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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД СТРАЛДЖА 

        

Д О К ЛА Д Н А  З А П И С К А 

 

ОТ АТАНАС КИРОВ КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

 
Относно:Компенсирани промени в частта за местни дейности и дофинансиране на 

държавни дейности със собствени приходи от една дейност в друга,без да изменя 

общия размер на разходите. 

 

 
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

ДАМИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

                
Във връзка със сключването на договор за безвъзмездно прехвърляне на право на 

собственост върху недвижим имот-държавна собственост № ДС-13-00012/24.11.2016г., 

бивш Социално-педагогически интернат, бяха дофинансирани три щатни бройки в 

дейност Дом за стари хора с цел назначаване на охрана и опазване на собствеността. 

  С Решение №394 от Протокол №34/26.05.2022г.,Общински съвет – Стралджа даде 

своето съгласие имотът да бъде прехвърлен безвъзмездно в полза на държавата, във 

връзка с което, отпадна необходимостта от охраняването на обекта от община Стралджа.  

В тази връзка, предлагам съществуващите три щатни бройки и средствата 

предвидени за тях от 01.07.2022г., да бъдат пренасочени към дейност 

621”Управление,контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда”. 

  

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

самоуправление и местната администрация и чл.125,  ал.1,т.2 от  Закона за публичните  

финанси  и чл.60, ал.1 от АПК, предлагам Общински съвет гр. Стралджа да вземе 

следното   

 

  

                                        Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 

1. Общинския съвет Стралджа одобрява компенсирани промени в частта за местни 

дейности и дофинансиране на държавни дейности със собствени приходи от една 

дейност в друга,без да изменя общия размер на разходите,както следва: 

 

 

УВЕЛИЧАВА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  

 

Функция VІ „Жилищно строителство,благоустройство,комунално стопанство”  

дейн.621 Управление ,контрол и регулиране дейностите по опазване на околната среда 

 

§ 01-01 Разходи за възнаграждения   било  30 000    става  44 800 

§ 02-00 Други възнагр. и плащания   било       200    става       500 
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§ 05-51 Осигурителни вноски            било    4 500     става    6 400 

§ 05-60 Здравни осигуровки               било    1 800     става    2 600  

§ 05-80 ДЗПО                                        било      900     става    1 300  

§10-00 Издръжка                                  било  27 600     става 34 400 

Общо   за дейн.621                               било  65 000     става  90 000       +25 000 

 

 

 

НАМАЛЯ ДОФИНАНСИРАНЕ 

 

Функция VІ „Социално осигуряване,подпомагане и грижи”  

дейн.540 Домове за стари хора 

§ 01-01 Разходи за възнаграждения   било  26 800   става 12 000 

§ 02-00 Други възнагр. и плащания   било    1 620   става      200 

§ 05-51 Осигурителни вноски            било    3 700    става   1 850 

§ 05-60 Здравни осигуровки               било    1 500    става      750  

§ 05-80 ДЗПО                                        било      800    става      300  

§10-00 Издръжка                                  било  10 580    става   4 900 

Общо   за дейн.540                               било  45 000   става 20 000       -25 000 

 

 

     Общия размер на разходите за местни дейности и дофинансиране по бюджета не се 

променя. 

 
2. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл.60, ал.1 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид следните мотиви: С оглед 

обстоятелството, че промяната следва да бъде в сила, считано от 01.07.2022г. се налага 

на решението да се допусне предварително изпълнение.  

 

 

 

С уважение  

 

АТАНАС КИРОВ 

Кмет на община Стралджа 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


