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 котел за парната инсталация на Център за
обществена подкрепа и необходимостта от подмяна на съществуващото кухненско
оборудване в детска ясла . Съгласно разпоредбите на чл.43, ал.1 от ПМС № 381 от
2019 година за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2020 година,
неусвоените към 31.12.2019 год. трансфери от обща субсидия за делегирани от
държавата дейности, могат да се разходват през следващата година за капиталови
разходи в съответната функция. Нашето предложение е: финансирането на
разходите по ремонта на парната инсталация и разходите за закупуването на
кухненско оборудване да бъде от реализираните преходни остатъци в съответните
функции.
С настоящото предложение за Решение, предлагаме от преходния остатък в
делегираната от държавата дейност „ Други дейности по вътрешна сигурност”да се
финансира и изграждането, на територията на градски стадион, на
спортна
площадка за фитнес на открито.
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 и 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, Общински съвет –
гр.Чирпан ,
1. Приема променя в плана на разходите по дейности и параграфи, както
следва :

1.1.Държавна дейност 239„Други дейности по вътрешна сигурност”
0лева
в т.ч. §52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти”
- 5 000лв.
в т.ч.Изграждане на спортна площадка на открито
-5 000 лв.
§52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и съоръжения” + 5 000лв.
в т.ч. „Комбинирано спортно съоръжение за фитнес на открито ”
+5 000лв.
1.2.Държавна дейност 431 „ Детски ясли, детски кухни и яслени гр. в детски
градини”
0лева
в т.ч. § 10-15 „Материали”
- 20 000лв.
§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар"
+ 20 000 лв
в т.ч. Кухненско оборудване за ДЯ „Д-р Иван Софкаров”-гр.Чирпан
+ 20 000лв.

1.3.Държавна дейност 526„ Центрове за обществена подкрепа”
0лева
в т.ч. §10-15 „Материали”
- 16 740лв.
§10-30 „Текущ ремонт”
- 9 260лв.
§52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и съоръжения” + 26 000лв.
в т.ч. „ Котли/2бр./ за отоплителна инсталация на ЦОП +26 000лв.
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