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           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 .  

Предлагаме на Вашето внимание основните обосновки, свързани с 

предложението  за  актуализация на бюджета на  Община Чирпан: 

В бюджета на Община Чирпан, със средства от  реализирания преходен 

остатък, в делегираните от държавата дейности, са предвидени 53 000 лева за 

Инженеринг - основен ремонт по сградата на ДЯ "Д-р. Иван Софкаров" и 

строителен надзор.Съгласно  конструктивно становище от проектант, ремонтните 

дейности в ДЯ "Д-р. Иван Софкаров" са с характер на текущ ремонт. Предлагаме 

предвидените средства от 53 000 лева да се преразпределят, като 35 000 лева от тях 

се използват за извършването на текущ ремонт в ДЯ "Д-р. Иван Софкаров" и 18 000 

лева да се използват за неотложен текущ ремонт в ДГ”Калина Малина”-гр.Чирпан. 

В дейност Озеленяване се предвижда актуализирането на сумата за 

материали и отпадане на предвидените средства по §52-05”Прид. на стопански 

инвентар”, тъй като единичната цена на закупените косачки е под  определения 

праг за същественост и те не са с характер на дълготрайни активи, а следва да се 

отчитат като материали. 

Предвиждаме от собствени средства да се заделят допълнително 

необходимите средства от 4 000 лев, за  Захранващ генератор за резервно подаване 

на електричество  за нуждите на „МБАЛ-Чирпан”ЕООД-гр.Чирпан.При 

приемането на бюджета бяха предвидени 20 000 лева за закупуването на 

захранващия генератор, но при реализацията на разхода стойността му се завиши 

до 24 000 лева.       Предвиждаме от собствени средства 1 890 лева за климатик за 

нуждите на Общинска администрация.  

Със свое  Решение № 288 от  27.05.2021 година, Общински съвет-гр.Чирпан 

дава съгласие община Чирпан да поеме дългосрочен дълг под формата на заем от 

банкова институция до 5 000 000лева,  за заплащане на част от дължима сума към 

ДФЗ, представляваща лихви по наложена финансова корекция  и задължения по 

сключено споразумение с фирма ЩРАБАГ АГ Австрия. През 2021 година са 

усвоени средства от заема, в размер на 400 000лева. При приемане на бюджета е 

предвидено през 2022 година от банковия кредит да бъдат усвоени 1 600 000 лева. 

С настоящото предложение за Решение актуализираме размера на усвоения банков 

кредит за 2022 година до максимално разрешения размер.  

 

С Решение Общински съвет-Чирпан е дал съгласие за сключване на  

споразумение с фирма ЩРАБАГ АГ Австрия, в качеството и на съдружник в 

консорциума „Крам Щрабаг МСМ” ДЗЗД. До настоящия момент Община Чирпан 



не е извършвала разплащане по споразумението. В резултат e образувано 

изпълнително дело. С писмо изх.№ ЕО-312 от 09.05.2022г Община Чирпан поиска 

становище от министъра на финансите за погасяване на задължението към 

ЩРАБАГ АГ Австрия по заведено изпълнително дело.  С писмо изх. № 08-00-713 

от 27.05.2022г. министъра на финансите дава положително становище за 

извършване на плащането.  

С допълнително усвоените средства по банковия кредит през 2022 година се 

погасява изцяло задължението към ЩРАБАГ АГ Австрия, така както е предвидено 

и в горе-цитираното Решение на Общински съвет Чирпан, а именно 4 000 000 

заплащане по Споразумението. Общината следва да заплати и  266 516 лв. съдебни 

разноски и лихви по присъдено вземане. За да може Община Чирпан да обслужва 

задълженията си по сключеното споразумение с ДФЗ и изцяло издължаване сумата 

по  сключено споразумение с фирма ЩРАБАГ АГ Австрия, е необходимо  да 

поиска отлагане на плащането на част от безлихвения заем от ЦБ, предвиден 

изцяло за погасяване през 2022 година. Съгласно чл.103, ал.4 от Закона за 

публичните финанси, Министерство на Финансите може след удължаване на срока 

на отпуснатия безлихвен заем с една година/каквото Община Чирпан вече има/, да 

отпусне еднократно нов заем за възстановяване на непогасената част. След пълното 

погасяване на задълженията по сключено споразумение с фирма ЩРАБАГ АГ 

Австрия, при ритмично погасяване на задълженията към ДФЗ и изпълнение на 

приходите от продажби, съгласно заложените суми по план, през 2022 година 

прогнозираме, че Община Чирпан ще може да погаси  831 621 лева от безлихвения 

заем към ЦБ, вместо предвидените 2 147 621 лева.Промяната е предвидена в 

актуализацията в приходната част на бюджета . 

 

 

           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   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.Увеличава плана на  общинските приходи със сумата    + 4 316 000 лева , 

както следва: 

1.1 По § 83-12 Получени дългосрочни заеми от банки в страната  

                                                                                       + 3 000 000лв. 

1.2 По § 74-00 Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за  ЦБ  

+1 316 000лв. 

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

следва : 

2.1.Местна дейност 122 Общинска администрация    + 4 262 000лева 

                  в т.ч.§10-20 „Разходи за външни услуги”         - 5 890лв 

                           §10-92”Разходи за договорни санкции и неустойки, 

съд.обезщетения и разноски                                                       + 4 266 000лв 

                          §52-03Прид. на др оборудване,машини и  съоръжения +1 890лв 

                                  в т.ч  Климатик             +1 890лв. 

 

2.2.Делегирани от държ.дейности  431 „Детски ясли”    - 18 000лева                       



                   в т.ч.§ 10-30 „Текущ ремонт”+ 35 000 

                            §51-00  Основен ремонт ДМА – 53 000 лв. 

                                  в т.ч  Инженеринг - основен ремонт по сградата на ДЯ "Д-р. 

Иван Софкаров" – 50 000лв. 

Строителен надзор в проектиране и строителство на обект 

основен ремонт по сградата на ДЯ "Д-р. Иван Софкаров" – 3 000лв 

 

2.3.Делегирани от държ.дейности  311  „Детски градини”   + 18 000лева                       

                   в т.ч.§ 10-30 „Текущ ремонт”+ 18 000лв. 

                                  

 

2.4.Местна дейност 469 Други дейности по здравеопазването     + 4 000лева 

                          в т.ч.§52-03Прид. на др оборудване,машини и  съоръжения +4 000лв 

                                  в т.ч  Захранващ генератор за резервно подаване на 

електричество  за нуждите на „МБАЛ-Чирпан”ЕООД-гр.Чирпан               + 4 000лв. 

 

 

 

2.5.Местна дейност 622 „Озеленяване”                                                  +0лева 

                         в т.ч.§10-15”Материали”                                       + 2 400лв. 

                                  §52-05Прид. на стопански инвентар            - 2 400лв 

                                           в т.ч Косачки – 2400лв 

 

 

             2.6.Местна дейност 910 „Разходи за лихви”                               +50 000лева 

в т.ч.  §2221 ”разходи за лихви по заеми от банки в страната ”             +50 000 лв 

 

 

 

3. Приема със средства  от преходен остатък  от 2021г и приходите през 

2022 година от постъпления   по § 40-00 ”Постъпления от продажба на  общински 

нефинансови активи” да се финансират разходи за погасяване на ползвани заеми от 

фонд „ФЛАГ”,  погасяване на безлихвен заем от Централния бюджет, както и за 

разплащане на задължения към ДФЗ, представляващи лихва върху просрочени 

главници по наложении финансови корекции.  

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

Съгласувано с юрист: 

 

 

 

 

 


