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ОТЧЕТ
за касовото изпълнение на приходите и разходите на бюджетните и извънбюджетни
сметки и фондове в Община Стражица към 30.06.2011 г.

Бюджетът на Община Стражица за 2011 година бе приет от Общинския съвет с
протокол № 45 и решение № 553 от 22.02.2011 г. на основание 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 в размер на 9 562 825 лева, разпределен както следва:
І.
1

2

ІІ.
1
2

3

ПО ПРИХОДА
Приходи с държавен характер
- неданъчни приходи
- обща допълваща субсидия
- преходен остатък
- преходен остатък от валута
- временни безл. заеми между бюджетни и извънб. сметки
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
- заем от ПУДООС
- временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки
- преходен остатък
ПО РАЗХОДА
За делегираните от държавата дейности
За местни дейности
в т. ч.
- резерв за неотложни и непредвидени разходи за местни дейности
За дофинансиране
в т. ч. за 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
- 12 948
49 373
180 832
9 562 825
5 703 515
3 481 138
100 000
378 172
40 000

Бюджетът е съставен по пълна бюджетна класификация с тримесечно разпределение
на приходите и разходите съгласно ЕБК за 2011 година по общински и държавни дейности.
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В резултат на настъпилите промени през отчетния период, бюджета на Община
Стражица към 30.06.2011 г. е в размер на 10 418 801 лв. разпределен по видове приходи
както следва:
1. Приходи с държавен характер
- Неданъчни приходи
- Обща допълваща субсидия
- Получени от общини целеви трансфери от ЦБ
чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х
- Получени от общини целеви трансфери от ЦБ
чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х
- Получени трансфери
- Преходен остатък
- Преходен остатък от валута
- Временни безл. заеми между бюджетни и извънб. сметки
2. Приходи с общински характер
- Данъчни приходи
- Неданъчни приходи
- Обща изравнителна субсидия
- Целева субсидия за капиталови разходи за
финансиране на общински дейности
- Безлихвени заеми м/у бюдж. и извънб. сметки
- Заем от ПУДООС
- Преходен остатък

6 549 441
7 053
5 170 234
558 993
113 532
112 887
576 906
7 013
2 823
3 869 360
362 000
2 012 103
994 900
283 100
49 373
- 12 948
180 832

Приходната част на общинския бюджет към 30.06.2011 г. е изпълнена както следва:
1.Приходи с държавен характер
- Неданъчни приходи
- Обща допълваща субсидия
- Получени от общини целеви трансфери от ЦБ
чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х
- Получени трансфери
- Временни безлихвени заеми
2. Приходи с общински характер
- Данъчни приходи
- Неданъчни приходи
- Обща изравнителна субсидия
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на
общински дейности
- Безлихвени заеми м/у бюдж. и извънб. сметки
- Заем от ПУДООС
- Предоставени трансфери

2 883 048
5 699
2 840 737
85 902
112 887
-162 177
1 414 335
245 229
841 414
514 650
41 708
- 212 703
- 6 474
- 9 489

Изпълнението на общинските приходи спрямо годишния план е 45,77 %. Данъчните
приходи са изпълнени 67,74 %, а неданъчните 41,82 %.
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Във връзка с обслужване дейностите по общинския бюджет към 30.06.2011 г. са
извършени разходи в размер 4 325 477 на лв. по функции както следва:
№ по
ред
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Функция
Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Социално осигуряване и
грижи
Жилищно строителство, БКС
и опазване на околната среда
Почивно дело, култура и
религиозно дело
Икономически дейности
Разходи некласифицирани в
другите функции
ОБЩО РАЗХОДИ:

Държавни
дейности
321 642
32 701
1 627 464
63 598

Общински
дейности
249 084

Дофинансиране
105 542

198 260
2 380

77 941
217

592 783

52 921

31

460 627

72 186
12 223

33 005
422 872

2 722 597

1 419 149

183 731

От направените разходи за издръжка на дейностите през отчетния период 2 401 264
лв. са за заплати и социални осигуровки на работниците и служителите, работещи в
дейностите финансирани от общинския бюджет, представляващи 55.51 % от общите
разходи, 588 775 лв. за горива, вода и енергия – 12.92 %, 468 404 лв. разходи за външни
услуги – 10.83 % от общите разходи, капиталови разходи в размер на 230 244 лв. – 5.32 %.
Останалите средства в размер на 636 790 лв. са изразходвани за закупуване на
материали, хранителни продукти и други разходи свързани с дейността на общината,
учебните заведения, заведенията за социални услуги и другите дейности към общинската
администрация финансирани чрез и от общинския бюджет.
Община Стражица за периода няма просрочени задължения .

Изготвил:
П.Атанасова
Директор дирекция „ОФПУТ”

Инж. Стефан Стефанов
Кмет на Община Стражица
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