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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: Закупуване на Ехографска система за нуждите на „МБАЛ-Чирпан” 

ЕООД –гр.Чирпан с източник на финансиране, средства по  ПМС № 326 от 2021 

година  

 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

На основание ПМС № 326/12.10.2021 година и с писмо на Министъра на 

финансите ФО№ 77/20.10.2021г. бюджетните взаимоотношения за 2021 година на 

Община Чирпан и Централния бюджет бяха променени, като по  сметката на 

Община Чирпан   се получиха 497 884 лева за изпълнение на мерки във връзка с 

COVID – 19 за профилактика и превенция, в т.ч.74 683 лева за субсидиране на 

пътнически превози по междуселищни автобусни линии.  

С Решение №  371 от 30.11.2021 година Общински съвет-гр.Чирпан одобри 

разпределение на предоставените средства по ПМС № 326 от 2021 година за 

изпълнение на мерки във връзка с COVID-19, като с т.4 от същото решение е 

дадено съгласие, при   необходимост да се актуализират разходите по    мерките 

във връзка с COVID-19. 

 

Във връзка с поредната епидемична вълна от COVID-19 е постъпила 

докладна записка от Управителя на „МБАЛ –Чирпан” ЕООД за закупуване, в 

случай на финансова възможност от Община Чирпан, на Ехографска система за 

нуждите на „МБАЛ-Чирпан” ЕООД .Искането за закупуването на подобна система 

е основано на факта, че ултразвуковото изследване е най-ненатоварващо пациента, 

с ниска себестойност е с отлични диагностични резултати. Към докладната 

записка, Управителят на „МБАЛ-Чирпан” ЕООД е приложил и ценова оферта за 

ехографска система за диагностика, триаж и проследяване при суспективна или 

доказана COVID-19 инфекция на стойност 68 829 лева. 

Във връзка с изложеното по- горе предлагаме, Общински съвет-гр.Чирпан 

да дадена своето съгласие, от предоставените на Община Чирпан средства по ПМС 

№ 326 от 2021 година, 68 829 лева да се използват за    закупуването  на Ехографска 

система за диагностика, триаж и проследяване при суспективна или доказана 

COVID-19 инфекция , с цел изпълнение на  мерки за ранна диагностика  и 

ограничаване разпространението на  COVID – 19 . 

 

 

 

 

           Предвид изложената по-горе,  предлагам на Общински съвет -Чирпан да 

приеме следното 

 

 

 



 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация , Общински съвет – Чирпан:  

 

1. Дава съгласие, Община Чирпан да закупи Ехографска система за нуждите на 

„МБАЛ-Чирпан” ЕООД на стойност 68 829 лева, като разходът за 

закупуването на Ехографската система за нуждите на „МБАЛ-Чирпан” 

ЕООД  ще бъде включен в капиталовата програма на Община Чирпан за 

2022 година ; 

 

2. Дава съгласие,  като мярка за справяне с COVID – 19- диагностициране  и 

последващо ограничаване разпространението  на COVID – 19,  68 829 лева  

от предоставените на Община Чирпан средства по ПМС № 326 от 2021 

година да се използват за закупуването на Ехографска система за нуждите 

на „МБАЛ-Чирпан”ЕООД-гр.Чирпан; 

 

 

3. 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 
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