ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
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 .
Настоящото предложение е за увеличение на приходната и разходната част
на бюджета на общината.Предложението за увеличението на приходите, по
параграф 41-00 „ Приходи от концесии” със 7 000 лева е направено след анализ на
изпълнението към 30.09.2018г и е изпълнимо в годишен план.
В разходната част на бюджета предлагаме увеличение на плана на дейност
759 „Други дейности по културата”.Актуализацията се налага във връзка с
изработката на паметна плоча от Община Чирпан, в знак на признателност и
уважение към големия български художник Никола Манев.
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 + 7 000 лева ,
както следва:
1.1.По § 41-00”Приходи от концесии”
+ 7 000лева;

2. Променя плана на разходите по дейности и параграфи, както следва :
2.1. Местна дейност 759“Други дейности по културата”
в т.ч. §52-19 Придобиване на други ДМА
в т.ч.Паметна плоча

ВНОСИТЕЛ:
КИЧКА ПЕТКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Съгласувано с юрисконсулт:

+ 7 000 лева
+ 7 000 лв.
+ 7 000 лв

