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ПРОТОКОЛ 

 

Днес 29.03.2022 год. от 11.00 часа, в заседателната зала на Община Чупрене, на 

основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА се проведе публично обсъждане на Проекта за 

бюджет на Община Чупрене за 2022 год., при следния дневен ред: 

 

1. Представяне на проекта за бюджет пред гражданите  

2. Въпроси по представения бюджет 

На обсъждането присъстваха: Анжело Добричов – кмет на общината, инж. Асен 

Джунински – секретар на общината, Корнелия Антова – гл. спец. „СП‖, Камелия 

Станиславова – Бакалеева – юрист консулт, Татяна Бориславова и.д. Гл. счетоводител, 

Сергей Здравковски – директор дирекция „ОА‖, кмет на кметство и кметски 

наместници, Ирена Дочева – юрист консулт, Радостина Ранчинска, Антонина Георгиева 

и Ленка Суйкова – общински съветници, Захарин Захариев – директор ОУ „Акад. М. 

Димитров‖. 

По т.1 от дневния ред думата беше дадена на Георги Александров на длъжност 

гл. Специалист „Бюджет и ФК―, който запозна присъстващите с макро рамката на 

бюджета и начина на неговото съставяне, очакваните приходи по бюджета за местните и 

държавни дейности, като каза, че при съставянето на бюджета на общината са спазени 

изискванията на ЗПФ и дадените указания от МФ.  

 

Освен това обясни подробности по начина на съставяне на общински бюджет и 

нормативната база, която се използва за целта. Основният закон е Закона за публичните 

финанси, който е рамката на администрацията за извършване на финансово-счетоводни 

дейности. Запозна присъстващите с Постановление на министерски съвет под № 50 от 

03.02.2022 год., който дава методологията и стандартите за изготвяне на бюджет за 

настоящата година. Запозна присъстващите с брой 18 от четвърти март на „Държавен 

вестник―, където е публикуван Държавния бюджет на Република България и частите 

касаещи Община Чупрене. И не на последно място, беше разгледан  ФО 1от 03.02.2022 

год. посветен на изготвяне и представяне на месечните отчети за касово изпълнение на 

бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз, на сметките за чужди 

средства и за капиталовите разходи. 

 

На аудиторията бяха представени конкретни числа, които оформят общата рамка 

на предложението за бюджет на общината сред тях са: 

 

— Обща субсидия : 3 004 600 лв.; 

— Обща израв.субсидия: 479 100 лв.; 

— Средства за за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища: 

56 100 лв.; 

— Целева субсидия за капиталови разходи: 447 100 лв. 

 

Бяха изнесени подробности  по дейсностите на общината сред които са „Отбрана 

и сигурност―, „Образование―, „Здравеопазване―, „Социални услуги―, „Култура―,  

„Икономически дейности и услуги―. Бяха разкрити подробности около функциите, които 
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ще бъдат изпълнявани, както и тяхното финансиране включително за издръжка и 

капиталови разходи. 

  

 Беше подчертано, че проекта, който се предлага за обсъждане цели преди всичко 

да запази стабиилността на общината включително във финансов аспект и това е мотива, 

който е водил служителите при подготовката му.      

 

По т.2 от дневния ред — питания по проектобюджета: 

 

Думата взе г-н Захарин Захариев директор на ОУ „Акад. Михаил Димитров― с. 

Чупрене. Той изрази едно мнение и постави три въпроса за обсъщждане. 

 

Мнението, което изрази, беше свързано с всеобщото опасение за състоянието в 

страната и международната обстановка, нестабилността и постоянно променящите се 

фактори. 

 

Първият въпрос беше посветен на повишаващите се цени на електроенергията и 

какво мисли общинската администрация да предприеме за конпенсиране на 

увеличението. 

 

Беше му отговорено лично от г-н Анжело Добричов, кмет на Община Чупрене. 

Той изрази подобни опасения, но увери, че той лично се е заел да вземе всички 

възможни мерки, да се разговаря с всички ресорни  институции и потърпевшите от 

инфлацията в енергийния сектор. 

 

Вторият му въпрос беше свързан довършване ремонта на покрива на повереното 

му училище, който ще възлезе на 20 000 лв.  

 

По този въпрос получи уверение от присъстващите служители, че дейност  

„Образование― се счита от изключителна важност в обществото, съответно на него се 

отделя  значително внимания и се полагат големи усилия.  

 

Този разход няма да бъде включен в проекта за бюджет поради малкото време 

между обсъждането и внасянето за разглеждане в Общинския съвет, какъвто е даденият 

срок от Министерство на финансите. Но въпреки това, лично кмета се ангажира да 

постави  въпроса за обсъждане в следващи сесии на общинския съвет. А така също 

общинката администрация се ангажира да изработва решения и внася предложения за 

начина на финансиране на проекта. Администрацията има решимост за предприемане на 

конкретни мерки по проблема в най-кратки срокове и ремонта да бъде извършен в най-

скоро време. 

 

Третият зададен въпрос беше за промяна във формулата за разпределение на 

делегираните бюджети в образованието и по-конкретно за отделяне 1% за резерв.  

 

За момента по въпроса все още няма взето решение. Отговорът бе, че при 

възможност ще бъде заделен такъв резерв. 
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Няма други въпроси и предложения, свързани с проекта за бюджет за 2022 год. 

 

Поради изчерпване на дневния ред обсъждането приключи в 11:50 ч. 

 

 

                                                              ПРОТОКОЛЧИК : 

                                                                                               / Сергей Здравковски / 

        Директор на дирекция „ОА“ 

 

 


