
 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

  На основание чл.21, ал.1,т.6 и т.23 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  и във връзка с  писмо с 

изх.№ ФО-77 от 20.10.2021 година на Министерство на Финансите, Общински 

съвет –Чирпан,  

 

1.Увеличава плана на  общинските приходи със сумата    + 497 884лева , 

както следва: 

            1.1 По § 31-18 Получени от общини целеви трансфери от ЦБ + 497 884лева. 

 

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

следва : 

 

2.1.Местна дейност 469 Други дейности по здравеопазването  +383 201 лева 

                    в т.ч §0202”възн.за персонал по извънтр.правоотношения”  +203 895 лв 

                             §0551”осиг. вноски от работод.   за ДОО”                      +     3 175лв.  

                             §0560”здравноосиг. вн. от работодател”                          +    1 850лв.  

                             §0580”вноски за ДЗО от работодател                               +    1 080лв. 

                             §1015 „Материали                                                              +   91 201лв. 

                             §1020  разходи за външни услуги                                     + 70 000 лв.  

                          .  §52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и  съоръжения   

                                                                                                                            + 12 000лв.   

                                        в т.ч.  санитарен контейнер         + 12 000              

 

          2.2.Местна дейност  589 „Др. сл. и дейности по осиг., подп. и заетост” 

                                                                                                                        + 74 683 лева 

 в т.ч§ 42-19 „Други текущи трансфери за домакинствата”      

                                                                                                   + 74 683 лв 

2.3.Местна дейност 832 Служби и дейности по поддърж, ремонт и 

изграждане на пътища”                                                                            + 40 000  лева 

                             §1020  разходи за външни услуги                               + 40 000лв.  

 

 

 

3. Одобрява разпределението на предоставените средства по ПМС № 326 от 

2021г. за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19, както следва: 

-74 683 лева  за субсидиране на пътнически превози по междуселищни 

автобусни линии; 

-250 000 лева за почистване и дезинфекция на територии за обществено 

ползване; 

-60 000 лева 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; 

-10 000 лева за закупуване на климатици за нуждите на МБАЛ-гр.Чирпан, с 

цел ограничаване броя на пациентите в болнична стая и създаване на условия за  

увеличаване на разстоянието между пациентите; 

-36 000 лева за поставяне на санитарен контейнер в централна градска част; 



-40 000 лева ремонт на улична мрежа, с цел улесняване на достъпа на 

специализиран транспорт/линейки/ до  труднодостъпни места в на територията на 

общината. 

-27 201 лева за лични предпазни средства и дезинфектанти.  

 

4.Неизразходваните до 31.12.2021 година средства по ПМС № 326 от 2021г., 

предоставени на Община Чирпан с писмо ФО№ 77/20.10.2021г. да се използват до 

31.12.2022 година, при запазване на целевото си предназначение, като при   

необходимост се актуализират разходите по    мерките във връзка с COVID-19. 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

Съгласувано с юрист: 

 

 

 

 

 


