ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
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 .
Настоящото предложението за актуализация на бюджета е във връзка с
необходимостта от закупуването на климатици за МБАЛ-гр.Чирпан и за Центъра за
обществена подкрепа. Климатикът за МБАЛ-гр.Чирпан ще се постави и ще
използва в помещението на компютърния томогроф. Предлагаме необходимите
средства за закупуването на климатика за МБАЛ , в размер на 1 800лв., да се
осигурят от средствата за краткосрочни командировки в чужбина в дейност 122
„Общинска администрация”.
Климатикът за Центъра за обществена подкрепа ще се постави във
възпитателната зала, която се ползва и за групови мероприятия. Предлагаме
разходът да се извърши в
рамките на предвидените средства по бюджета за
дейността.
С приемането на бюджета на Община Чирпан се прие и разчета за
финансиране на капиталови разходи.В предвидените за финансиране със собствени
средства обекти е включен и обект „Изработване на общ устройствен план на
Община Чирпан”.По първоначалния бюджет на общината разходите за този обект
са разчетени по § 52-19 „Придобиване на други ДМА" . С разпратено до всички
общини писмо № ФО-5 от 2020г. на Министъра на Финансите, с цел унифициране
на начина на отчитане на разходите, е указано планирането и отчитането на касова
основа на разходите за изработването на ОУП и за други установими нефинансови
ресурси, свързани с устройство на територията да бъде по §§ 53-09 „ Придобиване
на други нематериални дълготрайни активи”.
С бюджета на Община Чирпан се приемат и индикативните разчети на
сметките за средства от ЕС. След приемането на бюджета на Община Чирпан са
подписани два нови договора между Община Чирпан и Агенцията по заетост по
проект „Нова възможност за младежка заетост”, на стойност съответно 171 971
лева и 34 622 лева. Съгласно разпоредбите на чл.144, ал.4 от ЗПФ е необходимо
общините да актуализират и плана на Сметките за средства от ЕС с ново
подписаните през годината договори. До края на 2020 година по извънбюджетната
сметка на общината се очаква да постъпят средства за реализацията на проекта в
общ размер 206 593лв.Средствата са за заплати и осигуровки.

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. Приема променя в плана на разходите по дейности и параграфи, както
следва :
1.1.Местна дейност 122 „Общинска администрация”
-1 800лева
в т.ч.§1052 „Краткосрочни командировки в чужбина”
- 1 800лв.
§ 52-19 „Придобиване на други ДМА"
-45 000 лв
в т.ч. „Изработване на общ устройствен план на Община Чирпан” -45 000лв.
§ 53-09 „ Придобиване на други нематериални дълготрайни активи” +45 000лв
в т.ч. „Изработване на общ устройствен план на Община Чирпан” +45 000лв.
1.2.Местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването”
в т.ч.§52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и съоръжения”
в т.ч. Климатик за МБАЛ-гр.Чирпан

+1 800лева
+1 800лв.
+1 800лв.

1.3.Държавна дейност 526„ Центрове за обществена подкрепа”
0лева
в т.ч. § 10-15 „Материали”
- 1 520лв.
§52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и съоръжения” + 1 520лв.
в т.ч. Климатик
+1 520 лв.
2.Приема актуализация в разчетите на сметките за средства от Европейския
съюз както следва:
2.1 По ОП”Развитие на човешките ресурси”
Проект „Нова възможност за младежка заетост”:
2.1.1.По прихода +206 593лв.
в т.ч. §63-01”Получени трансфери” + 206 593лв.
2.1.2.По разхода + 206 593лв.
в т.ч. за дейност 532 „Програми за временна заетост” + 206 593лв.
в т.ч. §0201”за нещатен пер. нает по тр.пр.”+176 124лв.
§0551”осиг. вноски от работод. за ДОО”+18 419лв.
§0560”здравноосиг. вн. от работодател”+7 610лв.
§0580”вноски за ДЗО от работодател”+4 440лв.
ВНОСИТЕЛ:
ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ
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