „Рехабилитация на ул. "Тракия", от о.т.273, о.т.269, о.т.196 до о.т. 192, град
Стралджа“ на стойност 130 250,00 лева.
Обект: „Рехабилитация на ул. "Искър", от о.т.109 до о.т.110, град Стралджа“ на стойност
31 000,00 лева.
Обект: „Рехабилитация на ул. "Батак", от о.т.264, о.т.263 до о.т.201, град Стралджа“ на
стойност 14 500,00 лева.
Обект: „Рехабилитация на ул. "Г.М.Димитров", от о.т.191 до о.т.125,от ул. "Христо
Ботев" до ул. "Мати Рубенова" град Стралджа, община Стралджа“ на стойност 37 169,00
лева.

НАМАЛЯ
1.Функция V „Социално осигуряване подпомагане и грижи”
§51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи”дейност 524”Домашен
социален патронаж”
Обект:”Основен ремонт и преустройство на сграда в гр.Стралджа ул. Свобода в домашен
социален патронаж” на стойност 72 054 лв.става 0 лв.
2.Функция VIII”Икономически дейности и услуги”
§52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” дейност 898„Други дейности по
икономиката”
Обект:Изграждане на комплекс за обслужване на МПС на община Стралджа-бивша
кланница ПИ 1704 на стойност 140 865 лв. става 0 лв.

С уважение /п/
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