ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ЧИРПАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА- КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2016
година
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО 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 необходимостта от изграждане на отклонение от АМ „Тракия”
до с.Златна Ливада и манастира „Св. Атанасий”, е необходимо Общински съвет да
приеме актуализация на бюджета за 2016 и да включи в списъка с капиталовите си
разходи обект „Изработка на проект за изграждане на път от общинската пътна
мрежа : АМ „ Тракия ” - с. Златна ливада”. За финансиране на проекта предлагаме
планът на приходите в Бюджета на Общината за 2016 год. да се увеличи с 14 400
лева по §24-06 „Приходи от наеми на земя”
Предвид изложеното по-горе, 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 Общински съвет – гр.Чирпан
РЕШИ:
1.Увеличава плана на общинските приходи със сумата
следва:
1.1 По § 24-06” Приходи от наеми на земя”

14 400 лева ,както
+14 400 лева;

2. Променя бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва :
2.1 Местна дейност 832 “Сл.и дейности по поддържане,ремонт и изграждане на
пътища ”
+ 14 400 лв
в т.ч.§5206 ”Изграждане на инфраструктурни обекти”
+ 14 400 лв
в т.ч. „Изработка на проект за изграждане на път от общинската пътна мрежа :
АМ „ Тракия ” - с. Златна ливада”
+ 14 400 лв

ВНОСИТЕЛ :
КИЧКА ПЕТКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Съгласувал:……………………………
Анастасия Дончева- Гл.юрисконсулт

