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 .
Предлагаме на Вашето внимание увеличение на бюджета на общината за
2017 година в приходната и разходната му част с 9 390 лева. 2 090 лева от
предлаганото увеличение е във връзка с постъпило искане от ПГСС-гр.Чирпан, за
възстановяване на постъпилите по бюджетната сметка на общината наеми за
последното тримесечие на 2017 година, по силата на сключен договор за наем
между Община Чирпан и „ГИВ ГАЗ” ООД. Разпределението на сумата от 2 090лв.
по разходни параграфи е в съответствие с направени предложения от ПГСС за
разходването им.Предложението за увеличение на разходите в дейност 123
„Общински съвети” е във връзка с проведени през 2017 година извънредни
заседания на общински съвет-гр.Чирпан .
В приложение № 1 към проекта за решение е предложена и промяна в
разчета за финансиране на капиталови разходи от целева субсидия.С предложената
актуализация се цели пълно усвояване на целевата субсидия за капиталови разходи
и окончателно разплащане с фирмите за извършените дейности.
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.Увеличава плана на общинските приходи със сумата
както следва:
1.1.По § 24-06”Приходи от наем на земя”

+ 9 390 лева ,

+ 9 390лева;

2. Променя плана на разходите по дейности и параграфи, както следва :
2.1.Местна дейност 122 “Общинска администрация”
в т.ч. §51-00”Основен ремонт на ДМА”
2.2.Местна дейност 123 “Общински съвети”
в т.ч. §0201”За нещатен персонал по трудови правоотношения”
§0551”Осиг.вноски от работодатели за ДОО”
§0560”Здравноосиг.вноски от работодател”
§0580”Вноски за доп. задълж.осиг.от работодател”
§1015”Материали”

- 270лева
- 270лв
+7 300лева
+ 5 300лв
+ 610лв
+ 260лв.
+ 130лв
+1 000лв

2.3.Доф.на дел.от държ.дейност 326 “Професионални гимназии и паралелки за
професионална подготовка”
+ 2 090 лева
в т.ч. §1015 ”Материали ”
+ 2 090 лв
2.4Местна дейност 469„ Други дейности по здравеопазването”
в т.ч. §5100”Основен ремонт на ДМА”

+270лева
+270 лв

3. Приема промяна в разчета за финансиране на капиталови , с източник на
финансиране целева субсидия за капиталови разходи, съгласно Приложение № 1.

ВНОСИТЕЛ:
КИЧКА ПЕТКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
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