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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 .  

С решение на Общински съвет е дадено съгласие, Община Чирпан да 

кандидатства с проект по „Красива България” за обект „Ремонт сградата на 

медицински център „Николай Тошев”-гр.Чирпан”.През 2020 година този проект 

няма да се реализира. Средствата от 118 865лв., предвидени за съфинансиране на 

обекта  следва  да бъдат преразпределени за други дейности.Предлагаме на вашето 

внимание следното разпределение на средствата: 

-57 498 лева за превеждане на дължими вноски към РИОСВ-Стара 

Загора.През 2017 година с Решение на Директора на РИОСВ е дадено съгласие за 

разходване от Община Чирпан на 115 000 лева от сметката по чл.64, ал.3 от ЗУО за 

изготвяне на инвестиционен проект за „Площадка за третиране на отпадъци –

Компостираща и сепарираща инсталация в УПИ I, кв.4 по плана на град Чирпан и и 

последващо упражняване на авторски надзор”.Съгласно разписаните правила и 

процедури, ако в срок от три години след предоставянето на средствата не е 

започнало изграждане на съоръженията/инсталациите средствата следва да се 

възстановят.Община Чирпан не е започнала изграждането на съответните 

съоръжения и следва да възстанови по сметка към  РИОСВ 115 000 лева.Със 

споразумение между РИОСВ –Стара Загора и Община Чирпан е договорено 

разсрочване на това задължение за 12 месеца, считано от месец юли 2020г. и за 

2020 година общината следва да възстанови 57 498 лева . 

-Предлагаме   30 000лева да се използват за основен ремонт в сградата на 

МЦ „ д-р Николай Тошев”-гр.Чирпан, изразяващ се в подмяна на дограма. 

-Предлагаме 11 790лева да се използват за покриване на допълнително 

възникналите разходи за възнаграждения по извънтрудови правоотношения, 

възникнали  във връзка с въвеждане в експлоатация на ПСОВ; 

-Предлагаме  19 577 лева да се заделят за покриване на разходите за лихви 

по усвоен заем  от фонд „ФЛАГ”  

              Във връзка с извършен допълнителен анализ на предварителните разчети 

на разходите за строителен надзор,  предлагаме актуализация на сумата по отделни 

обекти. 

 



           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   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.Увеличава плана на  общинските приходи със сумата    + 61 367 лева , 

както следва: 

 

 

            1.1 По § 61-02 Трансфери между бюджети- предоставени трансфери 

                                                                                                               + 118 865лева 

                   в т.ч.за  съфинансиране обект"Ремонт на сградата на МЦ „Николай 

Тошев", УПИ V-за поликлиника, кв. 92, гр.Чирпан" –по проект  по „Красива 

България”                                                                                             +118 865лв 

            1.2 По § 93-36 Друго финансиране –операции с активи   – 57 498лв. 

                  в т.ч.за погасяване на задължение към РИОСВ –Стара Загора  -57 498лв 

 

 

 

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

следва : 

 

2.1.Доф.на дел.от държ.дейност  239 “Др.дейности по вътрешната сигурност”   

                                                                                                                              -100лв                                     

в т.ч.  §5100 ”Основен ремонт на ДМА ”                                                         -100 лв 

           в т.ч. Строителен надзор на  обект:"Вътрешно преустройство и основен 

ремонт на зала за младежки общински съвет /МКБППМН/                         - 100лв 

 

2.2.Доф.на дел.от държ.дейност  322 “Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии”                                                                                  -100лв 

в т.ч.  §5100 ”Основен ремонт на ДМА ”                                                          -100лв 

       в т.ч. Строителен надзор на  обект:"Ремонт санитарни помещения в 

СУ"П.К.Яворов"                                                                                              -100лв 

 

 

 

2.3.Местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването”               +30 000лева 

в т.ч.  §5100 ”Основен ремонт на ДМА ”                                             + 30 000 лв 

              в т.ч. „Подмяна на дограма в сградата на МЦ „Николай Тошев", УПИ V-за 

поликлиника, кв. 92, гр.Чирпан                                                           + 30 000лв 

 

 

2.4.Местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”              

                                                                                            +200лева 

в т.ч.  §5100 ”Основен ремонт на ДМА ”                                                    + 200 лв 

    в т.ч. Строителен надзор на обект "Ремонт на ул. "Гео Милев", гр.Чирпан"+200лв 



 

 

 

2.5.Местна дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места”       

                                                                                                                     +11 790лева 

             в т.ч §0202”възн.за персонал по извънтр.правоотношения”+10 540лв 

                      §0551”осиг. вноски от работод.   за ДОО”+650лв.  

                      §0560”здравноосиг. вн. от работодател”+380лв.  

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

 

 

2.6.Местна дейност 910 „Разходи за лихви”                                        +19 577лева 

в т.ч.  §2224 ”разходи за лихви по др.заеми в страната ”                   + 19 577 лв 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 
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