
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 21.09.2021г. в стая № 26 на 
общинска администрация от 10:00 часа, когато ще се извърши публичното 
обсъждане на проекта за Актуализация на Бюджета на Община Белене за 
2021 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

 
 
Предлагам на Вашето внимание проект за актуализация на бюджета 

на Община Белене за 2021 г., както следва: 
 

I. Увеличава приходната част в размер на 11 158 лева, в т. ч. : 
 
- Увеличава собствените приходи с 26 158 лева 
• Увеличава § 13-04 „Данък при придобиване на имущество “ с 65 000 

лева. Поради преизпълнение на приходната част в този параграф към 
31.08.2021 г. с 44 418 лева, и осреднената месечна събираемост, през 
последните три месеца, в размер на  приблизително 5 200 лева, предлага ме  
актуализирания план да възлиза на 160 000 лева. 



• Намалява § 01-03 „Патентен данък“ с 3 000 лева. Към 31.08.2021 г. 
прихода в този параграф възлиза на 4 182 лева. Поради наложените 
противоемидемични мерки в Република България, наложените 
ограничения на предприятията голям брой от тези обекти прекратиха 
своята дейност. Актуализирания план в този параграф предлагаме да 
възлезе на 7 000 лева. 

• Увеличава  § 13-08 „Туристически данък“ с 2 000 лева. Към 
31.08.2021 г. отчетените средства са в размер на 2 731 лева. Атуализирания 
план в този параграф възлиза на 4 000 лева. 

• Намалява плана в § 27-08  „Такси за ползване на други по 
образованието - ЦПЛР“ с  2 000 лева. Поради малкия период на лятната 
група в ЦПЛР, намалелият брой деца записали се за летните занимания в 
центъра, събраните приходи в този параграф към края на месец Август 
възлизат на 1 131 лева. Атуализирание план предлага ме да възлезе на  
3 000 лева. 

• Увеличава плана в § 27-10 „Общински такси за технически 
услуги“  с 4 000 лева. Към 31.08.2021 г. отчетените средства в този 
параграф са на стойност 8 865 лева.  Това преизпълнение се дължи на 
събраните такси от Кадастъра, които се събират вече от общинските 
институции. Атуализирания план в този параграф възлиза на 12 000 лева. 

• Намалява плана в § 27-11 „Общински такси за административни 
услуги“ с 3 000 лева. Отчета в този параграф към 31.08.2021 г. възлиза на 
приблизително 38 000 лева, при запазване на същото темпо за ползване на 
административни услуги от страна на гражданите предвиждаме приходи в 
размер приблизително 57 000 лева, затова и актуализирания план възлиза 
на 57 000 лева. 

• Намалява плана в § 37-02 „Данък по ЗКПО“ с 8 000 лева. При 
съставянето на бюджет 2021 г. в началото на годината е пропуснато да се 
нанесе план в този параграф. Актуализирания план в този параграф 
възлиза на (– ) 8 000 лева. 

• Намалява плана в § 37 -01 „Данък добавена стойност“ с 28 842 
лева. Атуализирания план възлиза на  (-) 36 842 лева. 

 
− Намалява Получени/ предоставени временни безлихвени заеми в 

размер на 15 000 лева 
• Намалява § 78-33 „Временни безлихвени средства от/ за 

сметки за чужди средства“ с 15 000 лева. При съставянето на бюджет 
2021 г. в този параграф е пропуснато да бъде нанесен план, защото от 2020 
г. има за възстановяване от бюджетната сметка към сметката за чужди 
средства сума в размер на 15 000 лева. Актуализирания план възлиза на (-) 
15 000 лева. 

 



II. Увеличава разходната част с  11 158 лева, в т. ч.: 
• Плануваните текущи ремонти за Архив на общинската 

администрация, за апартамент собственост на община Белене и за моста в 
с. Татари няма да бъдат изпълнени и затова се намаля плана в разходната 
част с 20 000 лева.  

• Плануваното дофинансиране на изборните длъжности в 
размер на 13 000 лева, няма да бъде изпълнено спрямо отчета към 
31.08.2021 г., който възлиза на 4 487 лева и се налага намаление на плана с 
6 000 лева.  

• В дейност „Общински съвети“ бяха планувани разходи в 
размер на 105 000 лева, но след извършване на повече разходи от 
плануваните се налага увеличение на стойността на плана със  15 000 лева. 
След актуализацията плана ще възлиза на 120 000 лева. 

• В дейност „Център за подкрепа за личностно развитие“ 
бяха заложени кредити в размер на  5 000 лева, които включваха пълната 
издръжка на центъра, но поради действащите противоемидемични мерки  
и ниската посещаемост и участие в летните занимания, разходите в тази 
дейност са по- малко от предвидените и затова предлагаме уточнения план 
да бъде 3 000 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 2021 г. бяха 
заложени средства в размер на 15 000 лева, поради хранене на по - голям 
брой деца  разходите към края на годината ще бъдат повече от заложените 
в началото, което от своя страна налага увеличение на плана с 3 000 лева. 
След приемане на така направеното предложение плана ще бъде в размер 
на 18 000 лева. 

• За дейност „Други дейности по здравеопазването“ бяха 
планувани 6 000 лева за финансово подпомагане на семейства и двойки с 
репродуктивни проблеми, нуждаеши се от ин витро процедури. Към 
31.08.2021 г. са изплатени 1 000 лева, а в началото на м. септември още 
1 000 лева. Поради ниския брой на семействата, кандидатстващи за 
финансова помощ, предлагаме актуализирания план да бъде намален с  
3 000 лева и да възлиза на 3 000 лева. 

• В дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и др." са 
заложени кредити в размер на 21 000 лева, но поради наложените 
протиемидемични мерки и страха на възрастните хора да се събират 
отчетения разход в тази дейност към август месец възлиза на 9 282 лева. 
След така направеното предложение плана ще възлиза на 15 000 лева. 

• В дейност “Улично осветление”  с приемането на Бюджет 
2021 г. бяха планирани да се извършат разходи в размер на 140 000 лева. 
През 2021 година се наложи подмяна на много осветителни тела, което 
доведе до извършване на по-голям разход от плануваното. Към 31.08.2021 



г. разхода в тази дейност възлиза на 117 746 лева. Това налага увеличение 
на плана с 10 000 лева и актуализирания план ще възлиза на 150 000 лева. 

• В дейност „Други БКС и озеленяване“ са заложени кредити в 
размер на 15 000 лева, но поради подмяната на пейки в градските паркове 
и подновяването на детсите площадки разхода в тази дейност към м. август 
възлиза на 15 472 лева. Това налага увеличение на плана с 2 000 лева и 
актуализирания план ще възлезе на 17 000 лева. 

• В дейност “Радиотранслационни възли” са заложени кредити 
в размер на 2 000 лева, но поради това, че не бяха закупени материали, 
доведе до по - малко разходи и намаляване  на плана с  1 000 лева. След 
приемане на така направеното предложение плана ще възлезе на 1 000 
лева. 

• В дейност „Обреден дом“ заложеният първоначално план 
възлиза на 50 000 лева. Извършените разходи към 31.08.2021 г. са в размер 
на 44 057 лева. При запазване  темпа на разходите, плана към края на 
годината ще бъде надвишен, което налага увеличението на кредити с 
10 000 лева. Уточнения план след увеличението ще възлезе на 60 000 лева. 

• В дейност "Други дейности по културата" заложените 
начални кредити възлизат на 87 500 лева. Общинска администрация не 
беше планувала много разходи в тази дейност, поради наложените 
противоепидемични мерки и евентуални забрани за масови мероприятия. 
Разходите в тази дейност към 31.08.2021 г. възлизат на 84 182 лева, при 
отмяна или отпускане на мерките ще бъдат извършени разходи, които ще 
надвишат гласуваните кредити, което води до налагане на повишение на 
плана с 12 500 лева. Актуализирания план възлиза на 100 000 лева. 

• В дейност “Други дейности по селското стопанство” са 
заложени кредити в началото на годината в размер на 6 000 лева, поради 
наличие на разход към 31.08.2021 г. в размер на 145 лева, предлагаме 
намаляване на плана в тази дейност с 2 500 лева. Актуализирания план ще 
възлезе на 3 500 лева. 

• В дейност „Разходи за лихви“ са заложени стойности на 
лихвите, които ще бъдат изплащани по заеми към Банкови институции и 
Други финансови институции. В тази дейност не беше заложена лихвата, 
която бе платена по заема предоставен от Министерство на фианнсите за 
касови разриви. Стойността на лихвата възлиза на 6 158 лева. Затова плана 
в тази дейност се налага да бъде увеличен с 6 158 лева. 

• В дейност „Други финансови услуги“ са планувани 
разплащанията по заеми за такси за управление в размер на 9 000 лева. 
Към 31.08.2021 г. разходите в тази дейност възлизат на 4 448 лева, затова 
предлагаме плана да бъде актуализиран в намаление с 2 000 лева. 

• В дейност „Резерв“ съгласно Решение № 20/ 26.02.2021 г. в т. 
17.3 Общински съвет – Белене, разрешава на кмета на Общината да 



извършва компенсирани промени в разходната част на бюджета за сметка 
на резерва. Актуализирания план в тази дейност, предлагаме да стане 5 000 
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  11 158 лв. в т. ч. 

Наименование на прихода Шифър на 
§ 

План 
2021 г. 

Актуализация 
2021 г. 

Данък при придобиване на 
имущество 1304 95 000 160 000 

Патентен данък 0103 10 000 7 000 
Туристически данък 1308 2 000 4 000 
Такси за ползване на др. по 
образованието - ЦПЛР 2708 5 000 3 000 

Такси за технически услуги 2710 8 000 12 000 
Такси за административни 
услуги 2711 60 000 57 000 

Данък по ЗКПО 3702 0 - 36 842 
ДДС 3701 - 8 000 - 36 842 
Временен безлихвен заем от 
набират с/ка 7833 0 - 15 000 
 

2. По разхода: 
2. 1. Увеличава размера на кредитната част с 11 158 лева, както 

следва: 



Дейност  План  
2021 г. 

Актуализация 
2021 г. 

2-122 „Текущ ремонт архив на общинска 
администрация“ 5 000 0 

3- 122 „Дофинансиране Изборни длъжности“ 13 000 7 000 
2- 123 „ Общински съвет“ 105 000 120 000 
2- 337 „Център за подкрепа за личностно 
развитие“ 5 000 3 000 

2- 431 „ Детска млечна кухня“ 15 000 18 000 
2- 469 „Финансово подпомагане на семейства и 
двойки с репродуктивни проблеми, нуждаеши 
се от ин витро процедури" 

6 000 3 000 

 2- 525 „Клуб на хората с увреждания и 
Клубове на пенсионера“ 21 000 15 000 

2-604 „Улично осветление“ 140 000  150 000 
2 -619 „Друго БКС и озеленяване“ 15 000 17 000 
2-619 “Текущ ремонт на апартамент 
собственост на Община Белене“ 10 000 0 

2-619  „Текущ ремонт на мост в с. Татари“ 5 000 0 
2-741 „Радиотранслационни възли“ 2 000 1 000 
2-745 „Обреден дом“ 50 000 60 000 
2-759 “Други по културата” 87 500 100 000 
2-849 “Други дейности по селското 
стопанство” 6 000 3 500 

2-910 “Разходи за лихви” 56 809 62 967 
2-997 „Други финансови услуги“ 9 000 7 000 
2-998 „Резерв“ 10 000 5 000 

 
ВНОСИТЕЛ: (П) 

МИЛЕН ДУЛЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 
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