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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/26.04.2022 ГОДИНА ОТ
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БЕЛЕНЕ
ОТНОСНО: приемане на бюджета на Община Белене за 2022 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 36
На основание чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във
връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.,
Постановление №31/17.03.2022г. за изпълнение на държавния бюджет за 2022 г. и Наредбата
за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности
и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Белене
1.

Приема бюджета на Община Белене за 2022 година, както следва:

1.1. По приходите в размер на 10 005 223,00 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани държавни дейности в размер на

5 556 376 лв. в т.ч.

1.1.1.1.Обща субсидия за делегираните дейности в размер на

4 953 000 лв.

1.1.1.2. Възстановени неизползвани средства на Републиканския Бюджет

(16832) лв.

1.1.1.3.Преходен остатък от 2021 г. в размер на

692 448 лв.

1.1.1.4.Чужди средства
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на

(72 240) лв.
4 448 847 лв. в т.ч.

1.1.2.1.

Данъчни приходи в размер на

1.1.2.2.

Неданъчни приходи в размер на

1.1.2.3.

Трансфери за местните дейности-вноски РИОСВ и
собствено участие

125 501

1.1.2.4

Обща изравнителна субсидия

778 600

1.1.2.5

За зимно поддържане и снегопочистване на общински
пътища

1.1.2.6

Целева субсидия за капиталови разходи

1.1.2.7

Възстановени заеми от и за проекти

803 000
1 771 803

79 000

450 500
90 000
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1.1.2.8

Финансиране

350 443

1.1.2.8.1

В т. ч. получени и погасени заеми

113 242

1.1.2.8.2

В т. ч. чужди средства

1.1.2.8.3

В т.ч.преходен остатък от 2021 г. в лева

1.1.2.8.4

В т.ч.преходен остатък от 2021 г. по валутни сметки

0
232 509
4 692

1.2. По разходите в размер на 10 005 223,00 лв., разпределени съгласно Приложение № 2 в
т.ч.:
1.2.1

Разходи в делегирани държавни дейности в размер на

5 556 376

1.2.3.

За местни дейности в размер на

4 448 847

1.2.4.

Резерв непредвидени разходи в местни дейности в размер
на

0

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа за 2022 г
в размер на (970 651) лв. и средносрочна цел – придържане към балансирано бюджетно
салдо.
1.4. Разпределя преходния остатък от 2021 г. в размер на 929 649 лв. както следва:
1.4.1. делегирани държавни дейности
1.4.2. чужди средства за изпълнение на проекти

692 448,00 лв.
(72 240,00) лв.

Дейност 122

Общинска администрация

67 009

Дейност 128

Други межд. Програми-програма „Хоризонт“

81 942

Дейност 239

Други дейности по вътрешната сигурност

Дейност 282

Отбранително- мобилизационна подготовка

36 437

Дейност 285

Доброволни формирования за защита при бедствия

20 202

Дейност 311

Детски градини

62 480

Дейност 322

Общообразователни училища – делегирани бюджети

19 181

Дейност 389

Други дейности по образованието

16 001

Дейност 431

Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска
градина

23 150

6 443
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Дейност 469

Други дейности по здравеопазването

Дейност 526

Център за обществена подкрепа (ЦОП)

Дейност 532

Програми за временна заетост

Дейност 550

Центрове за социална рехабилитация и интеграция

Дейност 561

Личен асистент

26 177

Дейност 589

Други служби и дейности по социалното
осигуряване, подпомагане и заетостта

14 813

Дейност 759

Други дейности по културата

15 600

Дейност 832

Служби и дейности по поддържане, ремонт и
изграждане на пътищата

18 258

Дейност 849

Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и
далекосъобщенията

13 848

Дейност 849

Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и
далекосъобщенията-възстановени средства 2022г.

16 832

Дейност 849

Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и
далекосъобщенията-предоставени по ПМС 326-Ковид

29 691

§ 88-03

Чужди средства – Еразъм +

72 240

1.4.3. местни дейности
1.4.4.наличност по валутна сметка
Дейност 832

Снегопочистване

8803

Проект Интеррег cоde ROBG-175

8803

Столове

9502

Банкова наличност еврова сметка

141 769
0
10 375
0

232 509,00 лв.
4 692,00 лв.
161 140
8 241
773
4692

Преходен остатък капиталови разходи 2020г.

34 282

Преходен остатък капиталови разходи 2021г.

28 73

2. Приема инвестиционна програма в размер на 2 796 983 лв., съгласно приложен
поименен списък (Приложение № 3) по източници на финансиране:
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2.1

Бюджет и в т.ч.

2.1.1

Целева републиканска субсидия

2.1.2

Преходен остатък капиталови разходи 2020г.

34 282

2.1.3

Преходен остатък капиталови разходи 2021г

28 073

2.1.4

Собствени бюджетни средства

723 629

2.1.6

ПУДООС

200 501

2.2.

Оперативни програми

1 359 998

2.2.1

Разплащателна агенция

1 250 768

2.2.2

ОП Околна среда

450 500

109 230

3. Утвърждава разходите за заплати през 2022 г., без звената, които прилагат системата
на делегираните бюджети и определя:
3.1.Численост на персонала за делегираната от държавата дейност "Общинска администрация"
– 46 броя
3.2.Разпределението на плановите разходи за заплати съгласно приложение №4
4.

Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

4.1. Членски внос – 3 000 лв.
4.2.Размер до 150 лв. помощ за погребения на самотни лица без близки и роднини по права и
съребрена линия до втора степен включително, за бездомни и безпризорни, настанени в
заведения за социални услуги, както и регистрирани в социалната служба;
4.3. Размер 500 лв. за първия роден жител на община Белене за 2022 г. и по 300 лв. за родени
през годината деца в Република България с постоянен и настоящ адрес в община Белене;
4.4. Средства за даровити деца – 500 лв.
4.5. Субсидии за:
4.6.1. Читалища 235 097 лв. съгласно приложение № 7 като делегирани държавни дейности;
4.6.2. Спортни клубове 41 500 лв. съгласно приложение № 8.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. Социално-битови в размер 1% от начислените трудови възнаграждения;
5.2. Разходи за представителни цели – 2 870 лв. в т.ч.на кмета на общината 1800,00лв.,
Общински съвет 120 лв. и за 1 брой кметство и 4 броя кметски наместничества общо 950 лв.
5.3. Разходи за представително и работно облекло на заетия персонал в община Белене в
размер на 100 лв.
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6. Утвърждава длъжностите, които имат право на компенсации за транспортни разходи
до местоработата си –главен архитект
6.1.Утвърждава размера на средствата за транспортни разходи до 85% от действителните
разходи в рамките на одобрения бюджет.
7. Определя максималния размер на дълга, както следва:
7.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2022 г. – 600 000 лв.
7.2.Максимален размер на общинския дълг към края на 2022 г. - до 1 421 365 лв. (в т. ч. Заеми
към фонд ФЛАГ- 866 425,00лв)
7.3.Намеренията за нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2022г. се определят в размерите съгласно
приложение № 5.
8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани по бюджета на общината през 2022 г. като наличните към края на годината
задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на
отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения
за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения (чл.9, ал.3, т.1 от ЗПФ).
9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2022 г, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не
могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години. Ограничението не се прилага за ангажименти за разходи,
финансирани за сметка на помощи и дарения . (чл.9, ал.3, т.2 от ЗПФ)
10. Определя просрочените задължения, които да бъдат разплатени от бюджета на
общината за 2022 г. в размер на 378 462,00лв. с краен срок за разплащане 20.12.2022 г.
съгласно Приложение № 9.
11. Определя просрочените вземания от наеми в размер на 74 106,00 лв. да бъдат
събрани през 2022 г.
12. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз съгласно Приложение № 6.
13. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода
2022-2024 г.
14. Приема за сведение информация съгласно чл.82, ал.3 от ЗПФ по прогноза на „МБАЛБелене” ЕООД, МЦ „БелМедик” ЕООД и „Здраве” ЕООД съгласно Приложение № 10
15. Определя второстепенни разпоредители с бюджет:
СУ ”Д.Дебелянов”
Директор
ОУ ”В.Левски”

Директор

ДГ ”Мечта”

Директор
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ДГ ”Знаме на мира”

Директор

ЦПЛР-ОДК Белене

Директор

ЦОП Белене

Ръководител ЦОП

Център за социална рехабилитация и интеграция

Ръководител ЦСРИ

Кметство Бяла вода

Кметски наместник

Кметство с. Деков

Кмет

Кметство Кулина вода

Кметски наместник

Кметство с. Петокладенци

Кметски наместник

Кметство с. Татари

Кметски наместник

16. Възлага на Кмета на общината:
16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет без делегиран
бюджет;
16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с делегиран бюджет;
16.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и
разходвани средства от дарения и спонсорства, съгласно волята на дарителите и спонсорите;
16.4. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за
финансово управление и контрол;
16.5. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна
класификация по тримесечия.
17. Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени:
17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при
условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност
или от една дейност в друга в рамките на една функция, без да изменя общия размер на
разходите;
18. Разходването на бюджетните средства (без целевите) се осъществява при
съблюдаване на следните приоритети:
18.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на
предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови
възнаграждения и стипендии са приоритетни;
18.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за погасяване на
заеми и лихви към тях; за трудови разходи; за покриване на просрочени задължения от
минали години; за разходи с настъпил падеж на плащане; за разходи, свързани с дейности, за
които се събират такси; за хранителни продукти; за капиталови разходи; неотложни сезонни
разходи – горива, ел.енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти.
19. Ползващите услугите на ученическите столове заплащат с цената на купона реалната
стойност по приготвянето на храната, без разходите за заплати и осигуровки на персонала.
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20. Ползващите услугите на детска млечна кухня заплащат част от реалната стойност на
купона без разходите за заплати и осигуровки на персонала.
21. Определените средства по §10-30 „Разходи за текущ ремонт” за 2022 г. се
разпределят, както следва:
21.1. Изкърпване на пътища в размер на 200 000 лева за гр. Белене и населените места в
т.ч. неплатени разходи към доставчици за извършване на текущ ремонт 2021 г. в размер на
87 576,00 лв.
21.2.Текущ ремонт на обекти в размер на 28 600 лева както следва:
Текущ ремонт подмяна дограма на кметство с.
Петокладенци
Укрепване на мост с. Кулина вода

7 000,00

600,00

Ремонт на тротоарна настилка с. Татари

3 000,00

Ремонт на тротоарно настилка с. Петокладенци

3 000,00

Ремонт на чешма в с. Деков

1 000,00

Текущ ремонт подмяна седалките на стадиона в гр.
Белене

5 500,00

Текущ ремонт на читалище в с. Деков

3 500,00

Ремонт улуци и водосточни тръби на НЧ „Христо
Ботев- 1987“ в гр. Белене

5 000,00

22. Задължава управителите на общинските търговските дружества при реализирана
печалба да внесат дължимия за 2021 г. дивидент до 31 юли 2022 г., съобразно решенията на
органа, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала – Общински съвет
Белене, взети по реда на чл. 137, ал.1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон.
Гласували поименно 10 общински съветника:
ЗА: 7 (Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Даниел Тонев, Иван Динов,
Николай Арабаджиев, Олег Йорданов)
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:3 (Калоян Прокопиев, Момчил Спасов, Румен Арабаджиев)
ПРИЕМА СЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ:
(п) д-р Бистра Павловска
СНЕЛ ПРЕПИСА:
Мартина Вакинова
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