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БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА 2011 ГОДИНА.

Бюджетът на Община Стражица е разработен на основание Закона за държавния
бюджет на Република България за 2011 година, Закона за общинските бюджети,
разпоредбите на Постановление № 334/29.12.2010 г. на Министерски съвет за
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 година и основните
принципни насоки на Министерство на финансите, дирекция “Финанси на общините”
отразени във ФО - 81 от 30.12.2010 година.
С чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. са
приети размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета
на Община Стражица за 2011 година под формата на обща субсидия за делегираните от
държавата дейности, трансфери за местни дейности /обща изравнителна субсидия,
трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища/, целева субсидия
за капиталови разходи /вкл. за изграждане и основен ремонт на общински пътища/.
Министерският съвет прие Решение № 715/ 01.10.2010 година за разделение на
дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от
държавата дейности и определи стандарти за финансиране на делегираните от държавата
и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности за
2011 г., изменено с Решение № 850 на Министерския съвет от 29 октомври 2010 г. в частта
за Функция „Здравеопазване”. През 2011 г. делегираните от държавата дейности по
„Образование”, „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”,
„Почивно дело, култура, религиозни дейности” се финансират по единни разходни
стандарти , в които са разчетени средства за заплати, други възнаграждения и плащания за
персонала, задължителни осигурителни вноски от работодател и за издръжка,
През 2011 година се прилагат Единни стандарти за изчисляване на средствата за
заплати по групи общини за минимално кадрово осигуряване на делегираната от
държавата дейност „Общинска администрация”. В стандартите са разчетени средства за
заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни вноски от
работодателя.
Във функция „Отбрана и сигурност” са разчетени средства по дейности съгласно
действащите нормативни уредби, както следва:
- В Дейност 219 „Други дейности по отбраната” са разчетени средства за
възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя и други нормативно
признати разходи за оперативните дежурни съгласно ПМС 212 и 321/1993 г. и за
издръжката на военния отдел.
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-

-
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В Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” са предвидени
необходимите средства за материално стимулиране на обществените възпитатели
съгласно Наредба 2/1999 г., за издръжка на местните комисии за борба с
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съгласно чл. 6 ал.
4 от ЗБППМН, за веществена издръжка на детските педагогически стаи, съгласно
чл. 3 от ЗБППМН.
В Дейност 282 „Отбранително – мобилизационна подготовка, поддържане на
запаси и мощности” са разчетени средства за отбранително – мобилизационни
мероприятия.
В Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия
от бедствия и аварии и 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия
и производствени аварии” са предвидени средства за постоянните комисии към
общината за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Тук са
разчетени и средствата от преходните остатъци от предоставени през 2010 година
средства по Решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет и по постановления на Министерския съвет.
В Дейност 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия” са
планирани предоставените през 2010 г., но неизразходвани средства за
доброволните формирования. Стандарта за издръжка на доброволните
формирования включва средства за обучение, за застраховка срещу злополука и за
екипировка на доброволците.

През 2011 г. в делегираните от държавата дейности на функция „Образование” се
запазват размерите на единните разходни стандарти от 2010 г. През 2011 г. са включени и
средства за:
- подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи в детските градини
и училищата и на учениците от І до ІV клас;
- целодневна организация на обучение и столово хранене на пътуващите ученици
към средищни училища;
- целодневна организация на учебния ден за обхванатите в І клас ученици.
Освен средствата по единни разходни стандарти и добавките към тях, са
определени и допълнителни средства, както следва:
- по 14 лв. на ученик от редовна форма на обучение за извънучилищни дейности в
общината. Разпределението на тези средства се извършва без формула и с тях се
финансират извънучилищните дейности.
- по 23 лв. на ученик от редовна форма на обучение за подобряване на материално –
техническата база на училищата. Средствата се предоставят на училищата по формула и
могат да се използват като източник за капиталови разходи.
- В единните разходни стандарти по образование не се включват средствата за
стипендии на учениците, за учебници и учебни помагала, за закрила на децата с изявени
дарби, за безплатния превоз на учениците до 16 – годишна възраст и за компенсиране на
част от транспортните разходи на педагогическия персонал.
В изпълнение на § 53, ал. 9 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 г. общината включва като
бюджетен кредит в бюджетите на училищата средствата от преходния остатък и
собствените им приходи.
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Във функция „Здравеопазване” са разчетени средства за делегираните от
държавата дейности:
- Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи към ОДЗ” –
стандартите за дейността са разработени в съответствие с Наредба № 26 от 2008 г.
за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни.
- Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища” – в стандарта са
разчетени средства за цялостната издръжка на дейността.
- Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” – в тази дейност се отчитат
средствата за лекарства на ветераните от войните, пътните разходи на правоимащи
болни и средствата за командировки на експертите от ТЕЛК.
В стандарта на дейностите от функция „Социално осигуряване, подпомагане и
грижи” са планирани средства за цялостната издръжка на специализираните институции
и социалните услуги в общността.
Съгласно чл. 7, ал. 4 на ПМС 207/1994 г. за условията за получаване на стипендии
от учениците след завършване на основното образование и във връзка с § 4 от
заключителните разпоредби на ПМС 48/2008 г. са предвидени средства в размер на 30 лв.
месечно за джобни разходи на учениците от І до ХІІІ клас от дома за деца, лишени от
родителски грижи, до завършване на средно образование, но не повече от 20 – годишна
възраст.
Разходите за дейност 524 „Домашен социален патронаж, трапезарии и други
социални услуги” включват заплати, възнаграждения, осигуровки от работодател и
издръжка само на домашния социален патронаж и са изцяло местна отговорност.
Във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”,
дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” са планирани
разходите, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на уличната мрежа,
включително и прилежащите и тротоари и площадни пространства.
Във връзка с осигуряване на изграждането, експлоатацията, поддържането и
развитието на мрежите и съоръженията за външно осветление на територията на общината
за имоти – общинска собственост, съгласно чл. 6, ал. 3 от Закона за енергетиката, в
дейност 604 „Осветление на улици и площади” са планирани разходи за заплати,
възнаграждения и осигурителни вноски на заетия в дейността персонал.
Във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” са разчетени
средства за читалищна дейност. Читалищата се финансират по единен разходен стандарт,
в който са разчетени средства за заплати, други възнаграждения на персонала,
задължителни осигурителни вноски от работодатели, издръжка, здравословни и безопасни
условия на труд на персонала. Средствата се разпределят по читалища от комисия,
определена със заповед на кмета на общината, включваща представител на общината и на
всяко читалище.
В дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”на основание чл. 59, ал. 2 от
Закона за физическото възпитание и спорта, са разчетени средства за подпомагане с
приходи от общински характер на спортни организации и общински спортни
мероприятия.
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В дейност 745 „Обредни домове и зали” са предвидени средства за подпомагане
разходите за погребения, с източник на финансиране от имуществени данъци, неданъчни
и други приходи с общински характер.
Във функция „Икономически дейности и услуги” дейност 832 „Служби и
дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища”, са планирани средствата от
целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2011 г.,
предназначени за изграждане и основен ремонт на общински пътища.
При изготвяне на проекта на бюджет за 2011 г. в частта за капиталовите разходи,
финансирани от собствени приходи, са спазени изискванията на чл. 14, ал. 2 от ЗДБРБ за
2010 г. съгласно който паричните постъпления от продажба на общински нефинансови
активи /§ 40 – 00/ се изразходват само за финансиране на изграждане и основен ремонт на
социална и техническа инфраструктура на общината.
Приходната част на бюджета е разработена в две части: в частта на държавните
приходи и в частта на приходите с общински характер.
В държавните приходи са включени :
- Обща субсидия за делегираните от държавата дейности, приета с чл.10 ал.1 от
ЗДБРБ за 2011 година, разпределена по дейности;
- Размера на средствата, определени по решение на Общинския съвет за
реализираните икономии като преходен остатък от делегираните държавни дейности към
31.12.2010 година.
- Собствените приходи на училищата, детските градини и обслужващите звена,
прилагащи системата на делегираните бюджети.
Съгласно чл. 13 от ЗДБРБ за 2011 година, годишния размер на общата субсидия за
делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както
следва:
 първо тримесечие
– 30 на сто
 второ тримесечие
– 25 на сто
 трето тримесечие
– 20 на сто
 четвърто тримесечие – 25 на сто

В частта на приходите с общински характер са предвидени постъпленията от:
-

-

имуществени и други местни данъци;
трансфери за местни дейности /обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно
поддържане и снегопочистване на общински пътища/, определени с чл.10, ал.1 от
ЗДБРБ за 2011 година;
размера на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, които са
предвидени за финансиране на обекти в местните дейности, включително за
изграждане и основен ремонт на общински пътища;
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-

постъпленията от операции с общинско имущество, местни такси, глоби, лихви и
други неданъчни приходи с общински характер;
размера на средствата определени по решение на Общинския съвет за
реализираните икономии като преходен остатък към 31.12.2010 година.
В изпълнение на чл. 11 ал. 7 от Закона за общинските бюджети
Предлагам следния проект за решение:

Общинския съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12
от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2011 г. и Наредбата за съставянето, изпълнението и
отчитането на общинския бюджет

1. Приема бюджета на община Стражица за 2011 година както следва:

І.

ПО ПРИХОДА
разпределени по параграфи съгласно приложение № 1
в т. ч.
1 Приходи с държавен характер
- неданъчни приходи
- обща допълваща субсидия
- преходен остатък
- преходен остатък от валута
- временни безл. заеми между бюджетни и извбюджетни сметки
2 Приходи с общински характер
- данъчни приходи
- неданъчни приходи
- обща изравнителна субсидия
- трансфер за зимно поддържане и снегоп. на общински пътища
- целева субсидия за капит. разходи за финансиране на местни дейности
в т. ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища
- временни безл. заеми между бюджетни и извбюджетни сметки
- заем от ПУДООС
- преходен остатък
ІІ. ПО РАЗХОДА
разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1
в т. ч.
1 За делегираните от държавата дейности
2
За местни дейности
В т. ч.
- резерв за неотложни и непредвидени разходи за местни дейности
3 За дофинансиране
В т.ч. дофинансиране на маломерни паралелки

9 562 825

5 703 515
5 424
5 111 349
576 906
7 013
2 823
3 859 310
362 000
2 002 053
926 100
68 800
283 100
187 500
49 373
-12 948
180 832
8 976 407

5 703 515
3 481 138
100 000
378 172
40 000
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Приема бюджета на общината по агрегирани бюджетни показатели
съгласно формата по Приложение № 12 към ФО-81/30.12.2010 г. на
МФ
Утвърждава Инвестиционна програма за 2011 г. съгласно
Приложение № 2
Утвърждава поименен списък на обектите съгласно чл. 14, ал. 2 от
ЗДБ за 2011, които се финансират чрез § 40-00 „Постъпления от
продажба на общински нефинансови активи”
План – сметки на извб. сметки и фондове съгласно Приложение №3
Лимити за разходи както следва:
- представителни разходи
- СБКО в размер на 2 % върху начислените тр. възнаграждения
- разходи по кметства по приложена справка
Разчет за целеви разходи както следва:
- други субсидии и плащания
- помощи за погребения съгласно Приложение № 4
- подпом. на лиценз. сп. клубове и общ. меропр. съгл. Приложение № 5
В т. ч.
- футболни клубове
- общински мероприятия
- хандбален клуб гр. Стражица
- клубове на пенсионера съгласно Приложение № 6
- за чествания и празници съгласно Приложение № 7
- субсидия за читалища съгласно Приложение № 8
- разходи за туризма съгласно Приложение № 9

1 569 102

360 000
386 500
10 000
479 819
24 500
500
27 890
11 390
13 500
3 000
14 600
61 250
144 400
8 000

8. Утвърждава списък на длъжностите и поименен списък на лицата, които имат
право на транспортни разходи в размер на 85 % по автомобилния и железопътния
транспорт в рамките на одобрените средства от Министерство на финансите за
работещите в образованието и 50 % от действителните разходи за останалите дейности
съгласно приложения № 10, № 10 а, № 10 б и 10 в;
9. Утвърждава разчет за субсидии на организации с нестопанска цел в размер на
24 500 лв.
10. Утвърждава средствата за заплати за делегираните от държавата дейности за
2011 година, съгласно Приложение № 11.
11. Утвърждава средствата за заплати за местни дейности съгласно Приложение
№ 12.
11. Приема план - сметката за приходите и разходите на ОП ”Странични дейности”
съгласно Приложение № 13.
12. Определя /съгласно чл. 11 и при спазване на чл. 12 от ЗОД/
12.1. Годишния размер на плащанията по общинския дълг, както следва:
главница – 12 948 лв. и лихва 0 лв.
13. Одобрените средства по общинския бюджет да се разпределят по тримесечия и
по месеци и се утвърдят от кмета на Общината;
14. Дава съгласие
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14.1 Възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните
дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет да се осигурява със заеми от:
1. извънбюджетни средства и фондове на общината;
2. банки и други финансови институции;
3. други източници.
14.2 Да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в
делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите в делегираните от
държавата дейности по функция "Образование", при условие че няма просрочени
задължения в делегираната дейност, от която се пренасочва.
15. Възлага на кмета на общината:
15.1 Със заповед да определи правата и отговорностите на разпоредителите с
бюджетни кредити от втора и трета степен;
15.2 Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и
субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото
отстраняване, като уведомява съответните органи.
15.3 Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на
дарителя, донора;
16. При спазване общия размер на бюджета при възникване на неотложни и
доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено
друго, предоставя следните правомощия на кмета :
16.1 Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в
обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати,
осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
16.2 Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност
или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и
размер в частта за местните дейности;
16.3 Да се разпорежда с резерва за неотложни и непредвидени разходи за местни
дейности;
16.4 Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по
национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината
за изпълнение на общинския план за развитие;
16.5 Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за съфинансиране на
общински програми и проекти;
16.6 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените
годишни цели на общината;
17. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани чрез и от
общинския бюджет да разработят и представят в срок от един месец от приемането на
бюджета, конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет.
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