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О Б Щ И Н А  Б Я Л А ,  О Б Л А С Т  Р У С Е  
 

7100 Бяла, обл.Русе, пл.“Екзарх Йосиф І ” № 1, тел. 0817/7 20-20, факс 0817/746-34,  

E-mail: byala.rs@byala.bg 

          

Приложение №26 

 

П Р О Т О К О Л 
ОТ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА  

НА ОБЩИНА БЯЛА ЗА  2022 г. 

 

 

Днес, 23 март 2022 година в 17:00 часа в Заседателната зала на Община Бяла,         

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 1, се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет 

за 2022 година на Община Бяла. Присъстваха г-н Димитър Славов - Кмет на Община Бяла, 

г-н Евгени Димов – Зам.- кмет на Община Бяла, г-н Атанас Ангелов - Зам.кмет на Община 

Бяла, г-н Мариан Антонов – Председател на Общински съвет Бяла, общински съветници 

от Общински съвет Бяла, служители от Общинска администрация Бяла и граждани 

съгласно приложен присъствен списък, неразделна част от протокола. 

Г-н Д. Славов: 

Уважаеми Госпожи и Господа, днес е публичното обсъждане на бюджета на 

Община Бяла за 2022 г. Същият беше публикуван на 16.03.2022 г. на интернет страницата 

на Община Бяла в изискуемия срок и всеки който е проявил интерес имаше възможност да 

се запознае с него. В законоустановения срок същият ще бъде входиран в Общински 

съвет, за да бъде разгледан на редовното заседание на Общински съвет Бяла, насрочено за 

31.03.2022 г.  

Предложеният проект на бюджет за 2022 г. на Община Бяла е разработен в 

съответствие с изискванията на: 

 Закона за публичните финанси; 

 Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.; 

 Решение на МС на РБ №50/03.02.2022 г. за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г.; 

 Постановление № 31 на Министерския съвет от 17 март 2022 г. за изпълнението 

на държавния бюджет на Република България за 2022 г.; 

 Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза 

за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет в Община Бяла, област Русе. 
 

Стратегически цели: 
 Подобряване на инфраструктурата, в т.ч. в малките населени места, подпомагане на 

социални дейности, образование и здравеопазване;  

 Запазване на културните ценности, развитие на спорта и културния туризъм; 

 Реставрация на паметници на културата от местно и национално значение; 

 Подобряване на административното обслужване и комуникацията с гражданите; 

 Въвеждане на електронни административни услуги и подобряване средата за 

достъп и безкасови разплащания; 

 Продължаване на социалната политика на общината, приоритетно ориентирана към 

финансирането на основните социални отговорности - помощи по решение на 

Общински съвет, подпомагане на дейността на клубовете на пенсионера, и 

устойчивост по социални проекти; 

https://www.minfin.bg/upload/43230/PMS-381-DV2-2020.pdf
https://www.minfin.bg/upload/43230/PMS-381-DV2-2020.pdf
https://www.byala.bg/files/60c155bdbd0d42723c80fd45a201f5ca.doc
https://www.byala.bg/files/60c155bdbd0d42723c80fd45a201f5ca.doc
https://www.byala.bg/files/60c155bdbd0d42723c80fd45a201f5ca.doc
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 Продължаване подкрепата на семействата чрез предоставяне на безплатен достъп 

до детски градини; 

 Провеждане на активна политика за превръщане на Бяла в европейска община, 

която полага целенасочени усилия за инвестиране в интелигентен, устойчив, 

приобщаващ и териториално балансиращ икономически растеж. 

 Подобряване качеството на живот и подкрепа за гарантиране на 

конкурентноспособно образование и обучение, осигуряване на условия за развитие 

на спорта. 

 Богат културен календар, поддържане и обогатяване на самодейната дейност.  

 Чиста и безопасна жизнена среда.  

 

Приоритети: 
 Стартиране изпълнението на проект „Консервация и реставрация на моста на Колю 

Фичето в Община Бяла“ по процедура №BG16RFOP001-6.002 „Развитие на 

туристически атракции“ от оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“; 

 Доизграждане и подобряване на инфраструктурата на гр. Бяла, както и 

инфраструктурата на Кметствата и Кметските наместничества на територията на 

община Бяла; 

 Развитие на гр. Бяла, като средищен център за спортни и културни мероприятия, 

както и насърчаване развитието на масови спортове. 

 

Акценти: 
 Подобряване качеството на услугата „Сметосъбиране и сметоизвозване“ и 

създаване на условия за разделно сметосъбиране и ефективно поддържане на 

техническата инфраструктура; 

 Поддържане и развитие на зелената инфраструктура на територията на общината; 

 Превръщане на град Бяла в център за културен туризъм; 

 

 

Механизъм за финансиране на Общината под формата на субсидии от 

Републиканския бюджет: 
 

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ – 9 176 779 лв., в т. ч.: 

 Обща субсидия за делегираните от държавата дейности –  7 367 879 лв.; 

 Обща изравнителна субсидия –  967 800 лв.; 

 Целева субсидия за капиталови разходи –  694 700 лв.; 

 Средства за зимно поддържане и снегопочистване – 146 400 лв.; 

 Преходен остатък от 2021  год. – 1 025 987 лв. 

Всичко приход Държавни дейности за 2021 г. –  10 202 766 лв. 
 

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ФУНКЦИИ: 

 Общи държавни служби /общинска администрация, кметове на кметства  и кметски 

наместници/ - 1 065 100 лв.; 

 Отбрана и сигурност –  176 742 лв.; 

 Образование – 4 827 514 лв.; 

 Здравеопазване  - 132 819 лв.; 

 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 915 846 лв.; 

 Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело – 249 858 лв.; 

 Преходен остатък от 2021  год. – 1 025 987 лв. 
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Финансиране на общината от приходи с общински характер 
 

Финансирането е планирано на база действащите ставки, реална оценка, съобразена 

с нормативните изисквания, извършен анализ на събираемостта през предходните години 

и изключени еднократни плащания е инцидентен характер. 

 

Общият размер на планираните приходи е 4 404 500  лв., който се формира от 

следните източници: 

Данъчни приходи –  1 164 500 лв. в т. ч .: 

 Окончателен годишен патентен данък, вкл. данък таксиметров превоз – 12 000 лв.; 

 Данък върху недвижимите имоти – 300 000 лв.; 

 Данък върху наследствата – 5 000 лв; 

 Данък върху превозните средства – 620 000 лв.; 

 Данък придобиване – 225 000 лв.; 

 Туристически данък – 2 500 лв.; 

Неданъчни приходи –    3 240 000 лв. в т.ч.: 

 Приходи и доходи от собственост – 1 445 000 лв.; 

 Общински такси – 1 306 000 лв.; 

 Глоби, санкции и наказателни лихви – 49 000 лв.; 

 Други неданъчни приходи – 15 000 лв.; 

 Вноски на ДДС със знак минус - -80 000 лв.; 

 Приходи от продажба на нефинансови активи – 475 000 лв.; 

 Приходи от концесия – 30 000 лв. 

Преходен остатък от 2021 година – 2 232 138 лв. 

Всичко планирани приходи от местна дейност и преходен остатък от местна дейност 

от 2021 год.  – 6 636 368 лв. 

Планът за разходите по проектобюджета на Община Бяла е разработен на база анализ 

на финансовото състояние на Общината, съобразен с реалните прогнозни приходи и 

очаквания по осигуряването на средства за предоставяне на публични услуги. 

Приоритетни разходи са както следва: 

 Съфинансирания по проекти на ЕС и проект “Красива България”; 

  Заемообразни средства за разходи по проекти, които се очаква да бъдат 

възстановени след верифициране от Управителния орган. 

 Погасяване на предоставен дългосрочен заем от „Сосиете Женерал Експресбанк“ 

АД с годишен размер 347 364 лв. 

 Погасяване на безлихвен заем, предоставен от Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за реализацията на 

инвестиционен проект „РСУО – регион Борово (Бяла, обл. Русе)-площадка за 

сепарираща и компостираща инсталации“ в годишен размер на 118 824 лв. 

 Погасяване на безлихвен заем за финансиране на доставката на превозно средство 

за транспортиране на контейнери, част от изпълнение на инвестиционен проект: 

„Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 

Борово (Бяла, област Русе)“ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на 

площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата 

инфраструктура“ в годишен размер на 21 396 лв. 

 Погасяване на заем от ДСК АД в изпълнение на проект “Реставрация и 

консервация на моста на Колю Фичето” в размер за 2022 год. – 20 072 лв. 
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 Погасяване на заем от РФГР в изпълнение на проект “Реставрация и консервация 

на моста на Колю Фичето” в размер за 2022 год. – 28 884 лв. 

Чрез бюджета на община Бяла за 2022 г. са осигурени средства за: 

 Клубове на Пенсионера –  12 000 лв.; 

 Спортни клубове – 145 000 лв. в т.ч.: 

 Хандбален клуб „Бяла“, гр. Бяла – 94 000 лв.; 

 ОФК „Бенковски 1931“, гр. Бяла – 20 000 лв.; 

 ФК „Ботев“, с. Копривец –  10 000 лв.; 

 ФК „Партизан”, с. Босилковци – 10 000 лв; 

 СК „Минотавър“ - Кикбокс карате – 11 000 лв. 

 Календар на културните прояви в т.ч. патронни празници, поздрави към 

столетници, театри, лятно кино, театри на открито, честване на международни 

празници, европейски инициативи – 64 950 лв.; 

 Календар на спортните прояви – 9 000 лв. 

 

Това накратко са приоритетите и акцентите, заложени в проекта на бюджета на 

Община Бяла за 2022 г.  

Проекта на бюджет 2022 е изготвен в трудно прогнозируема среда, сега сме 

заложили трикратно увеличение на средствата за улично осветление. И пак не сме 

спокойни, защото компенсациите са до време. Относно капиталовите разходи по 

поименен списък, реално нямаме никакви ВиК ремонтирани да ги залеем с асфалт, 

навсякъде където имаше сменени водопроводи – ние, с наши средства, по ТГС, по 

„Селските райони“ са асфалтирани. Затова за Бяла включваме само ул. „Стара планина“, 

сега направиха участък от ул. „Бенковска“, веднага сме го предвидили да го асфалтираме. 

Целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 694 700 лв. ще се използва за 

асфалтиране на улици, по точно: ул. "Св. св. Кирил и Методий", с. Полско Косово, ул. 

"Георги Димитров", с. Полско Косово, ул. "9ти септември", с. Полско Косово, 

рехабилитация на площада пред сградата на Кметство с. Полско Косово, ул. "Стара 

планина", гр. Бяла, ул. "Бенковска", гр. Бяла, ул. "Марица", с. Стърмен, ул. "Гео Милев",    

с. Ботров, ул. "Христо Ботев", с. Ботров, "Димитър Петков", с. Бистренци, ул. "Странджа", 

с. Босилковци, ул. "Георги Бенковски", с. Босилковци, ул. "Княз Борис I", с. Босилковци, 

ул. "Митко Палаузов", с. Лом Черковна, ул. "Иван Вазов", с. Лом Черковна 

Капиталови разходи с други източници на финансиране:  

-със средства, предоставени с ПМС 326 от 12 октомври 2022 г,. за справяне с      

Covid-19 предстои изграждане на система за комуникация за нуждите на Община Бяла 

чрез интернет и VPN свързаност за целите на администрацията на Община Бяла, в това 

число и разпоредителите с бюджет от по-ниска степен за създаване на организация на 

работа в извънредно положение на COVID-19 чрез изнесени работни места с включени 

устройства, преносими компютри, таблети, принтери, и други, на стойност 60 000 лева, 

както и Изграждане на паркинг и подход към МБАЛ “Юлия Вревска” и ЦСМП, гр. Бяла, 

за 75 600.  

-лаптоп за нуждите на ДСХ „Бистренци“, със средства от делегираната от 

държавата субсисия на Дома; 

-лаптопи за нуждите на проект „Патронажна грижа+“, със средствата от проекта. 

Общата стойност на капиталовите средства с други източници на финансиране                     

е 148 690 лв. 

Капиталови разходи със собствени бюджетни средства в размер на 305 121 лева, от 

които: 

Рехабилитация на ул. "Иван Вазов", с. Лом Черковна, Рехабилитация на ул. "Трети 

март", с. Лом Черковна, Закупуване на кондензационен котел за нуждите на Дом за 

възрастни хора "Флора" гр. Бяла, наложи се закупуването на по-малък котел, с него газта 
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свършва за 5-6 дни, с големия свършва за 2 дни, и поддържа добра температура. 

Закупуване на нов двигател за сметосъбирачна машина Газ 53, за нуждите на местна 

дейност "Чистота" на ОП "Комунални дейности и услуги", гр. Бяла. Закупуване на 

климатик за нуждите на зала предназначена за кино салон, помещаваща се в сградата на 

многофункционален културен център в кв. Гара Бяла. Закупуване на част от сграда             

в с. Босилковци, общ. Бяла, миналата година не успяхме да я купим, тази година отново 

залагаме средства. Това е втори етаж от един магазин в с. Босилковци, която ще бъде 

превърната в читалище, тъй като селото има нужда. Закупуване на сървър за инсталиране 

и управление на деловодна система в Община Бяла. Закупуване на конвектомат за 

нуждите на дейност 2524 "Държавен социален патронаж" и "Кухня майка", гр. Бяла. 

Проектиране и изграждане на фотоволтаична система върху покрива на сградата на         

СУ "П. Волов", гр. Бяла, идеята е да се помогне на училището и спортната зала, защото 

там имаме модерни и икономични термопомпи, но тока е промишлен, т.е. пет пъти 

увеличен, минимум. Рехабилитацията на участък от ул. "Радко Димитриев", гр. Бяла и 

рехабилитацията на участък от ул. "Сан Стефано", гр. Бяла ще бъде изпълнена с бетон. 

Ремонт на канализация на ул. "Васил Петлешков", кв. Гара Бяла, гр. Бяла", миналата 

година разделихме на две етапа и направихме по-големия участък, тази година остана по-

малкият. И успяваме да заделим средства за изграждане на асфалтови алеи в гробищен 

парк, гр. Бяла, защото вече има изградени нови участъци, до тях се гази в кал и ще се 

опитаме да направим няколко алеи. И това, което все отлагахме - проектиране и 

изграждане на ведомствена бензиностанция в гр. Бяла за нуждите на Общината, и ако 

може „Беску“ под някаква форма да ползва гориво. Идеята е скока на горивата частично 

да се компенсира чрез зареждане на големи количества гориво, за да ползваме голяма 

отстъпка. Имаме идея, проектиране и т.н. 

До настоящия момент от датата на публикуването на проекта за бюджет на Община 

Бяла за 2022 г. не са постъпили становища и предложения по предложения проект в 

деловодството на Общината или на официалната електронна поща на Община Бяла. В 

случай че такива постъпят до датата на разглеждането и гласуването на проекта на 

бюджета, същите ще бъдат разгледани по надлежния ред.  

Има ли въпроси или предложения по предлагания проект?  

Г-жа Я. Марчева: Аз имам предложение. При икономия на средства да се 

ремонтира участъкът на тротоара до кръстовището на светофара. Тротоара беше включен 

проект, но този участък остана и е много компрометиран. 

Г-н Д. Славов: Там вървят ли някакви комуникации, за да го направим щампован 

бетон? Добре, ще го имам предвид. Други въпроси? Няма. В такъв случай, г-н Антонов, 

уведомявам Ви, че проектът на бюджет на Община Бяла за 2022 г., заедно с всички 

приложения към него и изискуеми документи ще бъде внесен в законоустановения срок 

до 24.03.2022 г. в деловодството на Общински съвет Бяла за разглеждане и гласуване в 

срок. Благодаря на всички присъстващи за проявения интерес и предвид липсата на други 

предложения и въпроси закривам публичното обсъждане на бюджета на Община Бяла за 

2022 година.  

 

Приложение: Списък на присъствалите лица на публично обсъждане на проекта на 

бюджета на Община Бяла за 2022 г. 

 

ПРОТОКОЛЧИК: 

 

МАРИЯ ЛИЧЕВА    /п/ 

Старши счетоводител в Община Бяла 


