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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 .
Във връзка с извеждането на дълготрайни активи от „Обредни дейностиЧирпан” ЕООД и предаването им за управление на Община Чирпан, се очаква дa
постъпят от наеми 30 000 лева по бюджета на Община Чирпан.Тези средства не са
включени в първоначалния план на приходите на Общината и във връзка с това,
предлагаме с тях да се извърши актуализация в приходната и разходната част на
бюджета.Нашето предложение е 24 000 лева да се разпределят по § 42-19 „Други
текущи трансфери за домакинствата”в дейност 589 „Др. служби и дейности по
осигуряване, подпомагане и заетост” и с тях да се субсидират линии от
транспортната схема на Община Чирпан. Предлагаме 6 000 лева да се използват за
сондиране и закупуването на сондажна помпа за градския стадион.
Предлаганото намаление в дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води
от населените места” са реализирани икономии за дейността след въвеждане на
ПСОВ в експлоатация.
Съгласно чл. 46 от ПМС № 408 от 2020 година за изпълнение на държавния
бюджет на РБ за 2021 година, неусвоените към 31 декември 2020 г. средства по
бюджетите на общините, от трансфери за делегираните от държавате дейности
могат да се разходват за същите цели, за изпълнение на противоепидемични мерки,
както и за капиталови разходи през следващите бюджетни години в рамките на
съответната функця. Към края на 2020 година от държавна дейност 526 „Центрове
за обществена подкрепа” има реализиран преходен остатък в размер на 86 177лева.
Предлагаме от преходния остатък да се разходват 5 000 лева за закупуване на
детско съоръжение за игра на открито.Същото се предвижда да се постави в двора,
ползван от Център за обществена подкрепа и да се обособи кът за игра на открито.
С бюджета на Община Чирпан се приемат и индикативните разчети на
сметките за средства от ЕС и разчетите за други средства от ЕС. След приемането
на бюджета на Община Чирпан е подписан договор между Община Чирпан и
УНИЦЕФ по пилотен проект „За Европейската гаранция за детето в България”, на
обща стойност
225 668 лева.Проекта ще се реализира в две
направления:Компонент 2- за разработване, въвеждане и системен подход за ранна
детска интервенция за деца между 0 и 3 години с увреждания и затруднения в

развитието, на обща стойност 116 930 лева и Компонент 3 -за предоставяне на
висококачествени услуги за приобщаващо предучилищно образование за деца с
увреждания и деца с обучителни трудности, на обща стойност 108 738лева.Периода
на реализацията на проекта е до 30 юни 2022 година, като Компонент 3 ще се
реализира от Община Чирпан чрез ДГ”Слънце” и ДГ”Здравец”, а Компонент 2 ще
се реализира чрез Центъра за ранна интервенция на уврежданията. През 2021
година като текущи помощи и дарения от Европейския съюз, Община Чирпан
очаква да получи 120 255лева.
В деловодството на Община Чирпан е постъпило искане от Директора на
Исторически музей –гр.Чирпан за актуализация на бюджета на музея, във връзка с
подписан договор между Исторически музей –гр.Чирпан и „Чирпан СоларПлант”
ЕООД за извършване на спасително археологическо проучване –теренно издирване
на обекти намиращи се в землищата на села от Община Чирпан.По сметката на
Исторически музей-гр.Чирпан се очаква да постъпят 14 514 лева за извършената
услуга и да бъдат извършени разходи по предоставяне на услугата, съгласно
приложена план-сметка.Цитираните по-горе приходи и разходи не са предвидени
по бюджета на общината и , за да бъде актуализиран бюджета на Исторически
музей –гр.Чирпан със сумата от 14 514 лева следва да се актуализира бюджета на
Община 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 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 приходите за местни дейности със сумата
/+/44 514 лв..
в т.ч.
1.1.По §24-05 приходи от наем на имущество
+ 30 000 лв.
1.2 По §24-04 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция
+ 14 514 лв
2. Приема променя в плана на разходите по дейности и параграфи, както
следва :
2.1.Държавна дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа”
0лева
в т.ч. §1015 ”Материали ”
/ -/5 000лв
§52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и съоръжения + 5000лв.
в т.ч. Детско съоръжение за игра на открито
+ 5 000лв.
2.2.Местна дейност 589 „Др. сл. и дейности по осиг., подп. и заетост” + 24 000 лева
в т.ч§ 42-19 „Други текущи трансфери за домакинствата”
+ 24 000 лв

2.3.Местна дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места”
/-/ 1 036лева
в т.ч §1016”Вода, горива ,енергия”
/-/ 1 036лв

2.4.Местна дейност714 „ Спортни бази за спорт за всички”
+7 036 лева
в т.ч. §1015 ”Материали ”
+ 486
§10-20”Разходи за външни услуги”
+ 3 000 лв
§52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и съоръжения + 3550лв.
в т.ч. Сондажна помпа
+ 3 550лв.

2.5.Местна дейност 740 „Музеи, худ.галерии, паметници на културата и етн.компл.
с местен характер”
/+/ 14 514лева
в т.ч §0202”възн.за персонал по извънтр.правоотношения”+7 938лв
§0551”осиг. вноски от работод. за ДОО”
+ 490лв.
§0560”здравноосиг. вн. от работодател
+285лв.
§0580”вноски за ДЗО от работодател”
+167лв.
§1015 ”Материали ”
+1 719 лв
§1016”Вода, горива ,енергия”
+ 333лв
§10-20”Разходи за външни услуги”
+ 512 лв
§10-51”командировки в страната”
+ 3 070 лв

3. Приема актуализация в разчетите на сметките за други средства от
Европейския съюз както следва:
3.1. Пилотен проект за Европейската гаранция за детето в България:
3.1.1.По прихода
+120 255 лв.
в т.ч. §46-10”Текущи помощи и дарения от Европейския съюз”
+ 120 255лв.
3.1.2.По разхода + 120 255лв.
в т.ч. 3.1.2.1за дейност 589 Др. сл. и дейн. по осиг, подп. и заетост”
+ 59 565 лв.
в т.ч. §0201”за нещатен пер. нает по тр.пр. ”+31 096лв.
§0202”възн.за персонал по извънтр.правоотношения
+13 524 лв
§0205”изпл.суми от СБКО, за облекло и др.на персонала
с характер на възнаграждение +1 350 лв
§0551”осиг. вноски от работод. за ДОО”+4 444лв.
§0560”здравноосиг. вн. от работодател”+1 980лв.
§0580”вноски за ДЗО от работодател”+1 156лв.
§1015”материали”+ 4 250лв.
§1016”вода, горива и енергия”+ 225лв.
§1020”разходи за външни услуги”+ 1000лв.
§1051”командировки в страната”+ 540лв.

3.1.2.2за дейност 311 Детски градини + 60 690 лв.
в т.ч. §0101”запл. и възн.на персонал нает по тр.пр. +40 356лв.
§0202”възн.за персонал по извънтр.правоотношения
+2 720 лв
§0205”изпл.суми от СБКО, за облекло и др.на персонала
с характер на възнаграждение +972 лв
§0551”осиг. вноски от работод. за ДОО”+4 775лв.
§0560”здравноосиг. вн. от работодател”+2 035лв.
§0580”вноски за ДЗО от работодател”+1 187лв.
§1015”материали”+ 6 480лв.
§1016”вода, горива и енергия”+ 225лв.
§1020”разходи за външни услуги”+ 1 400лв.
§1051”командировки в страната”+ 540лв.

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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