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ОТЧЕТ
за касовото изпълнение на приходите и разходите на бюджетните и извънбюджетни
сметки и фондове в Община Стражица към 31.12.2012 г.
Бюджетът на Общината за 2012 година бе приет от Общинския съвет с протокол №
6 и решение № 65 от 16.02.2012 г. на основание 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 в размер на 9 711 513 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
Приходи с общински характер
- данъчни приходи
- неданъчни приходи
- обща изравнителна субсидия
- трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински
пътища
- целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на местни
дейности
в т. ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища
- предоставени трансфери
- възстановен заем от ПУДООС
- временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки
- възстановени заеми от други банки
- средства на разпореждане §88-03
- 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

9 711 513
5 811 150
13 000
5 322 709
448 467
26 974
3 900 363
532 000
2 052 591
891 600
68 800
279 200
187 500
-86 685
- 12 948
362 007
-370 000
7
183 791
9 711 513
5 811 150
3 702 130
50 000
198 233
9 735
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Бюджетът е съставен по пълна бюджетна класификация с тримесечно разпределение
на приходите и разходите съгласно ЕБК за 2012 година по общински и държавни дейности.
Към 31.12.2012 г. бюджета на общината се измени, както следва:
І. Съгласно писма от Министерството на финансите за корекции по реда на
ЗУДБ и ЗДБРБ за 2012 г.:
1. На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗУДБ Министерство на финансите с писмо №
ФРС-5/28.02.2012 г.; ФРС-7/10.04.2012 г.; ФРС-8/06.07.2012 г. и ФРС-9/07.12.2012 г.
извърши корекция на бюджетните взаимоотношенията на общината с ЦБ, отпуска целеви
трансфери по § 31-28 за делегирани от държавата дейности в размер на 193 884 лв., както
следва:
- субсидия за вътрешноградски и междуселищни път. превози – 2 996 лв.
- компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год. - 146 215 лв.
- компенс. за безпл. или по намалени цени пътувания
44 673 лв.
Корекцията е отразена в бюджета на общината по реда на § 39, ал.1 от ПЗР на
Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. по дейности и параграфи в
съответствие с указанията дадени с писмо № ФРС – 3/21.04.2008 г.
2. На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗУДБ, в изпълнение на § 3, ал. 2 и ал. 3 от ПЗР на
ЗДБРБ за 2012 г., чл. 36, ал. 2 на ПМС № 367/29.12.2011 г. за изпълнението на ДБРБ за 2012
г. и Решение № 1/03.02.2012 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет, Министерство на финансите извършва корекция на
бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет за 2012 г. – увеличава §
31-18 с 990 168 лв. Средствата са предназначени за укрепване на десния бряг на р. Стара
река в регулацията на с. Кесарево. Корекцията е отразена във функция „Отбрана и
сигурност” дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от
бедствия и аварии” по съответните разходни параграфи от ЕБК за 2012 г.
3. На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗУДБ, в изпълнение на § 77 от ПЗР на ЗДБРБ за
2012 г., и писмо № 0201-02 от 03.01.2012 г. на МОМН за намаляване на средствата за
финансиране на средищните училища, МФ намалява общата допълваща субсидия със
122 549 лв. Промяната е отразена по съответните дейности и разходни параграфи във
функция „Образование”.
4. На основание чл. 34, ал. 1 от ЗУДБ, чл. 36 ал. 1, т. 5 от ЗНП, в изпълнение на чл.
29 и чл. 67 от ПМС № 367/2011 г. за изпълнение на ДБРБ за 2012 г. и писмо № ФО11/20.03.2012 г. Министерството на финансите увеличава общата допълваща субсидия в
размер на 49 892 лв. Средствата са предназначени за компенсиране на част от разходите за
пътуване на педагогическия персонал за периода януари – юни 2012 г. и са отразени по
дейности и параграфи във функция „Образование”.
5. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ, чл. 36 ал. 1, т. 5 от ЗНП, в изпълнение на чл.
39, ал. 1 и 4 от ПМС № 367/2011 г. за изпълнение на ДБРБ за 2012 г., писмо № 0201172/30.03.2012 г. на МОМН за промени в натуралните показатели в делегираните от
държавата дейности по образование и писмо № ФО-15/11.04.2012 г., Министерството на
финансите намалява общата допълваща субсидия на общината. Корекцията в размер на 141
343 лв. е определена съгласно информацията за 2012 г. за броя на децата и учениците в
делегираните от държавата дейности по образование, съгласно информационната система
на МОМН „Админ М” и единните разходни стандарти. Промяната е отразена във функция
образование в съответните дейности и разходни параграфи.
6. На основание чл. 34, ал.1 и ал. 2 от ЗУДБ, в изпълнение на чл. 66, ал. 1 от ПМС №
367/2011 г. за изпълнение на ДБРБ за 2012 г., и ФО-16/24.04.2012 г.,; ФО-27/24.07.2012 г.,
ФО-45/02.11.2012 г. и ФО-65/18.12.2012 г. Министерството на финансите увеличава общата
допълваща субсидия в размер на 13 112 лв. Средствата са за фактически изплатени
средства от общината за присъдена издръжка за първото, второто и трето тримесечие по
реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена
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издръжка. Промяната е отразена по функция „Социално осигуряване, подпомагане и
грижи” държавна дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване,
подпомагане и заетостта” по разходен §§ 42-19 „Други текущи трансфери за
домакинствата”.
7. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ, в изпълнение на чл. 53, ал. 3 и ал. 4 от ПМС
№ 367/2011 г. за изпълнение на ДБРБ за 2012 г., и писмо № 04-20-65/29.03.2012 г. на
Министерството на здравеопазването и писмо № 0201-172/30.03.2012 г. на МОМН за
промени в натуралните показатели в делегираните от държавата дейности по образование и
ФО-17/02.05.2012
г.,
Министерството
на
финансите
намалява
бюджетното
взаимоотношение с ЦБ със сумата 5 561 лв. Корекцията е отразена във функция
„Здравеопазване” в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи.
8. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ, в изпълнение на ПМС № 104/10.05.2003 г. за
приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала и писмо № 0201-252/15.05.2012 г.
на МОМН, Министерството на финансите увеличава бюджета на общината по §§ 31-11 с 49
453 лв. Средствата са за учебници и учебни помагала на учениците от І до VІІ клас и на
децата от подготвителните групи в детските градини и училища.
9. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ, §69,ал. 1 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г. и писмо
№ 0201-260/18.05.2012 г. на МОМН, Министерството на финансите увеличава бюджета на
общината по §§ 31-11 с 648 лв. Увеличението е за осигуряване на дейностите по
провеждане на национално външно оценяване за 2012 г. и е отразено във функция
„Образование” по съответните дейности и разходни параграфи.
10. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ, в изпълнение на § 1, т. 2, буква „а” от ПМС
№ 4482012 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет и писмо № 0201341/27.06.2012 г. на МОМН се увеличава бюджета на общината с 3 478 лв. Средствата са за
осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І и ІІ клас в
общинските училища. Промяната е отразена по параграфи съгласно ЕБК за 2012 г.
11. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ, в изпълнение на чл. 11 от Наредбата за
условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и на Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2012 г. и ФО – 26/20.07.2012 г. на МФ се
увеличава общата допълваща субсидия с 1 890 лв. Средства са за изплащане стипендии
през 2012 г. на деца с изявени дарби, класирани на съответните конкурси през 2011 г. и
2012 г.
12. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ, в изпълнение на чл. 34, ал. 1 на приетия с
ПМС № 83/26.04.2012 г. Правилник за устройството и организация на работа на органите
на медицинската експертиза за работоспособността и на регионалните картотеки на
медицинските експертизи, МФ увеличава бюджетните взаимоотношения на общината с 70
лв. Промяната е отразена във функция „Здравеопазване” дейност „Други дейности по
здравеопазването.”
13. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ, в изпълнение на чл. 68, ал. 1 на ПМС №
367/29.12.2011 г. за изпълнението на ДБРБ за 2012 г., МФ с ФО-29/25.07.2012 г. и ФО –
50/07.11.2012 г. увеличава бюджета в размер на 476 лв. за пътни разходи на правоимащи
болни. Промяната е отразена по параграфи, съгласно ЕБК за 2012 г.
14. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ, в изпълнение на чл. 70 от ПМС №
367/29.12.2011 г. за изпълнението на ДБРБ за 2012 г., ПМС № 129/11.07.2000 г. за
определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо
възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и ФО-34/08.08.2012 г. и
писмо № 08-00-1263/13.09.2012 г. МФ увеличава бюджета в размер на 5 242 лв. Средствата
са целеви за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски
градини и училища. Увеличението е отразено по съответните разходни параграфи на
делегираната от държавата дейност „Спорт за всички”.
15. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ и във връзка с писмо № 0407-368 от
07.08.2012 г. от Министерството на земеделието и храните и подписан приемателно3

предавателен протокол между министъра на земеделието и храните и кмета на общината за
преминаване на Професионална гимназия по селско стопанство „Марко Ангелов” с . Камен
на финансиране чрез бюджета на общината, МФ увеличава субсидията със 75 104 лв.
Промяната е отразена във функция „Образование” в съответните делегирани от държавата
дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2012 г.
16. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ и Решение на Министерския съвет №
310/20.04.2012 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното
образование и във връзка с писмо № 0201-440/14.08.2012 г. и № 0201-568/15.10.2012 г. на
МОМН за разпределението на средствата за класираните програми по НП „Оптимизация на
училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на училищната мрежа” се увеличава бюджета
на общината по § 31-18 Целеви трансфери от ЦБ в размер на 213 704 лв. Промяната е
отразена във функция „Образование” по съответните дейности и разходни параграфи.
17. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ, в изпълнение на §69 от ПЗР на ЗДБРБ за
2012 г. и във връзка с писмо № 0407-318/17.09.2012 г. на МЗХ за осигуряване на средства за
изплащане на обезщетения на персонала, Министерство на финансите с писмо № 08-001326/01.10.2012г. извършва промяна в бюджетните взаимоотношения на общината с
Централния бюджет за 2012 г., като увеличава общата субсидия за държавни дейности § 3111 с 11 650 лв. Средствата са за СОУ „Св. Климент Охридски” с. Камен. Промяната е
отразена във функция „Образование” в съответните делегирани от държавата дейности и
разходни параграфи съгласно ЕБК за 2012 г.
18. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ, в изпълнение на чл. 37 от ПМС 367 от 2011
г. за изпълнение на ДБРБ за 2012 г., и писмо № 04-20-162/11.09.2012 г. на Министерството
на здравеопазването, Министерство на финансите с писмо № ФО 40/01.10.2012 г. извършва
промяна в бюджетните взаимоотношения на общината с Централния бюджет за 2012 г.,
като намалява общата субсидия за държавни дейности § 31-11 с 350 лв. Корекцията е във
връзка с намаляване броя на децата в детските ясли. Промяната е отразена във функция
„Образование” в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи
съгласно ЕБК за 2012 г.
19. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ, в изпълнение на чл. 29 и чл. 67 от ПМС 367
от 2011 г. за изпълнение на ДБРБ за 2012 г., и справка от общината по писмо № ФО –
1/10.01.2012 г. за необходимите средства за компенсиране на част от разходите за пътуване
на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование, МФ с
писмо № ФО – 41/01.10.2012 г. увеличава общата субсидия за държавни дейности § 31-11 с
11 318 лв. Промяната е отразена във функция „Образование” в съответните делегирани от
държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2012 г.
20. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ, в изпълнение на РМС № 310/20.04.2012 г. за
одобряване на национални програми за развитие на средното образование, МФ с писмо №
ФО – 44/12.10.2012 г. увеличава общата субсидия за държавни дейности § 31-11 с 3 052 лв.
Промяната е отразена във функция „Образование” в съответните делегирани от държавата
дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2012 г.
21. На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗУДБ, в изпълнение на РМС №310/20.04.2012 г.
за одобряване на НП за развитие на средното образование и писмо № 0201-570/15.10.2012
г. на МОМН за разпределението по общини на средствата по НП „С грижа за всеки
ученик”, МФ с писмо № ФО-47/02.11.2012 г. увеличава общата субсидия за държавни
дейности § 31-11 с 13 490 лв. Промяната е отразена във функция „Образование” в
съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за
2012 г.
22. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ, Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати
на персонала в звената от системата на народната просвета и предложение с писмо № 0201615/07.11.2012 г. на МОМН , МФ с писмо № ФО-52/15.11.2012 г. увеличава общата
субсидия за държавни дейности § 31-11 с 21 598 лв. Средствата са за изплащане на
допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директори на училища,
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детски градини и за педагогическия персонал в обслужващите звена за учебната 2011/2012
г. Промяната е отразена във функция „Образование” в съответните делегирани от
държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2012 г.
23. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ, в изпълнение на чл. 20 от Закона за
народната просвета, ПМС № 186/2010 г. за осигуряване на целодневна организация на
учебния ден на учениците от І до ІІІ клас и писмо № 0201-663/28.11.2012 г. на МОМН, МФ
с писмо № ФО-55/04.12.2012 г. увеличава общата субсидия за държавни дейности § 31-11 с
33 146 лв. Корекцията е във връзка с осигуряване на средства за въвеждане на целодневна
организация на учебния ден на учениците от ІІІ клас.
24. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ, в изпълнение на РМС 310/20.04.2012 г. за
одобряване на НП за развитие на средното образование и писмо № 0201-661/28.11.2012 г.
на МОМН, МФ с писмо № ФО-56/04.12.2012 г. увеличава общата субсидия за държавни
дейности § 31-11 със 7 000 лв. Средствата са за оборудване на компютърни кабинети по НП
„ИКТ”.
25. На основание чл. 34, ал. 1 от ЗУДБ, във връзка с чл. 1 от ПМС 219/14.09.2012 г.
за одобряване на допълнителни бюджетни средства по бюджетите на общините, МФ с
писмо № ФО-58/14.12.2012 г. увеличава общата субсидия за държавни дейности § 31-11 с
4 752 лв. Средствата са за закупуване на софтуер за администриране на местните данъци и
такси. Промяната е отразена във функция „Икономически дейности и услуги” по
съответните разходни параграфи от ЕБК за 2012 г.
26. На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗУДБ, в изпълнение на РМС №310/20.04.2012 г.
за одобряване на НП за развитие на средното образование и писмо № 0201-701/07.12.2012
г. на МОМН, МФ с писмо № ФО-60/14.12.2012 г. увеличава общата субсидия за държавни
дейности § 31-11 с 3 143 лв. Средствата са за реализиране на дейностите по НП
„Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на
училищата” за общинските училища за месеците септември – октомври 2012 г.
27. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ, в изпълнение на РМС 310/20.04.2012 г. за
одобряване на НП за развитие на средното образование и писмо № 0201-700/07.12.2012 г.
на МОМН, МФ с писмо № ФО-61/14.12.2012 г. увеличава общата субсидия за държавни
дейности § 31-11 със 79 лв. Средствата са за реализиране на дейностите по НП „На
училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час” и включват извършените разходи за
периода от 01.09.2012 г. до 30.11.2012 г.
28. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ, в изпълнение на §69 от ПЗР на ЗДБ на РБ за
2012 г. и писмо № 0407-589/04.12.2012 г. на МЗХ за осигуряване на средства за стипендии
на учениците от ПГ „Марко Ангелов” с. Камен, МФ с писмо № 08-00-1659/11.12.2012 г.
увеличава общата субсидия за държавни дейности § 31-11 с 2 878 лв. Промяната е отразена
във функция „Образование” в съответните делегирани от държавата дейности и разходни
параграфи съгласно ЕБК за 2012 г.
29. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ, в изпълнение на §69 от ПЗР на ЗДБ на РБ за
2012 г. и писмо № 0407-607/10.12.2012 г. на Министерство на земеделието и горите за
предоставяне на събраните приходи, помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми от
ПГ, преминали на финансиране от МЗХ към общините, МФ с писмо № ФО-68/18.12.2012 г.
увеличава общата субсидия за държавни дейности § 31-11 със 16 898 лв. Промяната е
отразена във функция „Образование” в съответните делегирани от държавата дейности и
разходни параграфи съгласно ЕБК за 2012 г.
30. На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ, в изпълнение на РМС 310/20.04.2012 г. за
одобряване на НП за развитие на средното образование и писмо № 0201-730/13.12.2012 г.
на МОМН, МФ с писмо № ФО-69/20.12.2012 г. увеличава общата субсидия за държавни
дейности § 31-11 със 638 лв. Средствата са за реализиране на дейностите по НП „ИКТ” в
училище.
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ІІ. Целеви трансфери от министерства и агенции:
1. Във връзка с изпълнение на Националните програми „От социални помощи към
осигуряване на заетост”, „Старт на кариерата”, „Заетост и обслужване на хора с трайни
увреждания” за отчетената работа през периода м. януари - м. септември 2012 г.,
Министерство на труда и социалната политика е предоставило средства в размер на 235 057
лева. Същите са отразени като трансфер по бюджета на общината по параграф 61-05. В
разходната част на бюджета отпуснатите средства са отчетени в делегираната от държавата
дейност 532 ”Програми за временна заетост” по параграфи съгласно ЕБК за 2012 г.
2. На основание чл. 44 ал. 1 т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, § 39 ал. 2 и ал. 3 от ЗДБРБ за
2012 г., чл. 44 т. 2 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския
бюджет и получените средства от Агенция „Пътна инфраструктура” за зимно поддържане
на републиканските пътища І–ви транш за 2012 г., съгласно подписан споразумителен
протокол за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища в
чертите на гр. Стражица между Областно пътно управление гр. В. Търново и община
Стражица се увеличава бюджета с 2 659 лв. Средствата са отразени по § 61-01 „Получени
трансфери”.
3. На основание чл. 44 ал. 1 т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, § 39 ал. 2 и ал. 3 от ЗДБРБ за
2012 г., чл. 44 т. 2 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския
бюджет и получените средства Областен управител за произвеждане на избори за
президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23
октомври 2011 г. се увеличава бюджета с 1 593 лв. Средствата са отразени по § 61-01
„Получени трансфери”.
4. На основание чл. 44 ал. 1 т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, § 39 ал. 2 и ал. 3 от ЗДБРБ за
2012 г., чл. 44 т. 2 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския
бюджет и получените средства по сключен договор № 8466/27.06.2012 г. между ОДЗ
„Ангел Каралийчев” гр. Стражица и ПУДООС за „Възстановяване на детска площадка в
ОДЗ” се увеличава бюджета с 5 000 лв. Средствата са отчетени по § 64-01 „Получени
трансфери”.
5. На основание чл. 44 ал. 1 т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, § 39 ал. 2 и ал. 3 от ЗДБРБ за
2012 г., чл. 44 т. 2 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския
бюджет и получените средства по сключен договор № 120043/11.04.2012 г. между
общината и ПУДООС за „Почистване и озеленяване на терен в кв. 62” се увеличава
бюджета с 9 496 лв. Средствата са отчетени по § 64-01 „Получени трансфери”.
6. На основание чл. 44 ал. 1 т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, § 39 ал. 2 и ал. 3 от ЗДБРБ за
2012 г., чл. 44 т. 2 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския
бюджет и получените средства от Агенция „Пътна инфраструктура” за зимно поддържане
на републиканските пътища ІІ–ри транш за 2012 г., съгласно подписан споразумителен
протокол за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища в
чертите на гр. Стражица между Областно пътно управление гр. В. Търново и община
Стражица се увеличава бюджета на общината с 5 317 лв. Средствата са отразени по § 61-01
„Получени трансфери”.
7. На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗУДБ, в изпълнение на ПМС №321/12.12.2012 г.
за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на общини, МФ с писмо
№ 08-00-1716/17.12.2012 г. увеличава целевите трансфери от ЦБ § 31-18 със 100 000 лв.
Средствата са целеви за разплащане на просрочени задължения за текущи разходи,
съгласно писмо № 8585/10.12.2012 г. на община Стражица. Промяната е отразена по
бюджета на общината за 2012 г. в съответните функции, дейности и разходни параграфи.
8. Във връзка с изпълнение на ПМС 136/29.06.2012 г. за възстановяване на средства
за лекарствени продукти за ветерани от войните, както и за военноинвалидите и
военнопострадалите, МТСП предоставя на общината трансфер по § 61-01 в размер на 6 581
лв. Получените средства са отразени по съответните параграфи от ЕБК за 2012 г.
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ІІІ. Решения на Общински съвет гр. Стражица:
1. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 5, т. 5 от ПОДОСОА и чл. 18 от
ЗОБ, Общинския съвет променя бюджета на общината в частта на местните дейности, като
увеличава §§ 36-19 Други неданъчни приходи в размер на 37 000 лв. Средствата допълват
поименния списък и разчета за капиталови разходи по §§52-04 Придобиване на
транспортни средства.
ІV. Получени спонсорства и дарения с определена воля на дарителя:
1. На основание чл. 44 ал. 1 т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 44 т. 3 от Наредбата за
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и сключен договор за
дарение се увеличава бюджета със 700 лв. от дарение за организиране на мероприятие във
връзка с честване на Великденските празници през 2012 г. в гр. Стражица.
2. На основание чл. 44 ал. 1 т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 44 т. 3 от Наредбата за
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и сключен договор за
дарение между общината и „Хлебозавод Стражица” ЕООД за църква „Св.Св. Кирил и
Методий” с. Балканци се увеличава бюджета с 865 лв. Средствата са отразени по §§ 45-01 и
разходен §§ 10-15 Материали по дейност „Други дейности по културата”.
3. На основание договори за дарения се променя бюджета на СОУ гр. Стражица и ОУ
„Св.Св.Кирил и Методий” с. Асеново със сумата 930 лв. Средствата са отразени по
съответните разходни параграфи от ЕБК за 2012 г.
4. На основание чл. 44 ал. 1 т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 44 т. 3 от Наредбата за
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и сключени договори за
организация на празника на с. Камен през 2012 г. се увеличава бюджета на община в размер
на 2 800 лв. Даренията са отразени по съответните параграфи, съгласно ЕБК за 2012 г.
5. На основание чл. 44 ал. 1 т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 44 т. 3 от Наредбата за
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и сключени договори за
организация на празника на гр. Стражица – 15.08.2012 г. се увеличава бюджета на община в
размер на 16 400 лв. Даренията са отразени по съответните параграфи, съгласно ЕБК за 2012
г.
6. На основание чл. 44 ал. 1 т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 44 т. 3 от Наредбата за
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и сключен договор между
общината и „РенТнер” ЕООД гр. Стражица за поддръжка на сградата и прилежащия терен
на православен храм „Успение на Пресвета Богородица” гр. Стражица се увеличава
бюджета с 500 лв.
7. На основание чл. 44 ал. 1 т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 44 т. 3 от Наредбата за
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и сключен договор за
дарение между общината и „Мартиплам” ЕООД гр. Стражица за закупуване на книги за
първокласници за началото на учебната 2012/2013 г. се увеличава бюджета с 400 лв.
8. На основание чл. 44 ал. 1 т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 44 т. 3 от Наредбата за
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и сключен договор за
дарение за текущ ремонт на паметник в с. Лозен се увеличава бюджета на общината с 4 000
лв. Промяната е отразена по дейност Други дейности по културата по § 10-30 Текущ ремонт.
9. На основание чл. 44 ал. 1 т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 44 т. 3 от Наредбата за
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и сключен договор за
дарение за посрещане на коледните и новогодишни празници от децата в детските градини
се увеличава бюджета на общината с 500 лв. Промяната е отразена в дейност ЦДГ по § 10-20
10. На основание чл. 44 ал. 1 т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 44 т. 3 от Наредбата за
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и сключени договори за
дарения за организиране на празника на житената питка, се увеличава бюджета на общината
с 3 400 лв. Даренията са отразени по съответните параграфи, съгласно ЕБК за 2012 г.
11. На основание чл. 44 ал. 1 т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 44 т. 3 от Наредбата за
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и сключени договори за
дарения за закупуване на готварска печка за нуждите на ЦДГ с. Камен се увеличава бюджета
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на общината с 400 лв. Даренията са отразени по съответните параграфи, съгласно ЕБК за
2012 г.
12. На основание чл. 44 ал. 1 т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 44 т. 3 от Наредбата за
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и сключени договори за
дарения за организиране на коледни и новогодишни празници в гр. Стражица – 2012/2013 г.
се увеличава бюджета на общината с 2500 лв. Даренията са отразени по съответните
параграфи, съгласно ЕБК за 2012 г.
V. От реализирани собствени приходи от училищата в системата на народната
просвета, които прилагат система на делегиран бюджет:
1. На основание чл. 147, ал. 1 т. 5 от ППЗНП, във връзка с § 48, ал. 1 т. 2 от ЗДБРБ за
2012 год. се увеличава бюджета с 3 059 лв. от реализирани собствени приходи от услуги,
наем на имущество, наем на земя и др. на СОУ гр. Стражица, ОУ с. Камен, ОУ с. Асеново,
ОУ с. Виноград.
2. На основание чл. 147, ал. 1 т. 1 от ППЗНП, чл. 159, ал. 4 и чл. 160, ал. 1 от ППЗНП
се увеличава бюджета на СОУ с. Камен от реализирани собствени приходи – 60 449 лв.,
които са разпределени по съответните разходни параграфи.
VІ. От разпределение на планирания резерв за непредвидени и неотложни
разходи:
1. На основание чл. 44 ал. 1 т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, ал. 1 т. 3 от ЗОБ, чл. 39, ал. 1 т. 3
и ал. 2 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и в
изпълнение на Решение № 65/16.02.2012 г. т. 18.3 на Общински съвет гр. Стражица за
съставяне и приемане на бюджет на община Стражица за 2012 г. се извърши промяна по
бюджета на общината със сумата от 11 916 лв., които са предназначени за придобиване на
друго оборудване, машини и съоръжения. Средствата се намаляват по § 97-00 в дейност
Резерв.
2. На основание чл. 44 ал. 1 т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, ал. 1 т. 3 от ЗОБ, чл. 39, ал. 1 т. 3 и
ал. 2 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и в
изпълнение на Решение № 97/24.04.2012 г. на Общински съвет гр. Стражица за отпускане на
еднократна помощ на ученици-абитуриенти в затруднено социално положение се извърши
промяна по бюджета на общината със сумата от 1 600 лв., които са предназначени за СОУ
„Ангел Каралийчев” гр. Стражица и ПГ по транспорт гр. Стражица. Средствата се намаляват
по § 97-00 в дейност Резерв.
3. На основание чл. 44 ал. 1 т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, ал. 1 т. 3 от ЗОБ, чл. 39, ал. 1 т. 3 и
ал. 2 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и в
изпълнение на Решение № 65/16.02.2012 г. т. 18.3 на Общински съвет гр. Стражица за
съставяне и приемане на бюджет на община Стражица за 2012 г. се извърши промяна по
бюджета на общината със сумата от 36 484 лв., които са предназначени за вода, горива,
енергия и разходи за външни услуги. Средствата се намаляват по § 97-00 в дейност Резерв.
В резултат на настъпилите промени бюджета на Общината към 31.12.2012 г. се
изменя на 11 698 054 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

7 579 821
81 480
5 381 913
1 203 872
193 884
243 231
448 467
26 974
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2. Приходи с общински характер
- Данъчни приходи
- Неданъчни приходи
- Обща изравнителна субсидия
- Целева субсидия за капиталови разходи за
финансиране на общински дейности
- Получени трансфери
- Предоставени трансфери
- Получени трансфери от ПУДООС
- Безлихвени заеми м/у бюдж. и извънб. сметки
- Погашения по краткосрочни заеми
- Възстановен заем от ПУДООС
- Друго финансиране
- Временно съхранявани средства на разпореждане
- Преходен остатък

4 118 233
532 000
2 122 056
960 400
279 200
100 000
-27 603
14 496
362 007
- 370 000
- 12 948
- 25 173
7
183 791

Приходната част на общинския бюджет към 31.12.2012 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 488 001 ххх-х
- Получени от общини целеви трансфери от ЦБ
чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х
- Възстановени трансфери на ЦБ
- Получени трансфери
- Временно съхранявани средства на разпореждане
2. Приходи с общински характер
- Данъчни приходи
- Неданъчни приходи
- Обща изравнителна субсидия
- Целева субсидия за капиталови разходи за
финансиране на общински дейности
- Получени от общини целеви трансфери от ЦБ
чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х
- Получени трансфери
- Предоставени трансфери
- Получени трансфери от ПУДООС
- Безлихвени заеми м/у бюдж. и извънб. сметки
- Погашения по краткосрочни заеми
- Получени краткосрочни заеми
- Възстановен заем от ПУДООС
- Получени временни безл.заеми от набират.сметки
- Друго финансиране

7 104 938
74 128
5 381 913
1 203 872
193 884
-980
243 231
8 890
3 616 514
498 525
1 619 479
960 400
279 200
100 000
-96 135
-192 503
14 496
334 999
-370 000
106 174
- 12 948
400 000
- 25 173

Данъчните приходи са изпълнени 93,71 %, а неданъчните 76,86 % спрямо
годишния план. /Приложение №1/
Във връзка с обслужване дейностите по общинския бюджет към 31.12.2012 г. са
извършени разходи в размер на 10 761 443 лв. /Приложение 2,3,4/ по функции както
следва:
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№ по
ред

Функция

1.
2.
3.
4.
5.

Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Социално осигуряване и грижи

6.

Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
Почивно дело, култура и
религиозно дело
Икономически дейности
Разходи некласифицирани в
другите функции
ОБЩО РАЗХОДИ:

7.
8.
9.

Държавни
дейности

Общински
дейности

Дофинансиране

607 263
1 225 693
3 748 005
124 439

765 279

143 719

362 073
14 840

22 459
75

1 339 041

222 997

430

742 841
147 171
7748

166 553
1 117 430

7 199 360

1 387
3 393 400

2 000

168 683

От направените разходи за издръжка на дейностите през отчетния период, 4 973 766
лв. са за заплати и социални осигуровки на работниците и служителите, работещи в
дейностите финансирани от и чрез общинския бюджет, представляващи 46,21 % от общите
разходи, 1 151 963 лв. за горива, вода и енергия – 10,70 %, 1 039 993 лв. разходи за външни
услуги – 9,66 % от общите разходи, капиталови разходи в размер на 1 862 183 лв. – 17,3 %
от общите разходи.
Община Стражица за периода има просрочени вземания в размер на 131 383 лв.
Най-голям дял от тези вземания са наеми, лихви и консумативи – 123 723 лв.
Вземанията от наеми на жилищни имоти са възникнали от социалния статус на
наемателите – предимно социално слаби граждани, преживяващи от социални помощи,
регистрирани в Бюрото по труда.
Просрочените вземанията от клиенти в размер на 7 660 лв., са от такса домашен
социален патронаж – 36 лв. и от забавени плащания от граждани и фирми, за материали, ел.
енергия и услуги, извършени от второстепенния разпоредител ОП „Странични дейности” в
размер на 7 624 лв.
Община Стражица има просрочени задължения в размер на 153 770 лв., от които
147 650 лв. за текущи разходи и 6 120 лв. за капиталови разходи.
В община Стражица са разкрити извънбюджетни сметки и фондове съгласно
изискванията на нормативните документи. План – сметките за приходите и разходите по
извънбюджетните сметки и фондове са приети от Общинския съвет с решение № 65 от
протокол № 6 от 16.02.2012 година. Извънбюджетните сметки са с начално салдо в размер
на 52 750 лв. Плануваните приходи през настоящата година са в размер на 65 000 лв. и
разходи в размер на 117 304 лв.
Към 31.12.2012 година по извънбюджетните сметки има постъпили средства в
размер на 12 100 лв. Извършени са капиталови разходи в размер на 27 556 лв. и разходи за
материали в размер на 1 405 лв. В края на отчетния период наличностите по сметки са 35
889 лв.
І. Проекти по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 20072013 г.
1. Съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG 051PО
001-5.2.07-0172-С-0001 „Грижа за хора с увреждания и самотно живеещи в община
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Стражица” с Агенция за социално подпомагане към 31.12.2012 г. са получени трансфери
по § 63-01 в размер на 10 691 лв. За осъществяване на дейността по проекта общината
отпусна временен заем в размер на 10 708 лв., който е върнат по бюджета след
получаването на трансферите. По проекта има начално салдо – 3 164 лв. Разходите за
14 010 лв. са отчетени по дейност „Домашен социален патронаж”, като са изразходени за
изплащане на трудови възнаграждения и осигурителни вноски. Събрани са 138 лв. такси.
По § 62-01 са отразени 17 лв. – непризнати разходи по проекта.
2. В изпълнение на заповед № РД 08-52/08.10.2010 г. за безвъзмездна финансова
помощ на Ръководителя на Договарящия орган и поети задължения по изпълнение на
проект „Подкрепа за достоен живот” по оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013 г. бюджетна линия BG 051РО001-5.2.09 „Алтернативи” са получени
трансфери в размер на 132 257 лв. За осъществяване дейността по проекта общината
отпусна безлихвен заем от бюджета по сметка 7443 в размер на 108 609 лв., който след като
е получен трансфера е възстановен. Изплатени са разходи за възнаграждения и
осигурителни вноски в размер на 132 255 лв. Остатъка към 31.12.2012 г. е 5 лв.
3. В изпълнение на сключени договори № ЕSF – 1103 – 04 – 03 – DO 002 и № ЕSF –
1103 – 04 – 03 – DO 003 между общината и ДБТ гр. Горна Оряховица, ОП „Странични
дейности” и ДБТ по проект „Нов избор – развитие и реализация” по оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” общината и ОП „Странични дейности” отпускат
безлихвен заем от бюджета за осъществяване на дейностите по проектите в размер
съответно 143 422 лв. от общината и 8 841 лв. от ОП „Странични дейности.” Към отчетния
период по проектите са получени трансфери в общината в размер на 267 489 лв. и в ОП
„Странични дейности” – 16 337 лв. Средствата са изплатени за заплати и осигурителни
вноски на заетите лица и са отразени по дейност „Други програми и дейности за
осигуряване на заетост”.
4. През 2012 г. СОУ „Ангел Каралийчев” и СОУ с. Камен имат сключени договори
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на
целодневна организация на учебния процес”. Към 31.12.2012 г. са получили по проекта
трансфери в размер съответно за СОУ – 103 710 лв. и ОУ Камен – 37 329 лв.
Изразходените средства в размер на 126 412 лв. за възнаграждения, осигурителни вноски и
храна са отчетени по съответните разходни параграфи и подпараграфи от ЕБК за 2012 г.
5. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.
BG051PO001/4.3.-01 „Нов шанс за успех” – ограмотяване на възрастни СОУ „Св. Климент
Охридски” с. Камен има сключен договор с МОНМ. Към 30.09.2012 г. училището е
получило трансфер в размер на 3 000 лв., които са изразходени за стипендии. Направените
разходи са отчетени по параграфи и подпараграфи от ЕБК за 2012 г.
6. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.
BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”
УСПЕХ имат сключени договори ОУ с. Асеново, ОУ с. Виноград, ОУ с. Кесарево, НУ с.
Царски извор и НУ с. Сушица. През отчетния период са получили трансфери в размер – 21
241 лв. Разходите за възнаграждения, осигурителни вноски и текуща издръжка в размер на
21 019 лв. са отчетени по параграфи и подпараграфи от ЕБК за 2012 г.
ІІ. Проекти по Оперативна Програма „Регионално развитие”
1. Съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Регионално развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ
BG161PO001/4.1. - 02/2008 общината има спечелен проект за
„Укрепване на активно свлачище при км. 1+150 на път ІV – 5355 – 4082 Теменуга – Водно.
През 2011 г. за текущи разходи и основен ремонт общината отпусна безлихвен заем по
извънбюджетната сметка с код 7443. През отчетния период по проекта са получени
трансфери в размер на 160 060 лв. Сумата от 45 788 лв. са непризнати разходи от
управляващия орган, които остават за сметка на общината. Същите са трансформирани в
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трансфер по § 62-01 - Получени трансфери между бюджетни и извънбюджетни средства.
Общата сума от 205 848 лв. е използвана за възстановяване на получения безлихвен заем от
бюджета.
2. Съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП
„Регионално развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/4.1.-01/2007/076 общината има спечелен проект за „Ремонт и обновяване на
основно училище с. Виноград”. През отчетния период по проекта са получени трансфери в
размер на 87 643 лв. Сумата от 95 110 лв. са непризнати разходи от управляващия орган,
които остават за сметка на общината. Същите са трансформирани в трансфер по § 62-01
Получени трансфери между бюджетни и извънбюджетни средства. Общата сума от 182 753
лв. е използвана за възстановяване на получения през 2011 г. безлихвен заем от бюджета.
3. Съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП
„Регионално развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/4.1.-04/2010/051 общината има спечелен проект за „Изпълнение на дейности
по укрепване на речните брегове и дъно на р. Голяма река в регулацията на гр. Стражица и
дейности по укрепване на речните брегове и дъно на дерето в с. Г. Сеновец”. По бюджета
на общината за 2012 г. има планувани 52 496 лв. за съфинансиране, от които към края на
отчетния период са преведени по сметката на проекта 36 995 лв. Същите са отразени по §
62-01 Получени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки. Извършени са
разходи за текуща издръжка - 1080 лв.; за основен ремонт – 420 445 лв. и 35 915 лв. за
придобиване на други нематериални дълготрайни активи.
ІІІ. Проекти по Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013г.”
1. През 2009 г. общината сключва договор за безвъзмездна финансова помощ № 58131-С001/12.01.2009 г. „Инвестиционен проект – доизграждане и реконструкция на
канализационна мрежа на град Стражица” финансиран от Оперативна програма „Околна
среда 2007-2013 г.” За извършване на текущи дейности по проекта е получен безлихвен
заем от бюджета в размер на 14 400 лв. Съгласно Решение № 72/26.02.2010 г. на
Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” се оттегля
финансирането по проекта. Извършените разходи остават за сметка на бюджета, откъдето
по проекта е предоставен трансфер между бюджетни и извънбюджетни сметки. Средствата
са отчетени по § 62-01 Получени трансфери, използвани за възстановяване на заема.
ІV. Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие”
1. Съгласно сключени договори № 04/322/00341 и № 04/322/00342 от 23.10.2009 г. и
№ 04/322/00057/16.08.2010 г.за отпускане на финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места” от програмата за развитие на селските райони за периода
2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,
са получени трансфери от Разплащателна агенция ДФ „Земеделие” по извънбюджетна
сметка 7443 за изпълнение на проект „Възстановяване на храм „Свети Димитър” в с.
Бряговица.; за изпълнение на проект „Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел
Михаил” с. Г. Сеновец и за „Довършване на храм Св.Св. Кирил и Методий” с. Балканци.
През 2012 г. са получени трансфери в размер на 37 662 лв., които са отчетени по § 63-01 и
разходите по дейност „Развитие на селските райони”. Началното салдо по проектите е в
размер на 178 924 лв. Към 30.09.2012 г. по обектите са натрупани 230 лв. лихви и са
възстановени трансфери на ДФ „Земеделие” 5 892 лв. Остатъка по обекти е 90 335 лв.
2. Съгласно сключени договори № 04/321/00155 и № 04/321/00157 от 30.12.2008 г.
по мярка 322 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от
програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, са получени трансфери от
Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” по извънбюджетна сметка 7443 в размер на
4 595 026 лв., които са разпределени за „Вътрешна канализационна мрежа с. Кесарево” в
размер на 2 399 857 лв. и „ Вътрешна канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение
в с. Камен – І етап” в размер на 2 195 169 лв. В началото на годината салдото е в размер на
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4 588 880 лв. Натрупаните лихви са 6 817 лв. Към 31.12.2012 г. остатъка по обектите е в
размер на 4 420 702 лв.
3. Съгласно подписан договор № 04/321/00403/11.11.2010 г. за отпускане на
финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските
райони” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.,
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони са получени
трансфери по сметка 7443 в размер на 1 905 323 лв. за обект „Вътрешна канализационна
мрежа с пречиствателно съоръжение в с. Сушица – І етап”. Трансферите са отчетени по §
63-01 по дейност „Развитие на селските райони”. Началното салдо е в размер на 1 908 518
лв. Лихвите към отчетния период са 2 863 лв., а остатъка към 30.09.2012 г. е 1 887 185 лв.
4. Съгласно подписан акт за одобрение между ДФ „Земеделие” № FVS
00159/29.07.2010 г. и СОУ „Ангел Каралийчев” гр. Стражица са получени средства в
размер на 8 367 лв.за отпускане на финансова помощ по схема „Училищен плод” за
доставяне на плодове и зеленчуци на децата в учебните заведения, които са отчетени
съгласно ЕБК за 2012 г. Натрупани са 1 лв. лихви, които са остатък в края на отчетния
период.
Остатъка на общината към 31.12.2012 г. по сметката на ДФ „Земеделие” общо е в
размер на 6 474 744 лв.

Инж. Детелина Борисова
Кмет на Община Стражица

Изготвил:
П. Атанасова – директор дирекция ОФПИ
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