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ОТ КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА- КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 
 

         Относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2018 

година 

 
 
           УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

С Решение № 352 от 25.01.2018г. на Общински съвет-гр.Чирпан е приет 

бюджета на общината за 2018 година.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 решение на Общински съвет е дадено съгласие, Община Чирпан да 

кандидатства с проект по „Красива България” за обект „Ремонт сградата на 

медицински център „Д-р „Николай Тошев”-гр.Чирпан”.Проектът не е одобрен за 

финансиране от МТСП и средствата от общинския бюджет , предвидени за 

съфинансиране на обекта, няма да бъдат използвани с това 

предназначение.Предлагаме предвидените средства за съфинансиране  , в размер на 

91 800 лева,  да бъдат преразпределени , както следва: 

-30 000 лева да бъдат предоставени под формата на субсидия за текуща 

дейност на „МБАЛ-гр.Чирпан” ЕООД ; 

-20 000 лева да се използват  за разработването на проект”Рекултивация на 

депо „Шахтова пещ” 

-14 000лева да се предвидят  за изграждане на вентилационно съоръжение в 

ученически стол към ОУ”Васил Левски”-гр.Чирпан; 

-27 800 лева да се използват за ремонт на улици в град Чирпан. 

Предлагаме чрез вътрешни компенсирани промени в дейност „Столове” да 

се купи нова картофобелачка за ученическия стол в СУ ”П.К.Яворов” гр. Чирпан. 

В приходната част, предложението за увеличение по § 24-06 „Приходи от 

наем на земя” с 2 250лева,  е  във връзка с постъпило искане  от ПГСС-гр.Чирпан, 

за възстановяване  на постъпилите  по бюджетната сметка на общината, наеми за 

първото тримесечие на 2018 година, по силата на   сключен договор за наем между 

Община Чирпан и „ГИВ ГАЗ” ООД. Разпределението на сумата от 2 250лв. по 

разходни параграфи е в съответствие с направени предложения от ПГСС за 

разходването им.  

 

          

 

 

 



 

               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    + 94 050 лева , 

както следва: 

1.1.По § 24-06”Приходи от наем на земя”                +  2 250лева; 

 

                        1.2 По § 61-02 Трансфери между бюджети- предоставени трансфери 

                                                                                                               + 91 800лева 

 

 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”                                                                          + 2 250 лева 

в т.ч.  §1015 ”Материали ”                                                                             + 2 250 лв 

 

2.2. Местна дейност 336 “Столове”                                                           + 14  000 лева 

в т.ч.  §1015 ”Материали ”                                                                              - 1 500 лв 

           §52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и  съоръжения  + 14 000 лв. 

                  в т.ч.Професионална картофобелачка                                         + 1 500 лв 

                       Изграждане на вентилационна съоръжение в ученически стол към       

ОУ”Васил Левски”-гр.Чирпан                                                                      +14 000 лв 

 

2.3.  Местна дейност 412 “Многопрофилни болници за активно лечение”   

                                                                                                                         + 38 560лева                                                                             

в т.ч.  §43-01 ”Субсидии и др.трансфери за нефинансови предприятия за текуща 

дейност ”                                                                                                         + 38 560 лв 

 

2.4..Местна дейност606 „ Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа ”     

                                                                                                                       + 19 240 лева 

      в т.ч. § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”    

   „Ремонт на ул. Костадин Нунков ”                                                         + 19 240лв. 

 

2.5..Местна дейност  623 „ Чистота”                                                           +20 000 лева 

      В т.ч. § 10 20 „Разходи за външни услуги”                                          + 20 000лв. 

           в т.ч. изг.на проект”Рекултивация на депо „Шахтова пещ”         + 20 000лв 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

КИЧКА ПЕТКОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

Съгласувано с юрисконсулт: 


