
 
 

Д О К Л А Д 
 

по отчета за изпълнение на бюджета на Община Чирпан 
за 2020 година 

 
Отчетът на Община Чирпан към 31.12.2020 година   е изготвен  в съответствие 

със Закона за бюджета на Република България за 2020 година, Закона за публичните 

финанси, Постановление № 381 от 30.12.2019г. на МС за изпълнение на държавния 

бюджет за 2020г., ДДС № 9 от 2020г. относно изготвянето и представянето на 

тримесечните отчети за касовото изпълнение , оборотните ведомости и друга отчетна 

информация към 31.12.2020г. на бюджетните организации, както и с получените  други  

писмени указания от Министерство на финансите по съставяне и изпълнение на 

общинския бюджет. 

Представеният отчет  е сборен и включва в себе си отчетите на Община 
Чирпан, като първостепенен разпоредител с бюджет и отчетите на второстепенните  
разпоредители с бюджет, определени с решение на Общински съвет-гр.Чирпан, в 
т.ч.СУ „П.К.Яворов” гр.Чирпан, ОУ„Св.св.Кирил и Методий”гр.Чирпан, ОУ „Васил 
Левски” гр.Чирпан, НУ „Св.Климент Охридски” гр.Чирпан, ОУ „Отец Паисий” с.Зетьово, 
ОУ „Кирил и Методий” с.Свобода, ОУ „Васил Левски” с.Гита, Исторически музей-
гр.Чирпан, Къща музей»Пейо К. Яворов»-гр.Чирпан Дейност „Образование” - 
включваща  дейностите от функция „Образование”, неприлагащи системата на 
делегирани бюджети (целодневни детски градини, ученически столове, извънучилищни 
дейности и други дейности по образованието) ,ОП „Чистота” и Професионална 
гимназия по селско стопанство гр.Чирпан.  

 
І.Настъпили промени по бюджета на Община Чирпан към 31.12.2020година 
 

      Бюджетът на Община Чирпан  за 2020 година е приет от Общински съвет-
гр.Чирпан с  Решение № 43/30.01.2020г. 

   
 Към 31.12.2020 г. Министерство на финансите е  извършело  корекции в 
бюджетните взаимоотношения между Община Чирпан и Централния бюджет, както 
следва: 
 

1. С писмо с изх.№ ДПРС – 1/24.02.2020 г. увеличава бюджетните 
взаимоотношения с ЦБ по§ 31-28 с 94 067 лв., от тях компенсации за 
безплатни и по намалени цени пътувания за І-во тримесечие – 21 793 лв. и  
Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283,ал.2 от Закона за 
предучилищното и училищното образование за І-во тримесечие на 2020 
година – 72 274лв. ; 
 

2. С писмо № ФО –06/05.03.2020 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с 
ЦБ по § 31-11 със 170 300лв. средствата следва да се разходват за 
възнаграждения и осигурителни вноски на кметове и кметски наместници 
през 2020 година; 

 
3. С писмо № ФО –14/28.04.2020 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с 

ЦБ по § 31-18 с 3 470лв. за възстановяване на фактически изплатените 
средства за присъдена издръжка за първо тримесечие на 2020 година 



 
4. С писмо № ФО –15/28.04.2020 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с 

ЦБ по § 31-18 с 313лв. за възстановяване на фактически изплатените 
средства за пътни разходи на правоимащите болни; 

 
5. С писмо № ФО –17/28.04.2020 г. се  намалят бюджетните взаимоотношения 

с ЦБ по § 31-11 с 3 660лв. , във връзка с промяната на натуралните 
показатели за медицинско обслужване в здравен кабинет в детски градини и 
училища, съгласно информационната система на МОН към 01.01.2020г. 

 
 

6. С писмо № ФО –11/15.04.2020 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с 
ЦБ по § 31-11 с 10 534 лв. за компенсиране на част от разходите за 
транспорт на педагогическия персонал; 
 

7. С писмо № ФО – 12/27.04.2020 г. са намалени  бюджетните 
взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 6 304 лв. Корекцията на средствата за 
делегираните от държавата дейност по образование е определена съгласно 
информация за 2020 година за броя на децата и учениците , съгласно 
информационна система на МОН; 

 
8. С писмо № ФО – 18/04.05.2020 г. са увеличени  бюджетните 

взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 със 123 840лв. Одобрените допълнителни 
трансфери, по бюджета на общината са за закупуване на познавателни 
книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и 
учениците до VІІ клас от общинските детски градини и училища. 

 
9. С писмо № ФО – 19 / 04.05.2020 г. са увеличени  бюджетните 

взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 249 362 лв. Средствата са 
предназначени за общинските училища и детски градини за работа с деца и 
ученици от уязвими групи/231 923лв/ и за финансиране на паралелки за 
придобиване на квалификация по защитени специалности/ 17 439лв/; 

 
10. С писмо с изх.№ ДПРС – 3/27.04.2020 г. увеличава бюджетните 

взаимоотношения с ЦБ по§ 31-28 с 51 236 лв. за  Компенсации за транспорт 
на деца и ученици по чл.283,ал.2 от Закона за предучилищното и 
училищното образование за второ тримесечие на 2020 година ; 

 
 

11. С писмо № ФО – 20 / 14.05.2020 г. са увеличени  бюджетните 
взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 810 лв. Средствата са предназначени за 
изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби от държавни, общински и частни училища. 
 

12. С писмо № ФО –28/22.07.2020 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с 
ЦБ по § 31-18 с  4 100лв. за възстановяване на фактически изплатените 
средства за присъдена издръжка за първо второто тримесечие на 2020 
година 

 
13. С писмо № ФО –29/22.07.2020 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с 

ЦБ по § 31-18 със 158лв. за възстановяване на фактически изплатените 
средства за пътни разходи на правоимащите болни през второто 
тримесечие на 2020г.; 

 
 



 
14. С писмо № ФО – 27 / 07.07.2020 г. са увеличени  бюджетните 

взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 9 632 лв. 9 172 лева от средствата са за 
финансово осигуряване на НП „Оптимизиране на вътрешната структура на 
персонала” и 460 лева за възстановяване на транспортни разходи на 
педагогическите специалисти 

 
15. С писмо № ФО –32/29.07.2020 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с 

ЦБ по § 31-18 с 700лв. Средствата са целеви за ремонт, възстановяване, 
изграждане и довършване на военни паметници; 

 
16. С писмо № ФО – 36 / 05.08.2020 г. са увеличени  бюджетните 

взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 със 54 704 лв. Средствата са за функции 
„Здравеопазване” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” във 
връзка с увеличение на единните разходни стандарти за периода 01.08.-
31.12.2020г. за съответните функции; 

 
17. С писмо № ФО – 35 / 05.08.2020 г. са увеличени  бюджетните 

взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 7 297лв. Средствата са за изплащане на 
минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа 
активност,физическо възпитание и спорт; 
 

 
18. С писмо № ФО – 41 / 14.09.2020 г. са увеличени  бюджетните 

взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 със 182 139 лв. Средствата са за 
финансово осигуряване по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на 
персонала” ; 
 

19. С писмо № ФО – 45 / 28.09.2020 г. са увеличени  бюджетните 
взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 65 77 лв. Средствата са за финансово 
осигуряване по НП „Съвременна образователна среда ” ; 

 
20. С писмо № ФО – 44 / 28.09.2020 г. са увеличени  бюджетните 

взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 53 166 лв. Средствата са за финансово 
осигуряване по НП „Съвременна образователна среда ”-51 766лв и 
НП”Заедно за всяко дете” 1 400лв. ; 
 

21. С писмо № ФО –49/23.10.2020 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с 
ЦБ по § 31-18 със 291лв. за възстановяване на фактически изплатените 
средства за пътни разходи на правоимащите болни през третото тримесечие 
на 2020г.; 

 
 

22. С писмо № ФО –48/23.10.2020 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с 
ЦБ по § 31-18 с 3 055лв. за възстановяване на фактически изплатените 
средства за присъдена издръжка за третото тримесечие на 2020 година 
 

23. С писмо № ФО – 53 / 03.11.2020 г. са увеличени  бюджетните 
взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 със 36 261 лв. Средствата са за 
финансово осигуряване по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на 
персонала” ; 

 
24. С писмо № ФО – 52 / 02.11.2020 г. са увеличени  бюджетните 

взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 със 46 692 лв. Средствата са закупуване 
на компютри на нуждите на училищата; 



 
25. С писмо № ФО – 55 / 24.11.2020 г. са увеличени  бюджетните 

взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 22 234 лв. 9 172 лева от средствата са 
за възстановяване на транспортни разходи на педагогическите специалисти 

 
26. С писмо № ФО – 56 / 25.11.2020 г. са увеличени  бюджетните 

взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с35 891 лв. Средствата са за финансово 
осигуряване по НП „Съвременна образователна среда ”-23 816лв,  
НП”Заедно в грижата за всеки ученик” 1 188лв., НП”Без свободен час” 
10 887лв. 

 
27. С писмо № ФО – 60 / 02.12.2020 г. са увеличени  бюджетните 

взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 19 311 лв. Средствата са с целево 
предназначение и са изплащане на допълнително възнаграждение за 
постигнати резултати от резултатите на Директорите на общинските 
училища, детски градини и ЦПЛР 

 
28. С писмо №08-00-2170/ 11.12.2020 г.  на Министерство на Финансите са 

увеличени  бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 74-00 „Временни 
безлихвени заеми”  с  2 267 261лв. Средствата са предоставени както 
следва 991 873 за изплащане на задължения към ДФ земеделие по 
главниците за наложени финансови корекции и 1 275 748лв. за сумите за 
ДДС по наложени финансови корекции. 

 
29. С  писмо № ФО – 70 / 17.12.2020 г. са увеличени  бюджетните 

взаимоотношения с ЦБ по § 31-18 с 1 999 000 лв. Средствата са с целево 
предназначение и с тях могат да се финансират само разходи за обектите и 
за дейностите, определени с ПМС № 360 от 10.12.2020г. 

 
30. С писмо с изх.№ ДПРС – 5/15.12.2020 г. увеличава бюджетните 

взаимоотношения с ЦБ по§ 31-28 с 54 359 лв., от тях компенсации за 
безплатни и по намалени цени пътувания за четвърто  тримесечие /-/17 787 
лв. и  Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283,ал.2 от Закона 
за предучилищното и училищното образование за четвърто тримесечие на 
2020 година  72 146лв. ; 

 
31. С писмо № ФО – 63 / 15.12.2020 г. са увеличени  бюджетните 

взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 с 11 991лв. Средствата са за финансово 
осигуряване по НП „Съвременна образователна среда ” 4 911лв,  НП”ИКТ в 
системата на училищно и предучилищно образование”  7080лв., 

 
32. С писмо № ФО – 61 / 10.12.2020 г. са увеличени  бюджетните 

взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 със  2 064 лв. Средствата са за 
финансово осигуряване по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на 
персонала” ; 

 
 
33. С писмо № ФО – 59 / 02.12.2020 г. са увеличени  бюджетните 

взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 със   3 804 лв. Средствата са за издръжка 
на защитени специалности и специалности  
. 

34. С писмо № ФО – 76 / 23.12.2020 г. са увеличени  бюджетните 
взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 със   43 713 лв. Средствата са за 
общинските училища и са с предназначение осигуряване на 



противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението 
на СОVID 19 . 

35. С писмо № ФО – 75 / 22.12.2020 г. са увеличени  бюджетните 
взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 със   13 271 лв. за финансово осигуряване 
на дейности по национални програми в образованието. 
 

36. С писмо № ФО –65/16.12.2020 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с 
ЦБ по § 31-18 с 3 968лв. за възстановяване на фактически изплатените 
средства за присъдена издръжка за четвърто  тримесечие на 2020 година 

 
37. С писмо № ФО –66/16.12.2020 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с 

ЦБ по § 31-18 със 112лв. за възстановяване на фактически изплатените 
средства за пътни разходи на правоимащите болни през четвъртото 
тримесечие на 2020г.; 

 
38. С писмо № ФО –74/22.12.2020 г. увеличава бюджетните взаимоотношения с 

ЦБ по § 31-18 с  5 300лв. за възстановяване на фактически направените 
разходи за превенция и ограничаване разпространението на COVID 19 

 
Уточнения годишен план  на приходите с държавен характер  към 31.12.2020 е 15 594 
816, в т.ч. 
               

  § 31-11  обща субсидия и др.трансфери за държ.дейности     12 863 170лв.; 
  § 31-13  получени от общини целеви субс. от  ЦБ за кап.разх.       30 033лв.; 
  § 31-18  получени от общини целеви трансфери от  ЦБ                  16 167 лв. 
  § 31-28  получени от общини целеви трансфери от  ЦБ                199 662 лв. 

              § 61-00 Трансфери  между бюджети                                             870 765лв. 
              § 62-00 Трансфери между бюджети  и ССЕС                                   9 928лв. 
              § 64-00 Трансфери от ПУДООС                                                         9 974лв. 
 
              План на реализирани собствени приходи,получени дарения и др.неданъчни 
приходи  за държавните дейности 
                                                                                                                            181 708лв. 
              Събрани средства и изв.плащания от/за  сметки за СЕС        - 210 105лв. 
              Остатък по сметки от предх.период                                           1 623 514 лв                                   

    
 
 
 
         Наличност за делегираните от държавата дейности  в края на периода е  
2 126 935 лв. 
 
 
Планът на приходите  с общински характер към 31.12.2020г. е 8 673 194лв. и  е 
подробно представен в Приложение № 1  
 
 
Наличността по бюджетната сметка  в края на периода,за местни дейности е  2 649 723 
лв. 
 

 
 
       В Приложение № 1 и 2, в колона „уточнен годишен план към 31.12.2020г.” са 
отразени  всички настъпили промени по приходните и разходните параграфи, в 
резултат на получени трансфери, дарения и вътрешни компенсирани 



промени.Отразяването на промените е в съответствие със законовите разпоредби, 
решенията на Общински съвет и получените указания от МФ. 

 
ІІ.Изпълнение на приходната и разходната  част на бюджета на Община 

Чирпан. 
 
 

Към 31.12.2020 година общата сума на отчетените балансирани  бюджетни 
постъпления и извършени  разходи  на касова основа е  17 254 615 лева.  

 
 

Взаимоотношенията на Общината с Републиканския бюджет  са изпълнени  

както следва: 

-по § 31-11 „Обща  субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за 

общини” са постъпили  12 863 170лв.           

 

                                        

 -по § 31-12 „Обща изравнителна субсидия и др. трансфери  за местни дейности”  

изпълнението е  1 903 900лв 

-по § 31-13 „Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи”  към 

31.12.2020г са отчетени  765 400лв . 

-по § 31-18 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ  чрез кодове в СЕБРА 

488 001ххх-х”  2 020 467лв 

-по § 31-28 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ  чрез кодове в СЕБРА 

488 002ххх-х”  изпълнението е   141 271лева. 

  По § 61-00„Трансфери между бюджети”/нето/ отчетените  /-/ 547 759  лева са със 

следните източници и предназначения: 

-от МТСП по програми за осигуряване на заетост   88 756 лв.. 

-трансфер от МТСП в размер  768 516 лв.,нетен размер на  получените средства по 

бюджетната сметка на общината за обезпечаване на разходи за асистенти по Закона за 

личната помощ 

-714лв. са постъпили от ЦИК 

- 7 635 лева са получени по бюджетните сметки на общинските училища от МОН 

-11 395 лева получен трансфер от Министерство на културата по сметката на Къща 

музей»Пейо К. Яворов»-гр.Чирпан за проект «Закупуване на музеен реквизит за 

изложбата в експозиционната зала на  Къща музей»Пейо К. Яворов»-гр.Чирпан» 

-333 лева са получени от ДФЗ РА по сметка на ПГСС; 

-   /-/1 275 748 лева трансфер към ДФЗ за възстановяване на ДДС върху наложена 

корекция. 

-4 811 лева трансфер от МТСП за закупуване дребна техника  в ЦНСТ-гр.Чирпан 



-18 342 лева получен трансфер от МРРБ 

 

     -по § 61-02 са отчетени /-/ 172 513 лв -отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО за 

обезвреждане на отпадъци чрез депониране, дължими от Община Чирпан, като 

ползвател на депото, преведени по банковата сметка на Община Стара Загора-

собственик на депото.Отчитането е съгласно получено писмо с изх.№ 10-11-1706/2017г. 

от Община Стара Загора   

            По § 62-00”Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС”/нето/  в 

отчетна форма Б-3 към 31.12.2020г. са отчетени   /-/ 4 469 183   лева, както следва: 

/+/     115 385   лв. получен трансфер /компенсация/ за предоставяне на здравно-

социални услуги по проект „Патронажна грижа”; 

/-/25 887лева  трансфер  към  проект „Нова възможност за младежка заетост”; 

/-/3753 лева трансфер към проект Обучение и заетост 

/-1 582 000/ трансфер от бюджета към проект "Изграждане на ПСОВ и довеждащи 

колектори в гр.Чирпан”  по ОП"Околна среда 2014-2020 с източник усвоен заем от фонд 

„ФЛАГ” за финансиране на собственото участие на общината по проекта; 

/- 1  982 498/ трансфер към сметки за средства от ЕС, адм. от РА към ДФЗ,  

/-/ 991 873 лева трансфер  към сметки за средства от ЕС, адм. от РА към ДФЗ с източник 

на средствата безлихвен заем от Централния бюджет за погасяване на главница на 

наложена финансова корекция; 

/+/ 9 928лв. е отчетен трансфер на средства, получени от Министерство на 

здравеопазването /предназначени за възнаграждения на здравните медиатори в размер 

на една МРЗ на месец, във връзка с covid кризата/ .Получаването на средствата е 

отразено , като получени средства в сметки за СЕС и прехвърлени в бюджетната сметка 

на общината. 

/-/ 8 449 трансфер към сметка финансово правна форма 42-сес –ра 

/-/ 36 лв.трансфер към проект „Патронажна грижа” 

 

 

Общата наличност по левовата бюджетна  сметка в лева към 31.12.2020г  е   

 4 710 740лв, Наличността в левова равностойност по валутна сметка е 

75 918лв. 

Изпълнението на разходите към 31.12.2020г. е  17 254 615  лв., в т.ч.: 
 
         - за държавни дейности изпълнението е 13 709 107 лв  
         - за местни дейности изпълнение – 3 118 256лв 
         - дофинансирането на държавната дейност- изпълнение   427 252лв 
 
  



 
 

 
   

Заедно с касовия отчет на общината е   изготвен  разчет на извършените 
капиталови разходи  към 31.12.2020г.Общият размер на отчетените капиталови 
разходи към 31.12.2020г. е  12 445 914лв. 

В касовите отчета за сметките за средства от ЕС, администрирани от НФ към 
МФ, са отчетени капиталови разходи в размер на   11 633 607лв. 

 В касовия отчет към 31.12.2020 година разходите   във връзка реализацията на 
проект BG 16M1OP002-1.009-0003 "Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в 
гр.Чирпан”  по ОП"Околна среда 2014-2020  са отчетени в бюджетна  дейност 626 „ 
Пречистване на отпадъчните води от населените места”.Капиталовите разходи по този 
проект са 11 380 248  и са отчетени по § 52-06”Изграждане на инфраструктурни 
обекти”.За финансирането на тези разходи  са усвоени два кредита от фонд ФЛАГ в 
размери съответно 1 582 000 лева  и 2 300 000 лева  

В касовия отчет към 31.12.2020 година разходите   във връзка реализацията на 
проект BG 16M1OP002-1.010-0022 "Закриване и рекултивация на общинско депо за 
неопасни твърди битови отпадъци на Община Чирпан”  по ОП"Околна среда 2014-2020  
са отчетени в бюджетна  дейност 627 „ Управление на дейностите по отпадъците”.Като 
капиталови  разходи по този проект са отчетени  249 189лв., в т.ч. 7 137 лева за 
закупуване на компютърна техника и 242 052 лева са отчетени по § 52-06”Изграждане 
на инфраструктурни обекти” 

 
            С Решение № 546 от 25.07.2019г. на Общински съвет-гр.Чирпан е дадено 

съгласие Община Чирпан да представи в МФ своето искане за трансформиране на 

част от средствата за капиталови разходи в средства за извършване на неотложни 

текущи ремонти на общинските пътища.Искането на Община Чирпан е удовлетворено 

и с писмо № ФО-32/30.07.2019г. са трансформирани 259 774 лева от целевата 

субсидия за капиталови разходи в средства за извършване на неотложни текущи 

ремонти.Към 31.12.2019г  отчетените разходи за текущи ремонти на общински пътища 

са 182 569 лева.Същите са отчетени по § 10-30”Текущ ремонт „в дейност 832 „Служби 

и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища”.Ремонтите са приключили 

и съгласно разпоредбите на чл.42, ал.4 от ПМС 381/2018г.  за изпълнението на 

държавния бюджет на РБ за 2020 година Общински съвет  е взел решение за 

разходване на неусвоената сума от 77 205 лева по обекти през 2020г. Към 31.12.2020 

година  неусвоените средства от трансформираната субсидия са в размер на 4 920 лв  

и са от  обект  ремонт на път SZR 2224 -/SZR 1223 Воловарово -Гита -Държава , 

община  Чирпан” от км. 0+000 до км.3+000 . През 2021 година е предвидено с тези 

средства да се финансира същия обект. 

 
През 2019 година по бюджетната сметка на ПГСС-гр.Чирпан са постъпили от 

МОН целеви средства за реконструкция на физкултурен салон в размер на 150 000 
лева.Към 31.12.2020 година средствата не са усвоени и ще се разходват през 2021 
година при спазване на целевото си предназначение. 

Към 31.12.2020 година по бюджета на Община Чирпан по § 31-13”Получени от 
общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи” са отчетени  765 400 лева. 



Към 31.12.2020 година в отчетените капиталови разходи в сводния отчет за 
финансиране на капиталови разходи  и в отчета за финансиране на капиталови 
разходи по обекти с източник на финансиране целева субсидия са 221 774 лева. 

Разликата от 543 626 лева е неусвоени средства,налични по сметката на 
общината към 31.12.2020г.Средствата през 2021 година ще се разходват съгласно 
одобрените от общинския съвет разчети за финансиране на капиталови разходи през 
2020 година, а при приключване на обектите, неусвоените средства, съгласно 
одобрени разчети за 2021 година. 40 000 лв  от целевата субсидия са месечни вноски  
за погашения по договор  за придобиване на Компютърен томограф за нуждите на 
МБАЛ-Чирпан ЕООД, съгласно Решение № 83 от 26.03.2020 година на Общински 
съвет-гр.Чирпан.Средствата са отчетени по § 93-18 „Погашения по финансов лизинг и 
търговски кредит” 

Капиталовите разходи,  извършени от общинските училища на територията на 
Община Чирпан, прилагащи системата на делегиран бюджет са   171 821 лв. С писмо 
№ ФО – 52 / 02.11.2020 г. са увеличени  бюджетните взаимоотношения с ЦБ по § 31-11 
със 46 692 лв. Средствата са закупуване на компютри на нуждите на училищата; 

Разходи в общинските училища са извършени съгласно разпоредбите на Чл. 39. 
(1)  от ПМС № 381 от 30.12.2019г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2020 г.  по решение на директора, при условие че са осигурени другите 
разходи, от делегирания бюджет на -училището, детската градина или центъра за 
подкрепа на личностното развитие могат да се извършват основни ремонти и да се 
придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник:  

 
1. остатъци от предходни години, с изключение на целевите средства, преминали 

в преходен остатък;  
2. собствени приходи;  
3. субсидия - по формула.  

 
ІІІ.Отчет на сметките за средства от ЕС на Община Чирпан към 

31.12.2020година. 

Наличността по извънбюджетна сметка 7443  към 01.01.2020г е 262 044 лева.  
 
В Приложение № 4 е изготвен подробен отчет за получени средства и 

извършени разходи от сметки за средства от ЕС 
 

Отчетна форма СЕС-3-ДЕС включва отчетите на СУ”П.К.Яворов”-гр.Чирпан и 
отчетите на ПГСС-гр.Чирпан второстепенни разпоредители с бюджет към бюджета на 
Община Чирпан.В съответната форма са отчетени приходи и разходи по програма 
„Еразъм +”  
Отчетна форма СЕС-РА, включва отчетите на ПГСС-гр.Чирпан – второстепенен 

разпоредител с бюджет и отчет на Община Чирпан-като първостепенен разпоредител с 

бюджет.По параграф 62-02 е отчетена сумата  /- /  2 974 371 лева трансфер към 

Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция  по акт за установяване на 

публично вземане/финансова корекция 

В края на отчетния период наличността по сметка 7443  е  46 549лв.. 
 
                     ІV. Отчет по  основните финансови показатели на  

контролирани от общината лица, които попадат в подсектор "Местно 
управление" и не са разпоредители с бюджет по бюджета на общината. 

 
 



За Община Чирпан в подсектор "Местно управление" попада  „МБАЛ-Чирпан” 
ЕООД.  

 
                    V.Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 

година 
 
Съгласно разпоредбите на чл.9 от Закона за общинския дълг /ЗОД/, кметът 

изготвя годишния отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в общинския 
съвет като неразделна част от отчета за изпълнение на общинския бюджет. 

Към 31.12.2020 година Община Чирпан има задължения под формата на общински 
дълг в размер на 6 540 783 лева, в т.ч. 
-дълг по   кредит от фонд „ФЛАГ” за   финансиране на собствено участие на общината 
по проект „Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр.Чирпан”, финансиран по 
ОП”Околна среда”,  в размер на 1 525 162лв. 
-дълг по   кредит от фонд „ФЛАГ” за   реализацията на  проект „Изграждане на ПСОВ и 
довеждащи колектори в гр.Чирпан”, финансиран по ОП”Околна среда”,  в размер на 
2 500 000лв.; 
-общински дълг под формата на безлихвен заем от ЦБ, по реда на чл.103, ал.1 от ЗПФ 
за изплащане на задължения към ДФ Земеделие по главницата на наложени 
финансови корекции и суми за ДДС върху тях , в размер на 2 267 621 лв.; 
-общински дълг по договор за придобиване на медицинска апаратура –компютърен 
томограф, в размер на  248 000 лева; 

Предлагаме на Вашето внимание Приложение № 6 към проекта за решение, 
съдържащо отчетни данни за състоянието  дълга на Община Чирпан към 31.12.2020 
година, изготвено съгласно одобрения формуляр-Приложение № 15 към ФО1 от 2021г. 
на МФ. 

 
                          


