
 

   

 

  

  ДО 

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

   ГР.ЧИРПАН 

 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  З А  Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

ОТ КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА- КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 
 

         Относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2016 

година 

 

 
           УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

На основание чл.21,ал1,т.6 от ЗМСМА,  чл.124, ал.2 от Закона за публичните 

финанси и  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 Чирпан,  бюджетът на Общината  може да се  изменя 

през годината . 

Настоящото предложение за решение е във връзка с намерението на Община 

Чирпан да кандидатства за финансиране пред МТСП, по проект  „Красива България”, за 

обект. „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради чрез изграждане на 

външен пътнически асансьор на   МЦ”д-р.Николай Тошев”-гр.Чирпан” Условието на 

проекта е общината с одобрен обект за финансиране, да съфинансира с определена 

сума проекта.Очаквания размер на съфинансирането от бюджета на Община Чирпан  за 

обект „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради чрез изграждане на 

външен пътнически асансьор на   МЦ”д-р.Николай Тошев”-гр.Чирпан” е 10 000лв. 

Средствата за съфинансиране се предоставят под формата на трансфер към бюджетната 

сметка на МТСП.Нашето предложение за решение е необходимите средства за 

съфинансиране на обект „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради чрез 

изграждане на външен пътнически асансьор на   МЦ”д-р.Николай Тошев”-

гр.Чирпан”да бъдат от предвидените трансфери от бюджетната към извънбюджетната 

сметка на общината, предвидени за съфинансиране на проект „Изграждане на 

пречиствателна станция за отпадни води, реконструкция и разширение на 

водоснабдителната и канализационната мрежа в гр. Чирпан“  

 

 

           Предвид изложеното по-горе,  предлагам на Общински съвет -Чирпан да приеме 

следното 

 



 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и чл.144,ал.4  от Закона за 

публичните финанси Общински съвет – гр.Чирпан  

 

 

РЕШИ: 

 

1.Променя  плана на  общинските приходи , както следва: 

 

1.1 По § 62-02 Предоставени трансфери /-/                                                   +10 000  лв; 

 

 

1.1 По § 61-02 Трансфери между бюджети- предоставени трансфери/-/    -10 000  лв; 

             В т.ч.  за съфинансиране на проект по Красива България - „Осигуряване на 

достъпна среда на обществени сгради чрез изграждане на външен пътнически асансьор 

на   МЦ”д-р.Николай Тошев”-гр.Чирпан” 

 

 

2.Приема актуализация в  разчетите на сметките за средства от Европейския 

съюз както следва: 

  

2.1.По прихода   - 10 000лв. 

                              в т.ч. §62-01”Получени трансфери”     – 10 000лв. 

 

 2.2.По разхода                                                           – 10 000лв. 

                 в т.ч. за дейност 629 „Др.дейности по опазване на околната среда” 

                                                                                                - 10 000  лв. 

                    в т.ч. §5206”Изграждане на инфраструктурни обекти”- 10 000лв 

 

                    в т. ч.за съфинансиране на проект „Изграждане на пречиствателна станция 

за отпадни води, реконструкция и разширение на водоснабдителната и 

канализационната мрежа в гр. Чирпан“                             - 10 000лв. 

 

ВНОСИТЕЛ 

 

КИЧКА ПЕТКОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

Съгласувал………………………… 

Юрисконсулт 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


