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О Б Щ И Н А   С Т Р А Ж И Ц А 
 
 

Б Ю Д Ж Е Т – О Т Ч Е Т 
КЪМ 31.12.2009 ГОДИНА 

Общинският съвет град Стражица, на свое заседание, на основание чл. 21, ал. 1 т. 6, 
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 2009 г., ПМС № 
27/ 09.02.2009 г., писмо № ФО-02/ 11.02.2009 г. на МФ, с решение № 237/ 25.02.2009 г. 
прие бюджет на  общината в размер на 10 291 030 лева, разпределен както следва: 
І.   ПО ПРИХОДА  10291030 
1 Приходи с държавен характер          6426277 
 - неданъчни приходи 243 
 - обща допълваща субсидия 5440496 
 в т. ч. 10 % резерв по чл. 17, ал. 2 от ЗДБРБ за 2009 г. 544050 
 - целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни  

дейности 
 

70000 
 - преходен остатък  915538 
2 Приходи с общински характер 3864753 
 - данъчни приходи 417000 
 - неданъчни приходи 1932145 
 - обща изравнителна субсидия 926100 
 в т. ч. 10 % резерв по чл. 17, ал. 2 от ЗДБРБ за 2009 г. 92610 
 - трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински 

пътища 
 

68600 
 в т. ч. 10 % резерв по чл. 17, ал. 2 от ЗДБРБ за 2009 г. 6860 
 - целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на местни 

дейности 
 

404400 
 в т. ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища 220500 
 10 % резерв от целева субсидия за капиталови разходи 47440 
 -  за изграждане и основен ремонт на общински пътища 22050 
 -  останалата част от целевата субсидия 25390 
 - временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки 9224 
 - заеми от други банки в страната -50000 
 - преходен остатък /вкл. от валута/ 157284 
ІІ.   ПО  РАЗХОДА 10291030 
1 За делегираните от държавата дейности 6426277 
 В т. ч. 10 % резерв по чл. 17, ал. 2 от ЗДБРБ за 2009 г. 544050 
2  За местни дейности 3713378 
 В т. ч.  
 - 10 % резерв по чл. 17, ал. 2 от ЗДБРБ за 2009 г.. 146910 
 - резерв за неотложни  и непредвидени разходи за местни дейности 170000 
 в т. ч. за дофинансиране на маломерни паралелки 40000 
3 За дофинансиране 151375 
 Бюджетът е съставен по пълна бюджетна класификация с тримесечно разпределение 
на приходите и разходите съгласно ЕБК за 2009 година по общински и държавни дейности. 
. 

През 2009 година се прилага РМС № 29/23.01.2009 г. за разделение на дейностите, 
финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и 
за определяне на стандарти за делегираните от държавата дейности за 2009 година. 
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През годината в изпълнение на различни нормативни документи бе актуализиран 
общинския бюджет, в резултат на което уточнения годишен план към 31.12.2009 година е в 
размер на  14 668 941 лв. разпределен по видове приходи както следва: 
1.    Приходи с държавен характер 8 273 709 
1.1. Неданъчни приходи 4 977 
1.2. Обща допълваща субсидия                                            5 976 758 
1.3. Целева субсидия за капиталови  разходи за финансиране на 
държавни дейности                                                        

 
70 972 

1.4. Получени от общини целеви трансфери от ЦБ 
чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х                

 
498 930 

1.5. Получени от общини целеви трансфери от ЦБ 
чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х                

 
161 819 

1.6. Получени трансфери 644 715 
1.7. Преходен остатък за държавни дейности 915 538 
2. Приходи с общински характер 6 395 232 
2.1. Данъчни приходи 413 058 
2.2. Неданъчни приходи                                                         1 939 067 
2.3. Обща изравнителна субсидия   994 700 
2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 
общински дейности                                                       

 
2 296 428 

2.5. Целеви трансфери / 31- 18/ 18 543 
2.6. Безлихвени заеми м/у бюдж. и извънб. сметки 9 224 
2.7. Заем от други банки в страната                                          -50 000 
2.8. Безлихвен заем от ПУДООС 38 850 
2.9. Получени трансфери 578 078 
2.10. Преходен остатък                                                                 157 284 

 
Приходната част на общинския бюджет към 31.12.2009 г. е изпълнена  както следва: 
 
1.Приходи с държавен характер 6 812 333 
1.1. Неданъчни приходи 4 982 
1.2. Обща допълваща субсидия                                            5 433 095 
1.3. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране 
на държавни дейности                                                        

 
70 972 

1.4. Получени от общини целеви трансфери от ЦБ 
чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х                

 
498 930 

1.5. Получени от общини целеви трансфери от ЦБ 
чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х                

 
161 819 

1.6. Възстановени трансфери /субсидии/ на ЦБ - 2 180 
1.7. Получени трансфери 644 715 
2. Приходи с общински характер 5 024 430 
2.1. Данъчни приходи 320 424 
2.2. Неданъчни приходи                                                         1 412 392 
2.3. Обща изравнителна субсидия   895 230 
2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране 
на общински дейности                                                       

 
2 067 787 

2.5. Получени от общини целеви трансфери от ЦБ 
чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х                

 
18 543 

2.6. Безлихвени заеми м/у бюдж. и извънб. сметки -60 849 
2.7. Безлихвен заем от ПУДООС 38 850 
2.8. Получени трансфери 332 053 
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Общинските приходи са изпълнени спрямо годишния план 73.67 %. Данъчните 
приходи са изпълнени  77.57 %,  а  неданъчните  72.84 %. Най – голямо е неизпълнението 
на приходите от наеми на имущество – 52.13 %, видно от приложената справка за 
изпълнението на приходите по параграфи. Общината приключва годината с просрочени 
вземания в размер на 104 002 лв., от които 99 451 лв. са вземания от наеми на имущество и 
концесии. Въпроса за събиране на просрочените вземания от наеми на имущество 
продължава да стои открит, независимо че бяха заведени дела и длъжниците са осъдени да 
заплатят дължимите наеми. Основната причина е, че голяма част от наемателите са 
социално слаби граждани и доходите им са недостатъчни за издръжка на семействата им. 
 
 Във връзка с обслужване дейностите по общинския бюджет към 31.12.2009 г. са 
извършени разходи в размер 12 229 530 лв. по функции както следва: 
 
№ по 
 ред 

Функция Държавни 
дейности 

Общински 
дейности 

Дофинан- 
сиране 

1 Общи държавни служби 783 759 447 280 110 203 
2 Отбрана и  сигурност 1 011 543   
3 Образование 3 322 572 350 512 35 839 
4 Здравеопазване 138 880 5 515  
5 Социално осигуряване и 

грижи   
 

1 703 657 
 

104 813 
 

3 322 
6 Жилищно строителство, БКС 

и опазване на околната среда 
  

 
2 930 614 

 

7 Почивно дело, култура и 
религиозно  дело 

 
167 877 

 
59 032 

 

8 Икономически дейности 26 644 1 025 711  
9 Разходи некласифицирани  в 

другите  функции 
  

 
1 757 

 

 ОБЩО РАЗХОДИ: 7 154 932 4 925 234 149 364 

  
 

От направените разходи за издръжка на дейностите през отчетния период, 5 287 038 
лв. са за заплати и социални осигуровки на работниците и служителите, работещи в 
дейностите финансирани от и чрез общинския бюджет и работещите по програмите за 
временна заетост, представляващи 43.23 % от общите разходи, 887 737 лв. за горива, вода и 
енергия – 7.26 %, 858 614 лв. разходи за външни услуги – 7.02 % от общите разходи, 384 
062 лв. за материали – 3.14 %, 324 055 лв. за хранителни продукти – 2.65 %, капиталови 
разходи  в размер на 3 897 358  – 31.86 % от общите разходи. 
 
 
 
 
 
 
 
 


