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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 ИВАЙЛО ИВАНОВ  КРАЧОЛОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 
 

         Относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2021 

година 
 
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

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 общинският 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. Към 

настоящия момент общият размер на предвидените средства за капиталови разходи 

от целева субсидия  е 838 000 лева.Предлагам на Вашето внимание за одобрение, 

вътрешно компенсирани промени  в  приетия план за капиталови разходи. 

Предложението е във връзка с текущото изпълнение на обектите, реализираните 

икономии от приключилите процедури за избор на изпълнители на обектите, 

допълнително необходимите средства по определени позиции,както и с цел пълно 

усвояване на предвидените за общината средства от Централния 

бюджет.Предлаганата промяна по обекти е отразен в Приложение № 1 към проекта 

за решение.Промяната по дейности и параграфи е отразена в предложението за 

решение. 

 Предложението за актуализация е  с цел приключване на бюджетната 

година без просрочени задължения. Предлагаме на Вашето внимание актуализация 

на бюджета в приходната и разходната му част. Предлаганата промяна по 

приходната част на бюджета е на основание отчетени реални превишения на 

отчетните данни спрямо плановите към края на месец ноември, за приходите от 

наем на имущество  и приходите от  концесии.Актуализация в плана на приходите 

от  таксата за ползване на домашен социален патронаж и други общински 

соц.услуги е обвързана   с очакваното изпълнение към края на годината. С 

очакваните по-високи приходи от таксата    за ползване на дом.соц.патронаж е 

увеличен плана на разходите в дейност  524 „Домашен социален патронаж”    . 

  

Актуализацията в разходната част на бюджета е основано на драстичното 

поскъпване на цената на ел.енергията и  горивата.За дейност 122 „Общинска 

администрация” освен средства за разплащане на ел.енергия, дърва за огрев и 

брикети по кметствата, предвиждаме и допълнителни разходи за външни услуги в 

размер на 15 000 лева.Със средствата за външни услуги ще се разплатят 

допълнително възникнали разходи по реализация и приключване на проекти. 



В плана  на капиталовата програма на Община Чирпан,финансирана със 

собствени средства, предлагаме следната промяна: Предлагаме да отпадне обект 

санитарен контейнер на стойност 7 500 лева, като същия е предвидено да се 

финансира със предоставените средства от Министерство на финансите, за 

предотвратяване  разпространението на Ковид-19.   В дейност „Др.дейности по 

културата”, предвиждаме допълнителни средства от 977 лева за изграждането на 

войнишкия паметник в с.Спасово. 

С настоящата актуализация се предвижда покриване на текущата издръжка 

на дейностите и се цели недопускане  на просрочени задължения.  

Част от необходимите средства за актуализацията на разходите  се 

предвижда да се осигурят от планираните средства в дейност „Др.дейности по 

вътрешен ред и сигурност”.В дейността има неусвоени средства, тъй като 

външната охранителна фирма пое дейността  по-късно, от предвидения по бюджет 

срок. 

 

           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   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 приходите за  местни дейности   със сумата  

                                                                                             /+/46 500лв.. 

в т.ч. 

 

1.1По §24-05 приходи от наем на имущество                  + 28 000лв  

1.2По §27-04 за ползване на дом.соц.патронаж и др.общ.соц.усл. +10 000 лв 

1.3По §41-00 Приходи от концесии +8 500 лв 

 

 

 

 

 

 2. Приема променя в плана на разходите  по дейности и параграфи, както 

следва : 

 

2.1.Местна дейност 122 “Общинска администрация”                              +46 000лева 

в т.ч §1016”Вода, горива ,енергия”                                                             + 31 000лв                                 

         §10-20”Разходи за външни услуги”                                                    +15 000лв 

 

2.2.Местна дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност”      -78 477лева 

          в т.ч.§10-20”Разходи за външни услуги”                                         -78 477лв 

 

 

 



 

2.3.Местна дейност 311 „Детски градини”                                                -4 234лева 

          в т.ч. § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”                                          -4 234лв. 

 

2.4.Местна дейност 336 Столове                                                                -1 180лева 

                  в т.ч. §52-03 Придобиване на стопански инвентар                - 1 180лв. 

 

 

 

2.5.Местна  дейност 431 „ Детски ясли, детски кухни и яслени гр. в детски 

градини”                                                                                                           +  3 500лева 

             в т.ч   §1016”Вода, горива ,енергия”                                         +3 500лв 

 

 

2.6. Доф.на дел.от държ.дейност 530 Център за настаняване от семеен тип     

                                                                                                            +200лева 

                          в т.ч.§52-03Прид. на др оборудване,машини и  съоръжения +200лв 

 

2.7.Местна дейност  дейност 524 „Домашен социален патронаж”    + 10 000лева 

в т.ч.  §  10-11 „Храна”                                                                            + 10  000лв. 

 

 

2.8.Местна дейност 604„Осветл. на улици и площади”                    +64 000ле 

             в т.ч   §1016”Вода, горива ,енергия”                                         +60 000лв 

                        §1015 „ Материали”                                                          + 4 000лв 

 

2.9..Местна дейност619  „Др.Дейности по жил.стр.,благоустр.и регионално 

развитие „     

                                                                                                                   - 11 700лева   

в т.ч. § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”                                                 - 4 200лв. 

          § 52 19 „Придобиване на други ДМА”                                            -7 500лв. 

                      в т.ч. Санитарен     контейнер                                              - 7 500лв 

 

2.10..Местна дейност603  „ Водоснабдяване  и канализация”        + 19 800лева   

в т.ч. § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”                                                 + 19 800лв. 

 

2.11. Местна дейност606 „ Изгр., ремонт и поддържане на ул. мрежа”  - 12 276лева   

в т.ч. § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”                                                 - 12 276лв. 

 

 

 

2.12Местна дейност  622 „Озеленяване ”                                               + 4 000 лева 

             в т.ч   §1016”Вода, горива ,енергия”                                         +2 000лв 

                       §10-20”Разходи за външни услуги”                               +2 000лв 

 

2.13.Местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”       

                                                                                                                     +4 000лева 

             в т.ч §1015 „ Материали”                                                      + 1 000лв 

                      §1016”Вода, горива ,енергия                                         +1 500лв 

                      §10-20”Разходи за външни услуги”                               +1 500лв 

 

 

2.14.Местна дейност 759 „Др.дейности по културата”                          +977лева 



            в т.ч.§ 52 19 „Придобиване на други ДМА”                                + 977лв. 

                      в т.ч. Изграждане на войнишки паметник в с.Спасово    + 977лв 

 

2.15. Местна дейност745 „ Обредни домове и зали”                        + 1 890лева   

в т.ч. § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”                                          + 1 890лв. 

 

 

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

източник на финансиране  целева субсидия за капиталови разходи, съгласно 

Приложение № 1. 

 

4.На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет –Чирпан допуска 

предварително изпълнение на решението от деня на приемането му, за да се 

защитят важни обществени интереси.  

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

Съгласувано с юрист: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 


