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ДО 
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С.ЧУПРЕНЕ 

 

 

П  Р  Е  Д  Л  О  Ж  Е  Н И Е 

 

 от   Анжело Цветанов Добричов 

Кмет на Община Чупрене, област Видин 

 

 

    

 ОТНОСНО: Информация за текущо изпълнение на бюджета на община Чупрене за 

първо полугодие на 2020 год. 

 

                                         УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

Настоящата информация прави преглед на текущото касово изпълнение на 

бюджета на община Чупрене към 30.06.2020 год., съгласно изискванията на чл.137 от 

ЗПФ. 

С Ваше Решение № 34 от 12.02.2020 год. е приет бюджета на общината в общ 

размер на 4 308 060 лв., в т.ч.: държавни дейности – 2 306 460 лв.; мести 

дейности2 001 600 лв., включващи капиталови разходи от 933 900 лв. 

През периода м.01 – 06 т.г. съгласно писма на МФ, заповеди на кмета на общината 

са извършени промени по бюджета, както следва за: 

 

I.Приходи за държавни дейности: 

1.По писма на МФ – 70 225 лв.: 

в увеличение с 127 016 лв.: 

- за „Образование“- работа с уязвими групи в училища и детски градини, превоз 

на педагогически персонал, за учебници и учебни помагала; 

- за възнаграждения и осигурителни плащания на кметски наместници. 

            -за превоз на ученици; 

 - в намаление с 56 791 лв. за сферата на образованието, във връзка с намаления 

брой на деца и ученици в детските градини и училищата. 

2.Трансферите между бюджети са в размер на 139 295 лв: 

- от МТСП – 103 288 за програми ЛА и домашен помощник и 36 007 лв за ПВЗ; 

От МОН са постъпили 18145 лв. по бюджетите на училищата, който се разходват 

за дейности по оперативни програми и се отчитат по § 8803. 

Общата субсидия за държавните дейности и трансферите по бюджетните сметки 

са предоставяни от МФ и други министерства редовно ежемесечно, и превеждани на 

второстепенните разпоредители с бюджет в законния срок, съгласно изискванията на 

ЗДБРБ. 



За първото полугодие на 2020 год. приходите за държавните дейности са 

изпълнение на .....%. 

С постъпилите приходи за държавни дейности са осигурявани заплатите, 

осигурителните плащания и издръжката на всички държавни дейности. 

Актуализацията на бюджета с получената обща субсидия и трансфери е 

извършвана служебно, със заповед на кмета на общината, съгласно ЗДБРБ. 

Разходите за държавни дейности са изпълнение на .......%. 

 

II.Приходи за местни дейности – / +15 000 лв./  

Плануваните собствени приходи на общината по бюджета за 2020 год. 

осигуряваха едно нормално функциониране на местните дейности и постигане на целите 

за решаване през годината, но за първото полугодие тяхното изпълнение е ............%. 

При планувани собствени приходи за 2020 год. 820 900.лв,  изпълнение за 

полугодието 189 373 лв.,очакваме до края на годината около 400 000 или недостиг от 420 

х.лв. Тревожно е постъплението от основите приходи на общината – приходи от 

продажба на стоки и услуги, приходи от административни и технически услуги, наеми и 

продажба на земя. 

1.Изпълнението на собствените приходи на общината е представено с 

Приложение №1. 

2.През периода на първо полугодие са получени от РИОСВ Монтана от набраните 

средства по отчисления на отпадъците,15 000 лв. за закупуване на камион за 

сметосъбиране. 

3.Трансформирани са средства от капиталовите разходи в целеви средства за 

текущ ремонт на улици и тротоари в населените места в размер на 32 900 лв, съгласно 

Решение на ОбС. 

4.Дофинансирана е ПВЗ с 25 лв. 

С направените промени бюджета на община Чупрене се формира на 4 524 879 лв., 

в т.ч. държавни дейности 2 508 277 лв. и мести дейности 2 016 600 лв. 

 

            III.Разходи по бюджета: 

Разходите по бюджета за първо полугодие са в размер на 1 744 077 лв, съгласно 

Приложение №2, включващо и размера на капиталовите разходи. 

В изпълнение на разходната част на бюджета са намерили отражение 

извършениет промени от получените обща субсидия и трансфери. 

Предоставени са трансфери в размер на 64 175 лв. към сметките за средствата по 

оперативните програми, поради финансова корекция по приключени обекти по ПРСР и 

1 189 лв по ОП“Човешки ресурси“, който са възстановими при верификация на 

разходите. 

Ежемесечно се погасява главницата по дълга и дължащите се лихви, като за 

полугодието са платени: главница – 24 885 лв. и лихви – 9 640 лв. 

Наличността по сметката в банката в края на пероида е 792 179 лв., от тях – 

държавни дейност 409 592 лв., в т.ч. на ОУ Чупрене – 43 717 лв. и ОУ Г.Лом – 97 649 лв. 

и местни дейност – 382 587 лв. – целеви средства за ремонт на улиците. 

 

IV.Оперативни програми, по които работи общината са „Развитие на човешките 

ресурси“, „Наука и образование за интелегентен разтеж“ и Програма за развитие на 

селските райони. 

Постъпилите за първо полугодие средства са в размер на 40 447 лв, от тях за 

държавни дейности - ОУ и ДГ  18 145 лв. и за местни дейности – ПВЗ и Програма за хора 

с увреждания – 22 302 лв.,и  трансфери от бюджета на общината – 1 189 лв. 



Получени са трансфери от бюджета на общината в размер на 64 175 лв., във връзка 

с направената финансова корекция по отчетени проекти. 

Неизразходваните средства от двете училища по проектите  в размер на 9 513 лв. 

са налични в банковите им сметки. 

Направените разходи са в размер на 108 774 лв. 

Наличността по сметката в края на периода е 1 292 лв. 

 

V.Чуждите средства на съхранение в банковата сметка в края на периода са в 

размер на 169 991 лв. 

 

От всичко изнесено по-горе е видно трудното изпълнение на поставените за 

решаване през годината задачи, поради недостиг на собствени приходи на общината. 

  

 

.Във връзка с изнесената информация Ви моля да вземете следното решение: 

 

             „На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМЗМА и чл.137 от Закона за публичните 

финанси Общинският съвет Чупрене приема за сведение Информацията за текущо 

изпълнение на бюджета на община Чупрене за първо полугодие на 2020 год.“ 

 

 

 

 

С уважение, 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ 

Кмет на Община Чупрене 

 

 

  

 

 


