
Преходен остатък от 2020 г. 765 571

Бюджетни взаимоотн с централния бюджет за 2021 г. 6 698 448

Приход от финансираща институци за изпънение на проект 

"Реставрация и консервация на моста на Колю Фичето в Община 

Бяла"
451 592

Приход 7 915 611

Разход 7 915 611

№ Дейност План 2021 г.

Натурален 

показател 

2021 г.

1 Общинска администрация 1 038 103 

1.1 Кметове и кметски наместници 223 200 11

1.2 Средства за служители в общинска администрация 800 600 

1.3
Държавни и общински служби и дейности по изборите

Преходен остатък дейност "Общинска администрация" от 2020 год. 14 303 

2  Функция "Отбрана и сигурност" 220 567 

2.1 Полиция, вътрешен ред и сигурност 87 124 

2.1.1

Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни 

кабинети към тях, обществени възпитатели

35 650 5

2.1.2 Детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори

Районни полицейски инспектори 7 280 

-община с до 15 000 души вкл. 2 000 1

допълващ стандарт за обслужвана площ /кв. км/ 5 280 352.032

Детски педагогически стаи: 7 280 

-община с до 2 200 ученици включително в дневна форма на обучение в 

общински и държавни училища /бр. общини/
2 000 1

-допълващ стандарт за обслужвана площ /кв. км./ 5 280 352.03

Преходен остатък дейност "Полиция, вътрешен ред и сигурност" от 

2020 год.
36 914 

2.2

Защита на населението, управление и дейности при стихийни 

бедствия и аварии
133 443 

2.2.1

Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по 

охрана на пунктове за управление
98 560 8

Преходен остатък дейност "Денонощни оперативни дежурни и 

изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление" от 

2020 год.

4 944 

2.2.2 Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия 3 000 

2.2.3 Доброволни формирования за защита при бедствия 

2.2.3.1  - за застраховка срещу злополука и обучение 4 000 20

2.2.3.2  - за екипировка 0 

 - за участие в обучение и за изпълнение на задачи при бедствия 9 420 20

Преходен остатък дейност "Доброволни формирования за защита при 

бедствия" от 2020 год.
13 519 
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3 Образование 4 899 678 

Детски градини:

3.1 Стандарт за институция 63 080 2

3.2 Стандарт за и яслена и целодневна група в детска градина и училище
86 072 14

3.3 Стандарт за дете в яслена група 0 

3.4 Стандарт за дете 2-4 годишна възраст в целодневна група 435 937 151

3.5

Стандарт дете в целодневна група за задължително предучилищно 

образование
449 065 145

Средства по регионален коефициент 70 322 

Преходен остатък дейност "Детски градини" от 2020 год. 104 547 

3.6 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

Стандарт за институция 303 780 6

Стандарт за паралелка в неспециализирано увилище, без 

професионална гимназия
484 830 45

Стандарт за ученик в неспециализирано училище, без професионална 

гимназия
1 575 266 742

Средства по регионален коефициент 160 744 

Професионални гимназии и паралелки за професионална 

подготовка - дневна форма на обучение и дуална система на 

обучение

Стандарт за паралелка за професионална подготовка 14 393 1

Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, 

направление "Информатика" 
76 329 27

Средства по регионален коефициент 6 169 

3.6 Други форми на обучение

3.6.1 Стандарт за ученик в задочна форма на обучение 

3.6.2 Стандарт за ученик в индивидуална форма на обучение 30 165 5

3.6.3 Стандарт за ученик в самостоятелна форма на обучение 14 660 20

3.7 Норматив за ресурсно подпомагане

Норматив за дете/ученик на ресурсно подпомагане 22 494 6

Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за 

дете/ученик на ресурсно подпомагане
2 970 6

3.8

Норматив за подпомагане храненето на деца подготвителните групи и 

учениците от I до IV клас
47 470 505

3.9 Допълващ стандарт за материална база 19 225 769

3.10

Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния 

ден за обхванатите ученици от І до VII клас

Норматив за група за целодневна организация на учебния ден 52 162 22

Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден
390 267 421

Средства по регионален коефициент 30 085 
Средства за занимания по интереси за неспециализирани, 

специализирани и специални училища

Норматив за институция 11 400 6

Норматив за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на 

обучение
23 070 769

3.11 Нормативи за стипендии 11 754 132

Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение и 

дуална система на обучение в първи и втори гимназиален етап

За ученици в паралелки с професионална подготовка в 

неспециализирни училища, в паралелки в специализирани и специални 

училища и в центрове за специална образователна подкрепа

3 100 62
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3.12

За ученици в паралелки за профилирана подготовка в 

неспециализирани училища
5 950 70

Норматив за подпомагане заплащането на такси по чл. 283, ал.9 от 

ЗПУО
37 758 217

Преходен остатък дейност "Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии" от 2020 год.
366 614 

4 Здравеопазване 236 098 

4.1 Медицинско обслужване в здравен кабинет в:

4.1.2.1 Община с над 40 деца в общински и държавни ДГ 62 752 296

4.1.2.2

Община с над 300 ученика в дневна форма на обучение в общински и 

държавни училища
37 126 977

Преходен остатък дейност "Медицинско обслужване в здравен 

кабинет" от 2020 год.
100 111 

4.1.4 Яслена група към ДГ

4.1.5 Детска кухня 8 712 33

Преходен остатък от дейност "Детски кухни" 2020 год. 7 519 

Други дейности по здравеопазването /Здравни медиатори/ 11 810 1

Преходен остатък дейност "Други дейности по здравеопазването" от 

2020 год.
8 068 

5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи 835 120 

Преходен остатък ПВЗ от 2020 год. 25 092 

5.1 Дом за стари хора 363 650 35

Преходен остатък от дейност "Домове за стари хора" от 2020 год.
30 830 

5.2 Център за социална рехабилитация и интеграция 80 480 20

5.3

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания
127 168 

8

Асистентска подкрепа 151 430 38

5.4

Месечна помощ на ученик в: център за настаняване от семеен тип за 

деца и младежи  без увреждания
3 360 

7

Преходен остатък Личен асистент от 2020 год. 49 722 

Преходен остатък Други социални дейности от 2020 год. 3 388 

6 Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело 686 045 

6.1.1 Музеи и художествени галерии с регионален характер 54 963 3

6.1.2.

Допълващ стандарт за закрити площи за музеи и художествени галерии 

с регионален характер
7 230 

Разходи в изпълнение на проект "Реставрация и консервация на моста 

на Колю Фичето в Община Бяла"
451 592 

6.2 Читалища 172 260 15

ВСИЧКО РАЗХОДИ 7 915 611 

ДИМИТЪР СЛАВОВ     /п/

Кмет на Община Бяла

област Русе

СЪГЛАСУВАЛ:

Марияна Тънмазова, Гл. Счетоводител

ИЗГОТВИЛ:
Мария Личева, Ст. Счетоводтел                    
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