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Относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2016
година
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО 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 настоящото предложение за решение, предлагаме на вашето внимание
актуализация в инвестиционната програма на общината за 2016 година.
Актуализацията в разчетите за капиталови разходи, предвидени за
финансиране със средства от целева субсидия за капиталови разходи, е във връзка
с достигнатите и договорени по-ниски стойности след проведените процедури.С
предложената актуализация се цели максимално усвояване на целевата субсидия за
капиталови разходи. Предлагаме към обектите, предвидени за финансиране от
целева субсидия да бъдат включени нови три улица за асфалтиране; да се
предвидят средства за закупуване на сграда в с. Целина и да се задели ресурс за
изготвяне на проект за ремонт на мостово съоръжение с.Гита.Ремонта на мостовото
съоръжение ще се извърши с целеви средства от ЦБ
С писмо с изх.№ ФО-13/2016г. са увеличени бюджетните взаимоотношения
на общината с централния бюджет със 194 984лева. Средствата са целеви и могат
да се използват само за обектите и дейностите, одобрени в приложение № 1 към
чл.1, т. 1 от ПМС 115/2016г.В тази връзка е включен и нов обект в разчета за
финансиране на капиталови разходи: „Ремонт на мостово съоръжение
с.Гита”.Средствата от 194 984 лева немогат да се пренасочват към други обекти и
дейности.
Предлагаме реализираните икономии в разчета за капиталови разходи с
източник собствени бюджетни средства, в размер на 24 354лв, да бъдат
разпределени, както следва:3400лв. за закупуване на лиценз за ползване на
географска информационна система и 20 954лв. да се добавят към средствата за
текущи ремонти на уличната мрежа.
Предложението за промяна в обектите, предвидени за финансиране с целева
субсидия за капиталови разходи, собствени бюджетни средства и получени от

общини целеви трансфери от централния бюджет е представено в Приложение №
1 към настоящото предложение за решение.
С приемането на бюджета на Община Чирпан са приети и индикативните
разчети на сметките за средства от ЕС. Съгласно разпоредбите на чл.144, ал.4 от
ЗПФ е необходимо общините да актуализират и плана на Сметките за средства от
ЕС. Актуализацията в разчета на сметките за средства от ЕС е във връзка с
подписан, след приемането на бюджета на общината за 2016 година, договор
между Община Чирпан и Агенцията по заетост, за осигуряване на заетост по
проект „Обучение и заетост за младите хора” на стойност 169 445 лв.
Предвид изложената по-горе необходимост от актуализация на бюджета на
Община Чирпан, предлагам на Общински съвет -Чирпан да приеме следното
РЕШЕНИЕ
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 разходите по дейности и параграфи, както следва :
1.1.Местна дейност 122 “Общинска администрация”
- 4 176лева
в т.ч. §51-00”Основен ремонт на ДМА”
- 11 680 лв
§52-02”Придобиване на сгради”
+ 9 500лв
§53-01”Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни
продукти”
-1 996
1.2.Местна дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и
производствени аварии”
+12 000лева
в т.ч. §5100”Основен ремонт на ДМА”
+12 000 лв
1.3.Местна дейност 311 „ ЦДГ и ОДЗ”
в т.ч. §5100”Основен ремонт на ДМА”

-2 765лева
- 2765 лв

1.4 Местна дейност 524 “Домашен социален патронаж”
в т.ч. §52-04”Придобиване на транспортни средства”

- 284лева
-284лв

1.5.Местна дейност606“Изгр. ремонт и поддържане на ул. мрежа” + 13 906 лева
в т.ч. §5100”Основен ремонт на ДМА”
- 7 048лв
§10-20”Разходи за външни услуги”
+ 20 954лв.
1.6.Местна дейност 619 “Др.д-сти по жил.стр., благоуст.и рег.развитие.”
§52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и съоръжения

- 6 лева
-6лв.

1.7..Местна дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане
на пътищата”
-105лева
в т.ч. §5100”Основен ремонт на ДМА”
- 105лв
1.8.Местна дейност 898 “Други дейности по икономиката”
в т.ч. §52-04 „Придобиване на транспортни средства”

-18 570лева
-18 570лв.

2.Приема промяна в плана на приходите и разходите на делегираните от
държавата дейности, във връзка с писмо с изх.№ ФО-13 от 14.05.2016г. на
Министерство на финансите, както следва:
2.1.По прихода + 194 984 лв
В т.ч. §31-18”Получени от общини целеви трансфери”+194 984
2.2 По разхода +194 984 лв.
В т.ч. държавна дейност 284”Ликвидиране на последици от стихийни
бедствия и производствени аварии” + 194 984лв
В т.ч. § 51-00”Основен ремонт на ДМА” + 194 984лв
Обект”Ремонт на мостово съоръжение с.Гита” + 194 984 лв.
3. Приема промяна в разчета за финансиране на капиталови , с източник на
финансиране целева субсидия за капиталови разходи, собствени бюджетни
средства и получени от общини целеви трансфери от централния бюджет, съгласно
Приложение № 1.
4.Приема актуализация в разчетите на сметките за средства от Европейския
съюз както следва:
4.1 По ОП”Развитие на човешките ресурси”
Проект „Обучение и заетост за младите хора”:
4.1.1.По прихода +169 445лв.
в т.ч. §63-01”Получени трансфери” + 169 445лв.
4.1.2.По разхода + 169 445лв.
в т.ч. за дейност 532 „Програми за временна заетост” + 169 445лв.
в т.ч. §0101”запл. и възн.на пер. нает по тр.пр.”+3780лв
§0102”запл. и възн.на пер. нает по сл.пр.”+3150лв.
§0201”за нещатен пер. нает по тр.пр.”+137608лв.
§0551”осиг. вноски от работод. за ДОО”+14449лв.
§0560”здравноосиг. вн. от работодател”+6605лв.
§0580”вноски за ДЗПО от работодател”+3853лв.
ВНОСИТЕЛ:
КИЧКА ПЕТКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
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