
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, ведно с 
мотивите за неговото одобряване. 
 

Публичното обсъждане ще се проведе на 25.11.2022 г. /петък/ от 10:00 часа в зала 
№ 26 в сградата на Общинска администрация. 

 
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, obshtina@belene.egov.bg  
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 
 
 
 Предлагам на Вашето внимание проект за актуализация на поименният списък 
за капиталови разходи  на Община Белене за 2022 г. 

  
Поради наложилата се необходимост от нови обекти за 2022 г., увеличената 

Целева субсидия за Капиталови разходи, отпадане на обекти, чиито изпълнение няма да 
се осъществи до края на годината и увеличение на планираните кредити за някои 
обекти предлагам да се извърши промяна в поименният списък за капиталови разходи, 
съответно и в бюджета  на община Белене за 2022 г. 

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

1. Във връзка с бъдещо кандидатстване по програма за енергийна 
ефективност за сградата на общинска администрация се създава нов обект с 
наименование „Енергийно обследване сградата на общинска администрация“ с план 
5 317 лева 

2. Във връзка с бъдещо кандидатстване по програма за енергийна 
ефективност за сградата на ДГ „Мечта“ се създава нов обект с наименование 
„Енергийно обследване ДГ „Мечта““ с план 5 000 лева 

3. Във връзка с бъдещо кандидатстване по програма за енергийна 
ефективност за сградата на ДГ „Знаме на мира“ се създава нов обект с наименование 
„Енергийно обследване ДГ „Знаме на мира““ с план 5 000 лева 
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4. Създават се два нови обекта за проектиране на улиците „Пенчо 
Славейков“ и „Дунав“ с план, както следва: 16 000 лева и 15 861 лева 

5. Създава се нов обект с наименование „Проектиране на фонтан – 
централна градска част“ с план 10 000 лева 

6. Създава се нов обект с наименование „Хидроизолация на покрив на 
магазин в с. Бяла вода“ с план 5 742 лева 

7. Добавени са и обектите финансирани от ПУДООС, МРРБ, МОН и АСП, 
съответно: 

• СМР по проект "Основен ремонт сградата на СУ "Димчо Дебелянов" гр. Белене" 
– 559 986 лева 

• СМР по проект " Основен ремонт покрив на ОУ "Васил Левски" гр. Белене" – 
110 617 лева 

• Реконструкция на ул. "Цвятко Въбленски" село Деков, Община Белене – 481 251 
лева 

• Подмяна на люлки и пързалки по проект "град Белене - зелен и красив" – 11 774 
лева 

• Подмяна съоръжения за фитнес на открито в СУ "Димчо Дебелянов" / Гръбен 
тренажор, Комбиниран фитнес уред-тренажор за крака и успоредка, Комбиниран 
фитнес уред-степер и кростренажор/ - 6 072 лева 

8. Закупуване на един брой компютър, за нуждите на служителите заети с 
организирането и провеждането на изборите, с план 2 231 лева 

9. Подмяна на 4 броя компютри за общинска администрация с план 6 000 
лева от ЦСКР за 2022 и 2 422 лева от средствата от ПМС № 326 от 2021 г. 

10. Подмяна на 5 броя стенни климатици, за общинска администрация, с план 
7 280 лева 

11. Закупуване на 5 броя стенни климатици за Управление – Белене със 
средства от общата субсидията за делегираните от държавата дейности и по специално 
от заложените средства за Детска педагогическа стая и Районните полицейски 
инспектори в размер на 5 200 лева. 

12. Закупуване на 1 брой помпа за отоплителната инсталация за ДГ „Знаме на 
мира“ в размер на 1 194 лева. 

13. Закупуване на 3 броя климатици / 2 броя колонни и 1 брой стенен/ за 
нуждите на Центъра за подкрепа за личностно развитие в размер на 13 000 лева 

14. Закупуване на 2 броя стенни климатици по проект „Патронажна грижа 
компонент 2“ на стойност 2 400 лева 

15. Закупуване на сондажна помпа за централна градска част в размер на 
2 388 лева 

16. Заложени капиталови трансфери към ОУ „Васил Левски“ и СУ „Димчо 
Дебелянов“ за строителен надзор и проектиране в размер на 11 600 лева и 10 000 лева. 
Тези средства не са одобрени от МОН и затова се поемат от училището или от 
общината. 

17. Създаване на нов обект с наименование „Енергийни дейности за СУ 
"Димчо Дебелянов" гр. Белене /обследване и проектиране/“ със план в размер на 9 600 
лева. 



18. Собственото участие  по д-р № РД04-105 от 21.12.2021 г. - оборудване за 
Домашен социален патронажи се намалява от 2 204 лева на 1 650 лева. Остатъка от 
средствата ще бъдат разпределени в дейност 2-524 „Домашен социален патронаж“. 

19. Закупуване на автомобил за Домашен социален патронаж, от средствата 
по ПМС № 326 от 2021 г., в размер на 19 800 лева 

20. Увеличение на плана за обект „Закупуване на копирна машина за 
нуждите на екипа администрираш дейност "Социални услуги в домашна среда" от 
2 500 лева на 2 580 лева, средствата са от заложените в дейността кредити от общата 
субсидията за делегираните от държавата дейности 

21. Обект „паркова мебел /фонтанки/  за обект "Изграждане на част от 
Крайдунавски парк, гр. Белене" увеличава плана в колона финансирани със собствени 
средства от 0 лева на 2 038 лева. Средствата са дарение от гражданите родени през 1962 
и 1972 година за закупуване на чешма. 

22. Обект „Закупуване на  храсторези по План сметка 2022 г.“ намаля плана 
от 6 000 лева на 5 960 лева. Разликата ще бъде разпределена в дейност 2-623 „Чистота“ 

23. Увеличава се капиталовия трансфер за закупуване на оборудване за 
отделение по Физиотерапия към МЦ Белмедик ЕООД от 35 000 лева на 45 000 лева. 
Увеличението ще бъде извършено от средствата получени по ПМС № 326 от 2021 г.  

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 2022 г.  

(в лева)  

 Обект: Д-т План /било/ 
         лв. 

Актуализация            
/става/- лв. 

 §5100 Основен ремонт     
1 проектиране за основен ремонт на 

покрива на сградата на кметство в с. 
Татари 

2-122 2000,00 2100,00 

2 Енергийно обследване сградата на 
общинска администрация 

2-122 0,00 5317,00 

3 Енергийни дейности за СУ "Димчо 
Дебелянов" гр. Белене /обследване и 
проектиране/ 

2-322 0,00 9600,00 

4 Основен ремонт на Хидроизолацията 
на ОУ "Васил Левски" гр. Белене, над 
административен корпус 

2-322 17500,00 19622,00 

5 Енергийно обследване ДГ "Мечта" 2-311 0,00 5000,00 
6 Енергийно обследване ДГ "Знаме на 

мира" 
2-311 0,00 5000,00 

7 Проектиране на помпена станция при 
сондаж № Р-1ХГ в землището на град 
Белене 

2-605 36000,00 55000,00 



8 Проектиране на ул. "Пенчо Славейков" 
 

2-606 0,00 16000,00 

9 Проектиране на ул. "Дунав" 2-606 0,00 15861,00 
10 Проектиране на фонтан - централна 

градска част 
2-619 0,00 10000,00 

11 Хидроизолация на покрив на магазин в 
с. Бяла вода 

2-619 0,00 5742,00 

12 Проектиране крепост "Димум" - главна 
сграда ("Принципия") 

2-619 18000,00 6500,00 

13 Археологическо проучване на 
тракийска гробница 

2-619 12312,00 3000,00 

14 Проектиране на информационен 
център и автогара, гр. Белене 

2-619 172,00 0,00 

 §5200 Придобиване на ДМА 
 

   

1 Компютри за Общинска 
администрация - 

2-122 0,00 6000,00 

2 Климатици за Общинска 
администрация- 

2-122 0,00 7280,00 

3 Мултифункционално устройство за 
нуждите на общинска администрация 

2-122 4000,00 2736,00 

4 Помпа за отоплителна инсталация за 
ДГ "Знаме на мира" 

2-311 0,00 1194,00 

5 Закупуване на бойлер за ДГ "Знаме на 
мира" 

2-311 5000,00 5800,00 

6 Изграждане на многофункционално 
игрище в СУ "Димчо Дебелянов", гр. 
Белене - СН 

2-322 0,00 1224,00 

7 Климатици за ЦПЛР 2-337 0,00 13000,00 
8 Изграждане на укрепителни и 

противоерозионни мероприятия в 
обхвата на обект "Изграждане на част 
от Крайдунавски парк - Белене" 

2-619 109000,00 135247,00 

9 паркова мебел /фонтанки/  за обект 
"Изграждане на част от Крайдунавски 
парк, гр. Белене" 

2-619 5000,00 4995,00 

10 Сондажна помпа за централна градска 
част 

2-619 0,00 2388,00 

 § 5300 Придобиване на други 
нематериални активи 

   

1 Изработване на регулационни и 
устройствени планове за част от 
урбанизираната територия на град 
Белене 

2-619 0,00 4978,00 

 § 5500 Капиталови трансфери    
1 Строителен надзор по проект "Основен 

ремонт сградата на СУ "Димчо 
Дебелянов" гр. Белене" 

1-322 0,00 10000,00 

2 Проектиране и строителен надзор по 
проект " Основен ремонт покрив на ОУ 
"Васил Левски" гр. Белене" 

1-322 0,00 11600,00 

 Контр. сума  208984,00 365184,00 



 
  

 

 

2.  Извършват се промени  към поименния списък за капиталови разходи за 2022 г. 
с източник на финансиране преходен остатък републиканска субсидия 2021 г., както 
следва:                               

   (в лева)  

№ 
 

Обект:     Дейност  План 
/било/ лв 

Актуализация            
/става/ - лв. 

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

Петокладенци 
2-322 3107,00 3064,00 

2 Технически проект за обект 
"Реконструкция на ул. "Лозенец" от 
о.т.378а, о.т.378, о.т.379, до о.т.389 - гр. 
Белене, община Белене" 

2-606 5631,00 3370,00 

3 Проектиране на информационен център и 
автогара, гр. Белене 

2-759 2828,00 0,00 

 § 5300 Придобиване на други 
нематериални активи  

   

1 Изработване на регулационни и 
устройствени планове за част от 
урбанизираната територия на град Белене 

2-619 8382,00 13514,00 

 Контр. сума  19948,00 19948,00 
 

3. Извършват се промени  към поименния списък за капиталови разходи за 2022 г. 
с източник на финансиране собствени средства, както следва:         

(в лева) 

№ 

 

Обект: Дейност План 
/било/ 

лв. 

Актуализация 
/става/ - лв. 

 §5200 Придобиване на ДМА 
 

   

1 Компютър  по дейност "Държавни и 
общински служби и дейности по изборите" 

1-117 0,00 2231,00 

2 Компютри за Общинска администрация –
ПМС №326 от 2021 г. 

2-122 0,00 2422,00 

3 Климатици за Управление – Белене - 
общата субсидията за делегираните от 
държавата дейности 

1-239 0,00 5200,00 

4 собствено участие  по д-р № РД04-105 от 
21.12.2021 г. - оборудване за Домашен 
социален патронажи  

2-524 2204,00 1650,00 

5 Автомобил за нуждите на ДСП – ПМС № 
326 от 2021 г. 

2-524 0,00 19800,00 



6 Закупуване на копирна машина за нуждите 
на екипа администрираш дейност 
"Социални услуги в домашна среда" – 
обща субсидия за делегираните от 
държавата дейности 

1-561 2500,00 2580,00 

7 Паркова мебел /фонтанки/  за обект 
"Изграждане на част от Крайдунавски 
парк, гр. Белене" – дарение 

2-619 0,00 2038,00 

8 Закупуване на  храсторези по План сметка 
2022 г. 

2-623 6000,00 5960,00 

 § 5500 Капиталови трансфери    

1 Закупуване на оборудване за отделение по 
Физиотерапия към МЦ Белмедик ЕООД – 
ПМС № 326 от 2021 г. 

1-469 35000,00 45000,00 

 Контр. Сума:  45704,00 86881,00 

                       

4. Извършват се промени  към поименния списък за капиталови разходи за 2022 г. 
с източник на финансиране Агенция за социално подпомагане, както следва:   

(в лева) 

№ 

 

Обект: Дейност План 
/било/ 

лв. 

Актуализация 
/става/ - лв. 

 §5200 Придобиване на ДМА 
 

   

1. д-р № РД04-105 от 21.12.2021 г. - 
оборудване за Домашен социален 
патронажи - средства предоставени от 
АСП 

2-524 0,00 21440,00 

                                               Контр. Сума: 
  

 0,00 21440,00 

 

5. Извършват се промени  към поименния списък за капиталови разходи за 2022 г. 
с източник на финансиране ПУДООС, както следва:     

(в лева) 

№ 

 

Обект: Дейност План 
/било/ 

лв. 

Актуализация 
/става/ - лв. 

 §5100 Основен ремонт     

 Подмяна на люлки и пързалки по проект 
"град Белене - зелен и красив" 

2-619 0,00 11744,00 

 §5200 Придобиване на ДМА 
 

   

 Подмяна съоръжения за фитнес на открито 
в СУ "Димчо Дебелянов" / Гръбен 

1-322 0,00 6072,00 



тренажор, Комбиниран фитнес уред-
тренажор за крака и успоредка, 
Комбиниран фитнес уред-степер и 
кростренажор/ 

                                               Контр. Сума: 
  

 0,00 17816,00 

    

6. Извършват се промени  към поименния списък за капиталови разходи за 2022 г. с 
източник на финансиране Министерство на регионалното развитие и благоустройство, 
както следва:     
 
(в лева) 
№ 

 

Обект: Дейност План 
/било/ 

лв. 

Актуализация 
/става/ - лв. 

 §5100 Основен ремонт     

 Реконструкция на ул. "Цвятко Въбленски" 
село Деков, Община Белене 

2-619 0,00 481251,00 

                                               Контр. Сума: 
  

 0,00 481251,00 

 
 

7. Извършват се промени  към поименния списък за капиталови разходи за 2022 г. с 
източник на финансиране Министерство на образованието и науката, както следва:   

   
(в лева) 

№ 

 

Обект: Дейност План 
/било/ 

лв. 

Актуализация 
/става/ - лв. 

 §5100 Основен ремонт     

 СМР по проект "Основен ремонт сградата 
на СУ "Димчо Дебелянов" гр. Белене" 

1-322 0,00 559986,00 

 СМР по проект " Основен ремонт покрив 
на ОУ "Васил Левски" гр. Белене" 

1-322 0,00 110617,00 

                                               Контр. Сума: 
  

 0,00 670603,00 

 
8. Извършват се промени към поименния списък за капиталови разходи за 202 г. с 

източник на финансиране Оперативни програми, както следва: 
 
(в лева) 

№ 

 

Обект: Дейност План 
/било/ лв. 

Актуализация 
/става/ - лв. 

 Програма за развитие на селските 
райони 

   

 §5100 Основен ремонт     



 Реконструкция на част от ул. „"Ф. Дечев", 
ул. „М. Василев", ул. „П. Д. Петков" и ул. 
„Рила"" в гр. Белене 

2-606 630455,00 647196,00 

 Изграждане на част от Крайдунавски парк, 
гр. Белене 

2-619 561414,00 463502,00 

 Околна среда    

 §5200 Придобиване на ДМА 
 

   

 Дробилка за растителност и клони по 
проект "Не изхвърляй - компостирай" 

2-627 101340,00 101040,00 

 Ротационно сито по проект "Не изхвърляй 
- компостирай" 

2-627 4176,00 6962,00 

 Двойна метална врата по проект "Не 
изхвърляй - компостирай" 

2-627 3714,00 11474,00 

 Наука и образование за интелигентен 
растеж 

   

 §5200 Придобиване на ДМА 
 

   

 Компютри по проект "Подкрепа за успех" 1-322 0,00 15435,00 

 Развитие на човешките ресурси    

 §5200 Придобиване на ДМА 
 

   

 Климатици по проект "Патронажна грижа - 
компонент 2" 

2-532 0,00 2400,00 

 
 
 

ВНОСИТЕЛ:(П) 

МИЛЕН ДУЛЕВ 
Кмет на Община Белене 
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