ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2019
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,
в рамките на бюджетната година, може да одобрява компенсирани промени между
показателите, както и между отделните обекти, включени в инвестиционната
програма на общината и финансирани със средства от целевата субсидия за
капиталови разходи. Към настоящия момент общият размер на предвидените
средства за капиталови разходи от целева субсидия е 438 926 лева.Предлагам на
Вашето внимание за одобрение, вътрешно компенсирани промени в приетия план
за капиталови разходи. Предложението е във връзка с текущото изпълнение на
обектите и с цел пълно усвояване на предвидените за общината средства от
Централния бюджет.Предлаганата промяна е отразен в Приложение № 1 към
проекта за решение.
Във връзка с предстояща краткосрочна командировка в чужбина и в
изпълнение на разпоредбите на Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина , предлагам Общински съвет да определени размера на
средствата за командировки в чужбина, като не променя общия размер на
разходите в съответните дейности.
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”
в т.ч.§1020”Разходи за външни услуги”
§1052”Краткосрочни командировки в чужбина ”
1.2.Местна дейност 469“Други дейности по здравеопазването”
в т.ч. §51-00”Основен ремонт на ДМА”
1.3.Местна дейност 606 „ Изгр., ремонт и поддържане на ул. мрежа”
в т.ч. § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”

0лева
- 1 400лв.
+1 400лв

-2 336лева
-2 336 лв
-4 лева
-4 лв.

1.4.Местна дейност 619 „ Други дейности по жил.стр, благоустрояване и
регионално развитие”
+2 340 лева
в т.ч. § 51 00 „Основен ремонт на ДМА”
+2 340лв.
2. Приема промяна в разчета за финансиране на капиталови , с източник на
финансиране целева субсидия за капиталови разходи, съгласно Приложение № 1.
ВНОСИТЕЛ:
ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
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