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ОТНОСНО:  Допълнение на решение № 246 / 25.02.2021 г. на Общински съвет - 

Чирпан 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В мотивите към предложението за решение относно приемане на бюджета на 

Община Чирпан за 2021 година, III. Функция “ Образование”, е записано, че през 

2021 година се предвижда детските градини на територията на Община Чирпан и ЦПЛР 

да преминат на делегирани бюджети, считано от 01.04.2021 г.  

В проекта за решение, приет от Общински съвет – Чирпан с решение № 246 / 

25.02.2021 г., в т.11.2 е посочено, че се закрива второстепенен разпоредител с бюджет 

„Дейност „Образование” - включваща  дейностите от функция „Образование”, 

неприлагащи системата на делегирани бюджети”, считано от 01.04.2021 г.. Със същата 

точка са определени като второстепенни разпоредители с бюджет, прилагащи 

системата на делегиран бюджет детските градини на територията на община Чирпан и 

ЦПЛР „П.Р.Гарвалов” - гр.Чирпан.  

При изброяването на функциониращите детски градини, които от 01.04.2021 г. 

стават второстепенни разпоредители с бюджет, прилагащи системата на делегиран 

бюджет, е пропусната ДГ „Калина Малина”, гр.Чирпан. 

 

В тази връзка 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 и ал.2  от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси и във връзка 

с решение № 246 / 25.02.2021 г. на Общински съвет - Чирпан, Общински съвет – 

Чирпан допълва свое решение № 246 / 25.02.2021 г., както следва: 

 

1. В т.11.2 се създава нова т.11.2.5 със следния текст: „ДГ „Калина Малина”, 

гр.Чирпан. 

 



На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Чирпан допуска предварително 

изпълнение на решението от деня на приемането му, тъй като от закъснението на 

изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: …………………………. 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

Съгласувал: …………………………. 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 

 

 


