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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: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2021 година и 

разходване на част от месечните обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 

2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 

2020 г. до 31 декември 2020 г. 

 

           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 .  

Съгласно § 58 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

обнародвани в Държавен вестник бр. 105 от 2020 г., е решено натрупаните 

месечните обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 

1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 

декември 2020 г. внесени в съответните РИОСВ, да бъдат възстановени на 

Общините. Натрупаните средства се разходват по решение на общинския съвет 

чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския 

съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци. 

Възстановените от РИОСВ средства, по сметката на Община Чирпан,  са 

отразени по § 93-36 Друго финансиране –операции с активи   . 

В деловодството на Община Чирпан е постъпил сигнал от изпълнителя на 

проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови 

отпадъци на Община Чирпан”, за необходимостта от извършването на 

допълнителни дейности, за да се гарантира надеждността  на изградените откоси на 

депото и да се постигне устойчивост на ново изграденото съоръжение, 

предотвратяване на  бъдещи инциденти с хора и превозни средства и подобряване 

цялостния облик на прилежащия терен.Прогнозната стойност на допълнителните 

дейности е 31 000 лева. 

Във връзка с изложеното по-горе предлагаме 31 000 лева  от възстановените 

през 2021 година, по сметката на Община Чирпан, месечните обезпечения и 

отчисления  по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., да се използват за 

извършването на допълнителни дейности, гарантиращи  надеждността  на 

изградените откоси на депото. 

С приемането  на бюджет на Община Чирпан  са разчетени средства за 

обслужване на банков кредит. Средствата са заделени като резерв. в дейност 

„Резерв” в параграф 0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи”. 

Общински съвет реши, след договаряне на параметрите по  банковия  кредит и 

определяне на плащанията/погасителна вноска, лихва и такси/ по дълга за 2021 



година, Кметът на Община Чирпан  да внесе в Общински съвет-гр.Чирпан 

предложение за решение, за актуализация на бюджета и разпределяне на 

средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи,  по съответните 

бюджетни параграфи, във връзка с  плащания на погасителни вноски, лихви и такси 

по банковия кредит.  Максималният размер на очакваните плащания по обслужване 

на банковия кредит  за 2021 година са 80 000 лева, в т.ч. годишна такса за 

управление -35 000лв и лихва -45 000лв. 

Със средства от преходен остатък от 2020 година от целева субсидия за 

капиталови разходи  e предвидено  да се финансира подмяната на дограма в  

сградата на МЦ „Николай Тошев" на стойност 82 811лв.След проведена 

обществена поръчка  разходът за подмяна на дограмата ще е   60 386 лева. В 

приложение1 предлагаме актуализация в разчетите за финансиране на капиталови 

разходи със средства от целева субсидия за 2021 година и средства от преходен 

остатък от 2020 година и включване на нови обекти в инвестиционната програма на 

Община Чирпан за 2021 година. 

Поради възникнала необходимост от спешен ремонт на покрива на ДГ 

Здравец гр. Чирпан, се предлага сумата предвидена за ремонт на тротоарната 

настилка на улица Петър Генов, която е недостатъчна за изпълнение на обекта да 

бъде пренасочена за инженеринг и строителен надзор на ремонта на градината. 

 

           Предвид изложената по-горе необходимост от актуализация на бюджета на 

Община Чирпан,  предлагам на Общински съвет -Чирпан да приеме следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  

На основание чл.21, ал.1,т.6 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 – 

гр.Чирпан , 

 

1.Увеличава плана на  общинските приходи със сумата    + 31 000 лева , 

както следва: 

            1.1 По § 93-36 Друго финансиране –операции с активи   + 31 000лв. 

 

 2. Приема променя в плана на разходите  по дейности и параграфи, както 

следва : 

2.1.Местна дейност 627 Управление на дейностите по отпадъците 

                                                                                                               +31 000лева 

                    в т.ч.  §1020  разходи за външни услуги                                   + 31 000лв.  

 

2.2.Местна дейност 469 Други дейности по здравеопазването       -20 134лева 

                    в т.ч. 5100 Основен ремонт ДМА                                               -20 134лв  

                            в т.ч „ Ремонт на сградата на медицински център „Д-р Николай 

Тошев” гр. Чирпан – първи етап подмяна на дограма”                              - 20 134 лв. 

 

 

 

           2.3.Местна дейност 740 „Музеи, худ.галерии, паметници на културата 

и етн.компл. с местен характер”                                                                  +14 800лева 

                         в т.ч. 5100 Основен ремонт ДМА                                       +14 800лв  



                              в т.ч. Консервационно-реставрационни дейности на музеен 

ансамбъл "Къща-музей на П.К.Яворов" гр. Чирпан                                  + 11 800лв. 

   Консервация, реставрация и адапация на "Къща на Илия Тянков" гр. 

Чирпан                                                                                                            +    3 000лв.   

  

      2.4. Доф.на дел.от държ.дейност 530 Център за настаняване от семеен тип     

                                                                                                                 +5 334лева 

                       в т.ч.§52-03Прид. на др оборудване,машини и  съоръжения +5 334лв 

                                   в т. ч.Доставка и монтаж на газови котли/2 бр./ за ЦНСТ-

гр.Чирпан           

                                                                                                                             + 5 334лв. 

 

 

             2.5.Местна дейност 910 „Разходи за лихви”                               +45 000лева 

в т.ч.  §2221 ”разходи за лихви по заеми от банки в страната ”             +45 000 лв 

 

2.6.Местна дейност 997 „Др.разходи некласиф.по др. функции” + 35 000лева 

                    в т.ч.  §1069   Други финансови услуги                            + 35 000лв.  

 

2.7.Местна дейност 998 „Резерв”                                                -80 000лева 

                    в т.ч.  §0098 Резерв за непредвидени и неотл. разходи    - 80 000  лв.  

 

 

3. Във връзка с разпоредбите на  § 58 от Преходни и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс,  дава съгласие 31 000 лева от  натрупаните месечните 

обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона 

за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., 

възстановени от РИОСВ по сметката на Община Чирпан,  да се използват  за 

извършването на допълнителни дейности , гарантиращи надеждността  на 

изградените откоси на рекултивираното депо, постигне устойчивост на ново 

изграденото съоръжение, предотвратяване на  бъдещи инциденти с хора и превозни 

средства и подобряване цялостния облик на прилежащия терен. 

 

4. Приема промяна в  разчета за финансиране на капиталови разходи, 

съгласно Приложение № 1. 

 

 

5.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 

 

Съгласувано с юрист: 

 

 

 


