ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА- КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2017
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 .
Актуализацията в разчетите за капиталови разходи, предвидени за
финансиране със средства от целева субсидия за капиталови разходи, е във връзка
с договорени по-ниски стойности след проведените процедури.С предложената
актуализация се цели максимално усвояване на целевата субсидия за капиталови
разходи.При неусвояване на целевата субсидия, същата се възстановява на ЦБ и се
извършва корекция в бюджетните взаимоотношения между общината и ЦБ
Предлагаме към обектите, предвидени за финансиране от целева субсидия да
бъдат включени две нови улици за асфалтиране на обща стойност 22 194 лева и да
се увеличат средствата за обект „Поставяне на обекти - беседка и навес в Упи II 692-общ.обслужване в кв.39 а по плана на с.Зетьово”, със 7 155лв.
Предлагаме от предвидените средства за издръжка на детските градини да
се заделят средства за закупуване на три броя климатици.
Поради възникналата необходимост от изпускателни кранове за язовирите,
предлагаме те да бъдат включени в инвестиционната програма на общината за 2017
година.Нашето предложение е те да се закупят основно, от първоначално
предвидените средства за разходи за външни услуги в дейности 283„Превантивна
дейност за намаляване на
вредните последици от стихийни бедствия и
производствени аварии”и 284„Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и
производствени аварии”.Общата стойност за изпускателните кранове е 8 200 лв
Предложението за промяна в обектите, предвидени за финансиране с целева
субсидия за капиталови разходи и собствени бюджетни средства е представено в
Приложение № 1 към настоящото предложение за решение.
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. Актуализацията в разчета на сметките за средства от ЕС е във връзка с
подписан, след приемането на бюджета на общината за 2017 година, договор

между Община Чирпан и Агенцията по заетост, за осигуряване на заетост по
проект „Обучение и заетост за младите хора” на обща стойност 35 621 лв.
Предвид изложената по-горе необходимост от актуализация на бюджета на
Община Чирпан, предлагам на Общински съвет -Чирпан да приеме следното
РЕШЕНИЕ
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. Променя плана на разходите по дейности и параграфи, както следва :
1.1.Местна дейност 122 “Общинска администрация”
в т.ч. §51-00”Основен ремонт на ДМА”

- 15 230лева
- 15 230 лв

1.2.Местна дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните
последици от стихийни бедствия и производствени аварии”
+4 992лева
в т.ч.§10-20”Разходи за външни услуги”
-3 208лв
§52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и съоръжения
+8200лв.
1.3.Местна дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и
производствени аварии”
-4000лева
в т.ч.§10-20 Разходи за външни услуги
-4 000лв.
1.4.Местна дейност 311 „ Детски градини”
-3 453лева
в т.ч. §5100”Основен ремонт на ДМА”
- 3 453 лв
§52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и съоръжения + 4 080лв.
§10-16 Вода, горива и енергия
- 4 080лв
1.5 Държавна дейност 337 “ Център за подкрепа за личностното развитие” 0лева
§52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и съоръжения
-3 000лв.
§10-15 Материали
+3 000лв
1.6Местна дейност 469„ Други дейности по здравеопазването”
-9 529лева
в т.ч. §5100”Основен ремонт на ДМА”
- 8 939 лв
§52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и съоръжения
-590лв.
1.7.Местна дейност 604 “Осветление на улици и площади”
в т.ч. §52-04 „Придобиване на транспортни средства”

-40лева
-40лв.

1.8.Местна дейност606“Изгр. ремонт и поддържане на ул. мрежа” +20 264 лева
в т.ч. §5100”Основен ремонт на ДМА”
+20 264лв

1.9.Местна дейност 619 “Др.д-сти по жил.стр., благоуст.и рег.развитие.” +7155
лева
§52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и съоръжения
+7 155 лв.
1.10..Местна дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и
изграждане на пътищата”
-159лева
в т.ч. §5100”Основен ремонт на ДМА”
- 159лв

2. Приема промяна в разчета за финансиране на капиталови , с източник на
финансиране целева субсидия за капиталови разходи, собствени бюджетни
средства и получени от общини целеви трансфери от централния бюджет, съгласно
Приложение № 1.
3.Приема актуализация в разчетите на сметките за средства от Европейския
съюз както следва:
3.1 По ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020
Проект „Обучение и заетост за младите хора”:
3.1.1.По прихода +35 621лв.
в т.ч. §63-01”Получени трансфери” + 35 621лв.
3.1.2.По разхода + 35 621 лв.
в т.ч. за дейност 532 „Програми за временна заетост” + 35 621 лв.
в т.ч.§0201”за нещатен пер. нает по тр.пр.”+30 453лв.
§0551”осиг. вноски от работод. за ДОО”+3 063лв.
§0560”здравноосиг. вн. от работодател”+1 330лв.
§0580”вноски за ДЗПО от работодател”+775лв.
ВНОСИТЕЛ:
КИЧКА ПЕТКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
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