Приложение №9 към Решение №28/11.03.2014 г. на ОбС
П Р О Т О К О Л
От публично обсъждане на бюджет 2014 година на Община Ивайловград, което
бе проведено на 30.11.2013 година в малката зала на НЧ „Пробуда 1914”.
На обсъждането присъстваха Диана Овчарова – кмет на общината, Дарина
Зафирова – председател на Общинския съвет, зам- кмет Виолета Недялкова, зам.-кмет
Борислав Бояджиев, Николай Панайотов – секретар на общината, Красимира
Димитрова – директор на дирекция „Финансово-счетоводни дейности, бюджет, данъци
и такси”, общински съветници, служители от Общинска администрация, кметове на
кметства и кметски наместници, директори на институции, финансирани от държавния
и общинския бюджет, граждани.
Водещ протокола Красимира Димитрова – директор на дирекция „Финансовосчетоводни дейности, бюджет, данъци и такси”.
Кметът на общината откри публичното обсъждане и призова присъстващите да
се включат активно в обсъждането на проектобюджет 2014 г., да изразят своите
виждания и правят предложения.
Г-жа Диана Овчарова даде подробни разяснения по проектобюджета на Община
Ивайловград за 2014 година. Тези разяснения бяха подплатени с презентация на голям
екран, с която нагледно илюстрира заложените стойности по отделни финансови пера и
даде сравнителен анализ спрямо предишни години.
Кметът на общината първо разясни приходната част на проектобюджета за 2014
година. По-детайлни разяснения по отделните дейности, Кмета на общината направи
по разходната част. Акцентира върху предстоящото изпълнение на спечелените
проекти. Спря се подробно и на Поименния списък за капиталови разходи.
Отношение по проектобюджета взе гл. счетоводител на Направление „Просвета”
Петя Кръстева, която изрази мнение, че средствата не достигат за издръжката на
детските градини. Г-жа Александра Хорозова – директор на СОУ „Хр. Ботев”
предложи да се предвидят средства за двора на училището в Интегрирания план за
градско развитие и възстановяване..
Г-жа Овчарова благодари на присъстващите за участието им в обсъждането.
Поради изчерпване на дневния ред на публичното обсъждане, то приключи в
18.50 часа.
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