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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е 

 
град Белене - 5930, ул. „България” № 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/27.01.2017 ГОДИНА 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

 

ОТНОСНО: Предложение от Милен Павлов Дулев - кмет на община Белене, 

относно обсъждане и приемане на Проект на бюджет на община Белене за 2017 година. 

 

РЕШЕНИЕ № 10 

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 94, ал. 2 

и ал. 3, и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона 

за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2017 г. и Наредбата за 

условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните 

дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

община Белене: 

1. Приема бюджета на Община Белене за 2017 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 5 278 601,00 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегирани държавни дейности в размер на 2 691 133,00 лв., в т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните дейности в размер на 2 628 654,00 лв.; 

1.1.1.2. Преходен остатък от 2016 г. в размер на 62 479,00 лв. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 587 468,00 лв., в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи 557 000 

1.1.2.2. Неданъчни приходи 1 464 919 

1.1.2.3. Трансфери за местните дейности -26 000 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия 479 300 

1.1.2.3.2. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 47 400 

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи  241 500 

1.1.2.4. Временни безлихвени заеми -56 889 

1.1.2.5. Финансиране -119 762 

1.1.2.5.1 В т.ч. преходен остатък от 2016 г. 75 017 

 

1.2. По разходите в размер на 5 278 201,00 лв., разпределени съгласно Приложение № 2 

в т.ч.: 
1.2.1 Разходи в делегирани държавни дейности 2 691 133 

1.2.3. За местни дейности 2 577 468 

1.2.4. Резерв непредвидени разходи в местни дейности 10 000  

 

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа за 

2017 г., в размер на 57 283,00 лв. и средносрочна цел - придържане към балансирано 

бюджетно салдо. 

1.4. Разпределя преходния остатък от 2016 г. в размер на 137 496,00 лв., както следва: 

1.4.1.в делегирани държавни дейности - 62 479,00 лв. в т.ч. 
Дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка 15 000 

Дейност 311 Детски градини - делегирани бюджети 4 171 

Дейност 322 Общообразователни училища - делегирани бюджети 7 996 
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Дейност 332 Програми за временна заетост 11 897 

Дейност 337 Извънучилищна дейност 3 000 

Дейност 526 Център за обществена подкрепа (ЦОП) 20 415 

 

1.4.2.в местни дейности - 75 017,00 лв. в т.ч. 
Дейност 623 Чистота 75 017 

 

 2. Приема инвестиционна програма в размер на 277 651,00 лв., съгласно 

приложен поименен списък (Приложение № 3) по източници на финансиране: 

 
2.1 Бюджет и в т.ч.:  

2.1.1 Целева републиканска субсидия 241 500 

2.1.2 Собствени бюджетни средства 24 551 

2.1.3 Собствени бюджетни средства ТБО 5 800 

 

 Промяна в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 г. 

(Приложение 3)- І, § 5100 Основен ремонт, точка 1. - текстът „Основен ремонт на 

улицата зад Военния блок” става „Проектиране на междублокови пространства в 

кв. 73, кв. 77 и бл. 3/15”. 

  

3. Утвърждава разходите за заплати през 2017 г., без звената, които прилагат 

системата на делегираните бюджети и определя: 

3.1. Численост на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска 

администрация“ - 45 броя; 

3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати, съгласно Приложение №4 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва: 

4.1. Членски внос - 3 000 лв.; 

4.2. Помощи за лечение по решения на Общински съвет - 3 000,00 лв.; 

4.3. Размер от 86,00 лв. за помощта за погребения на самотни лица без близки и 

роднини по права и съребрена линия до втора степен, включително за бездомни и 

безпризорни, настанени в заведения за социални услуги, както и регистрирани в 

социалната служба; 

4.4. Размер 500,00 лв. за първия роден жител на Белене за 2017 г. и по 100,00 лв. за 

родени през годината деца в Република България с постоянен и настоящ адрес в 

община Белене; 

4.5. Средства за даровити деца - 500,00 лв. 

4.6. Субсидии за: 

4.6.1. Читалища - 138 700,00 лв., съгласно Приложение № 7 като делегирани държавни 

дейности и дофинансиране на читалищата от местни приходи в размер на 1 000,00 лева 

(град Белене - 500,00 лв., с. Деков - 250,00 лв., с. Кулина вода - 250,00 лв.); 

4.6.2. Спортни клубове - 41 000 лв., съгласно Приложение № 8. 

 Промяна в Приложение № 8 - да бъдат намалени субсидиите на двата клуба 

- Клуб по конен спорт и СК по полицейска, приложна и спортна стрелба, от 

1 500,00 лв. на 1 000,00 лева и сумата от 1 000,00 лв. да бъде пренасочена към СК 

по карате „Белене”, като неговата субсидия от 2 000,00 лв. да бъде завишена на 

3 000,00 лв. 

 5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1. Социално-битови в размер 1% от начислените трудови възнаграждения; 

5.2. Разходи за представителни цели - 2 030,00 лв., в т.ч. на кмета на общината - 

1 400,00 лв.; Общински съвет - 130,00 лв. и за 5 (пет) броя кметствата общо 500,00 лв. 
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5.3. Разходи за представително и работно облекло на заетия персонал в размер на 50,00 

лв. 

 6. Утвърждава длъжностите, които имат право на компенсации за 

транспортни разходи до местоработата си - главен архитект. 

6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 6.; 

6.2. Утвърждава размера на средствата за транспортни разходи до 85% от 

действителните разходи в рамките на одобрения бюджет. 

 7. Определя максималния размер на дълга, както следва: 

7.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2017 г. - 1 482 376,00 лв.; 

7.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2017 г. - до 1 720 359,00 лв. 

7.3. Намеренията за нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2017 г. се определят в размерите, 

съгласно Приложение № 5. 

8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които 

могат да бъдат натрупани по бюджета на Общината през 2017 г. като наличните 

към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. 

Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на 

помощи и дарения (чл. 94 от ЗПФ). 

9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат 

да бъдат поети през 2017 г. като наличните към края на годината поети ангажименти 

за разходи не могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените 

разходи за последните четири години. Ограничението не се прилага за ангажименти за 

разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения. 

10. Определя просрочените задължения, които да бъдат разплатени от 

бюджета на Общината за 2017 г. в размер на 399 812,00 лв. с краен срок за 

разплащане 20.12.2017 г., съгласно Приложение № 9. 

11. Определя просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2017 г., в 

размер на 250 000,00 лв. 

12. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз, съгласно Приложение № 6. 

13. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за 

периода 2017-2019 г. 

14. Приема за сведение информация, съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗПФ по прогноза 

на „МБАЛ-Белене” ЕООД, МЦ „БелМедик” ЕООД и „Здраве” ЕООД, съгласно 

Приложение№ 10 и  № 10a. 

15. Определя второстепенни разпоредители с бюджет: 
СУ „Димчо Дебелянов” Директор 

ОУ „Васил Левски” Директор 

ДГ „Мечта” Директор 

ДГ „Бодра смяна” Директор 

ДГ „Знаме на мира” Директор 

ЦПЛР - ОДК Белене Директор 

ЦОП Белене Ръководител ЦОП 

ЦСРИ Ръководител ЦСРИ 

кметство Бяла вода Кмет 

кметство Деков Кмет  

кметство Кулина вода Кмет 

кметство Петокладенци Кмет 

кметство Татари  Кмет 
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16. Възлага на кмета на общината: 

16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет без 

делегиран бюджет; 

16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с делегиран бюджет; 

16.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите 

и разходвани средства от дарения и спонсорства, съгласно волята на дарителите и 

спонсорите; 

16.4. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности 

при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по 

Системата за финансово управление и контрол; 

16.5. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна 

бюджетна класификация - по тримесечия и по месеци. 

17. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

17.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели 

за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 

бюджет при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 

дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

17.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите; 

17.3. В разходната част на бюджета за сметка на 50% от резерва. 

18. Упълномощава кмета на общината: 

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и други източници за 

реализиране на годишните цели на Общината за изпълнение на Общинския план за 

развитие; 

18.2.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

съфинансиране на общински програми и проекти. 

19. Разходването на бюджетните средства (без целевите) се осъществява при 

съблюдаване на следните приоритети: 

19.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на 

предоставените трансфери и се използват по предназначение като разходите за трудови 

възнаграждения и стипендии са приоритетни; 

19.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за 

погасяване на заеми и лихви към тях; за трудови разходи; за покриване на просрочени 

задължения от минали години; за разходи с настъпил падеж на плащане; за разходи, 

свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни продукти; за капиталови 

разходи; неотложни сезонни разходи - горива, ел. енергия, отопление, вода и 

неотложни текущи ремонти. 

 20. Ползващите услугите на ученическите столове заплащат с цената на 

купона реалната стойност по приготвянето на храната, без разходите за заплати и 

осигуровки на персонала. 

21. Ползващите услугите на Детска млечна кухня заплащат 40% от реалната 

стойност на купона, без разходите за заплати и осигуровки на персонала. Цената е 

определена със Заповед на кмета на община Белене. 

22. Ползващите услугите на Домашен социален патронаж заплащат такси, 

съгласно Наредбата по ЗМДТ. 

23. Определените средства по § 10-30 „Разходи за текущ ремонт” се 

разпределят, както следва: 
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кметство Бяла вода 1 500,00 лв. 

кметство Деков 1 500,00 лв. 

кметство Кулина вода 1 500,00 лв. 

кметство Петокладенци 1 500,00 лв. 

кметство Татари 1 500,00 лв. 

град Белене 32 500,00 лв. 

 

24. Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от 

общинския бюджет, да разработят и представят в срок до 20 дни след приемане на 

бюджета конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет-Белене 

бюджет. 

 25. Задължава управителите на общинските търговските дружества да 

внесат дължимия за 2016 г. дивидент до 31 май 2017 г.  

 

 ГЛАСУВАЛИ ПОИМЕННО - 17 общински съветници: 

 ЗА - 17 (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Венцислав 

Стойков, Дора Леонова, Емил Михайлов, Иван Динов, Красимир Тодоров, Момчил 

Спасов, Никола Ангелов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов, Петър Дулев, Пламен 

Гендов, Румен Арабаджиев, Светослава Христова и Стефан Николов); 

 ПРОТИВ - няма; 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

 ПРИЕМА СЕ 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бистра Павловска 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА 

СНЕЛ ПРЕПИСА: Р. Господинова 


