ДОКЛАД
по отчета за изпълнение на бюджета на Община Чирпан
за 2016 година

Изпълнението на бюджета на Община Чирпан към 31.12.2016 година е
организирано в съответствие със Закона за бюджета на Република България за 2016 година,
Закона за публичните финанси, Постановление № 380 от 2015г. за изпълнение на
държавния бюджет и получените писмени указания от Министерство на финансите по
съставяне и изпълнение на общинския бюджет.
Отчета на бюджета е сборен и включва в себе си отчетите на Община Чирпан, като
първостепенен разпоредител с бюджет и отчетите на второстепенните разпоредители с
бюджет, определени с решение на Общински съвет-гр.Чирпан, в т.ч.СУ „П.К.Яворов”
гр.Чирпан, ОУ„Св.св.Кирил и Методий”гр.Чирпан, ОУ „Васил Левски” гр.Чирпан, НУ
„Св.Климент Охридски” гр.Чирпан, ОУ „Отец Паисий” с.Зетьово, ОУ „Кирил и Методий”
с.Свобода, ОУ „Васил Левски” с.Гита, Исторически музей-гр.Чирпан, Дейност
„Образование” - включваща
дейностите от функция „Образование”, неприлагащи
системата на делегирани бюджети (детски градини, ученически столове, извънучилищни
дейности и други дейности по образованието) ,ОП „Чистота” и Професионална гимназия
по селско стопанство гр.Чирпан. ПГСС-гр.Чирпан премина на финансиране чрез бюджета
на Община Чирпан, считано от 01.08.2016 година

І.Настъпили промени по бюджета на Община Чирпан към 31.12.2016година
С Решение № 33/28.01.2016 г., Общински съвет –гр.Чирпан прие първоначалния
бюджет на Общината за 2016 г. в размер на 11 728 218лв. Към 31.12.2016г уточнения
размер на годишния сборен бюджет на Общината, в т.ч. и уточнените бюджети на
второстепенните разпоредители с бюджет към нея, е 13 242 539лева.
Към 31.12.2016 г. Министерство на финансите е извършело
корекции на
бюджетните взаимоотношения между Община Чирпан и Централния бюджет, както следва:
1. С писмо с изх.№ ДПРС – 1/02.03.2016 г. увеличава бюджетните
взаимоотношения с ЦБ по§ 31-28 със 71 865 лв., от тях компенсации за
безплатни и по намалени цени пътувания за І-во тримесечие – 17 064 лв. и
Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години І-во тримесечие– 54
801лв. ;
2. С писмо № ФО – 2/21.01.2016 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения с
ЦБ по § 31-11 с 57 100лв. средствата са за възнаграждения и осигурителни
вноски на кметските наместници в общинска администрация;
3. С писмо №08-00-131/09.02.2016 г. намалява бюджетните взаимоотношения с ЦБ
по § 31-11 с 85 950 лв. , съгласно писмото корекцията е във връзка с намаляване
на капацитета на Център за обществена подкрепа с 30 места ;

4. С писмо № ФО –6/08.04.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ
по § 31-11 с 40 958 лв. за компенсиране на част от разходите за транспорт на
педагогическия персонал;
5. С писмо № ФО – 7/08.04.2016 г. са намалени бюджетните взаимоотношения с
ЦБ по § 31-11 със 136 840 лв. Корекцията на средствата за делегираните от
държавата дейност по образование е определена съгласно информация за 2016
година за броя на децата и учениците , съгласно информационна система „Админ
М” и единните разходни стандарти за разделение на дейностите, финансирани
чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата дейности ;;
6. С писмо № ФО – 08/11.04.2016г. намалява бюджетните взаимоотношения с ЦБ
по § 31-11 с 4 334 лв.Корекцията е съгласно информационна система „Админ
М”, за промени в броя на децата и учениците в детските градини и училища;
7. С писмо № ФО –09/26.04.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ
по § 31-11 с 2 565лв. за възстановяване на фактически изплатените средства за
присъдена издръжка за първо тримесечие на 2016 година;
8. С писмо № ФО –10/26.04.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ
по § 31-11 с 410лв. за покриване на фактически изплатените средства за първото
тримесечие на органите на медицинската експертиза на работоспособността
9. С писмо с изх.№ ДПРС –2/22.04.2016 г. увеличава бюджетните
взаимоотношения с ЦБ по§ 31-28 с 59 368 лв., за компенсации за безплатен
превоз на ученици до 16 години за ІІ-ро тримесечие;
10. С писмо № ФО –13/14.05.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ
по § 31-18 със 194 984лв. за „Ремонт на мостово съоръжение в с.Гита”,
средствата са предоставени от резерва по чл.1, ал.2, раздел ІІ, т.5,1 от ЗДБРБ за
2016г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване
и преодоляване на последиците от бедствия;
11. С писмо № ФО –12/13.05.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ
по § 31-11 с 13 300 лв. за финансово подпомагане на дейността на
извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета
/ МУЦТПО/;
12. С писмо № ФО –18/07.07.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ
по § 31-11 с 6 748 .Средствата са предоставени целево за отбелязване на 100
години от Първата световна война и участието на България в нея.Средствата са
за Ремонт на паметник на загиналите във войната жители на
с.Зетьово/съгл.Приложение към чл.1, ал.2 от ПМС № 152/24.06.2016г. ;
13. С писмо № ФО –19/18.07.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ
по § 31-11 с 49 762 .Средствата са за осигуряване на дейности по НП
”Оптимизация на училищната мрежа”.Средствата са разпределени, съгласно
подадената и одобрена от МФ документация за дължими обезщетения в училища
и детски градини за периода декември 2015-април 2016г. Разпределението по
второстепенни разпоредители е както следва: за СУ”П.К.Яворов”-гр.Чирпан 32 961лв и за Дейност „Образование” - включваща дейностите от функция
„Образование”, неприлагащи системата на делегирани бюджети (целодневни
детски градини, ученически столове, извънучилищни дейности и други дейности
по образованието)-16 801лв./отразени в увеличение на плана в делегирана от
държавата дейност 311; § 0208

14. С писмо № ФО –21/25.07.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ
по § 31-11 с 2 100лв. за възстановяване на фактически изплатените средства за
присъдена издръжка за второ тримесечие на 2016 година;
15. С писмо № ФО –23/25.07.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ
по § 31-11 с 220лв. за покриване на фактически изплатените средства за второто
тримесечие на органите на медицинската експертиза на работоспособността
16. С писмо с изх.№ ДПРС – 3 /14.07.2016 г. увеличава бюджетните
взаимоотношения с ЦБ по§ 31-28 със 3075 лв., за компенсации за пътувания по
вътрешноградския и автомобилния междуселищен транспорт;
17. С писмо №08-00-1287/25.08.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с
ЦБ по § 31-11 със 35 813 лв. , корекцията е във връзка с отмяната на Заповед за
намаляване на капацитета на ЦОП-гр.Чирпан-по съдебен ред с влязло в сила
съдебно решение за възстановяване на действието на първоначалния
административен акт за разкриване на услугата .
18. С писмо №08-00-1413/30.08.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с
ЦБ по § 31-11 с 431 951 лв. , корекцията е във връзка с преминаване на ПГССгр.Чирпан на финансиране чрез бюджета на Община Чирпан от 01.08.2016г.
19. С писмо № ФО –30/16.08.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ
по § 31-11 с 6 889лв. за подпомагане на физическото възпитание и спорт в
общинските детски градини и училища;
20. С писмо № ФО –29/01.08.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ
по § 31-11 с 62 501лв. за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и
учениците в общинските детски градини и училища за 2016г.;
21. С писмо № ФО –28/01.08.2016 г. намалява бюджетните взаимоотношения с ЦБ
по § 31-11 със 3 160 лв. Корекцията е във връзка с намаляване на броя на децата
в детските кухни ;
22. С писмо № ФО –36/06.10.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ
по § 31-11 с 91 745 .Средствата са за осигуряване на дейности по НП
”Оптимизация на училищната мрежа”-78 616лв., НП”Без свободен час”-4 337лв.
и НП”Осигуряване на съвременна образователна среда”-8 792лв.
23. С писмо № ФО –40/25.10.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ
по § 31-11 с 2 565лв. за възстановяване на фактически изплатените средства за
присъдена издръжка за третото тримесечие на 2016 година;
24. С писмо № ФО –37/06.10.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ
по § 31-11 с 11 245лв .Средствата са за осигуряване на дейности НП”Без
свободен час”-3 551лв. и НП”Осигуряване на съвременна образователна среда”-7
694лв.
25. С писма № ФО –45/05.12.2016 г. и №ФО-44/05.12.2016г. са увеличава
бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 съответно с 24 229лв и

557лв.Средствата са за осигуряване на дейности по НП ”Оптимизация на
училищната мрежа”.
26. С писмо № ФО –46/07.12.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ
по § 31-11 с 13 116лв .Средствата са за изплащане на допълнително
възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските
детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие.
27. С писмо № ФО –48/12.12.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ
по § 31-11 с 4 293лв .Средствата са за осигуряване на целодневна организация на
учебния ден.
28. С писмо № ФО –49/12.12.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ
по § 31-11 с 2 136лв .Средствата са за осигуряване на дейности по НП”ИКТ в
системата на предучилищното и училищното образование”
29. С писмо № ФО –50/14.12.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ
по § 31-11 с 1 413лв .Средствата са за осигуряване на дейности по НП”Без
свободен час в училище”
30. С писмо с изх.№ ДПРС – 5/09.12.2016 г. увеличава бюджетните
взаимоотношения с ЦБ по§ 31-28 с 43 907 лв., от тях компенсации за безплатни и
по намалени цени пътувания за ІV-то тримесечие – 583 лв. и Компенсации за
безплатен превоз на деца и ученици 43 324лв. ;
31. С писмо № ФО –53/14.12.2016 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ
по § 31-11 с 340лв. за покриване на фактически изплатените средства за
четвъртото тримесечие
на органите на медицинската експертиза на
работоспособността

Уточнения годишен план на приходите с държавен характер към 31.12.2016 е 8 490 534, в
т.ч.
§ 31-11 обща субсидия и др.трансфери за държ.дейности 7 110 375 лв.;
§ 31-18 получени от общини целеви трансфери от ЦБ
194 984 лв.
§ 31-28 получени от общини целеви трансфери от ЦБ
178 215 лв.
§ 61-00 Трансферите между бюджети
210 503лв.
§ 64-01 Трансфери от/за държавни предприятия
5 000 лв.
§ 76-00 Вр.безлихвени заеми м/у бюджети и СЕС
17 759лв.
План на реализирани собствени приходи и получени дарения в общински училища
45 973лв.
Събрани средства и изв.плащания от/за сметки за СЕС
- 76 195лв.
Остатък по сметки от предх.период
803 920лв

Наличност за делегираните от държавата дейности в края на периода е 1 402
150лв.
Планът на приходите с общински характер към 31.12.2016г. е 4 752 005лв. и е подробно
представен в Приложение № 1
Наличността по бюджетната сметка в края на периода,за местни дейности е 755
018лв.

В Приложение № 1 и 2, в колона „уточнен годишен план към 31.12.2016г.” са отразени
всички настъпили промени по приходните и разходните параграфи, в резултат на получени
трансфери, дарения и вътрешни компенсирани промени.Отразяването на промените е в
съответствие със законовите разпоредби, решенията на Общински съвет и получените
указания от МФ.
ІІ.Изпълнение на приходната и разходната
Чирпан.

част на бюджета на Община

Към 31.12.2016 година общата сума на отчетените балансирани
постъпления и извършените разходи на касова основа е 11 760 090 лева.

бюджетни

Взаимоотношенията на Общината с Републиканския бюджет са изпълнени както
следва:
-по § 31-11 „Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” са
изпълнени на 100%
-по § 31-12 „Обща изравнителна субсидия и др. трансфери

за местни дейности”

изпълнението е 100%
-по § 31-13 „Целеви трансфери за капиталови р-ди”

към 31.12.2016 е отчетено изпълнение

в размер на 548 247лв при план 548 900лв
По § 61-00„Трансфери между бюджети”/нето/ отчетените

360 277

лева са със

следните източници и предназначения:
-от МТСП по програми за осигуряване на заетост 141 605лв.;
-трансфер от Община Братя Даскалови в размер на 144 711лв - отчисления по ЗУО
-трансфер от АПИ в размер

6 670 лв., получен по бюджетната сметка на общината за

организиране на дейности по зимно поддържане и снегопочистване
-трансфер от Областна администрация в размер 68 898лв.
-възстановени средства по бюджетната сметка на МТСП /-/
дейности по проект „Социално включване”

37 197лв. за нереализирани

- /-/ 9 618лв. предоставен трансфер на МТСП за дялово участие на общината по проект
„Красива България”
- 45 208 лева, предоставени чрез РА към ДФЗ национални средства от бюджета на ДФЗ,
представляващи плащания за финансиране на разход за ДДС по одобрени проекти по ПРСР
Същите са постъпили по банкова сметка 7443. Отразяването на средствата по параграфи във
форма Б-3 е както следва:
§61-01”Трансфери между бюджети-получени трансфери”+45 208;
§62-02”Трансфери между бюджети и сметки за СЕС-предоставени трансфери”-45 208

В отчетна форма СЕС-3-РА по параграфи, трансферът от ДФЗ за разходи за ДДС в
размер на 45 208лв. е отразен по § 62-01”Трансфери между бюджети и сметки за СЕСполучени трансфери”+ 45 208лв.
По § 62-00”Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС”/нето/ в отчетна
форма Бюджет са отчетени /-/ 189 194лева. Разшифровката на сумата от /-/ 189 194 е както
следва:
-отразяване като касов поток трансфер от бюджета на Община Чирпан към сметката за
средства от ЕС на Община Чирпан, предоставената сума от РА , национални средства за
финансиране на разходи за ДДС по проекти по ПРСР в размер на /-/ 45 208лв;
-трансфери от бюджета към сметката за СЕС на община Чирпан за финансиране на
неверефицирани или допълнително извършени разходи по проекти, финансирани от НФ към
МФ в размер на /-/2 067лв
-трансфери от бюджета към сметката за СЕС на община Чирпан за финансиране на
допълнително извършени ремонтни работи

по проекти, финансирани от РА към ДФЗ в

размер на /-/ 10 019лв;
-трансфер от бюджета към сметката за средства от ЕС в размер на 131 900лв по проект,
предвиден за финансиране по

ОП „ОС”

Наличността по левовата бюджетна сметка в лева към 31.12.2016г е

2 076 714лв,

в т.ч. средства на училищата, прилагащи системата на делегиран бюджет 856 514 лева.
Наличността по валутната бюджетна сметка в лева към 31.12.2016г е

80 454лв,

остатък по сметката на ПГСС-гр.Чирпан- второстепенен разпоредител с бюджет към
Община Чирпан .
Изпълнението на разходите към 31.12.2016г. е 11 760 090 лв., в т.ч.:
- за държавни дейности изпълнението е 7 338 034лв

- за местни дейности изпълнение – 4 168 235лв
-дофинансирането на държавната дейност- изпълнение 253 821лв
Разпределението на отчетените разходи към 31.12.16 г по функции е както следва:
в лева
функции

Делегирани от

Местни

Доф.на делег. от

държавата дейности

дейности

държавата дейности

Изп.и законод. органи

823743

663683

Отбрана и сигурност

181413

251677

5410212

465168

Здравеопазване

287665

86014

Соц.осиг.подпомагане

377243

485049

Образование

121439

106936

25446

и грижи
Жил.стр,

БКС

и

1410228

опазване на ок.среда
Поч.дело,култура

и

257758

273833

религ.д-сти
Икономически

532583

дейности и услуги
Разходи

некл.в

др.параграфи
всичко

7 338 034

4 168 235

253 821

Част от общите разходи по бюджета са и разходите, извършени от ОП”Чистота”.
ОП”Чистота” е създадено с Решение № 675 от 30.06.2015г. на Общински съвет-гр.Чирпан,
считано от 01.09.2015г. то е второстепенен разпоредител с бюджет към бюджета на
Община Чирпан. Към 31.12.2016г., отчетените разходи от общинското предприятие на
касова основа са 464 879лв.
Считано от 01.08.2016 година, Професионална гимназия по селско стопанство
гр.Чирпан, премина на финансиране чрез бюджета на Община Чирпан. За периода 01.08.31.12.2016г. отчетените разходи на касова основа, по бюджета на ПГСС-гр.Чирпан, са
339 841лв.

По §76-00”Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС”
в бюджета са отчетени на нетна основа средства в размер на 169 344лв., както следва:
-по проект „Нови възможности за грижи” по ОП”Развитие на човешките ресурси” е
отчетен върнат заем в бюджета на нетна основа в размер на 14 747 лева.
-по проект „И аз имам семейство” по ОП”РЧР” е отчетен на нетна основа върнат
заем в размер на 10 471лв.

-по проект „Подкрепа за независим живот” е отчетен възстановен заем 11 480лв
-по проект „Приеми ме 2015” е отчетен възстановен заем 3 456лв
- по проект по ОП”ОС” е отчетен възстановен заем в размер 131 534лв.
-по проекти, предвидени за финансиране по ПРСР е отчетен взет заем за 1 530лв
-за финансиране на разходи по проекти, финансирани със средства от ЕС на ПГССгр.Чирпан е взет заем от 814 лв.Разчетите са между бюджетната и сметката за СЕС на
ПГСС-гр.Чирпан.
От целева субсидия за капиталови разходи са извършени разходи в размер на 548
247, при уточнен план 548 900 лева.
Отчетените разходи по § 51-00”Основен ремонт на ДМА”
са в размер на 669
819лв. 15 549 лева от тях, са извършени от ОУ”Васил Левски”-с.Гита- второстепенен
разпоредител с бюджет към Община Чирпан.Ремонтът се изразява в подмяна на дограма на
училищната сграда и е с източник на средства,преходен остатък по делегирания бюджет на
училището от 2015г.
Със средства от дарение и съгласно волята на дарителя от Община Чирпан за
закупени три броя моторни коси, същите са отчетени по § 52-03” Придобиване на
др.машини, съоръжения и оборудвани” в отчетна форма Б-3.
През отчетния период с източник преходен остатък от собствени бюджетни средства
са закупени две транспортни средства на обща стойност 49 146лв.
С източник на финансиране средства от ПУДООС са закупени Къщичка за игра и
шатра на обща стойност 1892лв.Разходите са по проект „Зелени вълшебства” .Община
Чирпан има и друг реализиран проект, финансиран със средства от ПУДООС за
озеленяване и благоустрояване на зелени площи и детски площадки . Съгласно бюджета на
проекта са закупени люлка гондола за 990 лева и Комбинирано детско съоръжение на
стойност 1 307 лв.Същите са отразени в разчета и отчета за извършени капиталови разходи
На основание писмо № ФО –13/14.05.2016 г. са предоставени целеви средства по
бюджета на общината в размер на 194 984лв. за „Ремонт на мостово съоръжение в
с.Гита”.Средствата са предоставени от резерва по чл.1, ал.2, раздел ІІ, т.5,1 от ЗДБРБ за
2016г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия.Към 31.12.2016 от тези средства са усвоени
58 846 лева.Остатъкът от сумата е наличен по бюджетната сметка на общината и през 2017
година ще се използва със същото целево предназначение.
Във връзка с реализацията на Договор за безвъзмездна финансова помощ
№BG05M9OP001-2.004-0030-С01, проект „Заедно за нашето бъдеще” финансиран по
процедура №BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” на ОП „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г са закупени компютърна конфигурация на стойност 983лв.
и оборудване за 1 403лв.Същите по своя характер представляват капиталов разход и са
отчетени по съответните параграфи и източници на финансиране в разчета и отчета за
извършени капиталови разходи
В отчета за сметките за средства от ЕС, администрирани от РА към ДФЗ, са
отчетени капиталови разходи в размер на 54 720лв.От отчетените разходи- 44 706 лв. са от
предоставена сума от РА ,представляваща национални средства за финансиране на разходи
за ДДС по проекти по ПРСР и 10 014лв от капиталовите разходи са съгласно решение на
общински съвет, за финансиране на допълнително извършени разходи със собствени
средства по одобрени проекти.
В Приложение № 3 към предложението за решение е представен подробен отчет на
извършените капиталови разходи по обекти, източници на финансиране и проекти към
31.12.2016г.

Към 31.12.2016 година Община Чирпан няма
доставчици на стоки и услуги.

просрочени задължения към

ІІІ.Отчет на сметките за средства от ЕС на Община Чирпан към 31.12.2016
година.
Наличността по извънбюджетна сметка 7443 към 01.01.2016г е 86 548 лева.
Отчетените трансферни средства по § 63-01 са в размер на 790 430 лева.
По § 62-00”Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС”/нето/ по касовите
отчети на сметките за средства от ЕС са отчетени /+/ 189 194лева. Разшифровката на сумата
от /+/ 189 194 е както следва:
-отразяване като касов поток трансфер от бюджета на Община Чирпан към сметката за
средства от ЕС на Община Чирпан, предоставената сума от РА , национални средства за
финансиране на разходи за ДДС по проекти по ПРСР в размер на /+/ 45 208лв;
-трансфери от бюджета към сметката за СЕС на община Чирпан за финансиране на
неверефицирани или допълнително извършени разходи по проекти, финансирани от НФ към
МФ в размер на /+/2 067лв
-трансфери от бюджета към сметката за СЕС на община Чирпан за финансиране на
неверефицирани или допълнително извършени разходи по проекти, финансирани от РА към
ДФЗ в размер на /+/ 10 019лв;
-трансфер от бюджета към сметката за средства от ЕС в размер на 131 900лв по проект,
предвиден за финансиране по

ОП „ОС”

По §76-00”Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС”
в отчетите на сметките за средства от ЕС са отчетени на нетна основа средства в размер на
/-/ 169 344лв., както следва:
-по проект „Нови възможности за грижи” по ОП”Развитие на човешките ресурси” е
отчетен върнат заем в бюджета на нетна основа в размер на /-/ 14 747 лева.
-по проект „И аз имам семейство” по ОП”РЧР” е отчетен на нетна основа върнат
заем в размер на /-/ 10 471лв.
-по проект „Подкрепа за независим живот” е отчетен възстановен заем/-/ 11 480лв
-по проект „Приеми ме 2015” е отчетен възстановен заем /-/ 3 456лв
- по проект по ОП”ОС” е отчетен възстановен заем в размер/-/ 131 534лв.
-по проекти, предвидени за финансиране по ПРСР е отчетен взет заем за 1 530лв
-за финансиране на разходи по проекти, финансирани със средства от ЕС на ПГССгр.Чирпан е взет заем от 814 лв.

В края на отчетния период наличността по сметка 7443 е 131 125лева.
ІV. Отчет по основните финансови показатели на контролирани от общината
лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и не са разпоредители с
бюджет по бюджета на общината.

За Община Чирпан в подсектор "Местно управление" попада „МБАЛ-Чирпан”
ЕООД. Информацията, която Ви представяме е по данни, предоставени от управителя на
МБАЛ-гр.Чирпан.
V.Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 година
Съгласно разпоредбите на чл.9 от Закона за общинския дълг /ЗОД/, кметът изготвя
годишния отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в общинския съвет като
неразделна част от отчета за изпълнение на общинския бюджет.През 2016 година Община
Чирпан не е поемала нов дълг и не е обслужвала стари дългове.Наличен към 31.12.2016г. е
само взетия от ПУДООС безлихвен заем, в размер на 146 042лв., който е в гратисен период
до месец юни 2017 година.Предлагаме на Вашето внимание Приложение № 6 към проекта
за решение, съдържащ отчетни данни за състоянието дълга на Община Чирпан към
31.12.2016 година, изготвено съгласно одобрения формуляр-Приложение № 15 към ФО1 от
2017г. на МФ.

