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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2022 година
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 . С настоящото предложение за решение
С писмо ФО№ 77/20.10.2021 година бюджетните взаимоотношения Община
Чирпан за 2021година бяха променени на основание ПМС № 326/12.10.2021
година.По сметката на Община Чирпан през 2021 година са получени 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. С настоящото предложение за решение предлагаме със
средства от реализираните икономии по мярката за закупуване на лични предпазни
средства и дезинфектанти и мярката за разходи за организиране на пробовземане за
потвърждаване или отхвърляне на COVID-19 инфекции и разходи за организиране
на „зелени коридори” за ваксиниране срещу COVID-19 да се извърши ремонт на
Общински път SZR 1223/II-66/-Волварово-с.Гита –с.Осларка-Димитриево –Граница
общ.(Чирпан-Димитровград)-Странско- Граница общ.(Димитровград-Опан)-Бял
Извор-/I-5/ . Участъкът е част от четвърти клас пътна мрежа на територията на
Община Чирпан, в изключително лошо състояние и с постъпили сигнали за спешни
ремонтни дейности.С извършването на ремонта ще се улесни достъпа до
населеното място, вкл.достъпа на специализиран транспорт/линейки/ и така ще се
изпълнят дейности по мерки във връзка с COVID-19 за ремонт на улична и пътна
мрежа, с цел улесняване на достъпа на специализиран транспорт/линейки/ до
труднодостъпни места в общината.
С приемането на бюджета на Община Чирпан са предвидени средства в
размер на 76 000 за Инженеринг "Проектиране и изграждане на ОБЩИНСКИ
ПРИЮТ ЗА КУЧЕТА в гр. Чирпан. С настоящото предложение за решение
предлагаме, Общини съвет да даде своето съгласие, за периода 2022-2023 година,
от бюджета на Община Чирпан да бъдат осигурени 150 000 лева за обект
Инженеринг "Проектиране и изграждане на ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА КУЧЕТА в
гр. Чирпан , като годишната задача за 2022 година за обекта се запазва на 76 000
лева.

Предвид изложената по-горе, предлагам на Общински съвет -Чирпан да
приеме следното
РЕШЕНИЕ
На основание чл.21, ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3 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 –Чирпан,
1. Приема променя в плана на разходите по дейности и параграфи, както
следва :
1.1.Местна дейност 469 Други дейности по здравеопазването - 36 000 лева
в т.ч.§1015 „Материали
- 20 000лв
§1020 разходи за външни услуги
-16 000лв.
1.2.Местна дейност 832 „Служби и дейности по поддръж.ремон и
изграждане на пътища”
+ 36 000 лева
§1020 разходи за външни услуги
+ 36 000лв.

2.Дава съгласие ремонтните дейности на Общински път SZR 1223/II-66/Волварово-с.Гита –с.Осларка-Димитриево –Граница общ.(Чирпан-Димитровград)Странско- Граница общ.(Димитровград-Опан)-Бял Извор-/I-5/ да се финансират със
средства по ПМС № 326/12.10.2021 година, като мярка за справяне с COVID-19ремонт на улична и пътна мрежа, с цел улесняване на достъпа на специализиран
транспорт/линейки/ до труднодостъпни места в на територията на общината.
3. Приема, за периода 2022-2023 година, от бюджета на Община Чирпан да
бъдат осигурени 150 000 лева за обект Инженеринг "Проектиране и изграждане на
ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА КУЧЕТА в гр. Чирпан , с годишна задача за 2022
година за обекта 76 000 лева, с източник на финансиране целева субсидия за
капиталови разходи за 2022 година.
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