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 О Б Щ И Н А  Ч У П Р Е Н Е  О Б Л А С Т  В И Д И Н 
с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/580,400 факс: 09327/580 

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com 
 
 

 
 
 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
С.ЧУПРЕНЕ 
 
 
 

П   Р   Е   Д   Л   О   Ж   Е   Н   И   Е 
 

От Анжело Цветанов Добричов   - кмет 
на Община Чупрене, област Видин 

 
ОТНОСНО : Приемане на бюджета на община Чупрене за 2020 година 
 
 
 
 
                                            ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ  , 
 
                           І.В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България 
за 2020 година и чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси  на Вашето 
внимание представям за разглеждане проекта на бюджет за 2020 година на община 
Чупрене, област Видин и Ви моля да вземете следното решение: 
                          
                          „На основание чл.21 ал.1 т.6 и чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.94 ал. 2   от 
Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 год., 
Общинския съвет да приеме  бюджета на Община Чупрене за 2020 год., както следва: 
  
 
 
А. “ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ” 
                
                                                                                                                        / в лева / 
 № 
по 
ред 

 
Н А И М Е Н О В А Н И Е 

Субсидди по 
ЗДБРБ за 2020 г.  

Преходен 
остатък 

Общо приходи 

  ПРИХОДИ    
1. Обща субсидия  2 096 466   2 096 446 
2. Преходен остатък    209 994  209 994  
 ВСИЧКО: 2 096 446 209 994 2 306 460 
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ФУНКЦИИ И 
ДЕЙНОСТИ 
 

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 

 
 

    
Чупрене 

 
Кметство 
Г.Лом  

 
ОУ 
Чупрене  

 
ОУ 
Г.лом  

 
Общо 

І. Общи държавни служби      
 Общ. администрация 397 454 39 334   436 788 
    заплати и др.възнаграж. 327 656 32 988   360 644 
     осигурителни вноски 69 798 6 346   76 144 
     численост общо: 31 3   34 
     в т. ч.:кмет на община 1    1 
     кмет на кметство          1   1 
     кмет. наместници 6    6 
     служебно 3    3 
      трудово  21 2   23 
ІІ. Отбрана и сигурност 132 460     132 460  
 ОМП 90 100    90 100 
    заплати и др.възнаграж. 72 480    72 480 
     осигурителни вноски 13 539    13 539 
     издръжка  4 081     4 081 
     дежурни 5    5 
     Техници ПУ 3    3 
 Доброволни 

формирования 
 

9 600 
    

9 600 
 издръжка  9 600    9 600 
 ДД вътрешна сигурност 32 760    32 760 
     възнаграждения 12 340    12 340 
     осигурителни вноски 2 600    2 600 
     издръжка 17 820    17 820 
  обществени възпитатели 3    3 
ІІІ. Образование 108 881 142 556 298 287 326 099 875 823 
 ЦДГ 108 881 142 556   251 437 
     заплати 70 704 68 760   139 464 
     осигурителни вноски 15 210 14 660   29 870 
     издръжка 22 967 59 136   82 103 
     численост 4,5 4,5   9 
 ОУ     296 287 326 099 622 386 
 ДД по образованието    2000  2 000 
     численост  1   1 
 ІV. Здравеопазване 16 422    16 422 
     заплати 9 600    9 600 
     осигурителни вноски 1 840    1 840 
     издръжка  4 982     4 982 
     численост 1    1 
V. Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи 
 

750 340 
 

667 
   

751 007 
 ЦНСТ Долни Лом 157 200    157 200 
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     заплати 91 300    91 300 
     осигурителни вноски 16 920    16 920 
     издръжка 48 980    48 980 
     численост 9    9 
 ЦНСТ Репляна 219 416    219 416 
     заплати 129 600    129 600 
     осигурителни вноски 24 700    24 700 
     издръжка 45116    45116 
     капиталови разходи 20 000    20000 
     численост 13    13 
 ЦНСТ Върбово 247 800    247 800 
     заплати 131 400    131 400 
     осигурителни вноски 25 010    25 010 
     издръжка 91 390    91 390 
     численост 13.5    13.5 
 Защитено жилище 102 744    102 744 
     заплати 49 800    49 800 
     осигурителни вноски 9 590    9 590 
     издръжка 43 354    43 354 
     численост 5    5 
 ПВЗ 2 893 667   3 560 
 възнаграждения  2 893 667   3 560 
 Личен асистент-запл. 20 287    20 287 
VІІ. Почивно дело, 

култура,религ.дейности 
 

66 419 
 

27 541 
   

93 960 
 Читалища 66 419 27 541   93 960 
 Брой читалища 5 1   6 
 Субсидирана численост 6,4 2,6   9 
       
 ВСИЧКО: 1 471976 210 098 298 287 326 099 2 306 460 
 
 
Б. „МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ” 
 
№ 
по 
ред 

 
  Н А И М Е Н О В А Н И Е 

 
Собствени приходи  
финансиране 

 
Субсидии по 
ЗДБРБ за 2020 г 

 
Общо 
приходи 

 ПРИХОДИ     
1. Данъчни                                                          112 000     
    патентен 2 000   
     данък недвижими имоти    30 000   
    данък МПС 35 000   
    възмезден данък 45 000   
2. Неданъчни  747 900     
    прих.от продажби 212 900   
      наеми 4 000    
   наем земя 50 000   
   пазари, тържища  1 000   
   такса  ЦДГ 1 000   
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   такса ДСП 28 000   
   такса битови отпадъци 85 000   
   такса технически услуги 20 000   
   Такса администрат.услуги 45 000   
 Такса притежаване на куче 1 000   
 Продажба земя 300 000   
3. Внос ДДС и ЗКПО в т.ч.: -39 000   
     ДДС  /-/ -35 000   
     ЗКПО /-/ -4 000   
 5. Обща израв.субсидия   293 700    
 5. Зимно поддържане пътища  52 100  
 6. Целева субсидия за 

капиталови разходи 
 

  
 

313 900  
 
  

 7.  Финансиране в т.ч.: - 79 000     
 § 8322-пог.заем-главница -50 000   
 др. финансиране РИОСВ -29 000   
8. Преходен остатък 600 000   
 ВСИЧКО: 1 341 900 659 700 2 001 600 
 
 
 
ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ                      РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 
   Чупрене Кмет. 

Г.Лом  
ОУ 
Чупрен   

ОУ 
Г.Лом  

Общо 

І. Общи държав.служби 428 000 12 000   440 000 
     ОбА   352 500 12 000   364 500 
    издръжка 275 500 12 000   287 500 
    капиталови разходи 77 000    77 000 
      ОбСъвет в т.ч.: 75 500    75 500 
        заплата 20 400    20 400 
        възнаграждение   40 080    40 080 
        осигур. вноски 11 690    11 690 
         издръжка  3330    3330 
         председател  1    1 

         общ. съветници 10    10 
ІІІ. Образование 13 000     13 000 
 ЦДГ  - издръжка  13 000     13 000 
V. Соц. осигуряване, 

подпомагане и грижи 
 

92 000 
 

1 000 
   

93 000 
 Домашен соц. 

патронаж 
 

89 000 
    

89 000 
     заплати 48 480    48 480 
     осигурителни вноски 9 230    9 230 
     издръжка 31 290    31 290 
     численост 6,0    6,0 
      брой места 70    70 
 ПВЗ 3 000 1 000   4000 
     издръжка  3 000 1 000   4000 
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VІ. Жил.строителство,БКС 
и опазване на околната 
среда 

 
 

879 800  

 
 

8 000  

   
 

887 800  
 ВиК  34 000    34 000  
 издръжка 4 000    4 000 
 Кап.разходи 30 000    30 000 
 Освет. Улици – 

издръжка  
 

41 000 
    

41 000 
 издръжка 41 000    41 000 
 ОР улици и тротоари 644 900    644 900  
 издръжка 20 000    20 000 
 капиталови разходи 624 900    624 900 
 ДД по БКС  95 500 8 000   103 500  
   възнаграждения 30 000    30 000 
   осигурителни вноски 3 500    3 500 
   издръжка 42 000 8 000   50 000 
   капиталови разходи 20 000    20 000  
 Озеленяване 8 400    8 400 
     заплати 4 500    4 500 
     осигурителни вноски 880    880 
     издръжка 3 020    3 020 
     численост 0,5    0,5 

 Чистота 56 000    56 000 
     Заплати,възнаграж. 31 040    31 040 
     осигурителни вноски 4 960    4 960 
     издръжка 20 000    20 000 
     численост 3    3 
VІІ. Почивно дело, 

култура,религ.дейност 
 

69 200  
 

800  
   

70 000  
 Спортни бази 8 000     8 000  
  издръжка 4 000    4 000 
 Кап.разходи 4 000    4 000 
 Обредни домове 7 200 800   8 000 
 издръжка 4 200 800   5 000 
 Кап.разходи 3 000    3 000 
 ДД по културата 54 000     54 000  
  издръжка 54 000    54 000 
 
VІІІ. 

Икономически 
дейности и услуги 

 
443 800  

    
     443 800 

 Др.дейности по 
селско, горско 
стопанство… 

 
 

66 400 

    
 

66 400 
 заплати 38 760    38 760 
 Осигурителни вноски 8 880    8 880 
 издръжка 18 760    18 760 
 численост 3,5    3,5 
 Служ. и …. 

поддръжка… пътища 
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/зимно/  207 100   207 100  
    издръжка 52 100     52 100  
 Кап. разходи 155 000    155 000 
 ДД по туризма 27 100    27 100 
     Заплати 16 920    16 920 
     осигурителни вноски 3 280    3 280 
     издръжка 6 900    6 900 
     численост 2,0    2,0 
 ДД по икономиката 143 200     143 200  

 заплати 68 400    68 400 
  възнаграждения 40 000    40 000 
  осигурителни вноски 18 400    18 400 
  издръжка 16 400    16 400 
 численост 8    8 
ІХ. Разходи некласиф. в 

други функции 
 

54 000 
    

 54 000 
 Разходи за лихви 24 000    24 000 
 Резерв за 

непредвидени и 
неотложни работи 

 
 

30 000 

    
 

30 000 

 ВСИЧКО: 1 979 800 21 800   2 001 600 
 

ОБЩО БЮДЖЕТ: 3 451 776 231 898 298 287 326 099 4 308 060 
 
                           ІІ.Утвърждава поименния списък на обектите , финансирани със 
средства от целева субсидия за капиталови разходи, съгласно ЗДБРБ за 2020 год. и със 
собствени средства,  / Приложение № 1  
                         ІІІ.Утвърждава приоритетите за изразходване на постъпилите по 
бюджета средства: 
                           1.Заплати, вноски за осигурителни плащания. 
                           2.Храна, отопление, осветление, вода. 
                           3.Други разходи за издръжка на образователни, здравни, социални 
заведения и общинска администрация. 
                           ІV.Приема лимит за представителни разходи на: 
                           -  кмет на община в размер на  5 000 лв.; 
                           -  председател на общински съвет  - 1000 лв.     
                           V.Приема разчети за целеви разходи : 
                            1.За заплащане на членски внос в НПО  – 2 330 лв. 
                            2.Подпомагане на разходи за погребение на самотни,без близки и 
роднини,бездомни,безпризорни,настанени в заведения за социални услуги и 
регистрирани в службите за социално подпомагане лица. В помощта се включва 
издаване на смъртен акт, некролог, ковчег и надгробен знак в размер на 80 лв.                                                   
                          3.На основание чл.59 ал.2 от Закона за физическото възпитание и 
спорта, по решение на общинския съвет могат да се подпомагат спортни дружества, 
като средствата могат да се изразходват пряко от общините. Моля Вашето одобрение 
средства в размер на 4000 лв. да се разходват, както следва: 
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                         а/за провеждане на футболен турнир – за закупуване на футболни топки, 
заплащане съдийски такси и награден фонд – 2 400 лв., от тях награден фонд 1 200 лв. 
                          б/за провеждане на спортно-туристически празник на Балкана – Чупрене 
и Горни Лом – волейболен турнир, футбол на малки вратички, теглене на въже и други 
масови игри – закупуване на топки, мрежи, подготовка на терен и транспортни разходи 
– 500 лв. 
                          в/общински турнир по футбол на малки врати и турнир по шах – 300 лв. 
                          г/ разходи за други спортни мероприятия – 800  лв. 
                          4.Средства за издаване на периодичен печат – вестник за Община 
Чупрене -  5000 лв. 
                          5.За организация и провеждане на торлашки фолклорен събор „Када кум 
прасе и ти вречу”, традиционните събори по села и други културни мероприятия – 54 
000 лв. 
                          6.Средства за опазване и поддържане на военните паметници –500 лв. /в 
селата Чупрене, Долни Лом, Репляна, Върбово и Търговище/  
                           7.Средства за борба с бездомните кучета – 1000 лв.   
  
                         VІ.Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел 
/Приложение № 2 /.       
                     
                      VІІ.Утвърждава разходите за заплати за 2020 год., съгласно Приложение 
№ 3. 
                       VІІІ.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от 
Европейския съюз , съгласно Приложение № 4 
 
                       ІХ. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за 
периода 2020-2023 год. 
                        Х.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които 
могат да бъдат натрупани  през 2020 год. в размер на 15 на сто от средно годишния 
размер на отчетените разходи за последните четири години. 
                        ХІ.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които 
могат да бъдат поети през 2020 год. в размер на 50 на сто от средно годишния размер на 
отчетените разходи за последните четири години.  
                        ХІІ.Определя размера на просрочените задължения за 2019 год., които ще 
бъдат разплатени през 2020 год. и размера на просрочените вземания, които се 
предвижда да бъдат събрани през 2020 год., съгласно приложената справка. 
                         ХІІІ.Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани 
промени: 
                         1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 
делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 
                        2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките 
на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 
                        3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и 
неотложни разходи по т.1 и т.2 от решението. 
                           ХІV.Възлага на кмета на общината : 
                         1.Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с 
бюджет.   
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                          2.Да разпредели и утвърди определените средства по общинския 
бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци. 
                          3.След извършване на компенсирани промени по бюджетите на 
разпоредителите да включва информацията за тях  в тримесечните отчети и 
обяснителни записки до общинския съвет. 
                           4.Да отразява служебно промените по бюджета на общината с размера 
на постъпилите и разходвани средства от дарения и в съответствие с волята на 
дарителя. 
 
  
 АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ 
Кмет на Община Чупрене                              
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

                                                                                          Приложение № 1 
 

ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ 
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 

И ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ ЗА 2020 ГОДИНА 
НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

 
ФУНКЦИЯ / ОБЕКТ Годишна 

задача 
ФИНАНСИРАНЕ 

  Субсидия  
от ЦБ 

  
 

Собствени 
средства – 
преходен 
остатък 

 Обекти 
финансир. с  
приходи по 
§ 40 

   МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ      
І.Общи държавни служби 77000 77000     
1. ОР общинска сграда кухня Чупрене               20000           20000   
2. ОР  сграда „Здравна служба” с.Горни 
Лом 

 
27000 

 
          27000 

   

3. ОР покрив сграда ЦНСТ с.Долни Лом               20000           20000   
4.Закупуване ПП АПИС 5000 5000   
5. ОР покрив Посетителски център с. 
Долни Лом 

 
5000 

 
5000 

   

     
V.Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи 

   
20000 

 

1.Закупуване автомобил за нуждите на 
социалните заведения в Община Чупрене 

   
20000 

 

     
VІ.Жил.строителство,БКС и  
опазване околна среда 

 
674900 

 
74900 

 
600000 

  

1.ОР тротоари и площади в населените 
маста на общината  

 
8000 

 
8000 

     

2. Изработване на общ устрой- 
ствен план на Община Чупрене 

 
12000 

 
12000 

     

3. ОР-ППР Изработване Проект за 
реконстр. водопр. мрежа в 4 нас.места -... 

 
30000 

 
30000 

  

4. ОР улици в населените места от 
общината – ...... 

 
24900 

 
24900 

  

5.ОР улици в с.Чупрене –  №№ 8, 11, 13, 
15, 16, 23, 32 и с.Горни Лом - № 4 

 
            600000 

  
600000 

 

     
VІІ.Почивно дело, култура, спорт, 
религиозни  дейности 

 
7000 

 
7000 

    

1.ОР покрив сграда в гроб.парк Чупрене                 3000             3000     
2. ОР Спортни площадки в нас.места – 
Търговище, Средогрив, Репляна 

 
4000 

 
4000 

  

     
VІІІ.Икономически дейности и услуги             155000         155000    
 1. Закупуване на  трактор с прикачен 
инвентар  

 
155000 

 
155000 

  

ВСИЧКО: 933900 313900 620000  
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                                                                                         Приложение №  2 
 
 
 
 
 

 
Р     А     З    Ч   Е    Т 

 
 
 

ЗА СУБСИДИИ НА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА 
ЦЕЛ “ЧИТАЛИЩА”  ОТ ОБЩИНА  ЧУПРЕНЕ 

ПО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОДИНА 
 
 

                                                                                                                   / в лв./ 

Читалище               субсидирана                                                  субсидия за         
                                    численост                                                        2020 год.                         
                                                        
 Чупрене                           3,694                                                               38 565                                                           
 Репляна                           0.528                                                                 5 512 
 Долни Лом                     1.056                                                                11 025   
 Средогрив                       0.528                                                                 5 512 
 Търговище                      0.556                                                                 5 805 
 Горни Лом                      2.638                                                               27 541 
  
ВСИЧКО:                         9                                                                      93 960 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

                                                                                                                         Приложение № 3 
 
                   ОТНОСНО:  Определяне числеността на персонала в дейност „Общински 
администрация” и дейностите на бюджетна издръжка, утвърждаване на разходите за 
заплати през 2020 год. в делегираните от държавата дейности и в местните дейности, и 
определяне индивидуалните основни месечни заплати на кметовете 
 
 
                   1. В изпълнение разпоредбите на т.11 от РМС № 208 от 16.04.2019 
г.,изменено с РМС № 644 от 01.11.2019 год. за приемане на стандарти за делегираните 
от държавата дейности през 2020 год. с натурални и стойностни показатели, предлагам 
Общинския съвет да определи численост на персонала  34 броя за дейност „Общински 
администрация” за 2020 год. 
 
                   2.В изпълнение разпоредбите на чл.4 ал. 1 и ал. 3 от ПМС № 67 от 
14.04.2010 год. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общинските съвети 
по предложение на Кмета на общината утвърждават разходите за заплати през 2020 год. 
за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната 
просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети и в съответствие със 
ЗМСМА утвърждават  разходите за заплати за работещите в местните дейности. 
                   Разходите за заплати за съответния месец се извършват до утвърдения от 
Общинския съвет  размер за изплащане на основните заплати, на допълнителните и 
други трудови възнаграждения по КТ, по ЗДС и по други нормативни актове. 
                   Предлагам Общинския съвет да утвърди числеността на персонала и 
разходите за заплати за 2020 год. на делегираните от държавата дейности и на местните 
дейности по бюджета на Община Чупрене, както следва: 
 
 

№ 
по 

Дейност Численост 
брой 

Годишен 
размер 
на ФРЗ 

Месечено 
разпределени 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 
 1. Общинска 

администрация 
 

34  
   

 Чупрене   31 327 656  27 305  
 Горни Лом   3 32 988  2 749  
 2. ЦДГ    
 Чупрене 4,5 70 704  5 892  
 Горни Лом 4,5 68 760  5 730  
 3. ДДО-шофьори    
 Горни Лом   1 9 360  780  
 4. Здравеопазване   1 9 600 800  
 5. ЦНСТ Долни Лом 9 88 800  7 400  
 6. ЦНСТ Репляна 13 129 600  10 800  
 7. ЦНСТ Върбово 13,5 131 400 10 950 
 8. Защитено 

жилище 
 

  5 
 

49 800 
 

4 150 
 9. ОМП-дежурни и 

техници 
8 72 480 6 040 
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МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 
 1. Общински 

съвет 
 

  1 
 

20 400 
 

1 700 
 2. ДСП   6 48 480 4 040 
 3. Озеленяване 0,5 4 500 375 
 4. Чистота 3 25 680 2 140 
 5. Др. дейности по 

горско…. 
 

3,5 
 

38 760 
 

3 230 
6. Др.дейности по 

туризма 
 

2 
 

16 920 
 

1 410 
 7. Др.дейности по 

икономиката 
 

8 
 

68 400 
 

5 700 
 
  
                   3. На основание чл. 21 ал.1 т.5 от ЗМСМА Общинския съвет определя 
размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата 
нормативна уредба. 
                   Предлагам Общинският съвет да определи размера на основните месечни 
заплати на кметовете от общината за 2020 год., съгласно разпоредбите на чл.5 ал.16 от  
ПМС № 67 от 14.04.2010 год. за заплатите в бюджетните организации и дейности,  като   
конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на 
общини, райони и кметства се определят от съответния общински съвет при условията 
на Закона за местното самоуправление и местната администрация, като размерът на 
определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на министър, а 
индивидуалната основна месечна заплата на заместник-кметовете на общини/райони се 
определя в размер до 80 на сто от основната месечна заплата на кмета на 
общината/района, а на кметските наместници – в размер до 80 на сто от средната 
основна месечна заплата за кмет на кметство в общината: 
 
 
                  Кмет на община                                          -   2000 лв. 
                  Зам.кмет на община                                   -    1600 лв. 
                  Кмет Горни Лом                                         -   1111 лв. 
                  Кметски наместник  Долни Лом               -     644 лв. 
                  Кметски наместник Репляна                      -    644 лв. 
                  Кметски наместник Средогрив                  -    644 лв. 
                  Кметски наместник Търговище                  -   644 лв. 
                  Кметски наместник Върбово                      -    644 лв. 
                  Кметски наместник Протопопинци           -    644 лв.     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 13

   Приложение № 4 

     

     

 Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС  

на община  Чупрене за 2020г. 

          

Наименование 
№ на 
§§ ОБЩО 

в т.ч. от 
ЕС 

общински 
бюджет 

ОП ОКОЛНА СРЕДА         

Приходи   240000  240000    

І.Неданъчни приходи       

Общински такси 27-04     

        

IІ.Трансфери       

Трансфери(субсидии.вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-)  61-00     

Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-)  62-00     

Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)  63-00 240000  240000    

Всичко трансфери:       

        

IIІ. Временни безлихв. заеми       

Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-): 74-00     

получени заеми (+) 74-11     

погасени заеми (-)       

Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки (нето) 75-00     

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки  76-00     

Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове 77-00     

Всичко временни безлихвени заеми:       

        

IV. Депозити и средства по сметки       

Остатък от прдходния период (9501 до 
9506)(+)         

Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)       

Депозити и средства по с/ки (нето) (+/-)   95-00       

        

Разходи       

Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и 
сл.правоотн. 01-00     

Други възнаграждения и плащания за 
персонал 02-00     

Задължителни осиг.вноски от работодатели 05-00     

Издръжка 10-00 240000 240000   

Стипендии 40-00     

Субсидии за нефинансови предприятия и 
организации с нестопанска цел 43-00     

Придобиване на дълготрайни активи и основен 
ремонт (от&51 до &54) 51-54     

Капиталови трансфери 55-00       
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   Приложение № 4 

     

     

 Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС  

на община  Чупрене за 2020г. 

          

Наименование 
№ на 
§§ ОБЩО в т.ч. от ЕС 

общински 
бюджет 

ОП „Човешки ресурси”         

Приходи   72360  72360    

І.Неданъчни приходи       

Общински такси 27-04     

        

IІ.Трансфери       

Трансфери(субсидии.вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-)  61-00     

Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-)  62-00     

Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)  63-00 72360 72360   

Всичко трансфери:       

        

IIІ. Временни безлихв. заеми       

Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-): 74-00     

получени заеми (+) 74-11     

погасени заеми (-)       

Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки (нето) 75-00     

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки  76-00     

Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове 77-00     

Всичко временни безлихвени заеми:       

        

IV. Депозити и средства по сметки       

Остатък от прдходния период (9501 до 
9506)(+)         

Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)       

Депозити и средства по с/ки (нето) (+/-)   95-00       

        

Разходи   72360 72360   

Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и 
сл.правоотн. 01-00     

Други възнаграждения и плащания за 
персонал 02-00 61120 61120  

Задължителни осиг.вноски от работодатели 05-00 11240 11240  

Издръжка 10-00     

Стипендии 40-00     

Субсидии за нефинансови предприятия и 
организации с нестопанска цел 43-00     

Придобиване на дълготрайни активи и основен 
ремонт (от&51 до &54) 51-54     

Капиталови трансфери 55-00       
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   Приложение № 4 

     

     

 Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС  

на община  Чупрене за 2020г. 

          

Наименование 
№ на 
§§ ОБЩО 

в т.ч. от 
ЕС 

общински 
бюджет 

ПРСР         

Приходи   1190000  1190000    

І.Неданъчни приходи       

Общински такси 27-04     

        

IІ.Трансфери       

Трансфери(субсидии.вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-)  61-00     

Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-)  62-00     

Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)  63-00 1190000  1190000    

Всичко трансфери:       

        

IIІ. Временни безлихв. заеми       

Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-): 74-00     

получени заеми (+) 74-11     

погасени заеми (-)       

Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки (нето) 75-00     

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки  76-00     

Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове 77-00     

Всичко временни безлихвени заеми:       

        

IV. Депозити и средства по сметки       

Остатък от прдходния период (9501 до 
9506)(+)         

Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)       

Депозити и средства по с/ки (нето) (+/-)   95-00       

        

Разходи       

Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и 
сл.правоотн. 01-00     

Други възнаграждения и плащания за 
персонал 02-00     

Задължителни осиг.вноски от работодатели 05-00     

Издръжка 10-00 60000 60000   

Стипендии 40-00     

Субсидии за нефинансови предприятия и 
организации с нестопанска цел 43-00     

Придобиване на дълготрайни активи и основен 
ремонт (от&51 до &54) 51-54 1130000 1130000   

Капиталови трансфери 55-00       
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С   П   Р   А   В   К   А 
 
 

За размера на просрочените задължения за 2019 год., които ще бъдат разплатени през 
2020 год. и просрочените вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година 

  
 
                                                                                                      
                  1. Просрочени задължения през 2019 год. са в размер на 9 468 лв.   
 
                  2.Просрочени вземания, които ще бъдат събрани през 2020 год.  са в размер 
на 725 лв. и са от наеми на общинско имущество. 
                      
                     
  
 
 
 
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:                                    КМЕТ ОБЩИНА: 
                               Р. ПЕТРОВА                                               А. ДОБРИЧОВ      
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О Б Щ И Н А  Ч У П Р Е Н Е  О Б Л А С Т  В И Д И Н 
с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402 

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com 
 

 
 
 

 
Д О К Л А Д 

 
от Анжело Цветанов Добричов – Кмет на Община Чупрене 

 
 

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Чупрене за 2020 год. 
 
 
 
                   Настоящият доклад представя основните бюджетни параметри, които са 
залегнали в проекта за бюджет на община Чупрене за 2020 година. Те са съобразени със  
приоритетите и годишните цели при спазване на действащото законодателство и 
принципите за съставяне на бюджета. 
                   В проекта за бюджет са отчетени външните и вътрешни фактори, свързани с  
финансово-икономическа рамка и е извършен анализ на действителното състояние на 
нещата. В предвид на това, за постигането на годишните цели и стабилно финансово 
състояние на общината до голяма степен ще е необходимо ефективното и икономично 
разпределение и разходване на финансовите ресурси, и спазване на бюджетната 
дисциплина. 
                    В бюджета на Община Чупрене са включени бюджетите на 
второстепенните разпоредители: Кметство Горни Лом, Основно училище Чупрене, 
Основно училище Горни Лом. 
                   Приоритети за 2020 год. са: 
                   -финансова стабилност на общината; 
                   -повишаване качеството на живот чрез подобряване възможностите за 
трудова реализация; 
                   -благоустрояването на населените места от общината – улици, тротоари, 
зелени площи и др. 
                  -подобряване на условията за предоставяне на публичните услуги; 
                   -успешно разработване на проекти и  усвояване на средства по европейските 
фондове през новия програмен период; 
                   При съставянето на проекта за бюджет са отчетени следните по-важни 
показатели и характеристики: 
                   -изпълнението на бюджета за 2019 год. и постигнатите резултати; 
                   -разпоредбите на Закона за държавния бюджет за 2020 год.; 
                   -определените с Решение на МС № 208/2019 год., изменени с Решение № 
644/2019 год. стандарти за делегираните държавни дейности;  
                   -планираните за 2020 год. натурални показатели в отделните дейности; 
                   -действащите размери на местните данъци, такси и цени на услуги. 
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                    Процедурата и разработването на  бюджета на общината са съгласно 
изискванията на Закона за публичните финанси и вменените задължения на кмета на 
общината и общинските съвети, при спазване разпоредбите на Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2020 год., дадените указания на Министерство на 
финансите по съставянето му, като разчетите за делегираните от държавата дейности 
по бюджета на Община Чупрене за 2020 год. са в зависимост от натуралните 
показатели по дейности и единните разходни стандарти за издръжка, а разчетите за 
местните дейности са съобразени със собствените приходи на общината  и осигуряване 
функционирането на тези бюджетните дейности. 
 
                   Планиране на приходната част на бюджета за 2020 год. 
                   1.Планиране на приходите за делегираните от държавата дейности  
                   Източници за финансиране на делегираните от държавата дейности са в 
размер на 2 306 460 лв. и са формирани от: 
                   -обща субсидия – 2 096 466 лв. 
                   - преходен остатък от 2019 год. - 209 994 лв. 
                     
                    Планираните средства от общата субсидия не могат да бъдат по-ниски от 
определените със ЗДБРБ за 2020 год. по функции, а преходния остатък се планира в  
дейността, откъдето е произлязъл. 
                   Извън планираните приходи през годината очакваме и постъпления от 
централния бюджет за компенсиране на част от разходите за превоз на ученици до 16 
годишна възраст, субсидии за вътрешноградски пътнически превози, компенсиране 
стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната. 
  
 
 
                   2.Планиране на приходите за финансиране на местните дейности 
                   Източниците за финансиране на местните дейности с посочени в таблицата: 
 
№ 
по 
ред 

 
  Н А И М Е Н О В А Н И Е 

 
Собствени приходи  
финансиране 

 
Субсидии по 
ЗДБРБ за 2020 г 

 
Общо 
приходи 

 ПРИХОДИ     
1. Данъчни                                                          112 000     
    патентен 2 000   
     данък недвижими имоти    30 000   
    данък МПС 35 000   
    възмезден данък 45 000   
2. Неданъчни  747 900     
    прих.от продажби 212 900   
      наеми 4 000    
   наем земя 50 000   
   пазари, тържища  1 000   
   такса  ЦДГ 1 000   
   такса ДСП 28 000   
   такса битови отпадъци 85 000   
   такса технически услуги 20 000   
   Такса администрат.услуги 45 000   
 Такса притежаване на куче 1 000   
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 Продажба земя 300 000   
3. Внос ДДС и ЗКПО в т.ч.: -39 000   
     ДДС  /-/ -35 000   
     ЗКПО /-/ -4 000   
 5. Обща израв.субсидия   293 700    
 5. Зимно поддържане пътища  52 100  
 6. Целева субсидия за 

капиталови разходи 
 

  
 

313 900  
 
  

 7.  Финансиране в т.ч.: - 79 000     
 § 8322-пог.заем-главница -50 000   
 др. финансиране РИОСВ -29 000   
8. Преходен остатък 600 000   
 ВСИЧКО: 1 341 900 659 700 2 001 600 
 
 
                   Планиране на разходната част на бюджета за 2020 год.  
                   Разходната част на бюджета е разработена в две части: за делегирани от 
държавата дейности и за местни дейности. 
                   Като база за разработване на разходите за делегираните държавни дейности 
са използвани натуралните показатели за дейностите и единните разходни стандарти, 
утвърдени с РМС от 2019 год. 
                   Общия обем на разходите за държавните дейности възлиза на 2 306 460 лв. 
                   Разходите за местни дейности са разработени в зависимост от потребността 
на дейността, при направена съпоставимост между началния план и отчета за 2019 год. 
на дейността, в рамките на очакваните приходи по бюджета на общината за 2020 год. и 
възлизат на 2 001 600 лв., или общият обем на бюджета  на Община Чупрене за 2020 
год. е в размер на 4 308 060 лв., по разпоредители, както следва: 
                     Чупрене                                                    -  3 451 776             
                      Кметство Горни Лом                             -     231 898 
                      Основно училище Чупрене                   -    298 287  
                      Основно училище Горни Лом              -     326 099  
 
 
                   Функция „Общи държавни служби”  
                   Държавна дейност: Общинска администрация  - 436 788 лв. 
                   Местна дейност: Общинска администрация –  364 500лв.,  
                                                  вкл. капиталови разходи в размер на 77 000 лв. 
                                                  Общински съвет – 75 500 лв. 
                   Единния стандарт за дейността включва средства за минимално кадрово 
осигуряване на същата и възлиза на 401 400 лв.,в т.ч. средства за кметове в размер на 
61 600 лв., и средства за служители в общинската администрация – 339 800 лв., в която 
сума са включени и осигурителните плащания за дейността. Числеността на персонала 
възлиза на 34 бр., вкл. 1 кмет на община, 1 кмет на кметство и 6 кметски наместника. 
                   В местните дейности на същата функция е предвидена издръжка на 
общинската администрация, финансиране на общинския съвет – възнаграждения на 
председателя на общинския съвет, 10 бр. съветници, издръжка и капиталови разходи в 
размер на 77 000 лв. 
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                   Функция „Отбрана и сигурност” – 132 460 лв. – държавна дейност 
                   Разходите по тази функция са държавна дейност и включват: 
                   -възнаграждения и осигурителни плащания на денонощните оперативни 
дежурни и изпълнителите по поддръжка и по охрана на пунктовете за управление; 
                   -издръжка на МК по ЗБППМН; 
                   -разходи за издръжка на военен отдел; 
                   -разходи за издръжка на районните инспектори  и детски педагогически 
стаи; 
                   - разходи за доброволните формирования за защита на населението при 
стихийни бедствия и аварии. 
                   Разпределението на средствата е извършено съгласно разчетените със 
Закона за държавния бюджет за 2020 год. натурални и стойности показатели за 
функцията. 
 
                   Функция „Образование”   
                   Държавна дейност – 875 823 лв. 
                   Местни дейности -       13 000 лв. 
 
                   Тази функция осигурява финансирането на възнагражденията, осигурителни 
плащания, издръжката на двете общински училища и двете детски градини на 
територията на общината. Поради прогресивно намаляване броя на учениците в 
училищата и в детските градини, и отдалечеността на населените маста от общината до 
други учебни заведения, двете училища и Детска градина Горни Лом са обявени за 
„защитени” и получават допълнително финансиране, а Детска градина Чупрене поради 
малкия брой деца за предучилищна подготовка не отговаря на изискванията за 
обявяване за „защитена” и не получава допълнително финансиране. Средствата за 
учебните и възпитателни заведения се разпределят по утвърдена от кмета на общината 
формула, след работа на комисия, назначена за тази цел. 
                   В бюджета на учебните заведения освен средствата по ЕРС са включени и 
средства за МТБ, за извън училищна дейност, за подобряване хранене на децата от 
предучилищните групи и учениците до VІ клас, за целодневна организация на учебния 
ден, средствата за защитени училища и детски градини, както и преходния остатък по 
дейности. 
                   Поради намаляване броя на децата и учениците очакваме актуализация на 
бюджета в намаление, но въпреки това са изпълнение изискванията на Отрасловото 
споразумение в образованието за увеличение на заплатите на педагогическия и друг 
персонал, съгласно последните промени за заплащане труда в образованието.. 
                   В държавна дейност „Други дейности по образованието” се отчитат 
разходите за безплатен превоз на учениците до 16 годишна възраст и включват 
възнаграждения и осигурителни плащания на шофьорите на двата училищни автобуса, 
разходи за гориво, застраховки, винетки и др. Тези разходи се финансират с целеви 
средства от ЦБ и се получават в процеса на изпълнение на бюджета, поради което не се 
планират в проекта за бюджет.   
                   За сметка на местните приходи са предвидени разходи за храна и др. 
издръжка за  ДГ Чупрене в размер на 13 000 лв. 
 
                   Функция „Здравеопазване” – 16 422 лв. – държавна дейност 
                   С държавен трансфер се финансират разходите в здравните кабинети в 
училищата и детски градини. Числеността на персонала е 1 бр. медицински фелдшер. 
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Средствата за издръжка на дейността е по стандарти и възлиза на 16 422 лв., и е в 
зависимост от броя на децата в детските градини 39 х 340 лв. и учениците в училищата 
93 х 34 лв., които ще бъдат актуализирани в намаление в процеса на изпълнение на 
бюджета, поради намалелия брой деца и ученици. 
 
                   Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 
                   Държавна дейност – 751 007 лв. 
                   В т.ч.капиталови разходи – 20 000 лв.   
                    Местни дейности -     93 000 лв. 
                   Съгласно натуралните и стойностни показатели за прилагането на 
делегираните от държавата дейности са разчетени средства за издръжка на социалните 
заведения на територията на общината – държавна дейност, включващ и реализирания 
преходен остатък в края на 2019 год. по заведения: 
                   - ЦНСТ Долни Лом – 157 200 лв. – 10 потребители; 
                   - ЦНСТ Репляна – 219 416 лв. – 14 потребители; 
                   - ЦНСТ Върбово – 247 800 лв. – 15 потребители; 
                   - Защитено жилище Чупрене – 102 744 лв. –  8 потребители 
                    В тези средства са включени  възнагражденията, осигурителните плащания, 
условия на труд на персонала и цялостната издръжка на потребителите. Предвидени са 
средства в размер на 20 000 лв. за закупуване на автомобил за нуждите на социалните 
заведения. 
                    В бюджета на функцията – държавни дейности, има преходен остатък от 23 
847 лв. за възнаграждения и осигурителни пращания  по: 
                     Програма временна заетост –   3 560 лв.   
                   „Личен асистент и помощници”  - 20 287 лв. 
                   С местни приходи се финансират дейностите „Домашен социален 
патронаж”, издръжката на Програма временна заетост. 
                   Домашния социален патронаж приготвя храна за над 70 бр. потребители на 
патронажа и 140 бр. потребители на обществената трапезария. Числеността на 
персонала е 6 бр., вкл. 1 бр.шофьор, който разкарва храната в населените места на 
общината. Предвидените средства за функционирането на ДСП възлизат на 89 000 лв., 
а средствата за работещите по програмите за временна заетост са в размер на 4 000 лв., 
с които се осигуряват необходимите инструменти за работа, работно облекло, 
застраховки на работниците. 
 
                   Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 
стопанство и опазване на околната среда”  
                    Местна дейност  -   887 800 лв.: 
                    в т.ч. капиталови разходи в размер на 674 900 лв.  
                      
                   Тази функция е изцяло общинска отговорност и се финансира с местни 
приходи. С нея се осигурява заплащането на разходите за: 
                   -улично осветление; 
                   -разходи свързани с ВиК; 
                   - поддръжка и ремонт на улици и тротоари; 
                   -за дейности по строителство и благоустройството; 
                   -поддръжка на зелените площи; 
                   -сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата в населените 
маста на общината 
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                   Числеността на персонала е 3,5 бр. – трима шофьори по чистота и 
благоустрояването, и 0,5 бр. работник по озеленяване. 
                   Финансирането на дейностите по чистотата са за сметка на приходите от 
„такса битови отпадъци”, като общината извършва сама тази дейност и на този етап се 
справя успешно.   
 
                   Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” 
                   Държавна дейност – 93 960 лв. 
                   Местни дейности -     70 000 лв., 
                   в т.ч. капиталови разходи – 7 000 лв. 
                    Държавният трансфер за дейността на Читалищата на територията на 
общината възлиза на 93 960 лв. за субсидирани 9 бройки и 6 читалища. 
                   Същите получават финансиране на база субсидирана численост и стандарт 
за издръжка, като средствата се разпределят от комисия, назначена от Кмета на 
общината и представители на всяко читалище. Средствата се разпределят в зависимост 
от постигнатите резултати в работата на всяко читалище, съставя се Протокол от 
комисията за разпределение на бюджета за годината и се представя в общината. 
Съгласно представения в общината Протокол бюджета на  читалищата  за 2020 год. е 
както следва: 

Чупрене                              38 565                                                            
 Репляна                               5 512 
 Долни Лом                        11 025   
 Средогрив                           5 512 
 Търговище                          5 805 
 Горни Лом                        27 541 
 

                   С местни приходи е осигурено финансирането на спортните мероприятия 
провеждани в общината в размер на 4 000 лв.   
                   Предвидени са средства в дейност „Други дейности по културата” за 
провеждане на традиционния Торлашки фолклорен събор, традиционните събори по 
села и други културни мероприятия, провеждани   в общината в размер на 54 000 лв.   
                   Планувани са средства за издаването на вестник „Торлаци” в размер на 5 000 
лв. 
                   Предвидени са средства за погребения на самотни, без близки роднини 
социално слаби граждани, като в помощта се включва издаване на смъртен акт, 
некролог, ковчег и надгробен знак в размер на 80 лв. 
                   Средства за капиталови разходи в тази функция са в размер на 7 000 лв. и 
включват довършителни работи по спортни площадки в селата Търговище, Средогрив 
и Репляна и довършване ремонта на къщичката в гробищен парк Чупрене.   
      
                  Функция „Икономически дейности и услуги” 
                   Местна дейност – 443 800 лв.,  
                   В т.ч.: капиталови разходи – 155 000 лв. 
                   В тази функция са предвидени средства за зимното поддържане на 
общинските пътища в размер на 52 100 лв. и капиталови разходи в размер на 155 000 
лв. за закупуване на трактор с прикачен инвентар за извършване на зимното 
поддържане на общинските пътища и целогодишно поддържане на същите. 
                   С местни приходи се финансира дейността „Други дейности по 
икономиката” с численост на персонала 8 бр. и дейност „Други дейности по туризма” с 
численост на персонала 2 бр. 
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                   Функция „Разходи некласифицирани в други функции” 
                   Местна дейност – 54 000 лв. 
                    Във функцията са предвидени средства за заплащане лихвите по 
дългосрочния заем на общината от АСЕТ Банк в размер на 24 000  лв. 
                   Резерва за непредвидени и неотложни разходи е плануван на 30 000 лв.  
 
 
                   Капиталови разходи: 
                   Общия обем на капиталовите разходи възлиза на  933 900 лв. 
                   Източник на финансиране е целева субсидия за капиталови разходи в размер 
на  313 900 лв. и собствени средства от преходен остатък – 620 000 лв., от които 600 000 
лв. общината получи в края на 2019 год.  по ПМС 337 от 27.12.2019 год. за ремонт и 
рехабилитация на уличната мрежа и 20 000 лв. от реализиран преходен остатък по 
бюджета на ЦНСТ Репляна – за закупуване на автомобил за нуждите на социалните 
заведения от общината.   
                   В поименното разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни 
активи и за основен ремонт за 2020 год. са отразени наименованието на обектите, 
начина на финансиране и сметната стойност на всеки един от тях. 
 
 
                     
                   Европейско финансиране 
                   Съгласно чл.84 ал.3 от Закона за публичните финанси проектът на бюджет 
на общината се придружава с разчет на сметките за средства от ЕС.   
                   В индикативна форма са посочени средствата, които общината предвижда да 
усвои през 2020 год.по оперативните програми „Човешки ресурси”, ПРСР и Околна 
среда.  
 
                   От казаното по-горе е видно, че макар и с малък финансов капацитет, 
Община Чупрене  използва всички дадени възможности и кандидатства по 
Оперативните програми за средства от Европейския съюз, като по този начин 
изпълнява поставените си за решаване цели за развитието на общината. 
         
 
 
  
АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ 
Кмет на Община Чупрене 

 
 
 
 


