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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:Одобряване на Разчет за финансиране на капиталови 

разходи   през 2023 година.   
 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Към настоящия момент няма приет ЗДБРБ за 2023 година, приет е т.нар. 

„удължителен закон“ за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет 

на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна 

каса за 2022 г., обн., ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г., в сила от 1 януари 2023 г.).„ 

Към настоящия момент Община Чирпан няма приет бюджет и няма одобрен 

разчет за финансиране на  капиталови разходи за 2023 година. С Решение № 435 от 

12.04.2022г.   Общинска съвет-гр.Чирпан е приел Разчета за финансиране на 

капиталови разходи през 2022 година, същият е  актуализиран и допълван с 

Решения на Общински съвет-гр.Чирпан за актуализация на бюджета. 

В изпълнение на разпоредбите  от Закона за прилагане на разпоредбите на 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета 

на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2022 г и ПМС № 7/19.01.2023г. за 

уреждане на бюджетните отношения през 2023 година, Министерство на 

финансите разработи указания до общините/ ФО-1/2023г./ за регламентиране на 

финасовата дейност на общините при действието на „удължителния закон”. 

Съгласно цитираните по-горе нормативни актове и съгласно  дадените 

указания,    капиталови разходи могат да се финансират със средства от получени 

целеви трансфери и от други бюджети, включително получени в предходни години, 

по реда на        чл. 56 от ЗПФ, без да е необходимо решение на общинския съвет. До 

приемане на бюджета на общината от общинския съвет могат да се извършват 

капиталови разходи за обекти, одобрени с решение на общинския съвет от 

предходна година, за които кметът на общината е открил процедура по възлагане 

и/или е сключил договор за възлагане на обществена поръчка и са поети  

ангажименти за разходи в предходна година, които не са изпълнени.. 

До приемането на бюджета на общината общинският съвет, по предложение 

на кмета на общината, може да одобри извършване на капиталовите разходи за 

сметка на преходни остатъци от целева субсидия за капиталови разходи, от 

общински приходи и заемни средства 

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за прилагане на разпоредбите на Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на 

държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., до приемането на ЗДБРБ за 

2023 г., целева субсидия за капиталови разходи за 2023  г. се предоставя на 

общините по реда на чл. 54 от ЗДБРБ за 2022 г. 

Според разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ЗДБРБ за 2022 г. целевата субсидия 

за капиталови разходи по чл. 51 се предоставя на общините до 5-то число на 



текущия месец, въз основа на заявки на общините, при условията и реда, 

определени от министъра на финансите по чл. 53 от същия закон.  

Във връзка с горното Министерство на финансите дава възможност до 

размера на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, определени с чл. 

51 от ЗДБРБ за 2022 г. и чл. 1, ал. 1, т. 1 от ПМС № 229 от 29 юли 2022 г. за 

одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г., 

общинският съвет да одобри за 2023 г. разпределението на средствата от тази 

субсидия по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на 

материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни 

работи, включително за съфинансиране. За Община Чирпан тези средства са в 

размер на 1 502 200 лева. 

Във връзка с изложеното по-горе и във връзка с необходимостта да 

продължи реализацията на инвестиционната програма на община Чирпан от 2022 

година и  необходимостта от включването на нови обекти през 2023 година, 

предлагаме Общински съвет  да приеме  разчет за финансиране на капиталови 

разходи за   2023 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за 

придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни 

и проектни работи, съгласно Приложение № 1 към проекта за решение. 

 

           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, във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за прилагане на 

разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., 

Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за 

бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., обн., ДВ, бр. 104 от 

30.12.2022 г., в сила от 1 януари 2023 г.) и ПМС № 7/19.01.2023 г. за уреждане на 

бюджетни отношения през 2023 г., Общински съвет – Чирпан:  

1.Приема разчет за финансиране на капиталови разходи през 2023 година, по 

обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 1; 

2.Допълването и актуализирането на обектите от Разчета за финансиране на 

капиталови разходи по т.1 да се извършва с Решение на Общински съвет; 

 

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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