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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 

СТРАЛДЖА 

 

 

Д О К Л А Д Н А      З А П И С К А 

 

    от Атанас Киров –   Кмет на община Стралджа 

 

Относно:  Актуализация  на  бюджета за  2021 г.местни дейности 

 

                              Уважаеми дами и господа общински съветници,  

 

         Мотиви:В резултат на извършен анализ на изпълнението на приходната част 

и възникналите нови потребности в разходната част дават основание Общински 

съвет гр.Стралджа да актуализира приетия с Решение № 196 от Протокол № 17 от 

25.02.2021г.бюджет на Община Стралджа за 2021г. 

        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 промени  по приходната и разходната част на бюджета на община 

Стралджа за 2021г. 

    Обстоятелства,които налагат промените на бюджета са: 

- Възможност за промени в местните приходи ; 

- Извършени през годината промени в инвестиционната програма за 

2021г.наложени от обективни обстоятелства ; 

-    Компенсирани промени   в общинските дейности  

-   Промяна в бюджета на  собствените приходи на две от училищата по § 37-02 

внесен данък върху приходите във връзка с получена рента на ОУ Кирил и 

Методий с. Зимница -41лв. и ОУ Христо Ботев с.Войника -81 лв.  

-    Във връзка със сключен договор №Д-459/31.05.2021г.с превозвач изпълняващ 

маршрутни разписания от областна транспортна схема,се обслужва населението на 

с.Александрово,с.Богорово,с.Войника,с.Джинот,с.Иречеково,с.Каменец,с.Леярово,с.

Люлин,с.Недялско,с.Поляна,с.Прав-дино,с.Първенец,с.Саранско,с.Тамарино и 

с.Чарда.За обезпечаване на обществения превоз на   тези населени места се налага 

субсидиране на нерентабилни линии от общинския бюджет. 
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 Предвид гореизложеното и на основание:  чл. 21, ал.1, т.6 и във връзка с 

чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл.124, ал.2  и  ал. 3 от Закона за публичните 

финанси и във връзка с чл.37, ал.2 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 /приета с Решение № 382/Протокол № 31/27.03.2014 г.Изменена и 

допълнена с Решение №235 от Протокол 18 от 27.03.2017г./, предлагам на 

Общински съвет Стралджа да вземе следното 

   
 Р Е Ш Е Н И Е: 

  

 1.Приема проекта за актуализация на уточнения бюджет за 2021г както 

следва: 

 

 1.1.Приходи за местни дейности в размер: било 6 162 930 лв., става 6 159 955 лв.; 

 

          1.1.1. Данъчни  приходи   в     размер:  било  887 800  лв.,  става 887 800 лв.; 

 1.1.2.Неданъчни   приходи  в   размер: било 1 539 602 лв., става 1 536 628 лв.; 

 1.1.3.Обща изравнителна субсидия в размер: било 1 418 600лв., става 

1 418 600 лв. в т.ч.  

 - за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища  в размер: 

било 142 000 лв., става 142 000 лв.; 

 1.1.4.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер: 

било 882 100 лв., става 882 100 лв. в т.ч: 

 - за строителства, основен ремонт и придобиване на ДМА в размер: било 

882 100 лв., става 882 100 лв.; 

 1.1.5.Други целеви трансфери било 642 лв.става 642 лв.средствата са за 

покриване на разходите за обслужване от банките на операциите на бюджетните 

организации по събиране на постъпления чрез картови плащания. 

 1.1.6.Трансфери: 

 - между бюджетни сметки в размер: било -9 342 лв., става – 9 342 лв.; 

          - трансфери между бюджети и средства от ЕС:било -57 165 лв.,става 

 -57 165лв.  

 - от  ПУДООС в размер: било 22 406 лв., става 22 406 лв.;  

 1.1.7.Временни  безлихвени заеми между бюджети и средства от ЕС  в 

размер: било -195 500 лв., става -195 500 лв.; 

 1.1.8.Предоставена възмездна финансова помощ в размер: било - 50 000 става 

-50 000 лв. 

          1.1.9.Друго финансиране било -18 830лв. става -18 830лв./финансов 

лизинг/съгласно приложение №1 приходи/ 
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1.2.Разходи за местни дейности в размер било 6 162 930 лв., става 6 159 955 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 773 850  лв., става 766 050 лв.; 

 1.2.2.За   местни   дейности  в  размер:  било  5 389 080 лв.,   става  5 393 905 

лв.; 

 в. т. ч:  резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на било  

50 000 лв., става 50 000 лв.; 

         

 1.3.Инвестиционна програма в размер: било 1 378 242 лв. става 1 417 005 лв., 

съгласно разчет по обекти, параграфи, дейности и източници / съгласно 

приложение № 4/ ; 

 1.3.1.От целева субсидия за КР в размер: било 882 100 лв., става 882 100 

лв..; 

 1.3.1.1. За общински дейности било 882 100 лв., става 882 100 лв.;  

           1.3.2.От собствени бюджетни средства в размер: било 496 142 лв., става  

534 905 лв.  

          1.3.2.1.От собствени средства за държавни дейности в размер :било 116 874 

лв.става 116 874 лв. 

         1.3.2.2.От собствени средства за общински дейности в размер: било 379 268 

лв.става 418 031 лв. 

 Средствата от продажба на общински нефинансови активи са разпределени 

за текущи ремонти в размер на 1 706лв. 

  

  

 

 

 
   АТАНАС КИРОВ 
   Кмет на община Стралджа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

   Съгласувал: 

   В.Вълкова-Иванова – юрисконсулт 

 

  Изготвил: 

  Р.Русева н-к отдел БФ  


