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ОТЧЕТ
на Извънбюджетна сметка на бенефициенти на Кохезионния и Структурните
фондове към Националния фонд към 31.12.2011 г.
През 2011 г. в община Стражица по ОП „Развитие на човешките ресурси” 20072013 г. се реализират следните спечелени проекти:
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 Стражица” с Агенция за социално подпомагане са получени през 2010 год.
трансфери в размер на 36 645 лв., от които до края на отчетния период са изразходени
7 075 лв. за възнаграждения, осигурителни вноски, работно облекло, материали и др.
Преходния остатък е в размер на 29 574 лв. Средствата са отчетени по дейност „Домашен
социален патронаж”. През 2011 г. са начислени лихви в размер на 16 лв. и събрани такси
– 14 898 лв. За заплати на домашните помощници и на екипа по проекта, за осигурителни
вноски и разходи за издръжка са изплатени 134798 лв. Остатъка към 31.12.2011 г. е 3 164
лв.
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 128 507 лв., които са изразходени за възнаграждения и
осигурителни вноски. Остатъка към 31.12.2011 г. е 3 лв.
Съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ
BG 051PО 001-5.2.03 „За по-добро бъдеще на децата” от Дневен център за деца и
младежи към ДДЛРГ гр. Стражица с Агенция за социално подпомагане са получени през
2009 год. средства за възнаграждения, осигурителни вноски, материали и придобиване на
ДМА. През 2010 г. за текущи разходи и придобиване на ДМА, общината отпусна заем по
извънбюджетната сметка с код 7443 в размер на 8 682 лв., чийто размер остана непокрит
поради непризнати разходи. Тези разходи останаха за сметка на бюджета на общината,
която предостави трансфер на извънбюджетната сметка по § 62-01 в размер на 9 079 лв.,
представляващи възстановени средства по § 63-01 в размер на 397 лв. за АСП и
възстановен заем на бюджета на общината – 8 682 лв.
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 по сметка 7443 за осъществяване на дейностите по проектите
в размер съответно 48 192 лв. от общината и 7 532 лв. от ОП „Странични дейности.” Към
отчетния период по проектите са получени трансфери в общината в размер на 69 111 лв.
и в ОП „Странични дейности” – 20 169 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”.

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 2010 г. са получени трансфери в размер на 549 803
лв. Погасен е безлихвен заем в размер на 314 173 лв. За изплащане на капиталови
разходи, възнаграждения и осигурителни вноски са усвоени 553 766 лв. по проекта. Към
31.12.2010 г. проекта завършва с остатък 17 лв., които към края на отчетния период са
възстановени по проекта. Отчетени са по § 63-02 – предоставени трансфери. През 2011 г.
общината отпуска безлихвен заем за 150 647 лв., с които средства са разплатени външни
услуги и ремонтни дейности.
Съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП
„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. За текущи разходи и
основен ремонт общината отпусна заем по извънбюджетната сметка с код 7443 в размер
на 202 438 лв.
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, през 2010 г. са получени трансфери от ДФ „Земеделие”
Разплащателна агенция по извънбюджетна сметка 7443 в размер на 207 487 лв.
Средствата от 90 347 лв. са предназначени за изпълнение на спечелен проект
„Възстановяване на храм „Свети Димитър” в с. Бряговица.; Средствата в размер на 87 916
лв. са за изпълнение на проект „Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел
Михаил” с. Г. Сеновец.; и 29 224 лв. са за „Довършване на храм Св.Св. Кирил и Методий”
с. Балканци. Трансферите са отчетени съгласно ЕБК за 2010 год. по § 63-01 по дейност
„Развитие на селските райони”. До края на 2010 г. по обектите са натрупани 269 лв.
лихви. През отчетния период са извършени разходи в размер на 56782 лв. за „Довършване
на храм Св.Св. Кирил и Методий” с. Балканци. Към 31.12.2011 год. приходите от лихви
са в размер на 393 лв. Остатъка по обекти е 178 924 лв.
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
ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция 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
съоражение в с. Камен – І етап” в размер на 2 195 169 лв. Натрупаните лихви са 9 204 лв.
Извършени са разходи за външни услуги в размер на 18 440 лв. Към 31.12.2011 г.
остатъка по обектите е в размер на 4 588 880 лв.
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 съоражение в с. Сушица – І етап”. Трансферите са отчетени
съгласно ЕБК за 2011 год. по § 63-01 по дейност „Развитие на селските райони”. Лихвите
към отчетния период са 3 200 лв., а остатъка е в размер на 1 908 518 лв.
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 3 516 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 2011 г.
Остатъка към края на периода по сметката на ДФ „Земеделие” общо е в
размер на 6 676 322 лв.
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