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РЕШЕНИЕ № 249 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 43 ОТ 30.09.2022 г. 

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

полугодие на 2022 год. 

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

Общински съвет - Чупрене взе следното решение: 

            Приема за сведение Информацията за текущо изпълнение на бюджета на община 

Чупрене за първо полугодие на 2022 год. 

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. Обща субсидия за държавни дейности от Централния бюджет  - 1 683 715 лв. 

2. Въсзтановени трансфери за Централния бюджет – 14 484 лв. 

3. Целеви средства за превоз ученици - 24 364 лв. 

4. Средства за механизъм Лична помощ – 105 469 лв. 

5. Трансфери МТСП осигуряване заетост – 26 235 лв. 

6. Трансфери ПУДУОС – 1459 лв. 

6. Трассфери към второстепенни разпоредители – /-657 847/ лв. 

7. Трансфер между бюджет и извънбюджетни сметки 440 лв. 

            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. 

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. 

II. Приходи за местни дейности: 

1. Приходи и доходи от собственост – 78 394 лв. 

2. Общински такси – 69 705 лв. 

3. Глоби, санкции и наказателни лихви – 2388 лв. 

4. Други неданъчни приходи – 50 лв. 

5. Внесено ДДС - /-16 439 лв./ 

6. Постъпления от продажба на нефинансови активи – 36 822 лв. 

7. Имуществени данъци – 44952 лв. 

8. Обща изравнителна субсидия за местни дейности – 330 000 лв. 

9. Временни безлихвени заеми за извънбюдж. сметки - /- 55079 лв./ 

10. Погашения на дългосрочни заеми към банки - /- 43472 лв./  

11. Окончателен годишен /патентен/ данък – 231 лв.   
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III. Разходи по бюджета държавна дейност: 

1. Общинска администрация -  257 821 лв. 

2. Други дейности по вътрешната сигурност – 12 141 лв. 

3. Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности – 

45 998 лв. 

4. Доброволни формирования за защита при бедствия – 1 950 лв. 

5. Детски градини – 102 334 лв. 

6. Неспециализирани училища, без професионални гимназии – 311 127 лв 

7. Други дейности по образованието – 18967 лв.  

8. Здравен кабинет в детски градини и училища – 8 269 лв. 

9. Център за настаняване от семеен тип – 322 419 лв. 

10. Програми за временна заетост – 37 013 лв. 

11. Защитени жилища – 53 183 лв. 

12. Асистентска подкрепа – 17 422 лв. 

13. Асистенти за лична помощ – 102 661 лв. 

14. Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта – 2 

512 лв. 

15. Читалища – 59 096 лв. 

 

            IV. Разходи по бюджета местна дейност: 

1. Общинска администрация – 126 160 лв. 

2. Общински съвети – 48 668 лв. 

3. Домашен социален патронаж – 46 420 лв. 

4. Водоснабдяване и канализация – 17 460 лв. 

5. Осветление на улици и площади 21 597 лв. 

6. Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 147 лв. 

7.  Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното 

развитие - 7 532 лв. 

8. Чистота – 56 521 лв. 

9. Спортни бази за спорт за всички – 553 лв. 

10. Читалища – 1 654 лв.  

11. Обредни домове и зали – 478 лв. 

12. Други дейности по културата – 26 952 лв. 

13. Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов – 21 691 лв. 

14. Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата – 14 842 лв. 

15. Други дейности по туризма – 10 385 лв. 

16. Други дейности по икономиката – 16 307 лв. 

17. Разходи за лихви – 4 484 лв. 

18. Дофинансирана е ПВЗ с  546 лв. 

 

             Наличността по сметката в банката в края на пероида е 1 430 486 лв., от тях – 

държавни дейност 1 205 267 лв., в т.ч. на ОУ Чупрене – 60 095 лв.,  ОУ Г.Лом – 163 225 лв. , 
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Кметство Г. Лом 103 лв., целеви средства 93 576 лв. и местни дейност – 225 219 лв. 

– в т.ч. целеви средства за капиталови разходи преходен остатък от 2021 год. 196 771 лв. 

V. Оперативни програми        

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

ресурси“, „Наука и образование за интелигентен разтеж“. 

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 в размер на 97 868 лв., от бюджета на общината в размер на 68 

327 лв., във връзка с направената финансова корекция по отчетени проекти. 

Неизразходваните средства от двете училища по проектите  в размер на 9 998 лв. са 

налични в банковите им сметки. 

Направените разходи са в размер на 78 680 лв. 

Наличността по сметката в края на периода е 84 264 лв. 

VI. Чужди средства:  

Чуждите средства на съхранение в банковата сметка в края на периода са в размер на 

143 545 лв. 

 

Мотиви: Настоящата информация прави преглед на текущото касово изпълнение на 

бюджета на община Чупрене към 30.06.2022 год., съгласно изискванията на чл.137 от ЗПФ. 

Към отчетният период м. 01 - м. 06 2022 год. Община Чупрене все още няма приет 

бюджет за  2022 год. 

 

Гласували  поименно 9 (девет) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ОТСЪСТВА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ОТСЪСТВА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  

 

 „ЗА”  –  9 (девет) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 
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 Решението се прие с 9 (девет) гласа - „ЗА”. 

 

 Решението подлежи на оспорване пред Административен съд - Видин, в 14 - дневен 

срок от съобщаването му. 

 

 

 

Протоколчик:                                                   Председател ОбС: 

          /Елка Петрович/                                                               /Иван Велков/ 

 

 


