
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, на следния електронен адрес: 

obshtinabl@gmail.com или да изкажат своето мнение и предложение на 21.12.2020г. 

пред сградата на Общинска администрация от 10:00 часа, когато ще се извърши 

публичното обсъждане на проекта за Актуализация на Бюджета и Капиталовата 

програма на Община Белене за 2020 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

 

Поради наложилата се необходимост от нови обекти и промяна в 

съществуващите за 2020 г. предлагам да се извърши промяна  в поименният списък за 

капиталови разходи, съответно и в бюджета  на община Белене за 2020г. 

 Предлагам да се добавят следните нови обекти:  

1. По проект „Реконструкция на част от ул. „"Ф. Дечев", ул. „М. Василев", ул. 

„П. Д. Петков" и ул. „Рила" в гр. Белене“ беше извършено 1во авансово плащане и 

предстои да бъде искано 2ро авансово плащане от Държавен фонд земеделие – 

Разплащателна агенция. В началото на годината нямахме яснота, кога ще бъдат 

искани тези суми и затова не бяха включени в началният разчет за капиталови 

разходи. Към момента сумите от двете искания възлизат на 633 678 лева в т. ч. СМР, 

Авторски надзор, Строителен надзор и Проектиране на обекта. 

2. Във връзка с постъпило писмо от СУ „Димчо Дебелянов“, в което е описана 

нуждата от закупуване на контролер за управление на горелка на парната инсталация, 

предлагаме да се добави обект със следното наименование и стойност: обект 

Контролер за управление на горелката на парната инсталация на СУ "Димчо 

Дебелянов" гр. Белене – 2 050 лева. Средствата нужни за ремонт/ закупуване на 

дадения уред ще са за сметка на бюджета на училището и по специално ще се намали 

§ 10 – 15 „ Материали“. 

3. Във връзка с постъпило искане от  СУ „Димчо Дебелянов“ гр. Белене, се 

създава обект с наименование „Закупуване на 10 броя преносими компютри за 

нуждата на СУ "Димчо Дебелянов" гр. Белене“ с източник на средствата: съгласно 

ПМС №283/ 15.10.2020 г. и Заповед № РД09-2925/ 26.10.2020г. на Министъра на 

образованието и науката са отпуснати средства в размер  8 838 лева. Общата стойност 
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на 10 броя преносими компютри е 8 950,00 лева, затова остатъка от 112 лева ще бъде 

за сметка на бюджета на училището, намаление на § 10-15 „Материали“.  

4. Обект „Закупуване на 1 брой преносим компютър за нуждите на СУ "Димчо 

Дебелянов" гр. Белене“ с източник на финансиране средства по проект „ЕРАЗЪМ +“ 

в размер на 1 349,00 лева 

5. В деловодството на Община Белене е постъпило искане от ОУ „Васил Левски“ 

гр. Белене, за включване на нов обект в капиталовата програма за 2020 г. с 

наименование „Закупуване на 3 броя преносими компютри за нуждите на ОУ "Васил 

Левски" гр. Белене“ източник на средствата са: съгласно ПМС №283/ 15.10.2020 г. и 

Заповед № РД09-2925/ 26.10.2020г. на Министъра на образованието и науката са 

отпуснати средства в размер  2 668 лева; остатъка от 32 лева ще бъде за сметка на 

бюджета на училището, наление на § 10-15 „Материали“. 

6. Във връзка с усложнената обстановка и случаите на заболели от Ковид – 19 са 

закупени 2 броя Кислородни концентратори за МБАЛ Белене. Средсвата за 

закупуването им ще бъдат взети от получения за 2020 година Трансфер за 

зимноподдържане и снегопочистване. 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. 

  

 Предлагам да се актуализира плана на следният обект 

 7. Променя се плана на обект с наименование „Закриване и рекултивация на 

съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община 

Белене – Биорекултивация“. Средствата за този обект са предоставени от РИОСВ и са 

част от вноските, който общината е превеждала на дружеството по чл. 60 от Закона за 

управление на отпадъците. При плануването в началото на годината беше заложена по 

– малка стойност на този обект, защото не бяхме сигурни, че ще ни бъде отпусната 

цялата сума, с която сме разполагали. Първоначалния план е на стойност 17 300, след 

актуализация ще възлиза на 39 135 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 от ЗМСМА и чл. 124 ал. 3 от Закона за публичните 

финанси 

 

1. Създава нов обект  с източник на финансиране Средства от Разплащателна 

Агенция 

(в лева)  

 Обект: Д-т План /било/ 

         лв. 

Актуализация            

/става/- лв. 

 §5100 Основен ремонт     

1 „Реконструкция на част от ул. „"Ф. 2-606 0, 00 633 678, 00 



Дечев", ул. „М. Василев", ул. „П. Д. 

Петков" и ул. „Рила" в гр. Белене“ 

 Контр. сума  0, 00 633 678, 00 

 

  

2.  Създават се нови обекти с източник на финансиране собствени средства   

 (в лева) 

№ 

 

Обект: Д    Дейност  План 

/било/ лв 

Актуализация            

/става/ - лв. 

 §5201 Придобиване на компютри и 

хардуер 

   

1. Закупуване на 10 броя преносими 

компютри за нуждата на СУ "Димчо 

Дебелянов" гр. Белене 

1-322 0 8 950,00 

2. Закупуване на 3 броя преносими компютри 

за нуждите на ОУ "Васил Левски" гр. 

Белене 

1-322 0 2 700,00 

 §5203 Придобиване на друго оборудване, 

машини и съоръжения 

 

   

1. Контролер за управление на горелката на 

парната инсталация на СУ „Димчо 

Дебелянов“ гр. Белене 

1-322 0,00 2 050, 00 

2. Закупуване на 2 броя Кислородни 

концентратори за МБАЛ Белене 

2-469 0 3 650,00 

 Контр. сума  0,00 17 350,00 

 

3. Създава се нов обект с източник на финансиране средства по проект „ЕРАЗЪМ +“ 

(в лева) 

 Обект: Д-т План /било/ 

         лв. 

Актуализация            

/става/- лв. 

 §5201 Придобиване на компютри и 

хардуер 

   

1 Закупуване на 1 брой преносим 

компютър за нуждата на СУ "Димчо 

Дебелянов" гр. Белене 

1-322 0, 00 1 349,00 

 Контр. сума  0, 00 1 349,00 

 

4. Актуализира плана на обект с източник на финансиране вноски от РИОСВ 

(в лева) 

 Обект: Д-т План /било/ 

         лв. 

Актуализация            

/става/- лв. 

 §5100 Основен ремонт    

1 Закриване и рекултивация на 

съществуващото общинско депо за 

2-627 17 300,00 39 135,00 



твърди битови отпадъци на 

територията на община Белене - 

Биорекултивация 

 Контр. сума  17 300,00 39 135,00 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: (П) 

МИЛЕН ДУЛЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 


