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ОТНОСНО: Откриване на процедура по финансово оздравяване на Община 

Чирпан  и предприемане на мерки с цел постигане на финансова устойчивост и 

стабилност на местните финанси 

 

 

 

              Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 
 

                          Съгласно новите текстове по чл. 90 ал.1  в  Закона за държавния бюджет 

на Република България за 2020 год.  „За общини с финансови затруднения се считат и 

общините, за които при изпълнение на проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз, наличните към края на 2019 г. задължения към доставчици в 

отчетна група сметки за средства от Европейския съюз надвишават 50 на сто от 

отчетените към края на годината разходи по бюджета на общината, независимо дали са 

налице условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси.”.  

                  

                           Община Чирпан има реализирани четири проекта през 2015 год. по 

ПРСР, чрез ДФ Земеделие за реконструкция на водопроводите на селата Зетьово, 

Свобода и Гита. След отказа на ДФ Земеделие да разплати окончателните плащания, 

Община Чирпан има задължения към фирмата изпълнител в размер на 11 002 073 лв. 

Това задължение е по-голямо от 50 на сто от отчетените към края на годината разходи 

по бюджета на общината, което поставя сред общините с финансови затруднения.     

Съгласно чл. 130б от Закона за публичните финанси за общини с финансови 

затруднения се открива процедура за финансово оздравяване с цел постигане на 

финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси. Кметът на Общината 

уведомява общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение, и 

предлага на общинския съвет да бъде открита процедура за финансово оздравяване. 
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Предвид изложеното по-горе,  предлагам на Общински съвет -Чирпан да приеме следното 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

На основание чл.21 ал.1 т.6, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл.130д ал.2 от Закона за 

публичните финанси Общински съвет –гр.Чирпан: 

 

РЕШИ : 
 

1. Открива процедурата за финансово оздравяване; 

2. Възлага на Кмета да изготви проект на план за финансово оздравяване и да 

проведе публично обсъждане на плана с местната общност; 

3. Определя срок за изготвянето на плана до 25 април 2020 г. 

4. Кметът на Община Чирпан да публикува Плана за финансово оздравяване 

на официалната електронна страница на Община Чирпан до 25 април 2020 г. и 

едновременно с това да обяви  мястото и часа на провеждане на публичното обсъждане. 

5. Кметът на Община Чирпан  да определи екип от общинската 

администрация и външен консултант, при който да постъпват предложения и 

становища на заинтересованите лица.  

6. Определя публичното обсъждане да се проведе не по-рано от 14 дни от 

публикуването на Плана за финансово оздравяване на официалната електронна 

страница на Община Чирпан. 

 

Възлага на Кмета на Община Чирпан изпълнение на решението. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВНОСИТЕЛ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН : 

………………………………     

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

 

 

СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ ……………..  
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