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Уважаеми господин председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници ,
С Решение на Министерски съвет №64 от 22.01.2021г. е открита бюджетната
процедура за 2022 година. С БЮ-1 от 10.02.2021г Министерство на финансите стартира
първи етап на процедурата. В срок до 02.03.2021г.,общините следваше да представят в
Министерство на финансите бюджетните си прогнози за периода 2022-2024, в частта
местни дейности. Същата бе одобрена от Общински съвет .
С указания БЮ № 5 от 01.09.2020г МФ стартира втори етап на процедурата. В
срок до 15.10.2020г., общините представят в Министерство на финансите
актуализираните си бюджетни прогнози за периода 2022-2024г., в частта местни
дейности.
Съгласно дадените указания общините разработват бюджетна прогноза само в
частта постъпления от местни приходи и разходи за местни дейности, като не се
планират разходи за дофинансиране на държавни дейности.При определяне на
приходите за местни дейности, следва да се имат предвид приетите с Решение на
общинските съвети размери на местните данъци, размера на начислените задължения,
предвижданата събираемост и предприетите действия за събиране на стари задължения.
За периода от стартирането на първи етап от бюджетната процедура до
настоящия момент , не са настъпили съществени промени, приети от Общински съвет и
касаещи дейността на общината. Приходите от такса за битови отпадъци за целия
тригодишен период са заложени в размери, съгласно определената с Решение №
199/07.12.2021г. план-сметка за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ.
По указания трансферите за местните дейности и целевата субсидия за
капиталови разходи, за всички години от периода 2022-2024, се залагат в размери,
равни на
одобрените със ЗДБРБ за 2021 г. за общината/за Община Чирпан
трансферите за местни дейности са 2 074 000 лв., целевата субсидия за капиталови
разходи-838 000 лв/.По отношение на политиката по доходите в бюджетната сфера, за
периода 2022-2024г. разчетите за размера на разходите за персонал се изготвят на база
нивото на утвърдените разходи за персонал за 2021г.В периода на прогнозата не са
предвидени промени на възнагражденията в местните дейности. На национално ниво не
е предвидена промяна и в размера на осигурителните вноски за периода 2022-2024г.,

запазено е и съотношението осигурител-осигурен. В колона „бюджет 2021“ е нанесен
началния план на бюджета.
Предложените параметри на приходите и разходите за 2022,2023 и 2024 година
в голяма степен са идентични с одобрената от Общински съвет прогноза от първи етап
на процедурата.
При втория етап на бюджетната процедура, предвидените средства по параграф
0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” от първи етап , са разпределени
съгласно сключения договор за банков кредит и договореното разсрочване на
просрочените задължения за лихви към ДФ”Земеделие” ..
Определените в т.3 и т.4 към проекта за решение, максимален размер на
наличните към края на годината нови задължения за разходи, в размер на 15 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години и
максималния размер на наличните към края годината поети ангажименти за разходи 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири
години, са съобразени с ограниченията по чл.94 от ЗПФ .
И на този етап от бюджетната прогноза обръщаме внимание, че настоящата
бюджетна прогноза е зависима от развитието на епидемичната обстановка , засягаща
както страната, така и общината и е възможно неизпълнение по отделни показатели.
Съгласно Закона за публичните финанси и указанията на МФ, в бюджетната
прогноза за местни дейности се включват и прогнози за приходите и разходите на
контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и
чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет.В подсектор „Местно
управление” за Община Чирпан попада „МБАЛ-Чирпан” ЕООД. С писмо с изх.№ 3200-20/07.10.2021г.на Кмета на Община Чирпан е поискано от Управителя на МБАЛЧирпан, да разработи и представи прогноза за приходите и разходите, за периода 20222024г.Информацията в Приложение № 3 към проекта за решение е разработена и
представена от Управителя на МБАЛ-Чирпан, същата е изпратена и в Министерство на
здравеопазването.
Отново обръщаме внимание, че тази бюджетна прогноза се разработва и приема
от Общински съвет по указание на МФ и включва основни допускания за периода
2022-2024г, определени с РМС №963 от 2020 година..Обръщаме Ви внимание, че
решението за приемане на бюджета на Община Чирпан e основния финансов документ
на общината и се приема в определен срок, след приемане на ЗДБРБ за съответната
година.
Предлагам на Вашето внимание следният
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси и писмо БЮ № 5/2021 година
на Министерство на финансите –Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджет за 2022 година и на актуализираните им бюджетни прогнози
за 2023 и 2024г., Общински съвет – Чирпан,

Р Е Ш И:
1.Одобрява актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на Община Чирпан за
периода 2022-2024 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни
дейности, както следва:
1.1.По прихода,съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1;
1.2.По разхода ,съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 2
2. Одобрява за периода 2022-2024г прогноза за приходите и разходите на
контролирани от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и не
са разпоредители с бюджет по бюджета на общината, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 3
3.Определя максимален размер на наличните към края на 2022, 2023 и 2024 година
задължения за разходи 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години преди, съответно 2022, 2023 и 2024г; ограничението не се
прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
4. Определя максималния размер на наличните към края на 2022, 2023 и 2024
година поети ангажименти за разходи 50 на сто от средногодишния размер на
отчетените разходи за последните четири години преди, съответно 2022, 2023 и 2024г.;
ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на
помощи и дарения;
5. През периода 2022-2024 година Община Чирпан има поет общински дълг, както
следва:
-Поет дълг по кредит от фонд „ФЛАГ” за финансиране на собствено участие на
общината по проект „Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр.Чирпан”,
финансиран по ОП”Околна среда”,
-Поет дълг по кредит от фонд „ФЛАГ” за реализацията на проект „Изграждане на
ПСОВ и довеждащи колектори в гр.Чирпан”, финансиран по ОП”Околна среда”;
-Поет общински дълг под формата на безлихвен заем от ЦБ, по реда на чл.103, ал.1 от
ЗПФ за изплащане на задължения към ДФ Земеделие по главницата на наложени
финансови корекции и суми за ДДС върху тях ;
-общински дълг по договор за придобиване на медицинска апаратура –компютърен
томограф;
-Поет дълг под формата на банков кредит в размер на 5 000 000 лева ;
-Поет дълг от ФОНД”ФЛАГ” във връзка с реализацията на проект „Закриване и
рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци на Община
Чирпан”, финансиран по ОП”Околна среда” в размер на 2 000 000 лв.;

ВНОСИТЕЛ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН :
ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ
СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ ……………..

