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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 2022 

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 по ЗДБРБ за 2022 година е  1 502 200 лева.Предлагам на 

Вашето внимание за одобрение, вътрешно компенсирани промени  в  приетия план 

за капиталови разходи, съгласно приложение № 1. 

Предложението ни за  актуализация се изразява в отпадането на определени 

обекти от капиталовата програма,определяне на нови, по-високи стойности за 

други обекти, включени в бюджета на Община Чирпан, както и включването на 

нови. Предлаганата промяна се налага от следните обстоятелства и причини: 

Съкращаването на обектите за проектиране се налага в следствие абсолютната 

неяснота, относно начина на финансиране на обектите по Плана за възстановяване 

и устойчивост   и програмите в новия програмен период, както и от  високият 

инфлационен процент, който  доведе до рязко покачване в цената на услугите по 

проектиране. Проектирането на пътища от своя страна, още със стартирането си 

води до временно спиране на процеса, до изчистване на разминаванията с 

кадастралната карта. При геодезическото заснемане на пътното платно се 

констатира, че реалното местоположение на пътя не отговаря на кадастралната 

карта и това води до възлагане изменение на кадастралната карта за отстраняване 

на явна фактическа грешка, което в най-добрият случай отнема около година. 

Средствата за проектиране на пътищата ще бъдат заложени в бюджета на 

Общината за 2023 година, за да се даде възможност за наличие и на свободни 

финансови средства за изработването на проекти за изменение на кадастраната 

карта. Във връзка с приключване на бюджетната година  и с цел по-бързо възлагане 

на проектирането се стремим към подхода за проектиране само на най-

наложителното.  

 

В хода на изграждане на детската градина в с.Свобода, възникна 

необходимост от изменение на сключения договор,  поради обстоятелства, които 

при полагане на дължимата грижа, възложителят не е могъл да предвиди и които  



правят невъзможно изпълнението на дейностите при договорените условия. 

Вземайки предвид факта, че безвъзмездното финансиране от страна на 

Министерство на образованието и науката,  на дейностите по Програмата  не 

предвижда заплащането на непредвидени дейности по договора, се предлага на 

Общински съвет Чирпан да вземе решение, стойността на допълнително 

възникналите разходи, да бъде заплатена от бюджета на община Чирпан, съгласно 

предоставената от изпълнителя количествено-стойностна сметка  в размер на 

102 985 лева. Допълнително необходимите средства предлагаме да се осигурят от 

средствата от преходен остатък, предвидени за финансиране на изграждането на  

площадка за депониране на строителни отпадъци, като за обект „Площадка за 

депониране на строителни отпадъци”,  на този етап да се реализира само  частта за 

проектиране . 

Предлага се  Общински съвет да даде своето съгласие за периода 2022-2023 

година, от бюджета на Община Чирпан да бъдат осигурени 118 267 лева за обект 

Ремонт и благоустрояване на ул."Янко Кочев" от о.т.108 до о.т.103 по плана на 

гр.Чирпан, като за 2022 година финансирането на обект Ремонт и благоустрояване 

на ул."Янко Кочев" от о.т.108 до о.т.103 по плана на гр.Чирпан  да бъде 87 215 

лева. 

Като нов обект, финансиран със средства от постъпления на нефинансови 

активи, предлагаме включването на  изготвянето на проект за основен ремонт и 

благоустрояване на площад в с.Златна Ливада. 

 

  

           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  делегирани от държавата дейности  със 

сумата      /- / 10 100лв. 

в т. ч.  : 

1.1.По §31-13 Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи за финансиране 

на капиталови разходи в държавни дейности,   в размер на           /-/ 10 100  лв. 

 

2.Променя плана на приходите за  местни дейности   със сумата  

                                                                                             /+/ 10 100лв.. 

в т.ч. 

2.1.По §31-13 Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи за финансиране 

на капиталови разходи в местните  дейности,   в размер на           /+/ 10 100  лв. 

 

 

 

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

следва : 



 

3.1.Местна дейност 122 “Общинска администрация”                              +11 200лева 

          в т.ч. § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”                                          +11 200лв. 

 

 

3.2.Държавна дейност 322  Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии                                                                                                     - 3 100лева 

в т.ч. 5100 Основен ремонт ДМА                                                 - 3 100лв  

 

3.3.Местна дейност 311 “Детски градини”                                            +102 985лева 

          в т.ч. § 52 02 „Придобиване на сгради”                                          +102 985лв. 

 

 

3.4. Местна дейност606 „ Изгр., ремонт и поддържане на ул. мрежа”  /+/ 62 215лева   

в т.ч. § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”                                                 /+ /69 691лв. 

         § 10 20  разходи за външни услуги                                                     /-/ 7 476лв.  

 

 

3.5. Местна дейност627 „ Упр.на дейности по отпадъците”               /-/144 000лева   

в т.ч. § 52 06 „Изграждане на инфраструктурни обекти”             /-/ 144 000лв. 

 

3.6.Държавна дейност 738 „ Читалища”                                             /-/ 7 000лева 

в т.ч. 5100 Основен ремонт ДМА                                             /-/ 7 000лв  

 

 

3.7. Местна дейност745 „ Обредни домове и зали”                       /+/8 000лева   

в т.ч. § 52 06 „Изграждане на инфраструктурни обекти”             /+/ 8 000лв. 

 

3.8.Местна дейност 832 „Служби и дейности по поддръж.ремон и изграждане на 

пътища”                                                                                                  /-/ 30 300лева 

           в т.ч. § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”                              /-/30 300лв. 

 

 

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

източник на финансиране  целева субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ за 

2022г, преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи, приходи по §40 

Постъпления от продажба на нефинансови активи и собствени средства, съгласно 

Приложение № 1. 

5.Приема, за периода 2022-2023 година, от бюджета на Община Чирпан да 

бъдат осигурени 118 267 лева за обект Ремонт и благоустрояване на ул."Янко 

Кочев" от о.т.108 до о.т.103 по плана на гр.Чирпан, с годишна задача за 2022 

година за обекта  87 215 лева, с източник на финансиране целева субсидия за 

капиталови разходи по ЗДБРБ за 2022 година и преходен остатък от целева 

субсидия за капиталови разходи. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

Съгласувано с юрист: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 


