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ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
ЗА 2022 ГОДИНА
На основание чл. 84, ал. 1, от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на чл. 29 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджет на Община Стрелча и Решение №50 от
03.02.2022г. на Министерски съвет на Република България е разработен проект
за бюджет на община Стрелча за 2022г.
Проектът на бюджет на община Стрелча за 2022 година е разработен в
съответствие с изискванията на:
 Закон за публичните финанси;
 Закон за държавния бюджет на Република България за 2022г.;
 Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение
и отчитане на бюджет на Община Стрелча;
 Решение № 50 от 03.02.2022г. на Министерски съвет на Република
България;
 Закона за местните данъци и такси.
 Постановление на Министерски съвет №31 от 17 март 2022г. за
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Разработването и приемането на основния финансов план е част от найважните решения за по-нататъшното развитие на общината. Той е подготвен в
трудно прогнозируема среда, динамична икономическа обстановка и е повлиян
от редица предизвикателства.
Публичното обсъждане е важна част от бюджетната процедура и
предоставя възможност на жителите на общината да получат детайлна
информация за разработването на бюджета и да участват в разискванията по
конкретните му параметри.
Гражданите, като ползватели на публичните услуги, имат нормативно
регламентирано право за пряко участие при решаване на важни за тях местни
въпроси, както и на наблюдение и контрол при съставяне, приемане, изпълнение
и отчитане на общинския бюджет. На база техните предложения се постигат
достъпни и качествени публични услуги, добро отношение, спазване на
нормативните срокове за предоставяне на услугите, баланс между цена и
качество на предлаганите услуги, добра жизнена среда.
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Община Стрелча високо цени необходимостта гражданите да бъдат
достатъчно информирани относно провежданата от нея фискална и бюджетна
политика с цел обезпечаването на прозрачност, откритост и достъпност на
бюджетните решения. Ние, като община, сме изправени пред
предизвикателството да отговорим на вашите очаквания, да направим най –
доброто във всички сектори на местното управление, да подготвим и
изпълняваме бюджет, спазвайки приоритетите и изискванията на местната
общност.
Проектът на бюджет за 2022 г. е балансиран, съставен на основата на
изготвен анализ на приходите и разчет на разходите, съгласно приоритетите на
управление на публичните финанси на Община Стрелча и е базиран на актуални
данни за изпълнение на Бюджет 2021 и местни приходи, формиран без да бъдат
завишавани местните данъци за гражданите.
С проекта на бюджет за 2022 г., Община Стрелча си поставя за цел да
осигури средства за всички сфери на обществения живот, с приоритет към найважните и обществено значими дейности, въпреки продължаващата усложнена
обстановка в следствие на разпространението на COVID 19, както и тежките
икономически условия, продиктувани от повишаването на цената на
електроенергията, природния газ, строителни материали, храни и др..
Основните цели на проекта на бюджет за 2022г. на Община Стрелча са
осигуряване на устойчиво местно развитие, оптимално разпределение на
ресурсите за поддържане и повишаване качеството на жизнената среда в
населените места в общината, запазване на финансова стабилност, успешно
съчетаване на различните финансови източници – собствени, национални,
европейски и други международни програми за финансиране на проекти,
подобряващи местното развитие, постигане на устойчив ръст на данъчните и
неданъчните приходи – с мерки за повишаване на събираемостта, повишаване на
ефективността на разходите, осигуряване на условия за прозрачност, публичност
и граждански контрол върху начина на планиране и разходване на публичните
средства.
Приоритети за Община Стрелча са подобряване на жизнената среда, в т.ч.:
подобряване на градската среда чрез изграждане, ремонт и поддържане на
инфраструктурата, благоустрояване на градската среда, ремонт и поддръжка на
улици в населените места в общината, подобряване на условията за бизнес и
инвестиции, образование, здравеопазване, социални дейности и услуги,
информационно обслужване, култура, туризъм и спорт. Притеснително е, че тази
година се очертава като нулева за европейски средства, а община Стрелча силно
разчита на тях. Само с местни приходи трудно се правят големи инвестиции.
Общината има достатъчно спечелени европейски проекти, които ще се
изпълняват през тази година, но целта е да се подават нови, за да подготвим
изпълнението им през следващата бюджетна година, а това ще стане само ако
местните власти получат достъп до европейски програми и привлекат колкото
може повече средства от ЕС, за да компенсират инфлационните загуби.
Тези по-важни акценти са намерили отражение в проекта на бюджет, който
ще осигури основните дейности за постигане на поставените цели по
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приоритетите, заложени в програмата за управление на Кмета на общината и
Плана за интегрирано развитие на развитие на Община Стрелча.
ЦЕЛ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ
Проектът на бюджет на Община Стрелча за 2022 г. е съобразен с
икономическите тенденции и Плана интегрирано развитие, целящи
превръщането на Община Стрелча в център на опазване на традициите и
развитие на иновации, ангажиран с повишаване стандарта на живот,
благоприятен за бизнес и инвестиции, със съвременна инфраструктура,
привлекателна жизнена среда, развиващ интелигентни и креативни идеи, община
с богат културен календар, осигуряващ условия за пълноценна изява на
личността, съвременни условия на образование, вълнуващ с уникални
туристически атракции, отворен към хората с висока степен на толерантност.
Приходите в Проектът на бюджет на Община Стрелча за 2022 година се
формират от Приходи за делегирани от държавата дейности и Приходи от местни
дейности.
Рамката на проекта за бюджет за 2022 година е 14 600 651 лева, в това число:
 Държавна дейност - 4 136 610 лв.
 Местни дейности - 9 682 978 лв.
 Дофинансиране 781 063 лв.
Държавна дейност - 4 136 610 лв.
 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности - 3 478 371 лв.
 Преходен остатък от държавно делегирани дейности - 651 739 лв.
 Друго финансиране - 6 500 лв.
Местни дейности - 9 682 978 лв.
 Местни приходи 2 575 458 лв.
 Трансфери от ЦБ 871 400 лв. в т.ч.:
 изравнителна субсидия 546 300 лв. в т.ч. средства за зимно
поддържане и снегопочистване на общински пътища 27 800 лв.
 целева субсидия за капиталови разходи 325 100 лв.;
 Трансфери между бюджети 654 853 лв.
 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица 4 936 020 лв.
 Операции с финансови активи – (-) 87 260 лв. в т.ч.
 Погашения по дългосрочни заеми – (-)52 260 лв.
 Погашения по финансов лизинг – (-)35 000 лв.
 Преходен остатък от местни дейности 1 513 570 лв.
В изпълнение Закона за Държавния бюджет на Република България за 2022
година са определени бюджетни взаимоотношения с Републиканския бюджет
като субсидии в размер на 4 349 771 лева при 3 733 424 лева за предходната 2021
година. Увеличението в размерите на стандартите спрямо 2021 година е за
покриване на ръста в минималната работна заплата, увеличението на
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възнагражденията в Сектор Образование, както и значителното увеличение на
стандарта в Сектор Социални дейности.
Приходи от местни дейности - 2 575 458 лева.
 Всичко данъчни приходи - 453 000 лв. в това число:
1. Данък върху доходите на физическите лица – окончателен годишен
патентен данък - 5 200 лв.
2. Данък недвижими имоти - 130 600 лв.
3. Данък МПС - 194 500 лв.
4. Туристически данък - 25 200 лв.
5. Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин
- 97 000 лв.
6. Други данъци - 500 лв.
 Всичко неданъчни приходи - 2 122 458 лв.
1. Приходи и доходи от собственост - 941 400 лв. в това число:
 Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция - 709 400 лв.
 Приходи от наем на имущество - 41 000 лв.
 Приходи от наем на земя - 159 000 лв.
 Приходи от лихви по текущи банкови сметки - 32 000 лв.
2. Общински такси - 916 703 лв. в това число:
 За ползване на детски градини - 4 000 лв.
 За ползване на детски ясли и други - 12 000 лв.
 За ползване на ДСП - 83 000 лв.
 За ползване на тържища, панаири, тротоари, улични платна и
други - 14 000 лв.
 За битови отпадъци - 588 444 лв.
 За технически услуги - 42 900 лв.
 За административни услуги - 28 000 лв.
 За откупуване на гробни места - 500 лв.
 За притежаване на кучета -100 лв.
 За други общински такси - 143 759 лв.
3. Глоби, санкции и наказателни лихви - 55 000 лв.
4. Други неданъчни приходи - 14 000 лв.
5. Внесено ДДС и други данъци върху продажбите – (-)152 000 лв.
6. Постъпления от продажба на нефинансови активи - 269 855 лв.
 Постъпления от продажба на земя - 266 855 лв.
 Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 3 000 лв.
7. Приходи от концесии - 47 000 лв.
8. Помощи и дарения от страната - 30 500 лв.
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Прогнозата за постъпленията от местни данъци е формирана на база
определените ставки на местните данъци и очакваната събираемост на
задълженията за текущата година и на несъбраните от минали години, тъй като
не се предвижда промяна на данъчните ставки през 2022г. Приходите от такса
битови отпадъци са планирани на база определения от Общински съвет размер
съгласно наредбата за административните такси и услуги в Община Стрелча,
като не се планира промяна на такса „смет“ през 2022 година. Приходите от
административни и технически услуги са заложени на база анализ от предходни
години за предоставените услуги.
Приходите и разходите от собственост са разработени на база годишна
програма за управление на общинската собственост.
Разходи за делегирани от държавата дейности
Планирането на разходите за делегираните от държавата дейности се
извършва на база на показателите, определени в Решение № 50 от 03.02.2022 г.
на Министерски съвет на Република България.
Разходите се планират в съответствие с изискванията и определените
натурални и стойностни показатели, съобразени са с нормативните изисквания
относно делегираните от държавата отговорности и указания на Министерство
на финансите.
Разходната част на бюджета е разработена, като са отчетени следните по-важни
изисквания:
 създаване условия и предпоставки за изпълнение на основните приоритети
и задачи за 2022 година;
 финансово осигуряване на предложенията, направени от кметствата и
бюджетните заведения ;
 методиката по чл.17 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Стрелча;
 настъпилите структурни промени в натуралните показатели на
бюджетните заведения;
 осигуряване на необходимите средства за изпълнение на поетите
договорни задължения към доставчиците на стоки и услуги.
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Държавни
дейности

Местни
дейности

№

Функция

1

Функция Общи държавни служби

780 560

531 139

24 100

1 335 799

2

Функция Отбрана и сигурност

330 019

0

8 000

338 019

3

Функция Образование

2 316 365

22 900

706 573

3 045 838

4

Функция Здравеопазване

109 146

46 330

15 390

170 866

5

Функция Социални дейности

377 153

318 370

0

695 523

0

8 188 904

0

8 188 904

208 143

390 219

27 000

625 362

15 224

168 116

0

183 340

0

17 000

0

17 000

4 136 610

9 682 978

6

7

Функция Жилищно строителство,
БКС и опазване на околната
среда
Функция Култура, спорт,
почивни дейности и религиозно
дело

8

Функция Икономически
дейности и услуги

9

Функция Разходи
некласифицирани в другите
функции
Общо

Дофинансиране

Общо

781 063 14 600 651

Функция „Общи държавни служби”
Средствата за дейност „Общинска администрация” са разработени в
рамките Решение № 50 от 03.02.2022г. на Министерски съвет на Република
България за приемане на стандарти за делегирани от държавата дейности с
натурални и стойностни показатели през 2022г.
Функция „Отбрана и сигурност”
Разпределението на средствата по функцията е съгласно действащите
нормативни актове. Предвидени са средства за издръжка на Местната комисия
за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и на
обществените
възпитатели,
съгласно
Закона
за
борба
срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, предвидени са
средства за защита на населението, управление и дейности при стихийни
бедствия и аварии, в това число денонощни оперативни дежурни и изпълнители
по охрана на пунктове за управление, дейности по плана за защита при стихийни
бедствия и аварии.
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Функция „Образование”
През 2022 година ще продължи реализирането на интегрирани политики, с
фокус към образование и личностно развитие на децата и учениците,
насърчаване на иновациите, квалификацията на педагогическите специалисти,
модернизиране на образователните институции.
Предвидени са средства за нарастване на стандартите за делегираните
дейности в образованието.
Считано от 01.04.2022 година всички родители ще бъдат напълно
освободени от заплащане на такси в детските градини. От тази дата ще се въведе
норматив за издръжка на дете в общинска детска градина, включващ и
компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ в размер на 650 лв.
Увеличен е нормативът за подпомагане храненето на децата от задължителна
предучилищна възраст и на учениците от първи до четвърти клас от 94 лева на
154 лева.
В единните разходни стандарти по образование не се включват средствата
за стипендии на учениците, за учебници и учебни помагала за децата от
подготвителните групи и за учениците от I до VII клас, за закрила на децата с
изявени дарби, за безплатния превоз на учениците, за компенсиране на
транспортните разходи на педагогическия персонал, за финансиране на здравни
кабинети в училища и детски градини и за спорт за всички.
Функция „Здравеопазване”
Към функцията са включени:
 Медицинско обслужване в здравни кабинети в образователните
институции
 Детска млечна кухня, която от местна става държавна дейност.
 Яслена група към детска градина;
Във функцията са планирани средствата за заплати, осигуровки на
персонала, други възнаграждения и средства за издръжка по Закона за
здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) в детските ясли и
медицинския персонал в учебни и детски заведения.
Функция „Социални дейности”
От последното тримесечие на 2021г. в общината заработи нова социална
услуга ЦСРИ „Подай ръка” град Стрелча, за която са предвидени средства за
издръжка и възнаграждения на екипа. За 2022г. се увеличават потребителите на
социалната услуга от 20 на 40.
Предлага се създаване на Комплекс от социални услуги, който ще бъде
второстепенен разпоредител с бюджета и ще управлява и координира дейността
по социалните услуги –държавно делегирани дейности- ЦСРИ и Асистентска
подкрепа и социалната услуга ДСП , която е местна дейност.
Всички предоставяни социални услуги в Община Стрелча прилагат
система на делегирани бюджети съгласно нормативните актове.
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Разпределението им е направено на база разходните стандарти и Указанията на
Министерство на финансите за съставянето на бюджета за 2022 година.
Към функцията продължава подкрепата на възрастните хора чрез
социалните услуги. В процес на реализация е проект „Топъл обяд в условията
на пандемията от Covid-19" на територията на община Стрелча - Операция „3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ BG05FMOP0015.001.Обхванати са 80 потребители от гр. Стрелча, с. Дюлево, с. Смилец, с.
Свобода и с. Блатница. Времевият обхват е от 03.01. 2021 г. до 30.06.2022 г. Тази
социална услуга също ще се ръководи от КСУ.
Реализира се социална услуга „Асистентска подкрепа”, делегирана от
държавата дейност, по реда на ЗСУ и правилника за прилагането му. Времевият
обхват е от 20.01. 2021 г. до 31.03..2022 г. Обхванати са 15 потребители и 11
асистенти.
В процес на реализация е проект „Независим и достоен живот“ по ОП
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Водено от общностите местно
развитие, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.107 МИГ“
Панагюрище , Стрелча, Лесичово“- „Повишаване на достъпа до услуги, които са
на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и
социални услуги от общ интерес“. Времевият обхват е 17 месеца - 22.04.2021 г. 23.09.2022 г. Потребители са 33 лица с увреждания и възрастни над 65 г.
Назначени са 29 лични асистенти.
Реализира се проект „Патронажна грижа + в община Стрелча“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна
ос №6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от
пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво
възстановяване на икономиката “ по процедура за подбор на проекти, чрез
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002
„Патронажна грижа +“. Включени са 17 потребители и назначен екип от 5
специалисти. Обхватът на проекта е 12 месеца - 01.11.2021 г. до 01.11.2022 г.
Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Като делегирани държавни дейности тук се планират заплатите,
осигурителните вноски и издръжката по държавни стандарти на :
 Градски исторически музей
 Читалища
Разпределените средства за Читалища са в размер за 6 субсидирани бройки,
от които 4 са в НЧ “Просвещение 1871“- Стрелча и по половин бройка в
читалищата в четирите съставни села на общината.
Разходи за местни дейности
Финансовият ресурс за обезпечаване на тези разходи са общинските
данъчни и неданъчни приходи, трансферите за капиталови разходи и обща
изравнителна субсидия.
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Функция „Общи държавни служби”
В тази функция са разчетени средства за издръжка на Общинска
администрация и Общински съвет.
Функция „Образование”
За Функция „Образование“ е планирана издръжка на ДГ „Д-р Стайко
Стайков“ за периода от 01.01.2022г. – 31.03.2022г.
Функция „Здравеопазване”
За Функция „Здравеопазване“ е планирана издръжка за Детска млечна
кухня хранителни продукти, стопански инвентар и облекло, материали, вода и
ел. енергия, за външни услуги и за застраховки, в т.ч. реализираната продукция
на детска кухня е заложена както в приходната, така и в разходната част на
бюджета, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги в община Стрелча.
Функция „Социални дейности”
Община Стрелча подпомага финансово дейността на юридически лица с
нестопанска цел, съюзи, организации, клубове на пенсионери, хора с физически
и сетивни увреждания и други нуждаещи се целеви групи. Експерти
осъществяват непрекъснат диалог с всички юридически лица с нестопанска цел,
оказват професионална, методическа, консултативна и техническа помощ на
всички организации и дейности. Подпомагат изпълнението на публичните
политики в социалната сфера.
Функция „Жилищно строителство, БКС, опазване на околната среда”
Във функция „Жилищно строителство, БКС, опазване на околната
среда” са разчетени средства за:
 за улично осветление,
 хоризонтална и вертикална маркировка,
 ремонт и поддръжка на улици,
 средства за дейности по жилищно строителство, благоустройство и
регионално развитие,
 за дейност Чистота за 2022г. са предвидени приходи и разходи,
съгласно приетата План-сметка за битови отпадъци на база
действащата Наредба за определяне и администрирането на местните
такси и цени на услуги в Община Стрелча.
Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”
В тази функция са разчетени средства за следните дейности:
 средства за спортни клубове,
 обща сума за културен календар 2022г.,
 обредни дейности.
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Функция „Икономически дейности и услуги”
Във Функция „Икономически дейности и услуги” са планирани средства
за опазване на околната среда, стопанисване на горите, Програма „Туризъм“ и
целеви средства за зимно поддържане.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Резултатите, които се очакват от прилагането на Проекта на бюджет на
Община Стрелча за 2022г. се свеждат до постигане на ефективно, ефикасно и
законосъобразно разходване на средства, без просрочени задължения и висока
събираемост на собствените приходи, залегнали в програмата за развитие на
общината.
Осигуряването на сигурност и стабилност на община Стрелча и през тази
бюджетна година ще става чрез консервативен подход при вземане на кредит,
чрез допълване на бюджета със средства от национални, европейски и други
международни програми за финансиране на проекти и социална защита на
рисковите групи хора чрез осигуряване издръжка за най-важните социални и
обществено значими дейности.
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С П Р А В К А
НА ПЛАНИРАНИТЕ СРЕДСТВА ПО & 10-30 „Текущи ремонти“ В ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2022 г.
НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА В РАЗМЕР НА 266 000 лева.

№
1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА
& 10-30 ТЕКУЩИ РЕМОНТИ
Текущ ремонт на Домашен социален патронаж/ собствено участие на община
Стрелча по проект „Ремонт на сградата на ДСП към фонд Социална закрила на МТСП“

Сума
50 000

2.

Текущ ремонт на Гробищен парк –Стрелча – благоустрояване и осветление

20 000

3.

Текущ ремонт на Банче –ограда, площадка около басейн в женското отделение
,душове, санитарни възли и шезлонги

30 000

4.

Текущ ремонт на сградата на НЧ „Просвещение 1871“-Стрелча

12 000

5.

Текущ ремонт на сградата на кметството в село Блатница

10 000

6.

Текущ ремонт на сградата на кметството в село Смилец

2 000

7.

Текущ ремонт на сградите на кметството и пенсионерския клуб в село Свобода

5 000

8.

Текущ ремонт на сградата на НЧ “Отец Паисий 1936“ село Блатница

2 000

9.

Текущ ремонт на сградата на НЧ „Георги Михайлов –Силата „ в село Смилец

10 000

10.

Изкърпване на компрометирани участъци на уличната мрежа в община Стрелча

50 000

10.1 Изкърпване на компрометирани участъци на уличната мрежа в град Стрелча

30 000

10.2 Изкърпване на компрометирани участъци на уличната мрежа в село Дюлево

5 000

10.3 Изкърпване на компрометирани участъци на уличната мрежа в село Смилец

5 000

10.4 Изкърпване на компрометирани участъци на уличната мрежа в село Блатница

5 000

10.5 Изкърпване на компрометирани участъци на уличната мрежа в село Свобода

5 000

11.

Текущ ремонт на покрива на Исторически музей Стрелча

25 000

12.

Текущ ремонт на учебни кабинети в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Стрелча

5 000

13.

Текущ ремонт на външна ограда в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Стрелча

5 000

14.
15.
16.

Текущ ремонт на Актова зала в сградата на професионално обучение в СУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ град Стрелча
Текущ ремонт на кабинети по професионална подготовка в СУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ град Стрелча
Текущ ремонт на помещения в сградата на БКС за нуждите на „Комплекс за
социални услуги“.
ОБЩО

5 000
5 000
30 000
266 000

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА ЗА 2022 г.
§

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА

51- 00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи

БЮДЖЕТ
2022 г.

1 698 648

НОВИ ОБЕКТИ

253 143

1.

Основен ремонт на Открит плувен басейн и прилижащо пространство в УПИ II, кв. 85 по плана на гр. Стрелча

100 000

2.

Основен ремонт и реконструкция на водопроводна мрежа на ул."Мильо Балтов" от О.Т.256 до О.Т.248
гр.Стрелча (инженеринг).

123 143

3.

Основен ремонт и реконструкция на прилежащото пространство и озеленяване на сградата на ЦСРИ гр.Стрелча
ПРЕХОДНИ ОБЕКТИ

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Основен ремонт и благоустрояване на ул.“Стрелец“ от О.Т. 121 до О.Т. 225 гр.Стрелча (инженеринг).
Основен ремонт и реконструкция на част от съществуващ път към стадион, находящ се в УПИ III, кв. 85 в гр.
Стрелча.
Ремонтно възстановителни работи на язовир Калаващица гр.Стрелча
Основен ремонт , реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на
ДГ„Д-р Стайко Стайков“ в гр.Стрелча.
Основен ремонт и реконструкция на алея пред банята гр.Стрелча.
Основен ремонт по проект„Реновиране и прилагане на мерки по енергийна ефективност на Народно читалище
„Просвещение - 1871г - етап 1 и етап 2 от строителството, подобект етап 1 - Реновиране и прилагане на мерки
за енергийна ефективност на основната сграда на читалището
Основен ремонт и реконструкция на водопроводна мрежа на:
 ул."Независимост" от О.Т.394 до О.Т.321 гр.Стрелча (инженеринг).
 ул."Марко Нешев" от О.Т. 395 до О.Т. 408 гр.Стрелча (инженеринг).
 ул."Пенчо Генов" от О.Т. 394 до О.Т. 388 гр.Стрелча (инженеринг).
 ул."Бойчо Ханджиев" от О.Т. 409 до О.Т.380 гр.Стрелча (инженеринг).
 ул."Д. Дебелянов" от О.Т.381 до О.Т.386 гр.Стрелча (инженеринг).
 ул."Христо Ботев" от О.Т.324 до О.Т.401. гр.Стрелча (инженеринг).
Основен ремонт и реконструкция на водопроводна мрежа на:
ул. „Стара планина“ от О.Т. 118 до О.Т. 117 гр.Стрелча (инженеринг).
ул. „Стара планина“ от О.Т. 128 до О.Т. 129 гр.Стрелча (инженеринг).
ул. „Стара планина“ от О.Т. 131 до О.Т. 128А гр.Стрелча (инженеринг).

30 000
1 445 505
2 314
18 048
81 915
281 361
21 493
375 991

23 866

251 464

ул.„Петра Войвода“ от О.Т. 119 до О.Т.296 и от О.Т.296 до О.Т.225. гр.Стрелча (инженеринг).
ул. „Полковник Тимирязев“ от О.Т. 15 до О.Т. 604а. гр.Стрелча (инженеринг).
12.

Основен ремонт на Градска минерална баня във връзка с изграждане на многофункционален балнеоложки
комплекс-II етап "Ремонт на покрив (средно от кота+3,67 до кота било, в УПИ III-за градска баня в кв.63 по
плана на гр.Стрелча)".

52-00 Придобиване на Дълготрайни материални активи
52-01 Придобиване на компютри и хардуер
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Закупуване на компютърна техника
Закупуване на компютърна техника за общинска администрация
Закупуване на компютърна техника за ЦСРИ
Закупуване на компютърна техника да Домашен социален патронаж

1.4.

Закупуване на компютърна техника за Общински съвет

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Закупуване на компютърна техника за ОМП
Закупуване на компютърна техника за МКБППМН
Закупуване на компютърна техника за дейност "Полиция,вътрешен ред и сигурност".
Закупуване на компютърна техника за ОП БКС

52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

389 053
7 829 685
28 900
28 900
5 000
6 000
2 000
8 500
1 100
1 800
2 500
2 000
96 325

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НОВИ ОБЕКТИ
Закупуване на гребло за почистване на сняг
Биошредер (дробилка за зелени отпадъци)
Закупуване на озвучителна техника за ОА
Закупуване на машина за опесъчяване
Бензинов монофазен генератор (агрегат) БКС
Закупуване на готварска печка и газови котлони за ДСП
Закупуване на климатична система за "Комплекс от социални услуги"
ПРЕХОДНИ ОБЕКТИ

39 000
7 100
10 000
5 000
3 900
2 000
8 000
3 000
57 325

8.

Закупуване на нови съдове за съхраняване на битовите отпадъци -контейнер тип "бобър1,1 куб.м. " и кофи с обем 110 л.

57 325

52-04 Придобиване на транспортни средства
1.

Закупуване на употребяван мултифункционален автомобил , оборудван със зимно и лятно почистващо
оборудване

52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти

1.
2.
3.

НОВИ ОБЕКТИ
Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ от гр. Стрелча и довеждаща
инфраструктура/водопровод, довеждащ колектор, ел. проводи и травопост тип БКТП/ в гр. Стрелча и
строителен надзор.
Изграждане и оборудване на Туристически информационен център - гр. Стрелча.
Използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане на общинско училище СУ „Св. св. Кирил и
Методий“ гр. Стрелча

99 332
99 332
7 601 628
6 103 910
4 972 020
92 062
692 989

4.

Изграждане на ограда на каптаж и помпена станция в с. Свобода

5.

Изгрждане на поливна система и озеленяване в централната градска част и паркови пространства в гр. Стрелча

30 000

6.

Проектиране и изграждане на кладенец в двора на база БКС - "Дараците", гр. Стрелча
Изграждане на площадка, пейки, осветление и монтаж на открита сцена в централната градска част на гр.
Стрелча
Изграждане на канализационна мрежа на ул."Мильо Балтов" от от О.Т.256 до 15м. северозападно от О.Т. 248“
гр. Стрелча (инженеринг).

10 000

7.
8.
9.

Благоустрояване на ул."Мильо Балтов" от от О.Т.256 до 15м. северозападно от О.Т. 248“ гр. Стрелча

12.
13.

ПРЕХОДНИ ОБЕКТИ
Спешни и неотложно аварийни -възстановителни работи по възстановяване на уличното платно и направа на
подпорни стени и нов водоскок на ул. "20-ти април" гр. Стрелча
Изграждане на спортна площадка , прилежаща инфраструктура на територията на гр.Стрелча - община
Стрелча
Рекултувация на депо "Черни ниви"/"окопана" в землището на град Стрелча.
Благоустрояване на уличната мрежа на гр.Стрелча (инженеринг).

14.

Изграждане на площадка за строителни отпадъци, автомобилни гумии биоразградими отпадъци гр.Стрелча

15.

Основевн ремонт и реконструкция на уличната настилка , гр.Стрелча (инженеринг).
Изграждане на канализационна мрежа на ул. „Стара планина“ от О.Т. 118 до О.Т. 117; от О.Т. 128 до О.Т. 129;
от О.Т. 131 до О.Т. 128А гр.Стрелча (инженеринг).
Изграждане на канализационна мрежа на ул.„Петра Войвода“ от О.Т. 119 до О.Т.296 и от О.Т.296 до О.Т.225
гр.Стрелча (инженеринг).

10.
11.

16.
17.

52-19 Придобиване на други материални дълготрайни активи
ПРЕХОДНИ ОБЕКТИ
1.

Изграждане на бюст-паметник на Иван Балтов

53-00 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи
53-01 Придобиване на програмни продукти за общинска администрация

5 000

10 000
126 166
165 673
1 497 718
9 766
48 353
2 911
1 138 383
20 000
101 138
105 581
71 586
3 500
3 500
3 500
91 394
4 500

1.

Придобиване на програмни продукти за общинска администрация

2 000

2.

Придобиване на програмни продукти за ЦСРИ

2 500

53-09 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи

86 894

1.

Проектиране и учредяване на санитарно-охранителна зона на водохващане на р. Меде дере, гр. Стрелча

15 000

2.

Проект: "Преоценка на ресурсите на находище на минерална вода в гр. Стрелча"

30 000

3.
4.
5.
6.
7.

Проектиране и въвеждане на промени в "Кадастрална карта и регистри" при Агенция по геодезия, картография
и кадастър /санитарно-охранителни зони с.Блатница и с. Свобода/
Програма за енергийна ефективност
Изработване на проект за канализация и благоустрояване на ул. "Мильо Балтов", гр. Стрелча
Изработване на технически проект за основен ремонт на Откритп Плувен басейн и прилижащо пространство в
УПИ II, кв. 85 по плана на гр. Стрелча
Изработване на ПУП - Гробищен парк в гр. Стрелча

54-00 Придобиване на земя
1.
2.

Придобиване на земя за „Гробищен парк“
Придобиване на земя за улици
ВСИЧКО:

5 000
4 000
14 172
14 172
4 550
20 000
15 000
5 000
9 639 727

