ОБЩИНА СТРАЖИЦА
БЮДЖЕТ–ОТЧЕТ
КЪМ 31.03.2010 ГОДИНА
Общинският съвет град Стражица, на свое заседание, на основание чл. 21, ал. 1 т. 6,
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 2010 г., ПМС №
324/ 30.12.2009 г., писмо № ФО-01/ 13.01.2010 г. на МФ, с решение № 397/ 29.01.2010 г.
прие бюджет на общината в размер на 8 976 407 лева, разпределен както следва:
І.
1

2

ІІ.
1
2

3

ПО ПРИХОДА
Приходи с държавен характер
- обща допълваща субсидия
- целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни
дейности
- 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
- временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки
- заеми от други банки в страната
- преходен остатък /вкл. от валута/
ПО РАЗХОДА
За делегираните от държавата дейности
За местни дейности
В т. ч.
- резерв за неотложни и непредвидени разходи за местни дейности
в т. ч. за дофинансиране на маломерни паралелки
За дофинансиране

8 976 407
5 701 025
5 078 086
50 000
556 631
16 308
3 275 382
318 000
1 608 817
926 100
71 500
283 000
220500
60 849
-50000
57 116
8 976 407
5 701 025
3 103 471
100 000
9 059
171 911

Бюджетът е съставен по пълна бюджетна класификация с тримесечно разпределение
на приходите и разходите съгласно ЕБК за 2010 година по общински и държавни дейности.
В резултат на настъпилите промени през отчетния период, бюджета на Община
Стражица към 31.03.2010 г. се изменя на 9 291 751 лв. разпределен по видове приходи
както следва:
1. Приходи с държавен характер
1.1. Неданъчни приходи
1.2. Обща допълваща субсидия
1.3. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на
държавни дейности

5 959 872
2 036
5 155 633
50 000
1

1.4. Получени от общини целеви трансфери от ЦБ
чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х
1.5. Получени от общини целеви трансфери от ЦБ
чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х
1.6. Получени трансфери
1.7. Преходен остатък за държавни дейности
2. Приходи с общински характер
2.1. Данъчни приходи
2.2. Неданъчни приходи
2.3. Обща изравнителна субсидия
2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на
общински дейности
2.5. Безлихвени заеми м/у бюдж. и извънб. сметки
2.6. Заем от други банки в страната
2.8. Получени трансфери
2.9. Преходен остатък

58 223
121 041
572 939
3 331 879
318 000
1 608 997
997 600
283 000
60 849
- 50 000
56 317
57 116

Приходната част на общинския бюджет към 31.03.2010 г. е изпълнена както следва:
1.Приходи с държавен характер
1.1. Неданъчни приходи
1.2. Обща допълваща субсидия
1.3. Целева субсидия за кап. разходи за финансиране на
държавни дейности
1.4. Получени от общини целеви трансфери от ЦБ
чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х
1.5. Получени от общини целеви трансфери от ЦБ
чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х
1.6. Възстановени трансфери /субсидии/ на ЦБ
1.7. Получени трансфери
1.8. Временно съхранявани чужди средства
2. Приходи с общински характер
2.1. Данъчни приходи
2.2. Неданъчни приходи
2.3. Обща изравнителна субсидия
2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране
на общински дейности
2.5. Получени от общини целеви трансфери от ЦБ
чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х
2.6. Безлихвени заеми м/у бюдж. и извънб. сметки
2.7. Безлихвен заем от ПУДООС
2.8. Получени трансфери

1 699 732
2 045
1 561 901

55 110
- 40 371
121 041
6
1 027 658
93 334
395 211
516 675
22 500

Общинските приходи към 31.03.2010 г. са изпълнени спрямо годишния план
25.43 %. Данъчните приходи са изпълнени 29.35 %, а неданъчните 24.66 %. В сравнение
със същия период на миналата година изпълнението на общинските приходи спрямо
годишния план е било 16.57 %. Данъчните приходи са били изпълнени 20.39 %, а
неданъчните - 12.69 %. В абсолютни суми собствени приходи 2010 г. – 490 590,00 лв.;
2009 г. – 330 950,00 лв.
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Във връзка с обслужване дейностите по общинския бюджет към 31.03.2010 г. са
извършени разходи в размер 2 340 531 на лв. по функции както следва:
№ по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Държавни
дейности
174 325
16 741
799 789
35 908

Общински
дейности
157 506

Дофинансиране
26 498

155 401
1 294

1 000

380 714

23 049

664

234 067
38 479
4 855

20 764
266 438

1 450 811

39
858 558

3 000

31 162

От направените разходи за издръжка на дейностите през отчетния период, 1 197 426
лв. са за заплати, обезщетения и социални осигуровки на работниците и служителите,
работещи в дейностите финансирани от и чрез общинския бюджет, представляващи 51.16
% от общите разходи, 410 264 лв. за горива, вода и енергия – 17.52%, 271 013 лв. разходи за
външни услуги – 11,58 % от общите разходи, разходи за материали – 74 184 лв.,
хранителни продукти – 76 333 лв., капиталови разходи в размер на 142 402 – 6.08 % от
общите разходи.
Община Стражица за периода има просрочени вземания в размер на 109 588 лв.
Най-голям дял от тези вземания са наеми от общинско имущество и концесии – 90 288 лв.
Вземанията от наеми от жилищни имоти са възникнали от социалния статус на
наемателите – предимно социално слаби граждани, преживяващи от социални помощи,
регистрирани в Бюрото по труда.
Вземанията от такси в размер на 1 050 лв., са от такса домашен социален патронаж
- 93 лв. и такси детски градини – 957 лв.
Другите вземания са от забавени плащания от граждани и фирми, за горива и
външни услуги извършени от второстепенния ни разпоредител ОП „Странични дейности”
– 18 250 лв.
Община Стражица за периода има просрочени задължения за външни услуги в
размер на 5 402 лв. за местни дейности.
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 № 397 от
протокол № 33 от 29.01.2010 година. Извънбюджетните сметки са с начално салдо в
размер на 5 344 лв. Плануваните приходи през настоящата година са в размер на 114 200
лв. и разходи в размер на 116 471 лв.
Към 31.03.2010 година по извънбюджетните сметки има постъпили средства в
размер на 12 290 лв. и 4 лв. от лихви. В края на отчетния период наличностите по сметки
са 17 638 лв.
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