
 
ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ И ЕФЕКТИВНО 

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ 
 
 Общинският съвет и Кмета като представители на местната власт в 
община Струмяни приемат ангажиментите, свързани с настоящата 
програма, като се вземат предвид следните мерки, насочени към 
оптимално преструктуриране на функции и ресурси и стриктното спазване 
на бюджетната дисциплина. 
 І. Краткосрочни мерки до 30 септември 2008 год.  
 1. В резултат на извършените увеличения на размера на местните 
данъци през 2008 год. се очаква да постъпят 20 000 лв.повече спрямо 2007 
год., но при условие, че всички данъци бъдат издължени. Главен 
специалист “Местни приходи” ежемесечно изготвя информация за 
дължимите данъци на населението и фирмите в общината и при 
установени просрочия изпраща покани за доброволно плащане. 
Отговорник – директор на дирекция ФСДУС 
 2. Просрочените вземания на общината от имуществени данъци и 
ТБО към 31.05.2008 год. са в размер на 67 322 лв. Спрямо началото на 2008 
год. те са намалели със 16 555 лв. Изпратени са поименни съобщения до 
всеки един длъжник,  в Агенцията за държавни вземания са внесени 
преписки за събиране на просрочени вземания, като очакваният резултат е 
в размер на 15 000 лв. 
 Служителите от общинска администрация по “Местни данъци и такси” да 
подготвят и внесат преписки по вземанията. 
Отговорник – директор на дирекция ФСДУС 
 3. Определяне и спазване на приоритетност при извършване на 
разходите, което ще доведе до рационално използване на финансовите 
ресурси на общината. 
Отговорник – зам.кмета по стопанските дейности 
 4. Извършване на актуализация на определените лимити за разходи 
за телефонни разговори, горива, материали и външни услуги, което ще 
доведе до намаляване на разходите за издръжка на общинските дейност в 
размер на 20 000 лв., изчислено за една бюджетна година. 
Отговорник – зам.кмета по стопанските дейности. 
 ІІ. Средносрочни мерки до 31.12.2008 год. 

1. Пускане за продажба на следните общински имоти: 
- Поземлен имот в с. Г.Рибница – 7 700 лв. 
- Поземлен имот в с. Кърпелево – 5 943 лв. 
- УПИ и сграда в с. Микрево – 14 853 лв. 
- Апартамент в с. Струмяни – 9 481 лв. 
- Апартамент в с. Струмяни – 8 506 лв. 



- Апартамент в с. Цапарево – 6 150 лв.                     
ОБЩО: 52 633 лв. 

Отговорник – зам.кмет по стопански дейности 
2. Обекти, които ще бъдат обявени за продажба: 

- Отстъпено право на строеж – 12 500 лв. 
                                        ОБЩО: 12 500 лв. 

Отговорник – зам.кмет по стопанските дейности 
 3. Смяна на базата за изчисляване на приходите от такса битови 
отпадъци, което ще позволи да се покриват голяма част от разходите за 
дейностите по чистотата. 
Отговорник – Директор на дирекция “Околна среда и благоустрояване” 
 4. Актуализация на цените на таксите и услугите по приходната част 
на общинския бюджет. Мярката ще доведе до подобряване на приходната 
база на общинския бюджет. 
Отговорник – Директор на дирекция “ФСДУС” 
 ІІІ. Дългосрочни мерки до 30 септември 2009 год. 
 1. Изграждане на публично-частни партньорства, с цел ефективно 
използване на общинската собственост, в съответствие с указанията на МФ 
и политиката на МРРБ. 
 2. Отдаване под наем на земеделски земи по чл.19 от ЗСПЗЗ – 10 000 
лв. 
 3. Продажба на имоти, които общината не е в състояние да 
стопанисва: 
 - Училищна сграда с. Игралище – 12 000 лв. 
 - Училищна сграда с. Велюшец – 6 000 лв. 
 - Училищна сграда с. Добри лаки – 15 000 лв. 
    ОБЩО – 33 000 лв. 
Отговорник – зам.кмет по стопанските дейности 

Въпреки предприетите мерки, като определяне на лимити за 
различните видове разходи, извършване на предварителен контрол на 
текущи разходи,  бюджетна задлъжнялост на общината от минали години 
утежни изпълнението на бюджета за 2008 год. и създаде предпоставка за 
негативна верижна тенденция за следващите бюджетни години. 

Ето защо местното ръководство чрез изпълнение на тази програма 
ще осигури условия за стабилизация на общинските финанси за 
следващата 2009 год. За успешното приключване на 2008 година е 
необходимо да бъдат предоставени целево допълнително средства в размер 
на 218 308 лв., в т.ч. за: 

1. Храна     - 15 587 лв. 
2. Горива – 1 187 лв. 
3. Вода – 1 848 лв. 
4. Външни услуги – 77 848 лв. 
5. Други разходи – 9 246 лв. 



6. Капиталови разходи – 11 622 лв. 
7. Текущ ремонт път – 57 000 лв. 
8. Текущ ремонт сгради – 44 000 
Исканите средства превишават сумата на неразплатените разходи 

към 31.12.2007 год., защото в тях са включени средства за неотложен 
текущ ремонт на водопроводи, канализации и път, възникнал вследствие 
на стихийни бедствия. 

Декларираме, че ще разходваме предоставените целеви средства по 
предназначение. 

 
Настоящата програма е приета с Решение на Общински съвет № 71 

от Протокол №9/20.06.2008 г.  
 
 
 
 

Председател на ОбС: 
Кирил Укев  


