
ОБЯВЛЕНИЕ 

на основание чл. 124 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 84 

от ЗПФ и чл. 24, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишната бюджетна прогноза на местните дейности и за съставяне, 

обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 

Белене 

 

Община Белене уведомява всички заинтересовани лица,  че на Интернет 

страницата на Общината е публикуван проект на Решение на Общински 

съвет – Белене, в едно с мотивите за неговото одобряване.. 

   Всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища 

по предложения проект в 7 - дневен срок от публикуването на настоящото 

съобщение и проекта на Решение на Общински съвет - Белене. 

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в сградата на 

Община Белене - Деловодство, на адрес – гр. Белене, ул. „България” № 35, 

тел. 0658/31061  или на следния електронен адрес: obshtinabl@gmail.com 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

 

 

Предлагам на Вашето внимание проект за актуализация на бюджета 

на Община Белене за 2020г., както следва: 

 

I. Увеличава приходната част в размер на 75 673 лева, в т. ч. : 

 

- Увеличава собствените приходи с 23 347 лева 
 Намалява § 24-04 „Приходи от продажба на стоки и сулуги“, в частта 

Приходи от продажба на купони в столовете с 15 000 лева. Това намаление 

се дължи на неприсъственото обучение на учениците през учебната 

година. 

 Увеличава § 27-04 „Такса за ползване на Домашен Социален 

Патронаж“ с 15 000 лева. Поради наложените противоепидемиологични 

мерки, много от възрастните хора предпочетоха храната им да бъде 

приготвена и доставена по домовете, затова и събраните приходи в този 

параграф са повече от планираните. 



 Увеличава  § 45-01 „Дарения“ с 23 347 лева. Към момента отчетени 

средства са в размер на 23 347 лева. Тези средства са предоставени на 

общината за закупуване на спортни екипи, оборудване и спортни 

приспособления за децата участващи в спортните клубове на територията 

на община Белене. 

 

- Увеличава получените трансфери с 31 000 

 Увеличава плана в § 62-02  „Собствен принос по Оперативни 

програми“ (-) с 31 000 лева. В този параграф основно бяха планувани 

средства за осигуряване на собствено участие по двата проекта по ТГС, но 

след удължаване на срока за изпълнение и на двата проекта, тези средства 

няма да бъдат използвани тази година, затова предлагаме актуализирания 

план да възлиза на – 2000 лева. 

 

 Увеличава Получени/ предоставени временни безлихвени заеми 

в размер на 21 326 лева 

 Увеличава §72-01 „Предоставени средства по безвъзмездна 

финансова помощ“ (+) с 21 326 лева. Тази година бяха възстановени 

средства от МБАЛ Белене и МИГ Белене – Никопол, както следва 5 000 

лева от МБАЛ Белене и 16 326 лева от МИГ Белене – Никопол. Тези 

средства за били предоставени от община Белене на двете юридически 

лица в предходни години 

 

II. Увеличава разходната част с  75 673 лева, в т. ч.: 

 В дейност „Общинска администрация“ бяха планирани 

кредити за дофинансиране в размер на 3 200 лева, за назначено лице по 

извънтрудови правоотношения. Във връзка с Извънредната 

епидемиологична обстановка и Извънредното положение и разстоянието, 

което трябва да има между служителите, този служител не е извършвал 

дейност всеки месец и съответно не му е изплащано възнаграждение. Това 

от своя страна доведе до намаляване на кредитите в тази дейност с 2 500 

лева. След предложената актуализация плана ще възлиза на 600 лева. 

 В дейност „Общински съвети“ бяха планувани разходи в 

размер на 82 000 лева, но поради изплащане на повече средства от 

плануваните за заплати и осигуровки се налага увеличение на стойността 

на плана със 7 000 лева. След актуализацията плана ще възлиза на 89 000 

лева. 

 В дейност „Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ бяха предвидени средства за дофинансиране на ОУ „Васил 

Левски“ в размер на 20 000 лева, но отсъствието на учениците през 

годината и поради наложените противоепидемични мерки, разходите в 

училището не бяха както планирахме и затова предлагаме намаляване на 



плана с  10 000 лева. След приемане на така направеното предложение 

плана ще възлиза на 10 000 лева. 

 В дейност „Столове“ бяха планирани за разходи в размер на 

116 500 лева, в това число заплати, осигуровки и издръжка на столовете, но 

поради наложеното извънредни мерки и неприсъствените учебни часове на 

учениците през годината, тези разходи няма да бъдат извършени и затова 

се налага намаляване на плана по тази дейност, като той става 93 000 лева 

 В дейност „Център за подкрепа за личностно развитие“ 

бяха заложени кредити в размер на  13 000 лева, които включваха пълната 

издръжка на центъра, но поради наложеното Извънредно положение  и 

забраната на децата и учениците да посещават извънкласни занятия, 

разходите в тази дейност са по- малко от предвидените и затова 

предлагаме уточнения план да бъде 7 000 лева. Видно от приходната част 

е, че събраните такси са в по-малък размер от плануваните, причината за 

което е същата. 

 За дейност „Детска млечна кухня“ в бюджет 2020 г. бяха 

заложени средства в размер на 28 000 лева, поради хранене на по - малък 

брой деца и излизането в болнични на част от персонала разходите към 

края на годината ще бъдат по - малко от заложените в началото, което от 

своя страна налага намаляване на плана с 10 000 лева. След приемане на 

така направеното предложение плана ще бъде в размер на 18 000 лева. 

 За дейност „Други дейности по здравеопазването“ не бяха 

планувани средства, но поради голямата заболеваемост на територията на 

страната и изадените заповеди на Министъра на здравеопазването, се 

наложи закупуване на предпазни средства за общинска администрация и 

всички служители на община Белене /шлемове, маски, ръкавици, 

дезинфектанти, дезинфекция/. Предлагаме плана в тази дейност да възлиза 

на 39 979 лева. 

 В дейност " Домашен социален патронаж" в началото на 

годината с Бюджет 2020 са заложени кредити в размер на 230 000 лева, но 

при така създалата се обстановка много възрастни хора се възползваха от 

услугите на ДСП и това доведе до извършване на повече разходи. Прихода 

в същата дейност се увеличава с 15 000 лева. Това налага увеличение и в 

разходната част и актуализирания план да стане 250 000 лева.  

 В дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и др." са 

заложени кредити в размер на 20 000 лева, но поради наложеното 

Извънредно положение и сегашната Противо епидемиологична обстановка 

се налага актуализиране на плана, неговото намаляване с 6 900 лева. След 

така направеното предложение плана ще възлиза на 13 100 лева. 

 В дейност “Спорт за всички”  с приемането на Бюджет 2020 г. 

бяха планирани да се извършат разходи в размер на 50 000 лева. През 2020 

година са получени дарения в размер на 23 347 лева  за закупуване на 

спортни екипи и спортни приспособления за децата в спортните клубове на 



територията на община Белене. Това наложи увеличение на плана с 23 347 

лева и актуализирания план ще възлиза на 73 347 лева. 

 В дейност “Радиотранслационни възли” са заложени кредити 

в размер на 3 300 лева, но поради това, че не бяха закупени материали, 

доведе до по - малко разходи и намаляване  на плана с  2 500 лева. След 

приемане на така направеното предложение плана ще възлезе на 800 лева. 

 В дейност "Други дейности по културата" не бяха 

извършени заложените разходи по културни мероприятия за 2020 г., 

поради наложените забрани за организиране на мероприятия, струпване на 

повече хора, и това от своя страна води до актуализация на плана с 

намаление в размер на 12 000 лева. След тази актуализация плана ще 

възлиза на 100 000 лева. 

 В дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и 

изграждане на пътищата“ се залагат средства за снегопочистване и 

поддържане на общинската пътна мрежа. Тези средства се получават на 

трансфери от Министерство на финансите, определени с Държавния 

бюджет за всяка една бюджетна година. С § 39 от преходните и 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за здравето (обн. ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г.) е регламентирано, че 

предоставеният до 20 януари 2020 г. трансфер за зимно поддържане и 

снегопочистване на общински пътища по чл. 53, ал. 4 от Закона за 

държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2020 г. може да 

бъде ползван за извършване на разходи от общината за изпълнение на 

противоепидемични мерки на територията на общината по чл. 63 от Закона 

за здравето. Плануваните разходи към края на годината за предпазни 

консумативи възлизат на 39 979 лева и плануван капиталов разход за 

закупуване на 2 броя кислородни концентратори в размер на 3 650 лева. 

Плана в тази дейност се намалява с 43 629 лева и след приемане на така 

направеното предложение ще възлиза на 109 521 лева. 

 В дейност “Други дейности по транспорта, пътищата, 

пощите и далекосъобщенията” служители на автогарата бяха 

предназначени, поради спиране на линните за междуградски превоз. Към 

момента в автогарата работи само един служител. Автомобилите, чиято 

издръжка е включена в тази дейност, също не пътуваха често. Това са 

причините за исканата от нас актуализация в  тази дейност и намаляване на 

плана с 4 000 лева. След така предложената актуализация плана ще възлиза 

на 62 800 лева. 

 В дейност „Други икономически дейности“ бяха заложени 

средства в размер на 154 500 лева, но поради извършени допълнително 

разходи спрямо планираните, се налага увеличаване на плана с 122 376 

лева. Част от извънредните разходи са извършени за подготовката на 

Плана за интегрирано развитие на община Белене за периода 2021 – 2027 г. 



и за дезинфекция срещу комари. След актуализацията плана ще възлиза на 

276 876 лева. 

 В дейност „Разходи за лихви“ са заложени стойности на 

лихвите, които ще бъдат изплащани по заеми към Банкови институции и 

Други финансови институции. Заемът, който Община Белене обслужва към 

Банка ДСК, не беше усвоен целият поради намаляване стойността на 

обекта за който беше поет, а заемът към Фонд ФЛАГ ЕАД беше планиран 

да бъде усвоен в началото на годината, но неговото усвояване се извърши в 

края на 2020 г., поради по- късно сключване на договор с фирма 

изпълнител за доставка на машини и оборудване по проект „ИНТЕРРЕГ V 

– A Румъния – България“ MS code ROBG 458 и това от своя страна води до 

намаляване на разходите, който бяхме планирани да бъдат извършени. 

Затова предлагаме в тази дейност да бъде извършена актуализация на 

плана, намаляването му с 15 900 лева. Разпределни както следва: лихви 

банкова институция намаляване с 6 100 лева и лихви ФЛАГ  намаляване с 

9 800 лева. След приемането на това предложение плана в тази дейност ще 

възлиза на 51 900 лева. 

Решението, което ще бъде подложено на гласуване и одобрение от 

Общински съвет – Белене ще е във следният вид: 

РЕШЕНИЕ: 

 

На  основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 , чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка 

с чл. 124, ал. 2  от Закона за публичните финанси 

 

I. Извършва актуализация на бюджета на Община Белене, както 

следва: 

 

1. По прихода: 
- Увеличава размера на приходната част със  75 673 лв. в т. ч. 

Наименование на прихода 
Шифър 

на § 

План 2020 

г. 

Актуализац

ия 2020 г. 

Приходи от продажба на стоки и услуги 24-04 105 000  90 000 

Такса за ползване на ДСП 27-04  85 000 100 000 

Дарения  45-01     0   23 347 

Собствен принос по Оперативните 

програми 
62-02 -33 000          -2 000 

Предоставени средства по безвъзмездна 

финансова помощ 
72-01 0  21 326 

 

2. По разхода: 



2. 1. Увеличава размера на кредитната част с 75 673 лева, както 

следва: 

 

Дейност 
Акт. план 

2020 г. 

Актуализа

ция 2020 г. 

3 - 122 "Общинска администрация" 

/дофинансиране/ 
3 200 600 

2-123 „Общински съвет“ 82 000 89 000 

2-366 “Столове” 116 500 93 000 

2 - 337 " Център за подкрепа за личностно 

развитие" 
13 000 7 000 

3-322 „Дофинансиране на ОУ в. Левски“ 20 000 10 000 

2 -431 “Детска млечна кухня” 28 000 18 000 

2-469 „Други по здравеопазването“ 0 39 979 

2-524 " Домашен социален патронаж” 230 000 250 000 

2-525 “Клубове на пенсионери, инвалиди и др.” 20 000 13 100 

2-714 “Спорт за всички” 50 000 73 347 

2-741 “Радиотранслационни възли” 3 300 800 

2-759 “Други по културата” 112 000 100 000 

2-832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт 

и изграждане на пътищата“ 
153 150 109 521 

2-849 “Други дейности по транспорта, 

пътищата,пощите и далекосъобщенията” 
66 800 62 800 

2-898 “Други дейности по икономиката” 154 500 276 876 

2-910 “Разходи за лихви” 67 800 51 900 

 

 

ВНОСИТЕЛ: (П) 

МИЛЕН ДУЛЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 


