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 и
разходване на част от месечните обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал.
2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март
2020 г. до 31 декември 2020 г.
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 § 58 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
обнародвани в Държавен вестник бр. 105 от 2020 г., е решено натрупаните
месечните обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал.
1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31
декември 2020 г. внесени в съответните РИОСВ, да бъдат възстановени на
Общините. Натрупаните средства се разходват по решение на общинския съвет
чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския
съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци.
Възстановените от РИОСВ средства, по сметката на Община Чирпан, са
отразени по § 93-36 Друго финансиране –операции с активи .
В деловодството на Община Чирпан е постъпил сигнал от изпълнителя на
проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови
отпадъци на Община Чирпан”, за необходимостта от извършването на
допълнителни дейности, за да се гарантира надеждността на изградените откоси на
депото и да се постигне устойчивост на ново изграденото съоръжение,
предотвратяване на бъдещи инциденти с хора и превозни средства и подобряване
цялостния облик на прилежащия терен.Прогнозната стойност на допълнителните
дейности е 31 000 лева.
Във връзка с изложеното по-горе предлагаме 31 000 лева от възстановените
през 2021 година, по сметката на Община Чирпан, месечните обезпечения и
отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., да се използват за
извършването на допълнителни дейности, гарантиращи
надеждността
на
изградените откоси на депото.

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
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.Увеличава плана на общинските приходи със сумата + 31 000 лева ,
както следва:
1.1 По § 93-36 Друго финансиране –операции с активи + 31 000лв.
2. Приема променя в плана на разходите по дейности и параграфи, както
следва :
2.1.Местна дейност 627 Управление на дейностите по отпадъците
+31 000лева
в т.ч. §1020 разходи за външни услуги
+ 31 000лв.
3. Във връзка с разпоредбите на § 58 от Преходни и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, дава съгласие 31 000 лева от натрупаните месечните
обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона
за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г.,
възстановени от РИОСВ по сметката на Община Чирпан, да се използват за
извършването на допълнителни дейности , гарантиращи надеждността
на
изградените откоси на рекултивираното депо, постигне устойчивост на ново
изграденото съоръжение, предотвратяване на бъдещи инциденти с хора и превозни
средства и подобряване цялостния облик на прилежащия терен.
ВНОСИТЕЛ:
ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
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