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О Б Я С Н И Т Е Л Н А     З А П И С К А 
 

към годишен финансов отчет за 2010 година на Община Стражица  
област Велико Търново            

 
 

Годишният финансов отчет на Общината е съставен съгласно 
изискванията на Националните счетоводни стандарти, Закона за 
счетоводството и указания – ДДС № 12/29.12.2010 г. на Министъра на 
финансите. В него е включен баланс на общината, който е съставен в 
двустранна форма въз основа на информация за салдата по счетоводните 
сметки към 31.12.2010 г. 

В консолидирания финансов отчет са намерили място счетоводните 
отчети на 14 /четиринадесет/ второстепенни разпоредители с бюджетни 
кредити, както следва: 

- Кметство с. Камен 
- Кметство с. Кесарево 
- Кметство с. Сушица 
- Дом за деца гр. Стражица 
- Общинско предприятие „Странични дейности” 
- СОУ „А. Каралийчев” гр. Стражица 
- ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Асеново 
- ОУ „Св. Климент Охридски” с. Виноград 
- ОУ „Св. Климент Охридски” с. Камен 
- ОУ „Николай Райнов” с. Кесарево 
- ОУ „Отец Паисий” с. Сушица 
- НУ „Иван Вазов” с. Царски извор 
- ПГ по транспорт „Васил Друмев” гр. Стражица 
- Образование – ЦДГ и извънучилищни дейности  
Те отразяват реално състоянието на общината към 31.12.2010 г. 
Годишният финансов отчет представя в обобщен вид финансовото и 

имуществено състояние на Общината. Той включва: годишен отчет за 
касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, 
счетоводен баланс на бюджетните предприятия, приложение съдържащо 
обяснителна записка за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и 
фондове, описание на счетоводната политика, информация за състоянието на 
основните активи, пасиви, приходи и разходи. 

Годишният финансов отчет на Общината се изготвя от отдел “ФСД” и се 
подписва от главния счетоводител и Кмета на общината. Отчета на бюджета 



 2 

и извънбюджетните сметки и фондове се одобрява от Общинския съвет.  
Отчета се заверява от Сметната палата.  

Отчетът за касовото изпълнение се съставя на база Единната бюджетна 
класификация за 2010 г. по утвърдена бланка от Министъра на финансите. 
Отчета отразява извършените и разплатени касово разходи на Общината за 
бюджетната година.  

Счетоводния баланс на Общината се изготвя съгласно формата 
определена със Заповед № 81/29.01.2002 г. от Министъра на финансите. 
Информационната база за съставянето на баланса е оборотната ведомост към 
31 декември. 

 
Бюджетът на  Общината за 2010 година бе приет от Общинския съвет с 

протокол № 33 и решение № 397 от 29.01.2010 година и изменен  във връзка 
с разпоредбите на § 18, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона 
за държавния бюджет на Република България за 2010 г., ПМС №163/ 
03.08.2010 г., и Решение № 470/ 29.07.2010 г. в размер на 9 451 273 лева, 
разпределен както следва: 

 
І.   ПО ПРИХОДА  9 451 273 
1 Приходи с държавен характер          6 212 084 
 - обща допълваща субсидия 5 176 413 
 - целева субсидия за капит. разходи за финанс. на 

държавни  дейности 
 

33 100 
 - преходен остатък  556 631 
 - преходен остатък от валута 16 308 
 - целеви трансфери от ЦБ /§31-18/ 92 301 
 - целеви трансфери от ЦБ /§31-28/ 122 569 
 - трансфери от бюджетни сметки /§61-00/ 210 939 
 - неданъчни приходи 3 823 
2 Приходи с общински характер 3 239 189 
 - данъчни приходи 318 000 
 - неданъчни приходи 1 621 851 
 - обща изравнителна субсидия 852 000 
 - трансфер за зимно поддържане и снегопочиств. на 

общински пътища 
 

68 800 
 - целева субсидия за капит. разходи за финансиране на 

местни дейности 
 

250 000 
 в т. ч. за изграждане и основен ремонт на общински 

пътища 
187 500 

 - трансфери от бюджетни сметки /§61-00/ 5 852 
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 - трансфери от ПУДООС 54 721 
 - временни безлихвени заеми между бюджетни и 

извънбюджетни сметки 
 

60 849 
 - заеми от други банки в страната -50 000 
 - преходен остатък /вкл. от валута/ 57 116 
ІІ.   ПО  РАЗХОДА 9 451 273 
1 За делегираните от държавата дейности 6 212 084 
2  За местни дейности 3 005 043 
 В т. ч.  
 - резерв за неотложни  и непредвидени разходи за местни 

дейности 
 

92 000 
 в т. ч. за дофинансиране на маломерни паралелки 9 059 
3 За дофинансиране 234 146 

 
 Бюджетът е съставен по пълна бюджетна класификация с тримесечно 
разпределение на приходите и разходите съгласно ЕБК за 2010 година по 
общински и държавни дейности . 

На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗУДБ Министерство на финансите с 
писмо № ФРС-2/11.03.2010 г.; ФРС-3/10.05.2010 г.; ФРС-4/06.07.2010 г. и 
ФРС-6/10.12.2010 г. извърши корекция на бюджетните взаимоотношенията 
на общината с ЦБ, отпуска целеви трансфери по  § 31-28 за делегирани от 
държавата дейности в размер   на   178 092 лв., както следва: 

- субсидия за вътрешноградски  и междуселищни път. превози  2306 лв. 
- компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год. –    128 779 лв. 
- компенс. за безпл. или по намалени цени пътувания  –           47 007 лв. 

 Корекцията е отразена в бюджета на общината  по реда на § 8, от ПЗР 
на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година  по 
дейности и параграфи в съответствие с указанията дадени с писмо № ФРС – 
3/21.04.2008 г. 
 Във връзка с изпълнение на Националните програми „От социални 
помощи към осигуряване на заетост”, „Старт на кариерата”, „Стажуване след 
курс за професионална квалификация”, ”Помощ за пенсиониране”  за 
отчетената работа през периода м. януари - м. декември 2010 г., 
Министерство на труда и социалната политика е предоставило средства в 
размер на 318 970 лева. Същите са  отразени като трансфер по бюджета на 
общината по параграф 61-05 в изпълнение на ЕБК по приходите за 2010 г. В 
разходната част на бюджета отпуснатите средства са отчетени в делегираната 
от държавата дейност 532 ”Програми за временна заетост” по параграфи 
съгласно ЕБК за 2010 г. 
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 На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ, в изпълнение на § 55 на ПЗР на 
Закона за Държавния бюджет на Република България за 2010 год. МФ 
предоставя обща допълваща субсидия в размер на 30 576 лв. за периода от 
01.01.2010 г. до 31.05.2010 год. и 22 645 лв. за периода 15.09. – 23.12. 2010 г. 
за реализиране на дейности от НП за по-пълно обхващане на учениците в 
задължителната училищна възраст, модул „Подпомагане храненето на децата 
от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните 
класове в училище и учениците от І - ІV клас”. Средствата са разпределени 
по учебни заведения, дейности и параграфи  съгласно ЕБК за 2010 г. 
 Съгласно сключен договор № 7718/13.07.2009 год. между общината и 
ПУДООС са получени трансфери в размер на 49 896 лв. за реализация на 
проект „Събиране и екологосъобразно съхранение на залежали и негодни за 
употреба пестициди в община Стражица”. Получените средства са отразени 
по параграфи съгласно ЕБК за 2010 г. в дейност „Чистота”. 
 Съгласно сключен договор № 7836/27.10.2009 год. между общината и 
ПУДООС са получени трансфери в размер на 4 825 лв. за реализация на 
проект „Почистване и облагородяване на кв. 55 в с. Царски извор”. 
Получените средства са отразени по § 10-20 в дейност „Други дейности по 
БООС”. 
 На основание чл. 44, ал. 1 т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 48 ал. 3 от 
Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет 
се увеличава бюджета на общината с получено дарение за външни услуги за 
общинската администрация с 180 лв. Средствата за отчетени по дейности и 
параграфи съгласно ЕБК за 2010 г. 
 На основание решение № 418/24.02.2010 г. на общински съвет гр. 
Стражица се намалява бюджетния кредит по § 97-00 със сумата 8 000 лв. 
Средствата са за увеличение на ДМА -  лека временна постройка за автогара. 
 На основание чл. 147, ал. 1 т. 5 от ППЗНП, във връзка с § 53, ал.2 от ЗДБ 
на РБ за 2010 год. се увеличава бюджета с  4 421 лв. от реализирани собствени 
приходи от услуги, наем на имущество, дарения на СОУ гр. Стражица и 70 лв. 
от реализирани собствени приходи на ОУ с. Виноград. 
  На основание чл. 44, ал. 1 т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48 ал. 3 т. 2 от 
Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет 
и получените средства от НА „ПИ” за зимно поддържане на републиканските 
пътища  в   границите на гр. Стражица   се  увеличава  бюджета на общината с 
13 300 лв. Промяната е отразена по § 61-01.  
 На основание чл. 34, ал. 1 от ЗУДБ, чл. 36, ал. 1 т. 5 от ЗНП, в 
изпълнение на  чл. 30 и чл. 83 ал. 1 на ПМС 324/2010 год. за изпълнението на 
ДБ на РБ за 2010 год. и писмо № ФО-9/15.03.2010 год. и ФО-62/15.11.2010 г., 
се увеличават средствата за компенсиране на част от разходите за пътуване на 
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педагогическия персонал за периода януари – декември 2010 год. в размер на 
52 754 лв. Средствата са отчетени по функция „Образование” съгласно ЕБК за 
2010 год. 
 На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗУДБ, в изпълнение на чл. 5 от ПМС 84 
от 2009 г. за приемане Списък на средищните училища в РБ и във връзка с 
писмо № 0201-155/18.03.2010 г. на МОМН за предоставяне на допълнително 
финансиране на средищните училища, Министерството на финансите с писмо 
№ ФО – 11/01.04.2010 г. увеличава общата субсидия за държавни дейности 
/§31-11/ с 93 513 лв. Средствата са предназначени за целодневна организация 
на учебния ден и за столово хранене на пътуващи ученици за 2010 г. 
Промяната е отразена по бюджета на общината в съответните делегирани от 
държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование”. 
 На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ, в изпълнение на ПМС 104 от 
10.05.2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала и 
писмо № 0201 – 156/18.03.2010 г. на МОМН, Министерство на финансите с 
писмо № ФО – 12/01.04.2010 г. увеличава общата субсидия за държавни 
дейности /§31-11/ с 53 989 лв. Средствата са предназначени за учебници и 
учебни помагала на учениците от І до VІІ клас и на децата от подготвителните 
групи в детските градини и училища. Промяната е отразена по бюджета на 
общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни 
параграфи във функция „Образование”. 
 На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗУДБ, в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от 
ПМС 324 от 2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2010 г. и 
писмо № 0201 – 172/31.03.2010 г. на МОМН, Министерство на финансите с 
писмо № ФО – 13/20.04.2010 г. увеличава общата субсидия за държавни 
дейности /§31-11/ със 176 лв. Корекцията на средствата е определена съгласно 
информацията за 2010 г. за броя на децата и учениците в делегираните от 
държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, съгласно 
информационна система „АДМИН М”. Промяната е отразена по бюджета на 
общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни 
параграфи във функция „Образование”. 
 На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗУДБ, в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от 
ПМС 324 от 2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2010 г., 
въз основа на данните от информационната система на МОМН „АДМИН М”, 
представени с писмо № 0201 – 172/2010 г., в изпълнение на Наредба №3/2000 
г. на Министерството на здравеопазването за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата, Министерството на финансите с писмо № ФО – 
15/20.04.2010 г. намалява общата субсидия за държавни дейности /§31-11/ със 
3 366 лв. Промяната е отразена във функция Здравеопазване по съответните 
дейности и разходни параграфи на общинския бюджет за 2010 г. 
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 На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗУДБ, в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от 
ПМС 324 от 2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2010 г., 
Заповед № РД 01 - 98/27.01.2010 г. и писмо № 0413/164 от 19.03.2010 г. на 
МТСП, Министерство на финансите с писмо № 08 - 00 - 490/07.04.2010 г. 
намалява общата субсидия за държавни дейности /§31-11/ със 76 472 лв. 
Корекцията е във връзка с намаление на капацитета на Дом за деца с умствена 
изостаналост „Слънчице” с. Горски Сеновец. Промяната е отразена в 
съответната делегирана от държавата дейност и разходни параграфи на 
функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” по бюджета на 
общината за 2010 г. 
 На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗУДБ, в изпълнение на чл. 88 от ПМС 
324 от 2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2010 г. и 
представената от общината справка за фактически изплатените средства за 
лекарства на ветераните от войните и лекарствени продукти на  
военнопострадалите и военноинвалидите, Министерство на финансите с 
писмо № ФО – 18/10.05.2010 г., ФО – 33/21.07.2010 г., ФО – 52/18.10.2010 г. и 
ФО-77/20.12.2010 г. увеличава общата субсидия за държавни дейности /§31-
11/ с 42 313 лв. Промяната е отразена във функция „Здравеопазване”, дейност 
„Други дейности по здравеопазването” по съответните разходни параграфи на 
общинския бюджет за 2010 г. 
 На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗУДБ, в изпълнение на чл. 78 от ПМС 
324 от 2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2010 г. и 
представената от общината справка за фактически изплатените средства за 
присъдена издръжка за първо и второ тримесечие по реда на НРИДПИ, 
Министерство на финансите с писмо № ФО – 23/19.05.2010 г., ФО- 
37/26.07.2010 г., ФО – 54/26.10.2010 г. и ФО-75/20.12.2010 г. увеличава 
общата субсидия за държавни дейности /§31-11/ с 20 410 лв. Промяната е 
отразена във функция „Икономически дейности и услуги”, делегирана от 
държавата дейност „Други дейности по икономиката” на общинския бюджет 
за 2010 г. 
 На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗУДБ, в изпълнение на § 3 от ПЗР на 
ЗДБРБ за 2010 г., чл. 37, ал.2 на ПМС 324 от 2009 г. за изпълнението на 
държавния бюджет на РБ за 2010 г. и Решение № 1/13.04.2010 г. на 
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, 
Министерство на финансите с писмо № ФО – 21/10.05.2010 г. увеличава 
целевите трансфери от ЦБ /§ 31 – 18/ с 92 301 лв. Средствата са предоставени 
за реконструкция на канализационна мрежа по ул. „Цар Симеон” и ул. „Тодор 
Каблешков” гр. Стражица. Корекцията е отразена във функция „Отбрана и 
сигурност” по съответните дейности и разходни параграфи от ЕБК за 2010 г. 
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 На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗУДБ, в изпълнение на чл. 11 от 
Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени 
дарби през 2010 г., Министерство на финансите с писмо № ФО – 
24/26.05.2010 г. и ФО – 29/19.07.2010 г. увеличава общата субсидия за 
държавни дейности /§31-11/ със 2 400 лв. Промяната е отразена в разходната 
част на бюджета на общината за 2010 г. по § 40 – 00 „Стипендии” в 
съответните делегирани от държавата дейности на функция „Образование”. 
Средствата са за изплащане на стипендии през 2010 г. на децата с изявени 
дарби, класирани на съответните конкурси през 2009 и 2010 г. 
 На основание Решение № 443/27.05.2010 на Общински съвет гр. 
Стражица се увеличава плана на приходите на общината /§ 40-25/ с 3 807 лв. 
Със същата сума се увеличава и плана на разходите – дейност „Други 
дейности по икономиката”. 
 На основание Решение № 474/14.09.2010 на Общински съвет гр. 
Стражица  за Утвърждаване на паралелки в училищата с брой на учениците 
под минималния брой, съгласно Наредба № 7 на МОН се увеличават кредите 
по дейност „Общообразователни училища” – дофинсиране с 9 059 лв. по 
училища както следва: ОУ с. Асеново – 2 751 лв.; ОУ с. Виноград – 1 745 лв.; 
ОУ с. Сушица – 3 355 лв. и НУ с. Царски извор – 1 208 лв. Със същата сума се 
намалява бюджетния  кредит по § 97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи”. 
 На основание Решение № 472/14.09.2010 г. на Общински съвет гр. 
Стражица  за допълване на поименния списък и разчета за капиталови разходи 
за 2010г. се променя бюджета на второстепенен разпоредител – СОУ „Ангел 
Каралийчев” гр. Стражица  с 14 964 лв. като се увеличава § 52-00 за сметка на 
преходния остатък за 2009 г. 
  На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗУДБ и § 44, ал. 1 от ПЗР на ЗДБРБ за 
2010 г. и във връзка с писмо на МОМН № 0201-264/17.05.2010 г. за 
разпределението на средствата по общини за изпълнение на дейности по НП, 
Министерство на финансите с писмо № ФО – 25/21.06.2010 г.  увеличава 
общата субсидия за държавни дейности /§31-11/ със 750 лв. Промяната е 
отразена по бюджета на общината в съответните делегирани от държавата 
дейности и разходни параграфи във функция „Образование”. 
 На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗУДБ, в изпълнение на чл. 86 от ПМС 
324/30.12.2009 г. за изпълнението на ДБРБ за 2010 год., ПМС 129/11.07.2000 
г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните 
средства за физическо възпитание и спорт, МФ с ФО–36/21.07.2010 г. 
увеличава общата допълваща субсидия на общината с 5 392 лв. за 
подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски 
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градини и училища. Промяната е отразена по бюджета на общината в 
съответните делегирани от държавата дейности. 
 На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от ЗУДБ, в изпълнение на § 3 от ПЗР на 
ЗДБРБ за 2010 г., чл. 37, ал.2 на ПМС 324 от 2009 г. за изпълнението на 
държавния бюджет на РБ за 2010 г. и Решение № 3/29.07.2010 г. на 
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, 
Министерство на финансите с писмо № ФО – 38/11.08.2010 г. увеличава 
целевите трансфери от ЦБ /§ 31 – 18/ с 174 327 лв. Средствата са целеви и са 
предназначени за ремонтно-възстановителни работи на църква „Рождество 
Богородично” с. Виноград. Корекцията е отразена във функция „Отбрана и 
сигурност” по съответните дейности и разходни параграфи от ЕБК за 2010 г. 
 На основание чл. 34, ал.  2 от ЗУДБ, в изпълнение на § 55 от ПЗР на 
ЗДБРБ за 2010 г. и Решение на МС № 106/2010г. за приемане на национални 
програми за развитие на средното образование МФ с ФО- 42/27.08.2010 г. 
увеличава бюджета на общината с 12 713 лв. Средствата са по предложение на 
МОМН, съгласно постъпили предложения от общините за изпълнение на 
дейностите по НП „Оптимизация на училищната мрежа” модул 
„Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” мярка „Изплащане 
обезщетения на персонала”.  Промяната е отразена по бюджета на общината в 
съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във 
функция „Образование”. 
 На основание чл. 34, ал.  2 от ЗУДБ, в изпълнение на § 55 от ПЗР на 
ЗДБРБ за 2010 г. и Решение на МС № 106/2010г. за приемане на национални 
програми за развитие на средното образование МФ с ФО – 47/04.10.2010 г. 
увеличава бюджета на общината с 1 143 лв. Средствата са по предложение на 
МОМН за реализиране на дейностите по НП „Оптимизация на училищната 
мрежа”, мярка „Без свободен час”. Промяната е отразена по бюджета на 
общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни 
параграфи във функция „Образование”. 
 На основание чл. 34, ал.  2 от ЗУДБ, в изпълнение на § 55 от ПЗР на 
ЗДБРБ за 2010 г. и Решение на МС № 106/2010г. за приемане на национални 
програми за развитие на средното образование МФ с ФО – 48/04.10.2010 г. 
увеличава бюджета на общината с 1 835 лв. Средствата са по предложение на 
МОМН за реализиране на дейностите по НП „Училището територия на 
учениците”. Промяната е отразена по бюджета на общината в съответните 
делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция 
„Образование”. 
 На основание чл. 34, ал.  2 от ЗУДБ, в изпълнение на § 44, ал. 1 от ПЗР 
на ЗДБРБ за 2010 г. и ПМС № 186/07.09.2010 г. за осигуряване на целодневна 
организация на учебния ден за учениците от І клас и във връзка с писмо № 



 9 

0201-526/06.10.2010 г. на МОМН, МФ с ФО – 49/14.10.2010 г. увеличава 
бюджета на общината с 10 336 лв. Средствата са по предложение на МОМН за 
учениците от І клас, обхванати в целодневна организация на учебния ден, в 
т.ч за поевтиняване на обедното хранене за периода 15.09.2010 г. до 
31.12.2010 г. Промяната е отразена по бюджета на общината в съответните 
делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция 
„Образование”. 
 На основание чл. 34, ал.  2 от ЗУДБ, в изпълнение на ПМС № 250/2010 
г. за изменение и допълнение на ПМС № 104/10.05.2003 г. за приемане 
Наредба за учебниците и учебните помагала и писмо № 0201-579/28.10.2010 г. 
на МОМН, МФ с писмо № ФО – 56/08.11.2010 г. увеличава бюджета на 
общината с 4 526 лв. Средствата са за осигуряване на учебни помагала за 
предучилищна подготовка на децата, навършили 5-годишна възраст през 2010 
г. Промяната е отразена по бюджета на общината в дейност „ЦДГ”. 
 На основание чл. 34, ал.  2 от ЗУДБ, в изпълнение на § 44, ал. 1 от ПЗР 
на ЗДБРБ за 2010 г. и във връзка с писмо № 0201-597/04.11.2010 г. на МОМН 
за разпределението на средствата за допълнително възнаграждение за 
постигнати резултати от труда на директори на детски градини, училища и 
обслужващи звена, МФ с писмо № ФО – 59/15.11.2010 г. увеличава бюджета 
на общината с 22 546 лв. Промяната е отразена по бюджета на общината в 
съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във 
функция „Образование”. 
 На основание чл. 34, ал.  2 от ЗУДБ, в изпълнение на § 55 от ПЗР на 
ЗДБРБ за 2010 г. и Решение на МС № 665/2010г. за приемане на национални 
програми за развитие на средното образование и във връзка с писмо № 0201-
571/27.10.2010 г., № 0201-655/01.12.2010 г. на МОМН, МФ с писмо № ФО – 
61/15.11.2010 г. и ФО-70/13.12.2010 г. увеличава бюджета на общината с 15 
059 лв. Средствата се предоставят по предложение на МОМН по НП 
„Оптимизация на училищната мрежа”, мярка „Изплащане обезщетения на 
персонала”. Промяната е отразена по бюджета на общината в съответните 
делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция 
„Образование”. 
 На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗУДБ, в изпълнение на чл. 90 от 
ПМС № 324/30.12.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 
2010 г. и предложение на министъра на културата с писмо № 04-00-
2766/05.11.2010 г. за подпомагане дейността на народните читалища, МФ с 
писмо № ФО – 63/15.11.2010 г. увеличава бюджета на общината с 11 200 лв. 
Средствата са целеви за подпомагане дейността на народните читалища, в т.ч. 
за ремонт, компютърна техника и художествено творческа дейност. 
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Промяната е отразена по съответните разходни параграфи в делегираната от 
държавата дейност на група „Култура” по бюджета на общината. 
 На основание чл. 34, ал.  2 от ЗУДБ, в изпълнение на § 55 от ПЗР на 
ЗДБРБ за 2010 г. и Решение на МС № 106/2010г. за приемане на национални 
програми за развитие на средното образование и във връзка с писмо № 0201-
562/22.10.2010 г. на МОМН, МФ с писмо № ФО – 60/15.11.2010 г. увеличава 
бюджета на общината с 10 335 лв. Средствата се предоставят по предложение 
на МОМН за реализиране на дейностите но НП „С грижа за всеки ученик”. 
Промяната е отразена по бюджета на общината в съответните делегирани от 
държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование”. 
 На основание чл. 34, ал.1 и ал. 2 от ЗУДБ, в изпълнение на § 55 от ПЗР 
на ЗДБРБ за 2010 г., съгласно Решение на МС № 665/2010г. за актуализиране 
на НП за развитие на средното образование и във връзка с писмо № 0201-
568/25.10.2010 г. на МОМН за разпределението на средствата по общини, МФ 
с писмо № ФО – 64/15.11.2010 г. увеличава бюджета на общината с 2 600 лв. 
Средствата са за изпълнение на дейностите по НП „Информационни и 
комуникационни технологии в училище”. Промяната е отразена по бюджета 
на общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни 
параграфи във функция „Образование”. 
 На основание решение № 512/29.10.2010 г. на общински съвет гр. 
Стражица се намалява бюджетния кредит по § 97-00 със сумата 11 808 лв. 
Средствата са за изплащане на заплати и осигурителни вноски на персонала 
на „Медицински център І” гр. Стражица. 
 На основание чл. 34, ал.  2 от ЗУДБ, в изпълнение на § 44 от ПЗР на 
ЗДБРБ за 2010 г. и във връзка с писмо № 0201-607/10.11.2010 г. на МОМН за 
разпределението на средствата за допълнително възнаграждение за 
постигнати резултати от труда, МФ с писмо № ФО – 66/23.11.2010 г. 
увеличава бюджета на общината с 653 лв. Средствата са за изплащане на 
допълнителни възнаграждения. Промяната е отразена по бюджета на 
общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни 
параграфи във функция „Образование”. 
 На основание чл. 34, ал.  2 от ЗУДБ, в изпълнение на § 55 от ПЗР на 
ЗДБРБ за 2010 г. и във връзка с писмо № 0201-656/01.12.2010 г. на МОМН за 
актуализиране на НП за развитие на средното образование, МФ с писмо № 
ФО-74/13.12.2010 г. увеличава бюджета на общината с 2 667 лв.Средствата се 
предоставят по предложение на МОМН за реализиране на дейностите по НП 
„Оптимизация на училищната мрежа”, мярка „Без свободен час” – заместници 
на отсъстващи учители. 
 На основание чл. 44 ал. 1 т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, § 8 ал. 2 и 3 от ПЗр на 
ЗДБРБ за 2010 г. и получени средства от НСИ за преброяване на населението 
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и жилищния фонд на РБ за 2011 г. се увеличава бюджета на общината с 200 
лв. Средствата са отразени по съответните параграфи на дейност 
„Статистически институт, служби и дейности, соц. проучвания”. 
 На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗУДБ, в изпълнение на чл. 34 ал. 1 
на приетия с ПМС № 83/26.04.2010 г. Правилник за устройството и 
организацията на работа на органите на медицинската експертиза за 
работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските 
експертизи, МФ с писмо № ФО-78/20.12.2010 г. увеличи бюджета на 
общината с 303 лв. Промяната е отразена във функция „Здравеопазване”, 
дейност „Други дейности по здравеопазването” по съответните разходни 
параграфи. 
 На основание Решение №517/22.12.2010 г. на Общински съвет гр. 
Стражица, във връзка с реализирано преизпълнение на собствени приходи, се 
увеличава бюджета на общината с 63 770 лв. 

Съгласно подписан договор за безвъзмездна помощ BG 051P001/07/5.2-
01/D01/0024 с Агенция за социално подпомагане в общината е реализиран 
проект„Домашни помощници – община Стражица”. През 2010 г.проекта е 
приключен, като АСП не признава разходи по проекта в размер на 89 лв., 
които остават за  сметка на общинския бюджет. Средствата са отразени  по   
§ 62-02 – „Предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни 
средства”. 
 В резултат на  настъпилите промени  през отчетния период, бюджета на  
Общината към 31.12.2010 г. възлиза на 10 026 770 лв. разпределен по видове 
приходи както следва: 
 
1.    Приходи с държавен характер 6 716 363 
1.1. Неданъчни приходи 11 939 
1.2. Обща допълваща субсидия                                            5 332 202 
1.3. Целева субсидия за капиталови  разходи за 
финансиране на държавни дейности                                                        

 
35 300 

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

 
266 628 

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

 
178 092 

1.6. Получени трансфери 319 263 
1.7. Преходен остатък за държавни дейности 572 939 
2. Приходи с общински характер 3 310 407 
2.1. Данъчни приходи 339 770 
2.2. Неданъчни приходи                                                         1 663 851 
2.3. Обща изравнителна субсидия   920 800 
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2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за 
финансиране на общински дейности                                                       

 
250 000 

2.5. Безлихвени заеми м/у бюдж. и извънб. сметки 60 849 
2.6. Заем от други банки в страната                                          - 50 000 
2.7. Получени трансфери 68 021 
2.8. Преходен остатък                                                                 57 116 
 
 

Приходната част на общинския бюджет към 31.12.2010 г. е изпълнена       
както следва: 

 
1.Приходи с държавен характер 6 095 729 
1.1. Неданъчни приходи 11 775 
1.2. Обща допълваща субсидия                                            5 332 202 
1.3. Целева субсидия за кап. разходи за финансиране 
на държавни дейности                                                        

 
35 296 

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

 
266 628 

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

 
174 535 

1.6. Възстановени трансфери /субсидии/ на ЦБ - 41 147 
1.7. Получени трансфери 319 263 
1.8. Временни безлихвени заеми - 2 823 
2. Приходи с общински характер 3 228 824 
2.1. Данъчни приходи 358 564 
2.2. Неданъчни приходи                                                         1 620 057 
2.3. Обща изравнителна субсидия   920 800 
2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за 
финансиране на общински дейности                                                       

 
249 995 

2.5. Безлихвени заеми м/у бюдж. и извънб. сметки 11 476 
2.6. Получени трансфери 67 932 
 
 Общинските приходи са изпълнени спрямо годишния план 98,75 %. 
Данъчните приходи са изпълнени  105,53 %,  а  неданъчните  97,38 %. 
 Във връзка с обслужване дейностите по общинския бюджет към 
31.12.2010 г. са извършени разходи в размер 9 139 857 на лв. по функции 
както следва: 
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№ по 
 ред 

Функция Държавни 
дейности 

Общински 
дейности 

Дофинан- 
сиране 

1 Общи държавни служби 697 454 517 643 148 980 
2 Отбрана и  сигурност 233 496   
3 Образование 3 443 873 327 674 49 113 
4 Здравеопазване 147 237 4 736 324 
5 Социално осигуряване и 

грижи   
 

1 388 103 
 

111 915 
 

1 351 
6 
7 
 

Жилищно строителство, 
БКС и опазване на 
околната среда 

  
 

791 954 

 
 
 

8 Почивно дело, култура и 
религиозно  дело 

 
154 910 

 
142 457 

 
3000 

9 Икономически дейности 19 676 955 922  
10 Разходи 

некласифицирани  в 
другите  функции 

  
 

39 

 

 ОБЩО РАЗХОДИ: 6 084 749 2 852 340 202 768 
   
 От направените разходи за издръжка на дейностите през отчетния 
период, 5 005 852 лв. са за заплати и социални осигуровки на работниците и 
служителите, работещи в дейностите финансирани от общинския бюджет, 
представляващи 54.77 % от общите разходи, 1 057 037 лв. за горива, вода и 
енергия – 11.57 %, 866 414 лв. разходи за външни услуги – 9.48 % от общите 
разходи, капиталови разходи  в размер на 954 643  – 10.44 %. 

Останалите средства в размер на 1 255 911 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. 
Неразплатени задължения към доставчици за доставени ДМА в 

общината няма. 
 

 Балансовата стойност на ДМА по отделните групи активи към началото 
и края на отчетния период е променена както следва:  

1. Административни сгради намаление с 27 995.20 лв. 
2. Жилищни сгради – няма движение. 
3. Други сгради увеличение с 461 254.54 лв. 
4. Компютри и хардуерно оборудване увеличение с 788.80 лв. 
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5. Други машини, съоръжения, оборудване увеличение с 136 312.87 лв. 
6. Леки автомобили – няма движение. 
7. Други транспортни средства увеличение с 155 375.20 лв. 
8. Стопански инвентар увеличение с 38 804.90 лв. 
9. Други ДМА – няма движение. 
Балансовата стойност на НДА по отделните групи активи към началото 

и края на отчетния период е променена както следва:  
1. Програмни продукти увеличение с 672.00 лв. 
2. Патенти, лицензи, концесионни права и др. – няма движение. 
3. Други НДА увеличение с 59 748.80 лв. 
Съгласно т. 49 от ДДС № 20 от 14.12.2004 г. на Министерството на 

финансите, са осчетоводени всички разходи отнасящи се за м.декември 2010 
г. за които фактурите са издадени през 2011 г. по счетоводна сметка 4967 
“Коректив по задължения към местни лица”. 

По счетоводна сметка 4230 “Провизии за бъдещи плащания на 
персонала” са осчетоводени провизиите за отпуските към 31.12.2010 г. в 
размер на 130 216.05 лв., като се взе предвид обхватът на отпуските, 
очакваното равнище на заплатите за 2011 г., размер и структура на персонала, 
като начислената сума включва очакваните разходи за отпуските и 
припадащите се върху тях вноски за ДОО, допълнително задължително 
осигуряване и здравно осигуряване за сметка на работодателя на база на 
размерите и съотношенията, приложими през 2011 г., съгласно Закона за 
бюджета на ДОО за 2011 г. 

По счетоводна сметка 4917 „Провизии за непублични вземания срещу 
местни лица” са осчетоводени провизиите за трудно събираемите вземания. 
Провизиите са разделени на две групи – над 60 дни с коректив 20 % и над 120 
дни с коректив 50 %. Те са натрупани основно от несъбрани суми от наем на 
жилища, имущество, земи, продадени стоки и услуги. Периодично се 
изпращат напомнителни писма на длъжниците, водят се дела, по които има 
издадени изпълнителни листи и същите се събират чрез съдебни изпълнители. 

За периода 01.01.2010 – 31.12.2010 г. в изпълнение на проект по 
програма „Коменски” СОУ „А. Каралийчев” гр. Стражица, средствата в 
размер на 9291,00 лв. са изразходени и отчетени съгласно ЕБК за 2010 г. В 
края на периода има остатък от 3585.57 евро, равностойността им в лева – 
7012.77 лв. 

По проект BG 2004-016-711.11.04 „Установяване на инвестиционно 
публично – частно партньорство за създаване на нова туристическа зона” по 
програма ФАР има остатък от 19.10 евро, равностойността им в лева – 37.36 
лв., които са от лихви по валутна сметка. В края на периода средствата са 
прехвърлени в приход на общинския бюджет. 
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В края на периода по валутните сметки има остатък от 3585.57 евро, 
равностойността им в лева – 7012.77 лв. 

 
Средствата в размер на 14 400,00 лв. отпуснати чрез заем от общината 

за изпълнението на проект „Инвестиционен проект – доизграждане и 
реконструкция на канализационна мрежа на град Стражица”, към 31.12.2010 г. 
не са възстановени от Оперативната програма. 

В община Стражица са получени средства по шест спечелени проекта 
по ОП „Човешки ресурси”.  
 По проект „Домашни помощници – община Стражица” през 2008 год. 
са получени - 15785 лв. съгласно подписан договор за безвъзмездна помощ  
BG 051P001/07/5.2-01/D01/0024 с Агенция за социално подпомагане. Към 
31.12.2008 год. проекта завършва с остатък в размер на 717 лв. През 2009 
година са получени трансфери по проекта 42 442 лв., а през 2010 г.  – 17 841 
лв. Поради временен недостиг на средства по извънбюджетната сметка, 
общината отпусна  заем от бюджета -  17 930 лв., като към отчетния период с 
получените трансфери същия е погасен и проекта към 31.12.2010 г. е 
приключен.  

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”. 
 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 581 лв., 
които са изразходени за възнаграждения и  осигурителни вноски. 

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 в размер на 36 701 
лв. Началното салдо по сметката е в размер на 34 693 лв. През отчетния 
период са получени трансфери в размер на 92 115 лв. Приходите от лихви са 
43 лв. За текущи разходи и придобиване на ДМА, общината отпусна заем по 
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извънбюджетната сметка с код 7443 в размер на 71037 лв., като 62 354 лв. от 
тях са възстановени. Към края на отчетния период са изразходени 135 532 лв.  
 Съгласно подписан договор по ОП „Развитие на човешките ресурси” 
BG051PO001/3.1-01 „ИКТ в образованието” в общината са получени средства 
от Министерството на образованието, младежта и науката в размер на 12 648 
лв. за предоставяне на безплатен интернет на учители по училища и 7581 лв. 
по проект „Без звънец”. Отчитането  на средствата е извършено по § 62-01 – 
4941 лв. и останалите по § 63-01 по извънбюджетната сметка 7443. 
 Съгласно договор с МОН по схема за безвъзмездна финансова помощ 
BG 051PO 001/07/4.2-01/63/2 „Да направим училището привлекателно за 
младите хора” по проект „Желано училище” през 2010 год. по сметката на 
общината са получени трансфери в размер на 7 831 лв., които представляват 
окончателното плащане по проекта. 
 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 общината отпусна заем по 
извънбюджетната сметка с код 7443 в размер на 1 641 лв.  
 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 31.12.20010 г. 
проекта завършва с остатък 17 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, 
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. 
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по § 63-01 по дейност „Развитие на селските райони”. Към 31.12.2010 год. 
приходите от лихви са в размер на 269 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. Приходите от 
лихви са 3089 лв.  
  Остатъка към края на периода по сметката е в размер на 4 805 871 лв. 
 

Общината извършва стопанска дейност, като приходите и разходите са 
отразени задбалансово по счетоводни сметки 9931 ”Разходи за стопанска 
дейност” и 9939 ”Приходи от стопанска дейност”. Приходите са 499 224.00 
лв., а разходите 378 179.20 лв., като счетоводния резултат e  (+ 121 044.80 лв.). 

Приходите по извънбюджетните сметки фонд „Приватизация” са в 
размер на 12 320.38 лв., като по сметката на фонд за покриване разходите за 
приватизация приходите са 1 106.10 лв., по специалния фонд за инвестиции и 
дълготрайни материални активи – 11 183.90 лв. и лихви в размер на 30.38 лв. 
Разходите по съответните сметки в размер на 8 997.62 лв. са направени 
съгласно приетите план-сметки. 

По “Набирателна сметка” са отчетени временни депозити за 153 055.87 
лв., които основно са от внесени гаранции по договори за изпълнение, 
договори за наем и други подобни. 

 
 
 

 
Гл.счетоводител:                                        К М Е Т:  
 

                                 /Ив. Иванов/                                 /инж. Ст. Стефанов/ 


