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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №11/29.12.2021 ГОДИНА ОТ 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БЕЛЕНЕ 

 
 

ОТНОСНО: актуализация №2  на поименният списък за  капиталовите  разходи  
на Община Белене за 2021г.  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 106 

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

1.  Одобрява промени  към поименния списък за капиталови разходи през бюджетната 
2021г. с източник на финансиране преходен остатък републиканска субсидия 2019г., както 
следва:                               

   (в лева)  

№ 
 

Обект:     Дейност  План 
/било/ лв 

Актуализация            
/става/ - лв. 

 §5100 Основен ремонт    
1 Изграждане на каналицация и подмяна на 

водопровод на ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо 
Славейков“, ул.“Сергей Румянцев“ в гр. 
Белене 

2-629 0,00 2024,00 

 §5200 Придобиване на ДМА 
 

   

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

2-336 2024,00 0,00 

 Контр. сума  2024,00 2024,00 
 

2.  Одобрява промени  към поименния списък за капиталови разходи през бюджетната 
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 Проектиране на информационен център и 

автогара 
2-759 0,00 5645,00 

2 Изграждане на каналицация и подмяна на 
водопровод на ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо 
Славейков“, ул.“Сергей Румянцев“ в гр. 
Белене 

2-629 0,00 3125,00 

 §5200 Придобиване на ДМА 
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3 Готварска печка с две фурни за СУ „Димчо 
Дебелянов“ 

2-336 5176,00 0,00 

4 Поставяне на наблюдателни камери в гр. 
Белене 

2-619 3594,00 0,00 

 Контр. сума  8770,00 8770,00 
 

3.  Одобрява промени  към поименния списък за капиталови разходи през бюджетната 
2021г. с източник на финансиране собствени средства ( от до финансирането на дейност 
„Чистота“ ) както следва:                               

   (в лева)  

№ 
 

Обект:     Дейност  План 
/било/ лв 

Актуализация            
/става/ - лв. 

 §5100 Основен ремонт    
1 Обект СУ „Димчо Дебелянов“- обследване 

за енергийна ефективност, проектиране, 
строителен надзор в проектирането. 

2-322 0,00 23640,00 

 Контр. сума  0,00 23640,00 
 

4.  Одобрява промени  към поименния списък за капиталови разходи през бюджетната 
2021г. с източник на финансиране собствени средства  на стойност 5460,00, в т. ч. 
останалия резерв в размер на 5000лв. както следва:                               

   (в лева)  

№ 
 

Обект:     Дейност  План 
/било/ лв 

Актуализация            
/става/ - лв. 

 §5100 Основен ремонт    
1 Изграждане на каналицация и подмяна на 

водопровод на ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо 
Славейков“, ул.“Сергей Румянцев“ в гр. 
Белене 

2-629 0,00 1850,00 

2 Проектиране на обект „Разширение на 
гробищен парк в гр. Белене“ 

2-745 0,00 580,00 

 §5301 придобиване на програмни 
продукти  

   

1 Програмна система Cadis 2-122 0,00 3030,00 
 Контр. сума  0,00 5460,00 

 

5.  Одобрява промени  към поименния списък за капиталови разходи през бюджетната 
2021г. с източник на финансиране Постановление №326 от 12.10.2021г. за изпълнение на 
мерки във връзка COVID-19, както следва:                               

   (в лева)  

№ 
 

Обект:     Дейност  План 
/било/ лв 

Актуализация            
/става/ - лв. 

 §5200 Основен ремонт    
1 Уреди за дезинфекция и дестратификация 

на въздух и повърхност -5 броя  
1-469 0,00 20736,00 

 Контр. сума  0,00 20736,00 
 



6. Одобрява добавяне на  нов обект „Ремонт на покрива на РПУ-Белене“, който се 
финансира от предоставените средства  от Министерство на финансите за функция 
„Отбрана и сигурност“-полиция вътрешен ред и сигурност, дейност 1239, получените 
средства по ЕРС за 2021г. и преходен остатък 2020г. в размер на 18512,00лв. 

   (в лева)  

№ 
 

Обект:     Дейност  План 
/било/ лв 

Актуализация            
/става/ - лв. 

 §5100 Основен ремонт    
1 Обект „Ремонт на покрива на РПУ-Белене“ 1-239 0,00 18512,00 
 Контр. сума  0,00 18512,00 

 

7.  Одобрява промени  към поименния списък за капиталови разходи през бюджетната 
2021г. с източник на финансиране собствени средства на СУ „Димчо Дебелянов“ както 
следва:                               

   (в лева)  

№ 
 

Обект:     Дейност  План 
/било/ лв 

Актуализация            
/става/ - лв. 

 §5203 Придобиване на ДМА    
1 Компютри за СУ „Димчо Дебелянов“-8 

броя 
1-322 8000,00 7500,00 

 Контр. сума  8000,00 7500,00 
 

8.  Одобрява промени  към поименния списък за капиталови разходи през бюджетната 
2021г. с източник на финансиране европейски средства проект „Патронажна грижа+“ както 
следва:                               

   (в лева)  

№ 
 

Обект:     Дейност  План 
/било/ лв 

Актуализация            
/става/ - лв. 

 §5201 придобиване на компютри и 
хардуер 

   

1 Закупуване  на  лаптопи-2 броя 2-532 0,00 2978,00 
 Контр. сума  0,00 2978,00 

 
Гласували поименно 12 общински съветника: 
ЗА: 12 (д-р Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Иван 
Динов, Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Николай Арабаджиев, 
Олег Йорданов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев) 
ПРОТИВ: няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: няма 
 
ПРИЕМА СЕ 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ: 
(п) д-р Бистра Павловска 
 
СНЕЛ ПРЕПИСА: 
 Мартина Вакинова
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