
Препис-извлечение от протокол № 6 
От 16.02.2012 година на заседание на 
Общински съвет – Стражица по 
Т.6 от дневния ред: „Съставяне и приемане  
на бюджет на Община Стражица 2012 година.” 
 
     Р Е Ш Е Н И Е 
            № 65 

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 2012 г. и глава трета от  
Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет, Общински съвет – Стражица 

       Р Е Ш И : 
1. Приема  бюджета на община Стражица за 2012 година както следва: 

І.   ПО ПРИХОДА  9 711 513 
 разпределени по параграфи съгласно приложение № 1  
 в т. ч.    
1 Приходи с държавен характер          5 811 150 
 - неданъчни приходи 13 000 
 - обща допълваща субсидия 5 322 709 
 - преходен остатък  448 467 
 - преходен остатък от валута 26 974 
2 Приходи с общински характер 3 900 363 
 - данъчни приходи 532 000 
 - неданъчни приходи 2 052 591 
 - обща изравнителна субсидия 891 600 
 - трансфер за зимно поддържане и снегоп. на общински пътища 68 800 
 - целева субсидия за капит. разходи за финансиране на местни 

дейности 
279 200 

 в т. ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища 187 500 
 - предоставени трансфери по ПМС №207/2010 г. и Наредба №14/2010 

г. 
-86 685 

 - временни безл. заеми между бюджетни и извбюджетни сметки 362 007 
 - възстановен заем от ПУДООС -12 948 
 - възстановени заеми от др. банки - 370 000 
 - преходен остатък  183 791 
 - средства на разпореждане §88-00 7 
   
ІІ.   ПО  РАЗХОДА 9 711 513 
 разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1  
 в т. ч.    
1 За делегираните от държавата дейности 5 811 150 
2  За местни дейности 3 702 130 
 В т. ч.  
 - резерв за неотложни  и непредвидени разходи за местни дейности 50 000 
3 За дофинансиране 198 233 



 В т.ч. дофинансиране на маломерни паралелки 9 735 
 Приема бюджета на общината по агрегирани бюджетни 

показатели съгласно формата по Приложение № 14 към ФО-
1/10.01.2012 г. на МФ 

 

 Утвърждава Инвестиционна програма за 2012 г. съгласно 
Приложение № 2 

 
938 438 

 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”  

 
 

166 947 
 Разходи по кметства по приложена справка Приложение №3 447 306 
 План – сметки на извб. сметки и фондове съгласно Приложение 

№4 
6 797 232 

 в т.ч. от фонд „Приватизация”  117 750 
 Лимити за разходи както следва:  
 - представителни разходи 10 000 
 - СБКО в размер на 2 % върху начислените тр. възнаграждения  
 Разчет за целеви разходи както следва:  
 - други субсидии и плащания 3 000 
 - помощи за погребения  500 
 - подпом. на  лиценз. сп. клубове и общ. меропр. съгл. Приложение  

№5  
23 000 

 В т. ч.   
 - футболни клубове 13 000 
 - общински мероприятия 8 000 
 - хандбален клуб гр. Стражица 2 000 
 - клубове на пенсионера съгласно Приложение № 6 19 900 
 - за чествания и празници съгласно Приложение № 7 64 200 
 - субсидия за читалища съгласно Приложение № 8 144 400 
 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  № 9, № 9а, 9б, 9в и 9 г; 

9. Утвърждава средствата за заплати за делегираните от държавата дейности за 
2012 година, съгласно Приложение № 10. 
 10. Утвърждава средствата за заплати за местни дейности съгласно Приложение 
№ 11. 
 11. Приема план - сметката за приходите и разходите на  ОП ”Странични 
дейности” съгласно Приложение № 12. 
   12. Определя второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, 
извънбюджетни средства и фондове в Община  Стражица през 2012 г., съгласно 
Приложение № 13 

13. Определя /съгласно чл. 11 и при спазване на чл. 12 от ЗОД/ 
13.1. Годишния размер на плащанията по общинския дълг, както следва:    
 Безлихвен заем от ПУДООС - главница – 12 948 лв. и лихва 0 лв. 
 Кредитна линия – овърдрафт – 370 000 лв. и лихва – 354 лв. 

14. План – график за разплащане на отчетените просрочени задължения 
съгласно Приложение № 14  



15. Одобрените средства по общинския бюджет да се разпределят по тримесечия 
и по месеци и се утвърдят от кмета на Общината; 

16. Дава съгласие 
16.1 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. 

16.2 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. 

17. Възлага на кмета на общината: 
17.1 Със заповед да определи правата и отговорностите на разпоредителите с 

бюджетни кредити от втора и трета степен; 
17.2  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. 

17.3 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; 

18. 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 : 

18.1 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; 

18.2 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; 

18.3 Да се разпорежда с резерва за неотложни и непредвидени разходи за местни 
дейности; 

18.4 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; 

18.5 Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за съфинансиране на 
общински програми и проекти; 

18.6 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; 
 19. 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. 
 
       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  / п / 
          /Ил.Маринов/ 
 
 
ВЯРНО ПРИ ОбС: 


