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           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 .  

Предложението за актуализация на бюджета е както в приходната, така и в 

разходната част на бюджета.Предложението за увеличение на плана на приходите 

по § 24-06 „Приходи от наем на земя” е във връзка с постъпило искане  от ПГСС-

гр.Чирпан, за възстановяване  на постъпилите  по бюджетната сметка на общината 

наеми, по силата на   сключен договор за наем между ПГСС-гр.Чирпан и „ГИВ 

ГАЗ” ООД. Разпределението на сумата от 2 010лв. по разходни параграфи е в 

съответствие с предложението на ПГСС-гр.Чирпан. 

Увеличението в приходната част по § 24-04” ”Нетни приходи от продажби 

на услуги, стоки и продукция” и съответно в разходната част по § 10-15 

„Материали” в дейност 740”Музеи, худ.галерии, паметници на културата и 

етнографски комплекси с местен характер”, е във връзка с постъпили приходи от 

продажба на стоки и услуги в къща музей „П.К.Яворов”  и  задължението за   

възстановяване на доставчика  на част от разходите за закупени материали. 

Предложението за промяна в дейност 469 „Други дейности по 

здравеопазването” е свързано с постъпило искане от Управителя на  „МБАЛ-

гр.Чирпан” ЕООД за закупуване на система за обратна осмоза-колона за 

отделението по хемодиализа. Предлагаме необходимите средства за закупуването 

на медицинската апаратура, в размер на 2 000лв., да се осигурят от средствата за 

текуща издръжка в дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” 

 

           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    + 5 950     лева , 

както следва: 

1.1.По § 24-04”Нетни приходи от продажба  на услуги, стоки и продукция” 

                                                                                                                         + 3940  лева; 

1.2.По § 24-06”Приходи от наем на земя”                                                  + 2010 лева; 

 

 

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

 

2.1.Доф.на дел.от държ.дейност  326 “Професионални гимназии и паралелки за 

професионална подготовка”                                                                  + 2 010 лева 

в т.ч.  §1015 ”Материали ”                                                                     + 2 010 лв 

 

 

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

в т.ч.§52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и  съоръжения    + 2 000  лв. 

           в т.ч.  „Реверс осмоза-колона”   за    „МБАЛ-Чирпан” ЕООД      + 2 000  лв. 

         §1020”Разходи за външни услуги”                                                      -2 000 лв.                                                         

                                                                                             

 

2.3.Местна дейност  740 “ Музеи, худ.галерии, паметници на културата и 

етнографски комплекси с местен характер”                                               + 3 940 лева 

в т.ч.  §1015 ”Материали ”                                                                              + 3 940 лв 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

КИЧКА ПЕТКОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 
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