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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 .  

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 

второто 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 

разходната част е по параграф 10-15”Материали” и е в съответствие с направеното 

предложение от ПГСС за разходването на прихода.  

 Съгласно чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси общинския съвет 

може да одобрява компенсирани промени между показателите, както и между 

отделните обекти, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови 

разходи, като тези промени се одобряват в рамките на бюджетната година.Във 

връзка с това, предлагаме промяна в разчета за финансиране на обекти „Ремонт 

сграда кметство с.Могилово, общ.Чирпан”; „Ремонт сграда  общинска 

администрация”  и обект „Ремонт сградата на здравна служба с.Свобода, 

общ.Чирпан” до размера на подписания договор за изпълнение и включването на 

нов обект в инвестиционната програма на общината.Промяната е отразен в 

Приложение № 1 към проекта за решение. 

С решението на Общински съвет за приемане на бюджета на общината са 

заделени 6 000лева, собствени средства, за осъществяване на надзор на обект 

„Ремонт сградата на медицински център „Д-р „Николай Тошев”-

гр.Чирпан”.Ремонтът беше предвиден за финансиране  по проект на Красива 

България, но проектът не беше одобрен  и предвидените средства за надзор 

предлагаме да се използват за текущи ремонти на улици.  

С приемането на бюджета  на Община Чирпан за 2018 година 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 договор между Община Чирпан и Агенцията по 



заетост/бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР 2014-2020/  ,  

за осигуряване на заетост по условията на  проект „Работа”.Договорът е за една 

година и на обща стойност 226 942 лева, като до края на 2018 година по сметката за 

средства на ЕС се очаква да постъпят средства  в размер на 118 595лв.Средствата са 

за заплати и осигуровки на наетите лица 

 

           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    + 2 250 лева , 

както следва: 

 

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

 

 

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

 

 

2.1.Местна дейност 122 “Общинска администрация”                              - 13 876лева 

в т.ч.  §51-00”Основен ремонт на ДМА”                                                  - 13 876 лв 

           в т.ч. обект „Ремонт сграда  общинска администрация”               -13482лв. 

                     обект„Ремонт сграда кметство с.Могилово, общ.Чирпан”      -394лв. 

 

2.2.Местна дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на  вредните 

последици от стихийни бедствия и производствени аварии”                      -6 000лева 

в т.ч.§10-20”Разходи за външни услуги”                                                         -6 000лв 

 

                 

2.3.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 

 

2.4. Местна дейност 469 “Други дейности по здравеопазването”      -8 389лева 

в т.ч.  §51-00”Основен ремонт на ДМА”                                                  - 8 389 лв 

           в т.ч. „Осъществяване на надзор на Обект "Ремонт на сградата на МЦ 

„Николай Тошев", УПИ V-за поликлиника, кв. 92, гр.Чирпан"”               -6000лв 

обект „Ремонт сградата на здравна служба с.Свобода, общ.Чирпан”  

                                                                                                      -2389лв. 

 

2.5..Местна дейност606 „ Изгр., ремонт и поддържане на ул. мрежа”      +28 265лев   

в т.ч.§10-20”Разходи за външни услуги”                                                        +12 000лв 

        § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”                                           + 16 265лв. 

              в т.ч. обект"Ремонт ул."Бр.Павлови",гр.Чирпан от о.т.201 до о.т.202"  

                                                                                                               +16265лв 



             

3. Приема промяна в  разчета за финансиране на капиталови , с източник на 

финансиране  целева субсидия за капиталови разходи, съгласно Приложение № 1. 

 

4.Приема актуализация в  разчетите на сметките за средства от Европейския 

съюз както следва: 

 4.1 По ОП”Развитие на човешките ресурси” 

  Проект „Работа”: 

  4.1.1.По прихода   +118 595лв. 

                              в т.ч. §63-01”Получени трансфери” + 118 595лв. 

  4.1.2.По разхода + 118 595лв. 

                              в т.ч. за дейност 532 „Програми за временна заетост” + 118 595лв. 

                                          в т.ч. §0201”за нещатен пер. нает по тр.пр.”+99 475лв.  

                                                    §0551”осиг. вноски от работод.   за ДОО”+11 560лв.  

                                                    §0560”здравноосиг. вн. от работодател”+4 775лв.  

                                                    §0580”вноски за ДЗПО от работодател”+2 785лв.  

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

КИЧКА ПЕТКОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

Съгласувано с юрисконсулт: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


