
 

 
            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  Гроздан Иванов  За  Кмет на община Стралджа 

 

Относно:Добавяне на нов  обект    в поименния списък за капиталови разходи 

на Община Стралджа през 2021г.  

 

                     УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

                  

Мотиви: Във връзка с възникнала необходимост от закупуване на детски 

съоръжения за деца до 3г. за детска площадка в гр.Стралджа ул. Хемус в 

предвид указания на Сметна палата е необходимо включване на  нов  обект в 

поименния списък за капиталови разходи на община Стралджа. 

   Тези активи спортни, детски площадки ,игрища и др.разположени в 

общински паркове,междублокови пространства и зелени площи имат 

характеристика на „публични блага”,не са пряко свързани и не обслужват 

текущата бюджетна дейност на бюджетната организация,тези активи се 

отчитат като „Дълготрайни активи ,капитализирани в отчетна група/стопанска 

област/” и следва да бъдат включени в капиталовия списък.  

    Във функция „Жилищно строителство ,благоустройство,комунално 

стопанство и опазване на околната среда”   дейност 619”Други дейности по 

жилищното строителство,благоустройството и регионалното развитие” се   

включва   нов  обект  както следва: 

 

Обект№90”Доставка и монтаж на детски съоръжения за детска площадка 

гр.Стралджа ул.Хемус” 

 

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

самоуправление и местната администрация и чл.124,ал.3от  Закона за 

публичните  финанси,предлагам Общински съвет Стралджа да вземе следното  

  

 

                    

                                        Р Е Ш Е Н И Е: 

 

   Общинския съвет Стралджа одобрява добавянето на  нов   обект   от 

собствени средства    в поименния списък за капиталови разходи за 2021г. 

както следва: 



    

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ Собствени средства 

 

1.Функция VI „Жилищно строителство,благоустройство,комунално 

стопанство и опазване на околната среда”  

 

    УВЕЛИЧАВА 

 

§52 06„Изграждане на инфраструктурни обекти” с  2 300 лв. в дейност 

619”Други дейности по жилищното строителство,благоустройството и 

регионалното развитие” 

 

Обект№90”Доставка и монтаж на детски съоръжения за детска площадка 

гр.Стралджа ул.Хемус” 

 

 

    НАМАЛЯ  

 

    §1015 Разходи за материали с 2 300 лв. в дейност 606 „Изграждане,ремонт и 

поддържане на уличната мрежа” 

 

 

      

      Общата сума на разходите като цяло по бюджета за местни дейности   

   след добавяне на   обекта   остава непроменена. 

 

  

 

 

 

 

С уважение /п/ 

 
ГРОЗДАН ИВАНОВ 

За Кмет на община Стралджа 

Съгл.З-455/11.06.2021г. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


