
 

  ДО 

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

   ГР.ЧИРПАН 
  

 

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 2020 

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 .  

Предлагаме на Вашето внимание актуализация на бюджета в приходната и 

разходната му част.  

Актуализацията по §93-17 „Задължения  по финансов лизинг и търговски 

кредит”, §93-18 „Погашения по финансов лизинг и търговски кредит” и дейност 

469 „Други дейности по здравеопазването” е във връзка с получени допълнителни 

указания от Министерство на финансите, относно придобиването на активи чрез 

финансов лизинг.Съгласно Решение на Общински съвет Община Чирпан има 

сключен договор за  придобиване на Компютърен томограф  за нуждите на  

"МБАЛ-Чирпан"-ЕООД чрез финансов лизинг. 

За дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”, предлагаме намалението 

на субсидията за лицензирани спортни клубове от 10 000 лева да се използва за  

възникнал неотложен ремонт на покрива на сграда на  градския стадион и за 

покриване на текущата  издръжка на стадиона. 

Актуализацията в дейност  745 „Обредни домове и зали”   е във връзка със 

създаването на звено „Гробищен парк”, със функции по  изкопаването и 

оформянето на гробни места и поддържането на гробищния парк.                              

 Съгласно чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси общинския 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 са предвидени 100 000 лева за 

първоначална  вноска  за закупуване чрез финансов лизинг на Компютърен 

томограф  за нуждите на  "МБАЛ-Чирпан"-ЕООД.Съгласно сключения договор 

първоначалната вноска е 72 000 лева, а разликата от 28 000 лева е вноска по 

погашения по финансов лизинг и търговски кредит.  Промяната е отразен в 

Приложение № 1 към проекта за решение. 

 

 

           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.Променя плана на  общинските приходи със сумата + 270 900 лева , 

както следва: 

 

1.1 По §24-04 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция  

                                                                                                + 10 900лв  

 

1.2 По §93-17 Задължения  по финансов лизинг и търговски кредит  

                                                                                                          +288 000лв      

 в т.ч.  по договор за лизинг за придобиване на Компютърен томограф  

за нуждите на  "МБАЛ-Чирпан"-ЕООД                                            +288 000 лв 

 

1.3 По  §93-18 Погашения по финансов лизинг и търговски кредит  -28 000лв      

 в т.ч.  по договор за лизинг за придобиване на Компютърен томограф  

за нуждите на  "МБАЛ-Чирпан"-ЕООД                                              - 28 000 лв 

 

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

следва : 

 

2.1.Местна дейност 469 Други дейности по здравеопазването               + 260 000лева 

в т.ч. §52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и  съоръжения    +260 000 лв 

              в т.ч. Компютърен томограф  за нуждите на  "МБАЛ-Чирпан"-ЕООД  

                                                                                                                         +260 000лв. 

 

2.2.Местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”                              0   лева 

в т.ч. §1015” материали” +1 000лв 

          §1016”вода, горива и енергия”+2 340лв 

          §1030”текущ ремонт”+ 6 660лв 

          §4500 ”Субсидии и др.текущи трансфери за ЮЛ с нестопанска цел ”-10 000лв 

                      в т.ч.Субсидия за лицензирани  спортни клубове – 10 000лв 

 

2.3.Местна дейност 745 „Обредни домове и зали”                                   +10 900лева 

             в т.ч §0101”заплати и възн.на персонала нает по тр.правоотношения”    

                                                                                                                               +4030лв 

                      §0202”възн.за персонал по извънтр.правоотношения”+3 660лв                       

 

                      §0551”осиг. вноски от работод.   за ДОО”+695лв.  

                      §0560”здравноосиг. вн. от работодател”+325лв.  

                      §0580”вноски за ДЗО от работодател”+190лв.  

                      §1015”Материали”+500лв 

                      §1016”вода, горива и енергия”+1 500лв  

 

 



 

 

 

 

3. Приема промяна в  разчета за финансиране на капиталови разходи, с 

източник на финансиране  целева субсидия за капиталови разходи, съгласно 

Приложение № 1. 

 

4.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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 


