
                       Приложение №1 

 

 

 

О Т Ч Е Т 
 

на разходи по ПМС 326/12.10.2021г. 

във връзка с изпълнение на COVID - 19 мерки. 
 

 

           С ПМС 326 от 12.10.2021г. и ФО -77/20.10.2021г. бяха предоставени на община 

Рудозем средства в размер на 247 023лв. за изплащане на действително извършени разходи 

за изпълнение на мерки във връзка с COVID – 19 и други по чл.1, ал.2, раздел II, т.5.4 от 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г. 

С докладна записка №199/27.10.2021г. на кмета на община Рудозем и с Решение №277 от 

04.11.2021г  на Общински съвет гр.Рудозем, с 16 гласа „за“  бе приет плана на разходи на 

горепосочените средства. с актуализацията на Бюджета на община Рудозем към Октомври 

2021г.  

 

Отчет на разходите предвидени в актуализацията от месец Октомври 2021г. 

 по видове дейности, параграфи, вид разходи и стойности. 

 

В местна дейност Детски градини /просрочени задължения/ в общ размер 71 962лв: 

2 311 §1015 „Материали“ – 376лв.  

2 311 §1016 „Вода, горива и енергия“ – 51 266лв. /горива за отопление/. 

2 311 §1020 „Външни услуги“ – 16 921лв. /превоз на храна за детски градини/. 

2 311 §1020 „Външни услуги“ – 2 520лв. /достъп до интернет среда/. 

2 311 §1030 „Текущ ремонт“ – 879лв. 

 

В местна дейност Общинска администрация  в общ размер 20 513лв: 

2 122 §1015 „Материали“  -  4 150лв./оборудване на стая за хранене в ОбА- ел.уреди, шкафове 

и посуда/. 

2 122 §1015 „Материали“  - 4 669лв. /тестове за наличие на антитела/. 

2 122 §1015 „Материали“ 1 694лв. /почистващи материали  - дезинфектанти и др.подобни, 

маски и ръкавици/. 

2 122 §1016 „Вода, горива и енергия“ – 10 000лв. /горива за отопление и за МПС, просрочени 

задължения/ 

 

В местна дейност Водоснабдяване  и  канализация /просрочени задължения/  в общ размер 

80 896лв: 

2 603 §1020 „Външни услуги“ – 64 896лв. /услуга с тежка механизация за канализация 

бул.“България“, просрочени задължения/. 

2 603 §5200 „Придобиване на дълготрайни активи“ – 16 000лв. /ППР канализация 

кв.“Възраждане“ – просрочени задължения и съдебени пред запор на сметки/  

 

В местна дейност Други дейности по жилищно строителство, благоустр.и регионалното 

развитие /просрочени задължения/ в общ размер 54 918лв: 

2 619 §1020 „Външни услуги“ – 24 918лв. /услуга с тежка механизация, просрочени/ 

2 619 §1030 „Текущ ремонт“ – 30 000лв. /текущ ремонт на тротоари в централна градска част, 

просрочени/. 

 

В местна дейност Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и 

далекосъобщенията /съдебни задължения/ в общ размер 18 734лв: 

2 849 §1016 „Вода, горива и енергия“ – 18 734лв. /горива за МПС в автотранспортно 

стопанство, просрочени/. 

 

Общо разходи в размер на 247 023лв. 

 

 



 

 

МОТИВИ: 

 

 Поради дълго продължителната епидиемична COVID – 19 обстановка в Република 

България силно се влоши икономическата конюнктура на местно ниво. Увеличаващата се  

безработица в общината ни, поради закриване на значимо минно-добивно предприятие на 

територията на община Рудозем и спиране на работата на други в сферата на туризма, 

храненето и услугите, силно намаля покупателната способност на физическите и юридически 

лица. Всичко това доведе до намаляване на събираемостта и затруднения по изпълнение на 

разходната част на бюджета на общината. 

 Размера на просрочените задължения ежемесечно нарастваше и бяхме застрашени от 

спиране на доставки на храна и горива за детските градини, ОбА, предсрочно прекратяване 

на договори за услуги, запор на банковите ни сметките. Тази ситуация пряко и косвено се 

отрази на целия процес по бюджетиране на средствата в местни дейности. В тази връзка с 

разплащане на просрочени задължения ние успяхме да подобрим финансовите си показатели 

и да запазим социалните услуги, които общината ни предоставя на своите граждани и фирми. 

 
 

 

25.12.2021 г.

X

Signed by: Rumen Ventsislavov Pehlivanov  


