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               ОТНОСНО:Определяне на второстепенни разпоредители с бюджет към 

Община Чирпан 

  

 

 Първостепенните разпоредители с бюджет са разпоредителите, които съставят, 

изпълняват и отчитат бюджет.Първостепенен разпоредител с бюджет по бюджета на 

общината е кметът. 

 На основание чл.11, ал.10 от ЗПФ разпоредителите с бюджет от по-ниска степен 

по бюджетите на общините се определят от общинския съвет, по предложение на кмета 

на общината.Първостепенният разпоредител с бюджет упражнява контрол върху 

процесите по планиране, съставяне, изпълнение и отчитане на бюджетите на 

разпоредителите с бюджет от по-ниска степен. 

 През 2018 година определените от общински съвет второстепенните 

разпоредителите с бюджет към Община Чирпан са: 

 

1. СУ „П.К.Яворов” гр.Чирпан ; 

2.ОУ„Св.св.Кирил и Методий”гр.Чирпан; 

3.ОУ „Васил Левски” гр.Чирпан; 

4. НУ „Св.Климент Охридски” гр.Чирпан; 

5.  ОУ „Отец Паисий” с.Зетьово; 

6.  ОУ „Кирил и Методий” с.Свобода; 

7.  ОУ „Васил Левски” с.Гита; 

8. ПГСС-гр.Чирпан 

9.Дейност „Образование”- включваща  дейностите от функция 

„Образование”, неприлагащи системата на делегирани бюджети 

10. Исторически музей-гр.Чирпан, 

11.Къща музей „Пейо К.Яворов” гр.Чирпан; 

12.ОП Чистота. 

 

 Не се предвижда промяна на второстепенните разпоредители с бюджет  през 

2019 година. 

 

 

 

                  Във връзка с изложеното по-горе,  предлагам на Вашето внимание следния   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

 

На основание чл.21 ал.1, т.23 и ал.2  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка  с чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси , Общински 

съвет -Чирпан  

                                             Р е ш и : 
 

 

1. Определя за 2019г. второстепенни  разпоредители с бюджет към 

Община Чирпан както следва  :  

 

1. СУ „П.К.Яворов” гр.Чирпан ; 

2.ОУ„Св.св.Кирил и Методий”гр.Чирпан; 

3.ОУ „Васил Левски” гр.Чирпан; 

4. НУ „Св.Климент Охридски” гр.Чирпан; 

5.  ОУ „Отец Паисий” с.Зетьово; 

6.  ОУ „Кирил и Методий” с.Свобода; 

7.  ОУ „Васил Левски” с.Гита; 

8. ПГСС-гр.Чирпан; 

9.Дейност „Образование”- включваща  дейностите от функция 

„Образование”, неприлагащи системата на делегирани бюджети; 

10. Исторически музей-гр.Чирпан; 

11.Къща музей „Пейо К.Яворов” гр.Чирпан; 

12.ОП Чистота. 

 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Чирпан да определи конкретните 

правомощия и отговорности на второстепенните  разпоредители с бюджет към 

Община Чирпан. 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

Вр.ИД КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН : ……………………………………… 

Упълномощен със Заповед № РД-09-136/15.03.2019 г. 

                                                                                                   /Стайко Генов/ 

 

 

СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ: 
 


