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Д О К Л А Д 
 

от Анжело Цветанов Добричов — Кмет на Община Чупрене 

 

 

ОТНОСНО: Проекта  за бюджета на Община Чупрене за 2022 год. 

 

 

Проектобюджетът на община Чупрене за 2022 година е разработен в съответствие със 

следните нормативни документи : 

 

 Закон за публичните финанси ; 

Решение № 50 на Министерския съвет от 3 февруари 2022 год. за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 год. 

 Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности 

за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

община Чупрене; 

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 год., Обн., ДВ, бр.18/04.03.2022 

год., в сила от 1 януари 2022 год. 

 ФО-1 на Министерството на финансите-Указание за съставяне и изпълнение на бюджетите 

на общините и на сметките за средства от ЕС за 2022г 

 

                   Доклада представя основните бюджетни параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на 

община Чупрене за 2022 година. Те са съобразени със  приоритетите и годишните цели при спазване на 

действащото законодателство и принципите за съставяне на бюджета. 

 

                   При разработването на проекта за бюджет са отчетени външните и вътрешни фактори, 

свързани с  финансово-икономическа рамка, извършен е анализ на действителното състояние на нещата. 

Отчитайки тези фактори, за постигането на годишните цели и стабилизиране на 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 2022 год. са: 

 

— финансова стабилност на общината; 

— 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; 

— поготовка за ефектите на следпандемична година с повишаваща се инфлация поради 

межунарони събития. 

                     

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 2022 год., дадените указания на 

Министерство на финансите по съставянето му, като разчетите за делегираните от държавата дейности по 

бюджета на Община Чупрене за 2022 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. 
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                   Планиране на приходната част на бюджета за 2022 год. 

                    

1.Планиране на приходите за делегираните от държавата дейности  

 

                   Източници за финансиране на делегираните от държавата дейности са в размер на 3 154 267 лв. 

и са формирани от: 

 

— обща субсидия : 3 004 600 лв.; 

— преходен остатък от 2021 год.: 149 667 лв.. 

                     

                    Планираните средства от общата субсидия не могат да бъдат по-ниски от определените със 

ЗДБРБ за 2022 год. по функции, а преходния остатък се планира в  дейността, откъдето е произлязъл, 

съгласно решение на общинския съвет. 

 

                   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, 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 2022 год. 

 

Общо 

приходи 

 ПРИХОДИ    

1. Данъчни                                                            122 000 лв.    

    патентен  2 000 лв.   

     данък недвижими имоти     30 000 лв.   

    данък МПС  40 000 лв.   

    възмезден данък  50 000 лв.   

2. Неданъчни  593 000 лв.    

    прих.от продажби  300 000 лв.   

      наеми  5 000 лв.    

   наем земя  40 000 лв.   

   пазари, тържища  2 000 лв.   

   такса  ЦДГ   0 лв.   

   такса ДСП  30 000 лв.   

   такса битови отпадъци  85 000 лв.   

   такса технически услуги  10 000 лв.   

   Такса администрат.услуги  20 000 лв.   

 Такса притежаване на куче  1 000 лв.   

 Продажба земя  100 000 лв.   

3. Внос ДДС и ЗКПО в т.ч.: - 40 000 лв.   

     ДДС  /-/ - 35 000 лв.   

     ЗКПО /-/ - 5 000 лв.   

 5. Обща израв.субсидия  479 100 лв.   

 5. Зимно поддържане пътища   56 100 лв.  

 6. Целева субсидия за капиталови 

разходи 

  447 100 лв.  

  

 7.  Финансиране в т.ч.: - 82 000 лв.    

 § 8322-погод.заем-главница - 50 000 лв.   

 др. финансиране РИОСВ - 32 000 лв.   

8. Преходен остатък  251 584 лв.   

 ВСИЧКО:  122 000 лв. 982 300 лв. 1 826 884 лв. 

mailto:ob_chuprene@abv.bg


 

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: 09327/25-80, факс: 09327/24-02 

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

 
 

 

 

 

 

                   Планиране на разходната част на бюджета за 2022 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 50 от 03.02.2022 

год. 

 

Общия обем на разходите за държавните дейности възлиза на 3 154 267 лв. 

 

Разходите за местни дейности са разработени в зависимост от потребността на дейността, при 

направен анализ по плана  и отчета за 2021 год. на дейността, в рамките на очакваните приходи по 

бюджета на общината за 2022 год. и възлизат на 2 316 100 лв., или общият обем на бюджета  на Община 

Чупрене за 2022 год. е в размер на  5 221 090 лв., по разпоредители, както следва: 

 

 

Чупрене                                                     — 3 865 201 лв. 

Кметство Горни Лом — 301 479 лв. 

Основно училище Чупрене — 403 097 лв. 

Основно училище Горни Лом — 411 375 лв. 

 

                   Функция „Общи държавни служби“  

                   Държавна дейност: Общинска администрация  — 641 241 лв. 
                   Местна дейност: Общинска администрация  —   391 488 лв.,  

                                                  вкл. капиталови разходи в размер на 70 004 лв. 

                                                  Общински съвет —  161 124 лв. 

 

                   Единния стандарт за дейността включва средства за кадрово осигуряване на същата и възлиза 

на 812 000 лв.,в т.ч. средства за кметове и кметски наместници в размер на 171 000 лв., и средства за 

служители в общинската администрация — 641 000 лв., в която сума са включени и осигурителните 

плащания за дейността, както и прехония остатък. Числеността на персонала възлиза на 35 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, вкл. Капиталови разходи, възлизащи на 70 004 лв. финансиране на общинския съвет — 

възнаграждения на председателя на общинския съвет, 10 бр. съветници, издръжка  в размер на 19 680 лв. 

 

                   Функция „Отбрана и сигурност“ —  153 300 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 2022 год. натурални и стойности показатели за функцията. 
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                   Функция „Образование“   

                   Държавна дейност  — 1 121 626 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 двете детски градини са 

обявени за „защитени“ и получават 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 IV 

клас, за целодневна организация на учебния ден, средствата за защитени училища и детски градини, както 

и преходния остатък по дейности. 

 

                   Бюджета за 2022 год. на образователните заведения, е както следва: 

 

Основно училище Чупрене — 403 097 лв. 

Основно училище Горни Лом — 411 375 лв. 

Детска градина Чупрене                       — 132 495 лв. 

Детска градина Горни Лом                       — 174 659 лв. 

 

                   Поради намаляване / увеличаване броя на децата и учениците очакваме актуализация на 

бюджета, но въпреки това са изпълнение изискванията на анекса 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.   

 

                   Функция „Здравеопазване“  —  21 800 лв.  —  държавна дейност 

 

                   С държавен трансфер се финансират разходите в здравните кабинети в училищата и детски 

градини. Числеността на персонала е 1 бр. медицинска сестра. 

 

Средствата за издръжка на дейността е по стандарти, и е в зависимост от броя на децата в детските 

градини (под и над четиридесет) и учениците в училищата (под и над триста), както и целодневни или 

полудневни подготвителни групи в училище или детска градина (стр.12-13 от стандарта за 2022 год.). 

 

Към първи януари са записани съответно 39 деца в двете детски градини и 82-ма ученика в училищата. 

Стандартът предвижа 413/42 лв. на дете до 31.03.2022 год., който е непроменен от този за 2021 год. След 

първи април се предвижда сумите да станат 471лв . за медицинскообслужване  на дете в здравен  кабинет 

на община с до 40 деца в държавни и общински детски градини, и 48 лв. на ученик в дневна форма на 

обучение в общини с до 300 ученика  в общински и държавни училища. Средногодишно, претеглено това 

прави 456,50 лв. на дете в детска градина и 46,50 лв. на ученик. Възможно е сумите да бъдат 

актуализирани в намаление/ увеличение, в процеса на изпълнение на бюджета. 

 

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 

Държавна дейност — 1 104 900 лв. 

Местни дейности —    115 625 лв. 
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                   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 2021 год. по заведения: 

 

— ЦНСТ Долни Лом: 233 055 лв. — 9 потребители; 

— ЦНСТ Репляна: 300 607 лв. — 13 потребители; 

— ЦНСТ Върбово: 369 184 лв. — 13,5 потребители; 

— Защитено жилище Чупрене: 140 374 лв. — 5 потребители 

 

                    В тези средства са включени  възнагражденията, осигурителните плащания, условия на труд на 

персонала и цялостната издръжка на потребителите.  Предвидени са средства за текущ ремонт на сградния 

фонд. 

                    В разчетните показатели за функцията е включена социална услуга по държавна дейност 

„Асистентска подкрепа“ в размер на  46 961 лв., с 11 потребителя и съгласие на общински съвет Чупрене с 

Решение № 121 от 28.01.2021 год. 

 

                   С местни приходи се финансират дейностите „Домашен социален патронаж“, издръжката на 

Програма временна заетост. 

 

                   Домашния социален патронаж приготвя храна за над 70 бр. потребители.   Числеността на 

персонала е 5 бр., вкл. 1 бр.шофьор, който разкарва храната в населените места на общината. 

Предвидените средства за функционирането на ДСП възлизат на  112 025 лв. 

 

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на 

околната среда“ 

Местна дейност   — 697 836 лв. 

в т.ч. капиталови разходи дейности — 488 716 лв. 

 

 

                   Тази функция е изцяло общинска отговорност и се финансира с местни приходи, както и 

частично от Целева субсидия за капиталови разходи от държавния бюджет, която за 2022 год. е в размер 

на 447 100 лв. 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,благоустройството, поддръжка на зелените площи; 

— сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата в населените места на общината 

 

Числеността на персонала е 3 бр. — трима шофьори по чистота и благоустрояването. 

Финансирането на дейностите по чистотата са за сметка на приходите от „такса битови 

отпадъци“, като общината извършва сама тази дейност.   

 

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 

Държавна дейност   — 111 400 лв. 

Местни дейности — 187 824 лв. 

в т.ч. капиталови разходи  —   69 024 лв. 

 

Държавният трансфер за дейността на Читалищата на територията на общината възлиза на 

111,400.00 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 
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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 2022 год. е както 

следва: 

 

Чупрене  — 45 724 лв. 
Горни Лом  — 32 653 лв. 
Долни Лом  — 13 071 лв. 
Търговище  — 6 882 лв. 
Средогрив  — 6 535 лв. 
Репляна  — 6 535 лв. 

 

                   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 60 000 лв.   

                    

Планувани са средства за издаването на вестник „Торлаци“ в размер на 6 000 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 69 024 лв. и включват 

изграждане на нови, основни ремонти довършителни работи по спортни площадки в селата Чупрене, Г. 

Лом, Д. Лом, Върбово, Репляна, Протопопинци.   

 

Функция „Икономически дейности и услуги“ 

Местна дейност — 199 450 лв. 

в т.ч. капиталови разходи  —   18 000 лв. 

 

                   Във функцията са предвидени средства за капиталови разходи 18 000 лв. за закупуване на 

машина за полагане на хоризонтална, пътна маркировка 

 

                    Разчетени са средства за дейност „Други дейности по селско, горско стопанство…“ в размер на  

57 130 лв. за численост на персонала 2,5 бр. и издръжка. 

  

                   Предвидени са средства за зимното поддържане на общинските пътища в размер на 56 100 лв. 

— трансфер за местни дейности от Републиканския бюджет. 

 

                   С местни приходи се финансира дейността „Други дейности по икономиката“ в размер на  47 

170 лв., с численост на персонала 2 бр. и дейност „Други дейности по туризма“ —  21 050 лв.,  с численост 

на персонала 1 бр. и съответната издръжка. 

 

                   Функция „Разходи некласифицирани в други функции“ 

                   Местна дейност — 40 000 лв. 

                     

Във функцията са предвидени средства за заплащане лихвите по дългосрочния заем на общината 

от АСЕТ Банк в размер на 20 000  лв. 

 

Резерва за непредвидени и неотложни разходи е плануван на 20 000 лв.  

 

                   Капиталови разходи: 

                   Общия обем на капиталовите разходи възлиза на  633 744 лв. 

mailto:ob_chuprene@abv.bg


 

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: 09327/25-80, факс: 09327/24-02 

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

 
 

 

 

Източник на финансиране е целева субсидия за капиталови разходи в размер на 447 100 лв. и 

собствени средства от преходен остатък — 251 584 лв.   

                    

В поименното разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и за основен 

ремонт за 2022 год. са отразени наименованието на обектите, начина на финансиране и сметната стойност 

на всеки един от тях. 

  

                    

 

 

 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ 

Кмет на Община Чупрене 
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