
П Р О Т О К О Л 

 
ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 Г. НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

Днес, 17.09.2021 година от 10.00 часа в голямата зала на Община Чирпан се 

проведе обществено обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на 

Община Чирпан за 2020  година. 

 

В определения от закона срок, Председателят на Общински съвет-гр.Чирпан 

отправи покана към всички граждани, фирми, бюджетни организации и всички 

заинтересовани лица,  да се включат в обсъждането на отчета на бюджета на Община 

Чирпан за 2020г. Датата, часът и мястото на общественото обсъждане бяха 

предварително оповестени на интернет страницата на Община Чирпан и на страниците 

на местен вестник. 

 

 

В 10.00ч. на 17.09.2021г. в голямата зала на Община Чирпан присъстваха 

Председателя на Общински съвет-гр.Чирпан, представители на месните медии и 

експерти от общината. 

  

Обсъждането откри г-н Иван Станчев-Председателя на Общински съвет-

гр.Чирпан.Той обърна внимание на законовите разпоредби с който са регламентирани 

задълженията на Председателя и на Кмета на Община Чирпан, сроковете и начина на 

представяне на отчета на бюджета за предходната година. 

Председателят на Общински съвет даде думата на главния счетоводител на 

Община Чирпан за представяне на по-подробна информация по отчета на бюджета на 

Община Чирпан за 2020 година.Главният счетоводител се спря на основни моменти от 

доклада на Кмета на Община Чирпан за изпълнението на бюджет към 31.12.2020 

година.Той обърна внимание на първоначалния план на бюджета, приет с Решение №43 

от 30.01.2020 година, на настъпилите промени през бюджетната година, в резултат на 

корекции от Министерство на финансите и получените трансфери от други бюджетни 

организации и ведомства, на извършените разходи през бюджетната година и на 

формирания преходен остатък към 31.12.2020 година. Разгледа се изпълнението на 

инвестиционната програма на общината за 2020 година, на извършените разходи от 

бюджетни средства и от средства от сметки на Европейския съюз.Главният 

счетоводител обърна внимание и на отчета на общинския дълг, като елемент от отчета 

за изпълнение на бюджета, достигнатите параметри към края на годината, източниците 

и предназначението на средствата. 

На обявеното обществено обсъждане на годишния отчет за изпълнение на 

бюджета не се зададоха  въпроси за изпълнение на бюджета на Община Чирпан за 2020 

година. 

 

 

 

                                                                                                           Протоколист: 

                  /Донка Нарлиева/ 


