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ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият оздравителен план на Община Белене е разработен на
основание чл. 130д, ал. 3 от Закона за публичните финанси, Решение № 22/
25.03.2017г. на Общински съвет - Белене и Заповед № 362 от 31.03.2017г.
на Кмета на Община Белене за сформиране на работна група , която има за
цел да предложи мерки за осигуряване на финансова стабилност на
общината и структурите към нея, чрез ефективно управление на ресурсите
за периода 01.06.2017 - 01.06.2020г.
Оздравителния план има за цел да формулира дейностите и разпредели
отговорностите по изпълнението им между длъжностите лица от
общинската администрация, за постигане на максимална събираемост на
приходите от местни данъци и такси, цени на предоставените услуги, както
и да предложи мерки за оптимизиране на материалните разходи за
обезпечаване на дейността на общинска администрация.

ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
Финансовото състояние на Община Белене е оценено по разработена от
Министерството на финансите Методика за оценка на финансовото
състояние на общините. В методиката са разписани основните показатели,
които характеризират финансовата самостоятелност и финансовите
резултати от дейността на общината, както и правилата, по които те се
изчисляват. Оценката се извършва на база показатели, които са ключови за
финансовото управление на общините и по които се оценява развитието им
спрямо определен момент.

КРИТЕРИИ НА ОБЩИНИ С ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ
В чл. 130а от Закона за публичните финанси са дефинирани обективни
критерии, при изпълнението на три и повече от които една община се
счита, че е изпаднала във финансови затруднения.
Община Белене отговаря на три от шестте критерия за финансово
затруднение:
 чл. 130а, ал. 1, т. 4 наличните към края на годината просрочени
задължения по бюджета на общината надвишават 5 на сто от отчетените за
последната година разходи на общината. Просрочените задължения на
община Белене към 31.12.2016г. са в размер 399 812,00 лева, при общо
разход за годината 5 169 404 лева, в процентно отношение 7,8 %.
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 Чл. 130а, ал. 1, т. 5 бюджетното салдо по бюджета на общината през
последните три години е отрицателна величина за всяка една от трите
години. За община Белене, бюджетното салдо за последните три години, е
следното:
- салдо 2014г. - (22 938) лева;
- салдо 2015г. - (3189 807) лева;
- салдо 2016г. - (198 126) лева
 чл. 130а, ал. 1, т. 6 осредненото равнище на събираемост за данъка
върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства е под
осреднената събираемост на двата данъка за всички общини, отчетена за
последната година. Средно за страната събираемостта на двата данъка в
процентно отношение е 71,5 %, а за община Белене, както следва:
- Данък недвижими имоти събираемост 2016г. - 69,37%,
- Данък превозни средства събираемост 2016г. - 69,84%,
- Осреднено за двата данъка 2016г. - 69,61%
АНАЛИЗ
ОТНОСНО
ПРИЧИНИТЕ
НЕГАТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ

ЗА

НАБЛЮДАВАНИТЕ

Както при повече общини в страната така и при община Белене
трансферите от Централния бюджет са с основен дял в приходната част
(съответно: 72,64% през 2014г.; 58,72% през 2015г. и 64,90% през 2016г.), а
делът на собствените приходи през последните три години се запазва в
порядъка на 27 - 42%, а те варират както следва:
Наименование:

2014 г.

2015г.

2016г.

Общо собствени приходи, в т. ч.:
Данъчни приходи
Неданъчни приходи
Общо приходна част:
Дял на собствените приходи (%)

1 715 641
464 816
1 250 825
6 269 860
27,36%

2 370 521
617 753
1 752 768
5 743 190
41,28%

1 828 087
517 965
1 310 122
5 208 206
35,10%

Отчетения през 2015 година по-висок размер на собствените приходи
се дължи на еднократно отчетеният данък придобиване на имущество - при
план 100 000, отчет 247 330 лева.
През последните години Община Белене изпълняваше проекти по
различните Оперативните програми на голяма стойност. За
своевременното изпълнение на договорените проекти се наложи общината
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да се възползва от редица кредити от Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД. Ползването на получените
кредити, доведе до формирането на отрицателно бюджетно салдо за
последните три години.
Съгласно § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за
публичните финанси, "Бюджетно салдо" е разликата между приходите,
помощите и даренията, разходите и бюджетните взаимоотношения.
Положително бюджетно салдо е излишък, а отрицателно бюджетно салдо дефицит. (Бюджетно салдо /Дефицит (-)/ Излишък (+)/ = Приходи, помощи
и дарения - Разходи /рекапитулация от всички дейности/ + Бюджетни
взаимоотношения /трансфери и временни безлихвени заеми/)
Отрицателното бюджетно салдо на Община Белене за 2015г. е в
резултат на изпълнение на проекти по Оперативни програми. От трите
взети под внимание годишни салда, това в края на 2015г. е с най - голям
отрицателен размер (3 189 807). Същата година общината се възползва от
заем за мостово финансиране от Фонд ФЛАГ, за нуждите на проект
"Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация
на съществуващата водоснабдителна мрежа в град Белене" по ОПОС,
което допринесе за големият размер на дефицита към края на годината.
В края на 2016 година е видно, че дефицита значително намалява, и
към 31.12.2016г. възлиза на (198 126 ). През тази година по същият проект
бяха възстановени получените през 2015 година заеми. През м. Март
2016г. на Община Белене бяха възстановени налични средства в размер на
102 389 лева по специалната сметка на ВКС за обезпечаване на вземания
по обект " Залесяване на изоставени земеделски и ерозирани земи в с. К.
вода" по програма САПАРД. Същата сума не беше възстановена на
Министерство на финансите за погасяване на безлихвен заем отпуснат по
реда на чл. 103, ал. от ЗПФ, средствата бяха използвани за извършване на
разходи. Преходния остатък към края на 2016 спрямо този през 2015
година е с приблизително 50 000 лева по - малко, които през годината са
използвани за извършване на разходи. Всичко това е част от причината
към края на 2016г., разходите да бъдат повече от събраните собствени
приходи, трансферите и безлихвените заеми, което обуславя и дефицита
към края на годината.
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ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ФИНАНСОВО
ОЗДРАВЯВАНЕ
Целта на индикаторите за изпълнение на плана за оздравяване е текущо да
се наблюдават заложени показатели и при забелязана тенденция за
отклонение на заложените цели, своевременно да се предприемат
съответни мерки и адекватни действия.
 Увеличаване на събираемостта от местни данъци и такси. Основно
ще се наблюдава осреднената събираемост на Данък недвижими имоти и
Данък моторно превозни средства, който показател е заложен като един от
критериите, дефинирани в чл. 130а от ЗПФ. Паричният поток от
изпълнението на приходите от данъци спрямо същият период за
предходната година също следва да се увеличи.
 Увеличаване на приходите от такси. Заложеното в наредбата
увеличение на някои такси, следва да се отрази като увеличение в размера
на постъпленията от местни такси.
 Намаление на разходите за издръжка. Текущо се следи отчета по
параграфите на разходите с най - голям дял в общите разходи за издръжка.
 Просрочените задължения - Размерът им трябва да намалява според
плана предоставен за Министерство на финансите.
Основни индикатори за изпълнение на плана за финансово оздравяване ще
бъдат критериите, заложени в чл. 130а от ЗПФ.
Индикатори за изпълнение
Изпълнение на целите
1.

2.

3.

Спазва ли се фискалното правило по
чл. 32, ал. 1 от ЗПФ, годишният размер
на плащанията по дълга на една
община във всяка една отделна година
да не надвишава 15 на сто от
средногодишния
размер
на
собствените приходи и общата
изравнителна субсидия за последните
3г.
Наличните към края на годината
задължения за разходи по бюджета на
общината надвишава ли 15 на сто от
средногодишния размер на отчетените
разходи за последните 4 години
Наличните към края на годината поети
ангажименти за разходи по бюджета
на общината надвишава ли 50 на сто
от
средногодишния
размер
на
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Годишният размер на плащанията да се
сведе значително под 15% в края на
всяка година. Размер над 12% ще се
счита за негативна тенденция

Значително намаление под 15% в края
на годината. Размер над 13% ще се
счита за силно рисков.
Значителен размер под 30% в края на
годината, размер над 25% ще се счита
за негативна тенденция.
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отчетените разходи за последните 4
години
Наличните към края на годината
просрочени задължения надвишават
ли 5 на сто от отчетените за
последната
година
разходи
на
общината
Какво е бюджетното салдо за всяка
една от последните три години
Осредненото равнище на събираемост
за данъка върху недвижимите имоти и
данъка върху превозните средства да е
над осреднената събираемост за двата
данъка на всички общини, отчетена за
предходната година

4.

5.
6.

I.

Значително
намаляване
просрочените задължения

на

Придържане
към
положително
бюджетно салдо и балансиран бюджет
Минимум 1% над средното за страната.
Труден за наблюдение, поради липсата
на текуща информация.

ПОВИШАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА НА МЕСТНИТЕ
ПРИХОДИ

Съгласно утвърдения от Общински съвет - Белене бюджет за 2017г. в
Община Белене трябва да постъпят приходи в размер на 2 021 919 лева.
Към 31.03.2017г. в бюджета на Общината са постъпили 406 426 лева или
20,10% от планираните приходи.

ОТГОВОРЕН ОЧАКВАН
ОРГАН
ЕФЕКТ
I. ПОВИШАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА НА ДНИ И ДПС

ОЗДРАВИТЕЛНА МЯРКА

СРОК

1.

Служебно отписване на
задълженията с изтекла
абсолютна давност

31.12.2017г.

Кмет на
Общината,
н-к отдел МДТ

2.

Изпращане на покани по
чл. 182, ал. 2 от ДОПК до
неизрядните платци

Текущо
ежегодно

Кмет на
общината,
Н-к отдел МДТ

3.

Предаване на ЧСИ на
неплатилите в указаните
срокове лица

Текущо
ежегодно

Кмет на община,
Н-к отдел МДТ

4.

Съвместна дейност с други
контролни институции
/ДАИ, НАП, КАТ/ за
установяване на

Текущо
ежегодно

Кмет на община,
Н-к отдел МДТ

6

Изчистване на
несъбираеми
облози и
недобори
Повишаване
на платените
данъци, вкл. от
недобори
Повишаване
събираемостта
и намаляване
на недоборите
Елиминиране
възможността
за отклоняване
от данъчно
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декларирани събития и
проверка за платен ДПС
при технически преглед на
МПС

облагане.
Повишаване
на приходите.

5.

Съставяне на АУН при
установени нарушения по
горните мерки

Текущо
ежегодно

Кмет на община,
Н-к отдел МДТ

Повишаване
на приходите
от облог и
глоби

6.

Оповестяване по подходящ
начин на нередовните
данъкоплатци, в
изпълнение разпоредбите
на чл. 182 от ДОПК

Текущо по
тримесечия

Кмет на община,
Н-к отдел МДТ

Повишаване
на платените
данъци, вкл. от
недобори

II. УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ СОБСТВЕНОСТ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Оперативно наблюдение на
плащанията от наематели
по договори за наем или
услуги, с цел своевременно
събиране на вземания
Завеждане на съдебни дела
срещу неплатилите в срок
наематели и ползватели
Ревизиране на договорите
за отдаване под наем с цел
оптимизиране
на
приходите. Актуализиране
на неизгодни договори.
Изготвяне на списъци за
прихващане на задължения
към местния бюджет
Изпълнение по събиране на
просрочените
вземания,
включително прилагане на
общ исков ред, сключване
на
споразумения
за
разсрочено
плащане,
прекратяването на договора
за наем или аренда,
извеждане от наетия имот
Преглед
на
административните
разпоредби, съгласно които
общинската администрация
може да влияе и налага
глоби и санкции. При
установени пропуски да се
внесе предложение в ОбС -

Текущо
по Кмет на община
тримесечия

Текущо

Кмет на община

31.12.2017г.

Кмет на община

Текущо

Кмет на община

Постоянен,
Ежегодно

Кмет на община

Текущо

Кмет на община,
Общински съвет
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Осигуряване
на навременни
действия
по
спазване
на
програмата
Повишаване
на приходите
от наем
Повишаване
на приходите

Изчистване на
задължения и
вземания
Повишаване
на приходите

Повишаване
приходите
и
оптимизиране
на разходите
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7.

8.

Белене за промени в
нормативните актове
Строго
спазване
на Текущо
въведената
система
/контролни
листи/, за
предварителен контрол при
извършване на плащания
Актуализиране на СФУК и Постоянен
вътрешната
нормативна
уредба в съответствие с
приложението
на
настоящите мерки

Кмет на община

Повишаване
на приходите и
оптимизиране
на разходите

Кмет на община

Повишаване
на приходите и
оптимизиране
на разходите

В рамките на действието на оздравителния план се наложи
минимално увеличение на данъчните ставки, с цел повече приходи, чиито
ресурс да покрие част от текущите разходи. Местните данъци бяха
увеличени както следва:

Данък недвижими имоти - 18%

Данък моторни превозни средства - 10%
След промяната на ставката на данъка върху недвижимите имоти,
считано от 01.01.2017г., новият облог е в размер на 302 000 лева, като
завишението спрямо 2016 година е в размер на 46 000 лева. Към 31.03.2017
е събран данък в размер на 51 000 лева или 22% от планираното. През
първото тримесечие на настоящата година са събрани недобори в размер
14 000 лв,, чиито размер е по-голям до този от 2016г., а именно 9 000 лева.
Считано от 01.01.2017 беше завишен и промила на ДПС с 10%, като
новият облог е в размер на 214 000 лева, който е по - висок спрямо 2016г. с
19 000 лева. Към 31.03.2017 е събран ДПС в размер на 61 000 лева, което е
33% от плана. През първото тримесечие на 2017 година са събрани
недобори в размер на 19 000 лева, при 20 000 лева за 2016г.
Община Белене възнамерява да увеличи събираемостта на местните
данъци, като на най - големите длъжници да бъдат предложени схеми за
разсрочено погасяване на задълженията.
Следва да се има в предвид, че по - големите като суми задължения
са на юридически лица, които са изпаднали в несъстоятелност или
ликвидация, като по този начин се затруднява събирането на дължимите от
тях данъци.
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II. НАМАЛЯВАНЕ
НА
ПРОСРОЧЕНИТЕ
СЪГЛАСНО ЗАЛОЖЕНИЯ ГРАФИК

ЗАДЪЛЖЕНИЯ,

С приемането на бюджета на общината за 2017 година, Общински съвет Белене утвърди график за разплащане на натрупаните просрочени
задължения, както следва:

Вид разход по ЕБК
(дейност/параграф)

Размер на
Тримесечие, в което следва
просроченото
да бъде разплатено
задължение към
просроченото задължение,
31.12.2016
съгласно утвърдения
година
график от общински съвет
(в лева)

дейност Общинска Администрация
/материали, гориво, ел. енергия, вода,
външни услуги/

13 194 първо, второ, трето, четвърто

дейност Общински съвет
/материали, външни услуги/
дейност Отбранително-мобилизационна
подготовка, поддържане на запаси и
мощности
/външни услуги/
дейност Детски градини
/храна, горива, ел. енергия, вода, външни
услуги/

1 047 първо, второ, трето, четвърто

599 първо, второ, трето, четвърто

140 791 първо, второ, трето, четвърто

дейност Столове
/храна/
дейност Други дейности по образованието
/материали, гориво. Ел. енергия, вода,
външни услуги/
дейност Детски ясли, яслени кухни и яслени
групи в детски градини
/външни услуги/
дейност Здравен кабинет в детски градини и
училища
/медикаменти, работно облекло, външни
услуги/
дейност Домашен социален патронаж
/храна, материали, вода, ел. енергия, гориво,
външни услуги/

16 294 първо, второ, трето, четвърто

1 802 първо, второ, трето, четвърто

337 първо, второ, трето, четвърто

1 561 първо, второ, трето, четвърто

52 830 първо, второ, трето, четвърто
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дейност Клубове на пенсионера, инвалида и
други
/материали, вода, гориво, ел. енергия,
външни услуги/
дейност Център за обществена подкрепа
/материали, вода, гориво, ел. енергия,
външни услуги/
дейност Осветление на улици и площади
/материали, вода, гориво, ел. енергия,
външни услуги/
дейност Изграждане, ремонт и поддържане
на улична пътна мрежа
/ материали/
дейност Други дейности по жилищното
строителство, благоустройството и
регионалното развитие
/материали, външни услуги/
дейност Чистота
/материали, вода, ел. енергия, гориво,
външни услуги/
дейност Почистване на отпадъчните води от
населените места
/материали, вода, ел. енергия, гориво,
външни услуги/
дейност Спортни бази за спорт за всички
/материали, вода, ел. енергия, гориво,
външни услуги/

1 459 първо, второ, трето, четвърто

3 438 първо, второ, трето, четвърто

5 192 първо, второ, трето, четвърто

65 435 първо, второ, трето, четвърто

3 596 първо, второ, трето, четвърто

17 885 първо, второ, трето, четвърто

2 864 първо, второ, трето, четвърто

1 502 първо, второ, трето, четвърто

дейност Радиотранслационни възли
/материали, външни услуги/

190 първо, второ, трето, четвърто

дейност Обредни домове и зали
/материали, вода, ел. енергия, гориво/

121 първо, второ, трето, четвърто

дейност Други дейности по културата
/външни услуги/

8 067 първо, второ, трето, четвърто

дейност Други дейности по селското и
горското стопанство, лов и риболов
/външни услуги/
дейност Служби и дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътища
/материали, вода, ел. енергия, гориво,
външни услуги/
дейност Други дейности по транспорта,
пътищата, пощите и далекосъобщенията
/материали, вода, гориво, ел. енергия,
външни услуги/

5 808 първо, второ, трето, четвърто

3 778 първо, второ, трето, четвърто

965 първо, второ, трето, четвърто

дейност Други дейности по икономиката
/вода, гориво, ел. енергия, външни услуги/
обща стойност

51 057 първо, второ, трето, четвърто
399 812
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Увеличение на събираемостта на местните приходи и
приоритизирането в частта местни разходи, ще освободи средства за
своевременното погасяване на просрочените задължения и ще доведе до
намаляването им с до 10 % към края на всяка година или както следва:
Към 31.12.2017г. размер приблизително 360 000 лева
Към 31.12.2018г. размер до 320 000 лева
Към 31.12.2019г. в размер до 280 000 лева
III. ПРИОРИТИЗИРАНЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ
Оптимизация на разходите следва да се извърши в размери, които не
застрашават
нормалното
функциониране
на
администрацията,
второстепенните разпоредители с бюджет и звената в Община Белене.
След анализиране на заложените разходи по пера и извършените
разходи до момента, общинска администрация предприе действия за
оптимизиране на разходите за издръжка, което ще доведе до намаляване на
планираните средства за обслужване на дейностите на звената и отделите.
1.
Звената иницииращи сключване на договори или откриване на
процедури по реда на ЗОП, преди същинското стартиране на поръчката и
по конкретно преди определяне на прогнозните стойности да извършат
обстоен анализ на цените, както и необходимостта от сключването на
договор или откриването на процедурата.
2.
Чрез стриктно спазване на законодателството в областта на
обществените поръчки да бъде намален до минимум риска от финансови
корекции по проекти финансирани с европейски средства.
3.
Да не се допуска извършването на разход без предварително
одобрение на "Бюджетна заявка", съгласно Система за финансово
управление и контрол (СФУК)
4.
Звената в администрацията да прецизират отделните под
дейности необходими за реализиране на договорите, като за същите е
необходимо да бъдат анализирани и съответно да бъде преценено без кои
може да бъде реализиран договора или процедурата, без да попречи на
общата цел. Основната цел, която трябва да бъде постигната е реализиране
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на икономии от постигнати по-ниски цени при договаряне на доставки,
услуги и строителство.
5.
Разходите по бюджета за местни дейности да се ограничават до
размера на фактическите постъпления от собствени приходи и получени
трансфери за местни дейности, като се следват приоритетите съгласно
Закона за публичните финанси.
6.
Прецизиране и ограничаване на разходите за командировки в
страната и чужбина.
7.
Сътрудничество с бизнеса при реализирането на местни
мероприятия/ спонсорства, дарения, рекламиране по време на местни
прояви/.
8.
Оптимизиране на числеността на общинските звена, в частта
финансирана с местни приходи, включително чрез съвместяване на
длъжности.
9.
Преустановяване на поемането на нови задължения за текущи
разходи, както и сключването на договори за дейности, които не са
приоритетни и могат да бъдат отложени във времето.
10. Дофинансирането на дейностите - делегирани от държавата да
става само в изключителни случаи.
11. През 2017г . в МБАЛ Белене ще бъде открито ново отделение "Психиатрия", което ще доведе до значително увеличение на приходите на
търговското дружество. Това от своя страна ще доведе до намаляване
необходимостта от планираното дофинансиране за следващите периоди. В
бюджет 2017година е прието дофинансиране на лечебното заведение в
размер на 60 000,00лева, с новооткритото отделение дофинансирането да
бъде намалено до 30%.
12. Община Белене ще предприеме действия за оптимизиране на
мрежата от детски заведения на територията на общината, продиктувано от
намаляване броя на децата посещаващи детските градини. Това от своя
страна ще доведе до оптимално свиване на режийните разходи за издръжка
от общинския бюджет и намаляване на ресурса от дофинансиране в
дейност "Детски градини" за календарната година. С решение на ОбСъвет
Белене при приемане на бюджет 2017г. е прието дофинансиране в размер
на 40 000,00лева за дейност „Образование” за текущата година. В предвид
преструктурирането на образователната мрежа за в следващи периоди да
не се допуска до дофинансиране на делегираните от държавата дейности.
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Част от заложените мерки за оптимизация на разходите, бяха
приложени в началото на 2017г., което от своя страна доведе до Бюджетно
салдо - излишък в края на периода, както следва:
- В края на м. Януари 2017г. излишък в размер 58 526 лева
- В края на м. Февруари 2017г. излишък в размер 60 263 лева
- В края на м. Март 2017г. излишък в размер 94 858 лева
ОТГОВОРНОСТИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ
Кмет на община Белене
Осъществява текущо наблюдение на условията по чл. 130а, ал.
1 от Закона за публичните финанси, като задължително извършва оценка,
анализ и прогноза за тяхното изменение към тримесечие и края на
текущата година, като при необходимост определя срокове и стъпки за
предприемане на съответните действия;
Упражнява ежемесечен контрол по изпълнение на мерките и
дейностите за финансово оздравяване;
Да не поема допълнителни ангажименти за разходи, а ако има
такива да се прилага финансова обосновка за отразяване на разхода;
Гарантира
правилното
изпълнение
на
делегираните
правомощия на общинската администрация по изпълнение на мерките и
дейностите за финансово оздравяване;
Гарантира спазване на ограниченията, произтичащи от
действащата в страната нормативна рамка за изразходване на средствата;
Осигурява публичност и прозрачност в действията по
изпълнение на План за финансово оздравяване;
Изпраща план за финансово оздравяване след приемането му
от Общински съвет - Белене на министъра на финансите
На основание чл. 130е, ал. 6 от ЗПФ всяко тримесечие
публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнение
на План за финансово оздравяване;
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
13

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
1.
Увеличаване на нивото на събираемост на местните данъци и
такси, като в края на периода на оздравителният план да достигне над
средното за страната.
2.
Значително понижаване на разходите до 1% от общите разходи
на общината, без това да влияе върху качеството на живот на общината
3.
Погасяване на голяма част от просрочените задължения и
недопускане натрупване, без това да повлиява на текущото плащане на
разходи, необходими за нормалното функциониране на звената в община
Белене.
ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО НА ПЛАНА ВЪРХУ ПРЕДОСТАВЯНИТЕ
УСЛУГИ
Основно изискване към програмата за финансово оздравяване е
предложените мерки за стабилизиране на финансовото състояние на
община Белене да не бъдат за сметка на понижено качество или намаление
на количеството на предлаганите публични услуги. Горното съображение е
било водещо при изготвяне на плана и разработване на мерките за
увеличаване на приходите и оптимизиране на разходите. Индикации за
влошаване на качеството и обема на предлаганите услуги от прилагане на
мерките в община Белене не са установени. При успешно прилагане на
настоящия план за излизане на общината от финансовото затруднение, се
предвижда значително подобряване на публичните услуги.
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