ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2021
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 .
Предложението за промяна по приходните параграфи на бюджета е свързано
с подписано споразумение между Община Чирпан и
ДФ”Земеделие” за
разсрочване на дължимите лихви към Фонда.Съгласно одобрения погасителен
план се предвижда до края на 2021 година да се изплатят 400 000 лева от общо
4 454 134 лева просрочени задължения.Предвижда се погасяването на лихвите да се
извърши със средствата от одобрения вече банков креди.
През 2021 година като делегирана от държавата дейност се предлага
услугата „социални услуги в домашна среда”.За услугата са разчетени средства за
възнаграждение и осигуровки на наетите асистенти и средства за административни
разходи .От средствата за административни разходи предвиждаме закупуването на
климатик.
С приемането на бюджет на Община Чирпан са разчетени средства в
параграф 0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” в размер на 570 000
лева. С Решение № 314 от 29.07.2021 година е актуализиран бюджета на Община
Чирпан и средствата от Резерв за непредвидени и неотложни разходи са намалени с
максималният размер на очакваните плащания по обслужване на банковия кредит
за 2021 година, в размер на 80 000 лева. С Решение № 336 от 30.09.2021 година
средствата от резерв са намалени с още 298 300 лева и насочени за покриване на
текущи разходи. С
настоящото предложение за решение, предлагаме от
предвидените
средства
за
резерв
да
се
изплати
облекло
на
работниците/служителите от дейност Общинска администрация и дейностите към
нея. Предлагаме Общински съвет да оправомощи Кмета на Общината да извърши
със своя заповед произтичащите промени за съответните дейности, на база
действително необходимите разходи за облекло.
Предлагаме от средствата от резерв за непредвидени и неотложни разходи
да се закупят и климатици за нуждите на детските градини в град Чирпан.

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 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 както следва:
1.1.По §83-12 „Получени дългосрочни заеми от банки в страната
/+/ 400 000 лв.
1.2. По §62-02 „Предоставени трансфери”
/ - / 400 000 лв.
в т.ч. във връзка с погасяване на просрочени задължения за лихви
към ДФ”Земеделие”
- 400 000лв.
2.Приема променя в плана на разходите по дейности и параграфи, както
следва :
2.1.Държавна дейност 561”Социални услуги в домашна среда”
0 лева
в т.ч §1020 Разходи за външни услуги”
-1 600лв
§5203 Придобиване на др. оборудване,машини и съоръжения
+ 1 600лв.
в т. ч. Климатик
+ 1 600лв.
2.2.Местна дейност 311”Детски градини”
+ 12 000лева
в т.ч §5203 Придобиване на др. оборудване,машини и съоръжения
+ 12 000лв.
в т. ч. Климатици/ 6 бр.
+12 000лв.
2.3.Местна дейност 998 „Резерв”
-12 000лева
в т.ч. §0098 Резерв за непредвидени и неотл. разходи -12 000 лв
3. Определя за 2021 година средства за облекло, в размер на 350 лева, за
всеки служител/работник от Общинска администрация и дейностите към нея.
4.Средствата, в размер на не повече от 60 000 лева, за облекло и дължими
осигуровки върху него, за заетите в дейност Общинска администрация и местните
дейности към нея да се осигурят от средствата по параграф 0098 „Резерв за
непредвидени и неотложни разходи”.
Средствата за облекло на заетите в делегираните от държавата дейности
към Общинска администрация да се осигурят от предвидените средства за 2021
година за съответната делегирана от държавата дейност.

5. Във връзка с изпълнението на т.3 и т.4, възлага на Кмета на Община
Чирпан да извърши промяна по бюджета на Община Чирпан по съответните
дейности и параграфи, на база действително необходимите средства за изплащане
на облекло на служителите/работниците от Общинска администрация и
дейностите към нея.
6.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.
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