ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ЧИРПАН
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 писмо № 46/11.08.2022г. на Министъра на финансите са променени
бюджетните взаимоотношения между Община Чирпан и Централния бюджет и са
предоставени допълнителни средства под формата на целева субсидия за
капиталови разходи, в размер на 386 700 лева, съгласно разпоредбите на ПМС №
229 от 29.07.2022 година. Допълнително предоставените средства се разпределят
по дейности и обекти с решение на Общински съвет.
От допълнително предоставените средства предлагаме да се разпределят
средства за Обособяване на Ковид отделение/зона на МБАЛ ЧИРПАН
ЕООД.Общата стойност на средствата, необходими за Обособяване на Ковид
отделение/зона на МБАЛ ЧИРПАН ЕООД e 461 771 лева, като 162 322 лева се
осигуряват от външни източници, 57 395 лева се осигуряват от реализирани
икономии от обекти, финансирани със средства от целева субсидия по ЗДБРБ за
2022 година и разликата от 242 054 лева - с предоставена субсидия по ПМС
229/2022г..
Предлагаме 34 500 лева от средствата по ПМС 229/2022г. да са за ремонтни
дейности по покривната конструкция на читалището в село Спасово.
Предвиждаме 101 506 лева за ППР за
Обследване за енергийна
ефективност, технически доклад, технически паспорт и изработване на КСС по
окрупнени показатели, във връзка с предстоящи основни ремонти по общински
сгради и 8 640 лева за проект за Енергийно ефективни мерки по сградата на
Община Чирпан . Общата стойност на инвестиционния проект за Енергийно
ефективни мерки по сградата на Община Чирпан е 30 000 лева. От средствата по
ПМС 229/2022г. предвиждаме да се заплати сумата от 8 640 лева ,като разликата до
пълната сума се заплаща при одобряване на проекта за външно финансиране, със
средства по финансиращата програма.
Сумата от 386 700 лева е разпределена по обекти в приложение № 1 към
проекта за решение.
Съгласно чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси общинският съвет
може да одобрява компенсирани промени между показателите, както и между
отделните обекти, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови
разходи, като тези промени се одобряват в рамките на бюджетната година. С
приемането на бюджета на Община Чирпан е приет и разчет за финансиране на

капиталови разходи. Предлагам на Вашето внимание за одобрение, вътрешно
компенсирани промени в приетия план за капиталови разходи. Предложението е
във връзка с текущото изпълнение на обектите и реализираните икономии от
приключилите процедури за избор на изпълнители на обектите.От първоначалния
списък на обектите за финансиране на капиталови разходи с целева субсидия от
държавния бюджет, предлагаме да отпадне изготвянето на инвестиционни проекти
за ремонт и обновяване на сградата на СУ „П.К.Яворов”- гр. Чирпан, ОУ „Св.Св.
Кирил и Методий”- гр. Чирпан, НЧ”Пробуждане 1870”-с.Спасово и сградата на
Исторически музей –Чирпан, тъй като за същите са предложени разходи за
Обследване за енергийна ефективност, технически доклад, технически паспорт и
изработване на КСС, с източник на финансиране - допълнително предоставените
средства по ПМС№ 229/2022 г..
Предлагаме обект Площадка за депониране на строителни отпадъци да не
се реализира на инженеринг , а да се изготви инвестиционен проект и след това да
се премини към избор на изпълнител за изграждане на обекта.
Предлаганата промяна по обекти е отразен в Приложение № 1 към проекта
за решение.Промяната по дейности и параграфи е отразена и в предложението за
решение.
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. Отново предлагаме на Вашето внимание
нашето предложение за решение, Общински 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.
Предлагаме да се предоставят по бюджета на ПГСС-гр.Чирпан
допълнителни средства в размер на 15 568 лева за изпълнение на СМР по
аварийно хидроизолиране при основи на северна и северозападна фасада на
физкултурен салон на ПГСС-Чирпан “.Средствата се предоставят за делегирана от
държавата дейност 326»Професионални гимназии и паралелки за професионална
подготовка» и са с източник постъпления по §40 Постъпления от продажба на
нефинансови активи.Със същата сума се намалят средствата предвидени за
придобиване на навес на ПГСС-гр.Чирпан.
Предвид изложената по-горе необходимост от актуализация на бюджета на
Община Чирпан, предлагам на Общински съвет -Чирпан да приеме следното

РЕШЕНИЕ
На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за
публичните финанси, ПМС № 229 от 29.07.2022 година за одобряване на
допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 година 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.Променя плана на приходите за делегирани от държавата дейности със
сумата /+ / 71 540лв.
в т. ч. :
1.1.По §31-13 Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи за финансиране
на капиталови разходи в държавни дейности, в размер на
/+/ 71 540 лв.
в т.ч. предоставени средства за капиталови разходи по ПМС № 229 от
29.07.2022 г. /+/ 90 640лв.
2.Променя плана на приходите за местни дейности със сумата
/+/ 315 160лв..
в т.ч.
2.1.По §31-13 Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи за финансиране
на капиталови разходи в местните дейности, в размер на
/+/ 315 160 лв.
в т.ч. предоставени средства за капиталови разходи по ПМС № 229 от
29.07.2022 г. /+/ 296 060лв.

3. Приема променя в плана на разходите по дейности и параграфи, както
следва :
3.1.Местна дейност 122 “Общинска администрация”
в т.ч. § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”

+43 806лева
+43 806лв.

3.2.Държавна дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални
гимназии
+22 040лева
в т.ч. 5100 Основен ремонт ДМА
+22 040лв
3.3. Доф.на дел.от държ.дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за
професионална подготовка
0лева
в т.ч. 5219 Придобиване на др. ДМА
/-/15 568лв
1030 Текущ ремонт
+ 15 568лв
3.4.Местна дейност 412 „МБАЛ”
в т.ч. § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”

+ 299 449лева
+ 299 449лв.

3.5. Местна дейност606 „ Изгр., ремонт и поддържане на ул. мрежа” /-/ 3 367лева
в т.ч. § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”
/- /3 367лв.

3.6.Местна дейност 740 „ Музеи, худ. галерии, паметници на културата и
етногр.комплекси с местен характер ”
/+/ 2 200лева
в т.ч. § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”
/+/ 2 200лв.
3.7.Държавна дейност 738 „ Читалища”
в т.ч. 5100 Основен ремонт ДМА

+49 500лева
+49 500лв

3.8. Местна дейност745 „ Обредни домове и зали”
в т.ч. § 52 06 „Изграждане на инфраструктурни обекти”

/-/26 928лева
/-/ 26 928лв.

4. Приема разчет за финансиране на капиталови разходи с източник на
финансиране целева субсидия за капиталови разходи по ПМС № 229 от 29.07.2022
година, в размер на 386 700 лева, съгласно Приложение № 1
5. Приема промяна в разчета за финансиране на капиталови разходи, с
източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ за
2022г, преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи, приходи по §40
Постъпления от продажба на нефинансови активи и преходен остатък по § 3111Обща субсидия и др.трансфери за държ.дейности от ЦБ за общини, съгласно
Приложение № 1.
6.Предоставя по бюджета на ПГСС-гр.Чирпан допълнителни средства в
размер на 15 568 лева за изпълнение на СМР по аварийно хидроизолиране при
основи на северна и северозападна фасада на физкултурен салон на ПГСС-Чирпан.
Средствата се предоставят за дофинансиране на делегирана от държавата дейност
326»Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка» и са с
източник постъпления по §40 Постъпления от продажба на нефинансови активи по
бюджета на Община Чирпан.
7. 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.

ВНОСИТЕЛ:
ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
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