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           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 приемането  на бюджет на Община Чирпан  са разчетени средства в 

параграф 0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” в размер на 570 000 

лева с предназначение обслужване на общински дълг. С Решение № 314 от 

29.07.2021 година е актуализиран бюджета на Община Чирпан и средствата от 

Резерв за непредвидени и неотложни разходи са намалени с максималният размер 

на очакваните плащания по обслужване на банковия кредит  за 2021 година, в 

размер на 80 000 лева. С настоящото предложение за решение, предлагаме от 

предвидените средства за резерв да се актуализира плана на посочените по-долу 

местни дейности, с което да се  осигури нормално обслужване на общинските 

ангажименти  и ритмично разплащане на възникналите задължения.  

В местна дейност 283  „Превантивна дейност за намаляване на вредните 

последствия от бедствия и аварии” се предвиждат средства за разплащане на 

превантивни дейности . 

В дейност 622”Озеленяване” с най-голям дял от предложените средства за 

актуализация са средствата за граждански договори.Към настоящия момент 

Община Чирпан е лишена от правото си да кандидатства по различни национални 

програми за заетост и единствения възможен вариант общината да осигури 

работници за почистване, поддържане и косене на тревни площи, паркове и 

др.територии за обществено ползване в селата на община Чирпан и в гр.Чирпан е 

наемането на работници по граждански договори.  

По § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинствата”в дейност 589 „Др. 

служби и дейности по осигуряване, подпомагане и заетост”  се предвиждат 65 000 

лева, с който да  се субсидират линии от транспортната схема на Община Чирпан и 

да се разплатят всички възникнали и предстоящи плащания. 

Разчетените средства по местна дейност 910 „Разходи за лихви”    са във 

връзка с одобрени с Решения на Общински съвет договори за кредит с Фонд  

ФЛАГ и покриват лихвените плащания до края на годината. 

В деловодството на Община Чирпан е постъпило мотивирано искане от 

Директора на ОУ”Васил Левски”-с.Гита за дофинансиране на втора възрастова 

група в подготвителна група към училището.Предлагаме от общинския бюджет да 

се заделят 12 700 лева за дофинасиране на   ОУ”Васил Левски”-с.Гита, тъй като в 

населеното място няма разкрита детска градина,а по информация от Директора на 

училището има подадени 37 бр.заявления   за предучилищно образование, в т.ч. 



16бр.за втора възрастова група.Средствата  за дофинансиране на подготвителната 

група в ОУ ”Васил Левски”-с.Гита, в предложението за решение са разчетени като 

Доф. на делег.от държ. дейност 318”Подготвителна група в училище”в размер на 

12 700 лева. 

В дейност  469 Други дейности по здравеопазването     предвиждаме 3 200 

лева допълнително възникнали разходи, които не са с характер на капиталов разход 

и са във  връзка с   ремонта на сградата на медицински център.    

Разчетени са допълнителни средства за дейност  604„Осветл. на улици и 

площади” и дейност  дейност714 „ Спортни бази за спорт за всички”       

В Приложение № 1 предлагаме на Вашето внимание промяна в разчетите за 

финансиране на част от обектите от капиталовата програма на Община 

Чирпан.Реализираните икономии са в резултат на проведените процедури по ЗОП и 

достигнатите по-ниски цени на изпълнение на обектите.Промяната по съответните 

дейности и параграфи е отразена и в т.3 в проекта за решение на Общински съвет. 

С бюджета  на Община Чирпан се приемат и индикативните разчети на 

сметките за средства от ЕС. След приемането на бюджета на Община Чирпан е 

подписан  договор между Община Чирпан и МТСП  по проект „Патронажна грижа 

+” с главна цел  Oсигуряване на подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи 

за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и 

подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности 

във връзка с разпространението на COVID-19, на обща стойност 196 957 лева. 

Съгласно разпоредбите на чл.144, ал.4 от ЗПФ е необходимо общините да 

актуализират и плана на Сметките за средства от ЕС с ново подписаните през 

годината договори. До края на 2021година се очаква от Сметките за средства от ЕС 

да се извършат разходи  за реализацията на проект „ Патронажна грижа +” в общ 

размер 127 157лева. 

 

 

 

           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 и  чл.144, ал.4      

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 приходите за  делегирани от държавата дейности  със 

сумата      /- / 1 400лв. 

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           /-/ 1 400  лв. 

 

2.Променя плана на приходите за  местни дейности   със сумата  

                                                                                             /+/1 400лв.. 

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           /+/ 1 400  лв. 

 

 

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

следва : 

 

3.1.Местна дейност 122 “Общинска администрация”     / -/16 180лева 

                   в т.ч§5201”придоб.на компютри и хардуер”          /-/ 16  180лв 

 

3.2.Местна дейност 283  Превантивна дейност за намаляване на вредните 

последствия от бедствия и аварии                                                        + 6 000лева 

                     в т.ч §1020  разходи за външни услуги                                     + 6 000лв.  

 

3.3.Доф. на делег.от държ. дейност 318”Подготвителна група в училище” 

                                                                                                           + 12 700лева 

                  в т.ч §0101”заплати и възн.на персонала нает по тр.прав.”+ 7 800 лв 

                           §0205”изпл.суми от СБКО, за облекло и др.”                +  270лв.  

                           §0551”осиг. вноски от работод.   за ДОО”                      + 900лв.  

                           §0552”осиг. вноски от работод.   за УПФ”                      + 225лв.  

                           §0560”здравноосиг. вн. от работодател”                          + 375лв.  

                           §0580”вноски за ДЗО от работодател”                             + 220лв.  

                           §1011 „Храна”                                                                     +910 лв.                                                                         

                           §1015 „Материали                                                             +2 000лв 

 

 

3.4.Държавна дейност 322  Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии                                                                                                         -  1 400лева 

                 в т.ч. 5100 Основен ремонт ДМА                                                 -1 400лв  

 

3.5.Местна дейност 336 Столове                                            + 5 014лева 

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

                                                                                                                           +5 014 лв 

 

3.6.Местна дейност 412 МБАЛ                                                    - 3 600 лева 

                в т.ч. § 5100 Основен ремонт ДМА                                          - 3 600 лв 

 

 

3.7.Местна  дейност 431 „ Детски ясли, детски кухни и яслени гр. в детски 

градини”                                                                                                      + 1174лева 

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

          +1 174лв. 

                                             

 

3.8.Местна дейност 469 Други дейности по здравеопазването     + 909лева 

                    в т.ч §1020  разходи за външни услуги                                     + 3 200лв.  

                             §5100 Основен ремонт ДМА                                              - 2 291 лв 

 

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

                                                                                                                        + 65 000 лева 

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

                                                                                                   + 65 000 лв 

 



 

            3.10.Местна дейност 604„Осветл. на улици и площади”            +100 000лева 

             в т.ч   §1016”Вода, горива ,енергия”                                         +90 000лв 

                        §1015 „Материали                                                             + 5 000лв 

                        §1020  разходи за външни услуги                                    + 5 000лв.  

 

3.11..Местна дейност606 „ Изгр., ремонт и поддържане на ул. мрежа”  

                                                                                                           + 52 003лева  

                      в т.ч. § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”                        + 66 443лв. 

                                § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”                        -  14 440лв. 

 

3.12..Местна дейност619  „Др.Дейности по жил.стр.,благоустр.и регионално 

развитие „     

                                                                                                                        - 18 320лева   

                в т.ч. § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”                                - 18 320лв. 

 

 

 

3.13.Местна дейност 622  Озеленяване                                    + 28 600лева 

             в т.ч §0202”възн.за персонал по извънтр.правоотношения” +17 000лв 

                      §1015 „Материали                                                             +  4 000лв 

                      §1016”Вода, горива ,енергия”                                          + 4 000лв 

                      §1020  разходи за външни услуги                                     + 3 600лв.  

 

 

 

           3.14.Местна дейност714 „ Спортни бази за спорт за всички”        - 800 лева  

              в т.ч. §1015 ”Материали ”                                                             + 1 000 лв. 

                        §1016”Вода, горива ,енергия”                                            + 1 800лв  

                        § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”                                    -3 600лв 

 

3.15.Местна дейност 759 Други дейности по културата”          -1 400  лева 

                   в т.ч.§5202”Придобиване на сгради”                                     - 1 400лв 

 

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

изграждане на пътища”                                                                             -11 400  лева 

                   в т.ч §51 00 „Основен ремонт на ДМА -                                - 11 400лв 

 

          3.17.Местна дейност 910 „Разходи за лихви”                               +80 000лева 

           в т.ч.  §2224 ”разходи за лихви по др.заеми в страната ”            + 80 000 лв 

 

 

3.18.Местна дейност 998 „Резерв”                                             -298 300лева 

                    в т.ч.  §0098 Резерв за непредвидени и неотл. разходи    - 298  300 лв.  

 

4.Приема предвидените средства по т.3.3 за дофинансиране на делегираната 

от държавата  дейност 318”Подготвителна група в училище”,в размер на 12 700 

лева, да се предоставят  на ОУ”Васил Левски”-с.Гита. 

 

5. Приема промяна в  разчета за финансиране на капиталови разходи, по 

обекти съгласно Приложение № 1. 

 



6.Приема актуализация в  разчетите на сметките за средства от Европейския 

съюз както следва: 

              6.1 По ОП”Развитие на човешките ресурси” 

  Проект „Патронажна грижа +”: 

  6.1.1.По прихода   +127 157лв. 

                              в т.ч. §63-01”Получени трансфери” + 127 157лв. 

  6.2.1.По разхода + 127 157лв. 

                              в т.ч. за дейност 589 Др. служби и дейности по осиг, подп. и 

заетост”                                                                                               + 127 157лв. 

                                    в т.ч. §0201”за нещатен пер. нает по тр.п    +93 361лв.  

                                              §0551”осиг. вноски от работод.   за ДОО”+11 565лв.  

                                              §0560”здравноосиг. вн. от работодател”+4 582лв.  

                                              §0580”вноски за ДЗО от работодател”+2 231лв.  

                                              §1015”материали”+ 8 480лв.  

                                              §1016”вода, горива и енергия”+ 2 400лв.  

                                               §1020”разходи за външни услуги”+ 750лв.  

                                               §1062”разходи за застраховки”      + 650лв.  

                                               §5201”придоб.на компютри и хардуер”+3 138 лв. 

                                                      в т.ч. Лаптопи/2бр/                           +3 138 лв 

 

7.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: 

 

 

 

 

 


