ПРОТОКОЛ
ОТ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. НА
ОБЩИНА ЧИРПАН
Днес, 28.03.2022 година от 17.00 часа в голямата зала на Община
Чирпан се проведе обществено обсъждане на проекта на бюджета на
Община Чирпан за 2022 година.
В определения от закона срок, Кметът на Община Чирпан
отправи покана към всички граждани, фирми, бюджетни организации
и всички заинтересовани лица, да се включат в обсъждането на
проекта на бюджета на Община Чирпан за 2022г. Датата, часът и
мястото на общественото обсъждане бяха предварително оповестени
на интернет страницата на Община Чирпан и на страниците на местен
вестник.
Общественото обсъждане започна с кратко представяне на
бюджета на Община Чирпан за 2022 година от Кмета на Община
Чирпан.Той очерта макро рамката на бюджет 2022 и даде
определение на Бюджет 2022, като бюджет на неизвестността, заради
растящата инфлация , липсата на стабилност и сигурност.
Кметът посочи, че стартираме с най-големия до момента
начален план на бюджета –над 27 000 000 лева и подчерта своите
очаквания до края на годината бюджетът на Община Чирпан да бъде
над 30 000 000 лева, тъй като са подадени документи с искания за
финансирания по различни програми и проекти.
Посочиха се основните параметри на бюджета, очакваните
приходи от данъци, наеми на земя и имущество, такси от продажба на
терени и отстъпено право на строеж, както и намерението на
Общината с постъпленията от разпоредителни сделки да се погаси
напълно, 2 147 671лева безлихвен заем от държавата, ползван за
погасяване на задължения към ДФЗ по наложени през предходните
мандати, корекции за водния проект в Зетьово, Гита и Свобода .
Господин Крачолов се спря подробно на капиталовата програма
на Община Чирпан и поясни, че в нея има заложен достатъчен ресурс
за проектиране на улици, проекти за ремонт на читалища и
образователни институции в общината и поясни, че проектите се
изготвят във връзка с очакване на финансиране по плана за
възстановяване и устойчивост. Пояснено бе и намерението от

общинския бюджет да се предоставят на НЧ”П.К.Яворов 1867”гр.Чирпан, 15 000 лева за финансиране на изработването на проект за
ремонт на сградата на читалището.
Кметът подчерта, че една от най-трудните задачи за 2022
година ще бъде изпълнението на строителната програма, имайки в
предвид непрекъснато нарастващите цени на строителните
материали.
И през 2022 година отново ще бъдат заделени средства за
финансиране на неотложен кабинет , за субсидиране на линии от
транспортната схема на Община Чирпан, за Субсидии за лицензирани
спортни клубове, за мероприятия от Културен и Спортен календар на
Община Чирпан, както и средства за финансова помощ по Наредбата
за финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби и
финансова помощ по Програмата за насърчаване на раждаемостта и
отглеждането на деца на територията на Община Чирпан.
След представянето на основните параметри и приоритети на
бюджет 2022 година се даде възможност на присъстващите да зададат
своите въпроси.
На въпроса на г-н Ангел Колев, относно предвидени ли са
средства за издръжка на „Зелена зона”, която се очаква да заработи
скоро, Кметът отговори, че са сключени договори с мобилните
оператори, доставени са апаратите за таксуване, предстои обучение
на служителите.
В заключение Господин Крачолов допълни, че предстои
изграждането на приют за бездомни кучета, като с неговото
заработване е сигурен, че проблемът с бездомните кучета ще се реши.
В края на общественото обсъждане Кметът изрази своето
очакване Държавата да обърне поглед към българските общини и да
им окаже своята финансова подкрепа за справяне с кризата.
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