
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 
предложеният проект в 7-дневет срок от публикуването на настоящото съобщение и 
проекта на  Решение на Общински съвет гр. 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 поименният списък 
за капиталови разходи  на Община Белене за 2021г. 

  
Поради наложилата се необходимост от нови обекти за 2021г. и отпадане на 

обект, чиито изпълнение няма да се осъществи до края на годината,  предлагам да се 
извърши промяна  в поименният списък за капиталови разходи, съответно и в бюджета  
на община Белене за 2021г. 

Предлагам да се добавят нови ДМА  и да се актуализират някой от обектите както 
следва: 

1. Във връзка с извършване на основния ремонт на оградата на училище в с. 
Петокладенци, сумата заложена в бюджета е недостатъчна затова се налага да се 
увеличи сумата в размер на 2600,00лв. 

2.Закупуване на система за отопление - производство на водородно-кислородна 
смес по метода импулсна електролиза на вода за нуждите на община Белене, 
гр.Белене.  

3. За нуждите на сградата на ФК Гигант закупуване на канализационна помпа. 
4. Поради наложилата се необходимост закупуване на 1 брой лаптоп за 

общинска администрация Белене 
5. Закупуване на 1 брой климатик за община Белене. 
6. За нуждите на ДГ „Знаме на мира“ в бюджета на община Белене, бяха 

заложени 2000,00лв., който са недостатъчни затова се налага да се актуализира 
сумата в размер на 2964,00лв. 



Във връзка с гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното  
 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21 ал.1 т. 6 от ЗМСМА и чл.124 ал.3 от Закона за публичните 
финанси 

 
1. Извършва компенсирани промени по обекти и създаване на нови обекти  с 

източник на финансиране целева републиканска субсидия за 2021г.  
(в лева)  

 Обект: Д-т План /било/ 
         лв. 

Актуализация            
/става/- лв. 

 §5100 Основен ремонт     
1 Основен ремонт ограда на училище в с.  

Петокладенци 
2-322 5000,00 6142,00 

2 Изграждане на канализация и 
водопровод на ул. „Първи май“ 

2-606 34946,00 0,00 

3 Проектиране на ул. „Осъм“  с. 
Петокладенци 

2-606 3000,00 0,00 

4 Основен ремонт на спортна площадка 
с. Бяла вода  

2-714 2000,00 1000,00 

 §5201 Придобиване на ДМА 
 

   

1 Сървър сградата на общинска 
администрация 

2-122 3000,00 0,00 

2 Климатик за сградата на общинска 
администрация 

2-122 3000,00 4962,00 

3 Помпа ДГ „Знаме на мира“ 2-311 2000,00 2138,00 
4 Система за производство на 

водородно-кислородна смес по метода 
на импулсна електролиза на вода за 
сградата на Общинска администрация 

2-122 0,00 41880,00 

5 Готварска печка с две фурни за СУ 
„Димчо Дебелянов“ 

2-322 3176,00 0,00 

 Контр. сума  56122,00 56122,00 
 

  
2.  Извършват се промени  към поименния списък за капиталови разходи за 2021г. 

с източник на финансиране преходен остатък републиканска субсидия 2020г., както 
следва:                               

   (в лева)  

№ 
 

Обект:     Дейност  План 
/било/ лв 

Актуализация            
/става/ - лв. 

 §5100 Основен ремонт    
1 Основен ремонт ограда на училище в с.  

Петокладенци“-доплащане 
2-322 0,00 1458,00 

2 Проектиране на ул. „Черно море“ 2-606 4000,00 0,00 
3 Проектиране на ул. „Здравец“ с. Бяла вода 2-606 4000,00 0,00 
 §5200 Придобиване на ДМА    



 
1 Лаптоп- общинска администрация Белене 2-122 0,00 1148,00 
2 Помпа ДГ „Знаме на мира“-доплащане 2-311 

 
0,00 786,00 

3 Готварска печка с две фурни за СУ „Димчо 
Дебелянов“ 

2-322 0,00 5176,00 

4 Поставяне на наблюдателни камери в гр. 
Белене 

2-619 5607,00 3594,00 

5 Канализационна помпа за ФК Гигант 2-714 0,00 1445,00 
 Контр. сума  13607,00 13607,00 

 
3. Въвежда се нов обект -Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо 

Дебелянов“ в гр. Белене, който се финансира от разплащателна агенция. 

 

ВНОСИТЕЛ:(П) 

МИЛЕН ДУЛЕВ 
Кмет на Община Белене 
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