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Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
На основание чл.140,ал.1 от Закона за публичните финанси кметът на общината
изготвя годишен отчет за изпълнението на бюджета и го внася за приемане от общински
съвет.Кметът внася отчета за приемане в срок до 31 август на следващата бюджетна
година. Общински съвет приема отчета не по-късно от 30 септември на годината, следваща
отчетната година. Отчетът на бюджета следва да бъде придружен с доклад.
В предвид изложеното по-горе предлагам Общински съвет-гр.Чирпан да разгледа
приложения Доклад по годишния отчет на бюджета на Община Чирпан за 2019 година и
след обсъждане да приеме следното решение:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл.140, ал.5 от Закона за публичните
финанси и Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет, Общински съвет –гр.Чирпан:

РЕШИ
1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2019 година, с отразено
разпределение на извършените промени през 2019г., по прихода и разхода по функции и
дейности , както следва:
1.1 по прихода – 18 977 583лева /Разпределен по параграфи, съгласно Приложение
№ 1/;
1.2 по разхода – 18 977 583 лева /Разпределен по бюджетни дейности и видове
разходи, съгласно Приложение № 2/
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Чирпан за 2019 г. както
следва:
2.1 По прихода 16 476 194лв. /съгласно Приложение №1/
2.2 По разхода 16 476 194лв./съгласно Приложение №2/
В т.ч. Капиталови разходи /Приложение № 3/

2.3 Приема отчет по основни показатели на сметките за средства от Европейския
съюз както следва:
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2.4 Приема отчета на сметките за средства от ЕС по програми, съгласно
Приложение№ 4
2.5 Приема отчет на основните финансови показатели на контролирани от общината
лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и не са разпоредители с бюджет по
бюджета на общината, съгласно Приложение№ 5
3.Приема годишен отчет на общинския дълг на Община Чирпан за 2019, съгласно
Приложение № 6
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