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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  З А  Р Е Ш Е Н И Е

ОТ КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА- КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН

         Относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2019
година

           УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ
           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение  №  507 от  22.04.2019г.  на  Общински съвет-гр.Чирпан е  приет
бюджета  на  общината  за  2019 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 . 

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.Предлагаме на Вашето внимание промяна в първоначално приетия план за
капиталови  разходи  и  включване  на  нов  обект:  „Ремонт  покрив  на  сградата  на
Домашен социален патронаж”.Промяната е отразен в Приложение № 1 към проекта
за решение.

С приемането на бюджета  на Община Чирпан за 2019 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 „Нова възможност за младежка
заетост”.Договорът е  на обща стойност 19 767. 

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

1.1.Местна дейност 469“Други дейности по здравеопазването”                 -616 лева    
в т.ч.  §51-00”Основен ремонт на ДМА”                                                   -616 лв

1.2.Местна дейност 524 “Домашен социален патронаж”                               5 762лева
в т.ч.  §51-00”Основен ремонт на ДМА”                                                   5  762лв

                                                                                                      
2.3..Местна дейност606 „ Изгр., ремонт и поддържане на ул. мрежа”     18 лева  
в т.ч. § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”                                                      18  лв.

2.4..Местна дейност 619 „ Други дейности по жил.стр, благоустрояване и 
регионално развитие”                                                                                   -5 043 лева  
в т.ч. § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”                                                  - 5043лв.

2.5..Местна дейност 832 „ Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане
на пътищата ”                                                                                             -121  лева  
в т.ч. § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”                                                 -121 лв.
            

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

3.Приема актуализация в  разчетите на сметките за средства от Европейския 
съюз както следва:

3.1 По ОП”Развитие на човешките ресурси”
Проект „Нова възможност за младежка заетост”:
3.1.1.По прихода   + 19 767лв.

                              в т.ч. §63-01”Получени трансфери” + 19 767лв.
3.1.2.По разхода + 19 767лв.

                              в т.ч. за дейност 532 „Програми за временна заетост” + 19 767лв.
                                          в т.ч. §0201”за нещатен пер. нает по тр.пр.”+16 580лв. 
                                                    §0551”осиг. вноски от работод.   за ДОО”+1 927лв. 
                                                    §0560”здравноосиг. вн. от работодател”+ 796лв. 
                                                    §0580”вноски за ДЗПО от работодател”+464лв. 

ВНОСИТЕЛ:

КИЧКА ПЕТКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН

Съгласувано с юрисконсулт:


