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         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 .  

С настоящото предложение за решение, предлагаме на Вашето внимание 

увеличение в приходната и разходната част на бюджета.Увеличението в разходната 

част за дейности 619 “Др.д-сти по жил.стр., благоуст.и рег.развитие.”, 714 

“Спортни бази за спорт за всички”    и 832 „Служби и дейности по поддържане, 

ремонт и изграждане на пътищата”  е във връзка с изготвянето на инвестиционни 

проекти за  кандидатстване и реализация на проекти, предвидени за финансиране 

по  ПРСР2014-2020.Увеличението на плана на разходите в дейност 122”Общинска 

администрация” със 72 000 лв. е за преработката на проект „Изграждане на 

пречиствателна станция за отпадни води, реконструкция и разширение на 

водоснабдителната и канализационната мрежа в гр. Чирпан“, във връзка  

постъпилите нови изисквания от МОСВ за финансиране на проекти и във връзка с 

измененията в ЗОП. Предложението за дофинансиране на дейност532“Програми за 

вр.заетост” е необходимо, поради  задължението на общините  да финансират част 

от трудовите разходи по  програмите за  осигуряване на заетост.Предлагаме 

посочените  по-горе допълнителни разходи да се осигурят чрез увеличение на 

приходната част на бюджета . Предложението за промяна в приходната част на 

бюджета е направено след анализ на изпълнението на бюджета към 31.08.2016г. 

Допълнителните средства за дейност 740 “Музей и худ.галерии с местен 

характер”  са за изплатени обезщетения и допълнително възникнали разход. 

За дейности 469 „Други дейности по здравеопазването” и 524 “Домашен 

социален патронаж” се предлагат вътрешни компенсирани промени и одобряване  

на необходимия план за извършване на допълнителни капиталови разходи в 

съответните дейности. 

 

С приемането на бюджета  на Община Чирпан са приети и индикативните 

разчети на сметките за средства от ЕС. Съгласно разпоредбите на чл.144, ал.4 от 

ЗПФ е необходимо общините да актуализират и плана на Сметките за средства от 



ЕС.  Предложената актуализацията в СЕС  е във връзка със стартирането на проект 

„Заедно за нашето бъдеще”, финансиран със средства  по ОП „Развитие на 

човешките ресурси”.Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 

294 622лева Проектът е със срок до  31.12.2018г.За бюджетната 2016година 

очаквания трансфер  по проекта е  58 925лв.Тези средства следва да се разпределят 

по приходна и разходна част на разчетите на сметките за средства от ЕС.Към края 

на бюджетната година по-голяма част от тези средства няма да бъдат усвоени и ще 

се прехвърлят като преходен остатък за следващата година за дейностите по  

реализация на проекта. 

 

           Предвид изложената по-горе необходимост от актуализация на бюджета на 

Община Чирпан,  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 ал.3 и чл.144, ал.4 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, 

Общински съвет – гр.Чирпан , 

 

1.Увеличава плана на  общинските приходи със сумата    + 103 050лева , 

както следва: 

1.1.По § 13-04”Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден 

начин”                                                                                                 +  26 050лева; 

1.2. По § 28-09”Нак.лихви за данъци, мита и осиг.вноски”           +  22 000лева; 

1.3. По § 36-19”Др.неданъчни приходи”                                          + 15 000 лева 

1.4  По § 37-01”Внесени ДДС ”      /-/                                               +  40 000лева; 

 

 

 2. Променя плана на разходите  по дейности и параграфи, както следва : 

 

2.1.Местна дейност 122 “Общинска администрация”                           + 72 000  лева 

в т.ч.  §1020”Разходи за външни услуги”                                                + 72 000 лв 

 

2.2.Местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването”                 0лева 

в т.ч.§52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и  съоръжения                 0лв. 

           в т.ч. Имунологичен анализатор  Хроматограф”                 -17 000лв. 

                    Хистероскоп      за   МБАЛ-Чирпан ЕООД                  +10 800лв. 

                     Акушеро-гинекологична операционна маса    за   МБАЛ-Чирпан ЕООД   

                                                                                                               + 6 200лв 

                                                                                             

 

2.3 Местна дейност 524 “Домашен социален патронаж”                                0лева 

в т.ч.  §1016”Вода, горива и енергия”                                                        -2 500лв 

           §5205”Придобиване на стопански инвентар”                               +2 500лв                  

                    в т.ч. Професионална картофобелачка                                   + 2500лв 

 

2.4. Доф.на делег. от държ. д-ст 532“Програми за вр.заетост”   + 8 570 лева 

в т.ч.  §0201”за нещатен пер. нает по тр.пр.”+7 810лв.  

           §0551”осиг. вноски от работод.   за ДОО”+560лв.  

           §0560”здравноосиг. вн. от работодател”+200лв.                



 

 

 

2.5.Местна дейност 619 “Др.д-сти по жил.стр., благоуст.и рег.развитие.” +1 680лева 

в т.ч.  §5100”Основен ремонт на ДМА”                                                           + 1 680лв. 

 в т.ч.  

                     „Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо 

осъществяване на авторски надзор на обект :„Реконструкция и модернизация на 

Парк „д-р Т.Стоилов” на територията на гр.Чирпан, находящ се в УПИІІІ, кв.103 по 

плана на гр.Чирпан, Община Чирпан”                                                              + 420лв 

                    „Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо 

осъществяване на авторски надзор на обект :„Реконструкция и модернизация на 

площадно и парково пространство в с.Гита,Община Чирпан, находящ се в УПИІХ-

137, кв.29 по плана на с.Гита, Община Чирпан”                                             + 420лв 

                     „Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо 

осъществяване на авторски надзор на обект :„Реконструкция и модернизация на 

Парк „Еделвай-ХВК” на територията на гр.Чирпан, находящ се в УПИІІ-зеленина, 

кв.150 по плана на гр.Чирпан, Общ. Чирпан”                                                   + 420лв 

                  „Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо 

осъществяване на авторски надзор на обект: Реконструкция и модернизация на 

площадно и парково простанство в с. Свобода, Община Чирпан, находящ се в УПИ 

ХII, кв.90 по плана на с.Свобода, Община Чирпан“                                        + 420лв 

 

                                                     

2.6.Местна дейност  714 “Спортни бази за спорт за всички”    + 4 600лева 

в т.ч.  §5100”Основен ремонт на ДМА”                                       + 4 600 лв 

            в т.ч. „ Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо 

осъществяване на авторски надзор на обект :„Реконструкция и модернизация на 

съществуващ стадион и обслужваща сграда /съблекални/ към него в град Чирпан, 

общ.Чирпан”                                                                                    + 4 600лв. 

 

2.7.Местна дейност  740 “Музей и худ.галерии с местен характер”       + 15 000лева 

в т.ч.  §0208” Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения”  + 6 590лв 

           §0551”Осиг.вноски от работодател за ДОО”                                       +  4 722лв 

           §1020”Разходи за външни услуги”                                                            + 688лв 

           §1030”Текущ ремонт”                                                                              + 3 000лв 

 

2.8..Местна дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане 

на пътищата”                                                                                                   + 1 200лева 

в т.ч.  §5100”Основен ремонт на ДМА”                                                        +1 200лв 

           в т.ч.Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински 

пътища на територията на община Чирпан и упражняване на авторски надзор при 

изпълнението им”                                                                                         + 1 200лв 

 

 

 

 

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

съюз както следва: 

 3.1 По ОП”Развитие на човешките ресурси” 

  Проект „Заедно за нашето бъдеще”: 

  3.1.1.По прихода   + 58 925лв. 

                              в т.ч. §63-01”Получени трансфери” +  58 925лв. 

  3.1.2.По разхода +  58 925лв. 



                              в т.ч. за дейност 589 „Др.служби и дейности по социалното 

осигурявяне, подпомагане  и заетостта”                             +  58 925лв. 

                                          в т.ч. §0101”запл. и възн.на пер. нает по тр.пр.”+ 1411лв  

                                                    §0102”запл. и възн.на пер. нает по сл.пр.”+ 874лв.  

                                                    §0201”за нещатен пер. нает по тр.пр.”+ 820лв.  

                                                   §0202”за персонал по извънтр.правоотнош.”+ 42 419 

                                                   §0551”осиг. вноски от работод.   за ДОО”+ 650лв.  

                                                    §0560”здравноосиг. вн. от работодател”+ 176  лв.  

                                                    §0580”вноски за ДЗПО от работодател”+ 115лв.  

                                                    §1015” Материали”+5000 лв.  

                                                    §1020” Разходи за външни услуги”+5000 лв.  

                                                    §5201”Прид.на компютри и хардуер”+ 1020лв.  

        §5203”Прид.на др.обор., машини и съоръж.”+1440лв 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

КИЧКА ПЕТКОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

Съгласувано с юрисконсулт: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


