ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2021
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 .
Съгласно чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси общинският съвет
може да одобрява компенсирани промени между показателите, както и между
отделните обекти, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови
разходи, като тези промени се одобряват в рамките на бюджетната година.
С Решение № 246 от 25.02.2021 година е приет от Общински съвет –
гр.Чирпан бюджета на Община Чирпан за 2021 година.С приемането на бюджета е
приета и инвестиционната програма на общината за годината.Към настоящия
момент възниква необходимост от промяна в етапността и преработка по чл.154 от
ЗУТ на проекта за „Реконструкция и разширение на водоснабдителната и
канализационната мрежа в урбанизирана територия на гр. Чирпан”. Предлагаме
необходимите средства от 12 000 лева да бъдат осигурени от целевата субсидия за
капиталови разходи за 2021 година, като се намали сумата за обект „Ремонт на
тротоарната настилка
на улица „Петър Генов“
гр.Чирпан”.Предлаганата
промяната е отразен в Приложение № 1 към проекта за решение.
При приемането на бюджета не са предвидени постъпления от ползването
на легловата база в „Хижа Ягъч”, като и съпътстващите разходи при отдаването и
под наем.Към настоящия момент, по сключен договор за отдаването на хижата,
през месец март са постъпили средства от наем в размер на 10 500лв/без
вкл.ДДС/.Предлагаме, във връзка с постъпилите и очакваните приходи и очаквани
разходи, да се увеличи приходната и разходната част на бюджета с 20 000 лева.
В приходната част, предложението за увеличение по § 24-06 „Приходи от
наем на земя” с 2 250лева, е във връзка с постъпило искане от ПГСС-гр.Чирпан,
за възстановяване на постъпилите по бюджетната сметка на общината, наеми за
първото тримесечие на 2021 година.Разпределението на сумата от 2 250лв. по
разходни параграфи е в дофинансиране на съответната делегирана от държавата
дейност.
Предлагаме средствата за упражняване на строителен надзор на обект
„Реконструкция и благоустрояване на улица „Пейо К. Яворов“ от о.т.105 до о.т.
214 , гр. Чирпан. Етап 1- Кръгово кръстовище с ул. "Крачолови" и ул. "Вълко и
Кабаиван" и обект„Ремонт и подмяна на отоплителната инсталация в сградата на

ЦДГ „Калина Малина” – гр. Чирпан” да бъдат намалени до размера на сключените
договори с изпълнителите и част от икономията да се използва за упражняване на
строителен надзор на обект "Изграждане на тенис игрище в кв. 169, УПИ I Спортен комплекс, гр. Чирпан"
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 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 приходите за местни дейности със сумата
/+/22 250 лв..
в т.ч.
1.1.По §24-05 приходи от наем на имущество
+ 20 000 лв.
1.2 По §24-06 приходи от наем на земя
+ 2 250 лв
2. Приема променя в плана на разходите по дейности и параграфи, както
следва :
2.1.Местна дейност 311 „Детски градини”
/-/ 368лева
в т.ч. 5100 Основен ремонт ДМА
-368лв
В т.ч. Обект „Упражняване на строителен надзор при осъществяване на
ремонт и подмяна на отоплителната инсталация в сградата на ДГ „Калина Малина”
– гр. Чирпан”
- 368лв.
2.2.Доф.на дел.от държ.дейност 326 “Професионални гимназии и паралелки за
професионална подготовка”
+ 2 250 лева
в т.ч. §1015 ”Материали ”
+ 2 250 лв
2.3.Местна дейност 603 „Водоснабдяване и канализация”
+12 000лева
в т.ч. 5100 Основен ремонт ДМА
+ 12 000лв
в т.ч. инв.проект „Реконструкция и разширение на водоснабдителната и
канализационната мрежа в урбанизирана територия на гр. Чирпан” + 12 000лв

2.4..Местна дейност606 „ Изгр., ремонт и поддържане на ул. мрежа” -12 836лева
в т.ч. § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”
-12 836лв.
в т.ч обект „Упражняване на строителен надзор при осъществяване на
реконструкция и благоустрояване на улица „Пейо К. Яворов“ от о.т.105 до о.т.

214 , гр. Чирпан. Етап 1- Кръгово кръстовище с ул. "Крачолови" и ул. "Вълко и
Кабаиван"
- 836 лв
обект” Ремонт тротоарна настилка на улица „Петър Генов“ гр.Чирпан”
- 12 000 лв
2.5.Местна дейност 714 Спортни бази за спорт за всички”
в т.ч.§10-20”Разходи за външни услуги”
2.6.Местна дейност 898 „Др.дейности по икономиката”
в т.ч. §1015 ”Материали ”
§10-20”Разходи за външни услуги”
§1016”Вода, горива ,енергия”

+1 204 лева
+ 1 204лв
+20 000 лева
+ 6 000 лв
+ 4 000 лв
+10 000лв

3. Приема промяна в разчета за финансиране на капиталови разходи, с
източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи, съгласно
Приложение № 1.

4.На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет –Чирпан допуска
предварително изпълнение на решението от деня на приемането му, за да се
защитят важни обществени интереси.
ВНОСИТЕЛ:
ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
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