Приложение №10 към Решение №5 /26.01.2016 г. на ОбС

ПРОТОКОЛ

От публично обсъждане на бюджет 2016 година на Община Ивайловград, което бе
проведено на 30.11.2015 година /понеделник/ в зала 307 на Общинска администрация
от 17:30 часа.
На обсъждането присъстваха Дарина Зафирова – председател на Общинския
съвет, Красен Кръстев – зам.кмет на община Ивайловград, Николай Панайотов –
секретар на общината, Виолета Недялкова – директор на дирекция Проекти и социални
дейности, Руска Козарева – ВИД главен счетоводител на общината, общински
съветници, служители от Общинска администрация, кметове на кметства и кметски
наместници, директори на разпоредителите с бюджет от втора степен на бюджета на
Община Ивайловград, граждани.
На всички присъстващи бeше представен, чрез презентация на мултимедиен
екран, проектобюджет 2016 година на община Ивайловград, разработен съобразно
утвърдената нормативна уредба – Закон за публичните финанси /ЗПФ/.
Водещ протокола Таня Ташкова – ст. счетоводител в дирекция АПОФСД.
Обсъждането бе открито от Николай Панайотов – секретар на общината. Той
отбеляза, че преди да е изготвен проектобюджет 2016 година са взети предвид
предложенията на кметовете и директори на институции, финансирани от държавния и
общинския бюджет.
Димитър Стоянов – старши инспектор в дирекция „Административно–правно
обслужване и финансово-стопански дейности” представи проектобюджет 2016 година
на Община Ивайловград и даде подробни и достъпни разяснения по него. Информира
присъстващите, че при подготовката на разходната част на проекта на бюджета за 2016
година са спазени изискванията на Закона за публичните финанси и нормативните
документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, а именно:
Решение № 859 от 3 ноември 2015 година на МС за приемане на стандартите за
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016
година и БЮ № 3/03.07.2015 година на МФ. Разясненията бяха подплатени с таблици
нагледно показващи заложените стойности, като приходи и разходи за отделните
финансови дейности. Направен беше и сравнителен анализ спрямо предходната година,
разясни къде има повишение и занижение на заложените приходи и разходи. Бяха
разгледани и проектите, финансирани със средства от Европейския съюз, които ще се
изпълняват през 2016 година:
 ОП “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”-”Енергийна ефективност в периферните райони”енергийна ефективност в жилищния сектор и обществените сгради
 ТГС I -„Подобряване и устойчиво развитие на социалната инфраструктура в
общините Ивайловград и Ипсала-Каймакамлък” /Социална младеж/”
 ОП РЧР – “Социална подкрепа в домашна среда”
 АЗ МТСП “Старт в кариерата” – 9 месечен стаж за две лица
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 ОП РЧР “Нови възможности за грижа”-53 бр. лични асистенти / до февруари
2015 година/
 ОП “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”-Подкрепа на
предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” /очаква
одобрение/ и други.
Община Ивайловград продължава успешното усвояване на европейски фондове
чрез реализиране на договорените проекти и разработване на нови.
В заключение г-н Стоянов отбеляза, че приходната част на бюджет 2016 година,
за да се изпълни, следва да се насочат усилията към събиране на текущите и
просрочените общински вземания от данъци, такси, наеми и др. Планираните разходи
задоволяват основните потребности на второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити и от ръководителите на бюджетните звена се изисква да прилагат стегната
финансова политика на разходване на средствата. Голяма част от проекта на бюджета
се насочва за капиталови разходи и реализирането на обектите ще подобри социалната
и техническа инфраструктурата на общината, с което ще се обнови визията на
общината.
През 2016 година приоритет на бюджета на общината е продължаващото
планиране на средства за изпълнение на проектите подобряващи инфраструктурата на
града.
Думата бе дадена на присъстващите за въпроси, мнения и предложения. Въпроси
при обсъждането на проектобюджета поставиха г-жа Тянка Пехливанова – кмет на с.
Свирачи, г-жа Таня Четелязова – кмет на с. Плевун, г-н Петър Кондузов – кметски
наместник на с. Хухла, г-жа София Божинова – директор на ДСХ, Петя Кръстева – гл.
счетоводител на Направление „Просвета”. Отговор на поставените въпроси дадоха
секретарят на общината г-н Николай Панайотов и главният счетоводител Руска
Козарева.
В края на публичното обсъждане г-н Стоянов информира, че проектобюджета
ще остане на Интернет страницата на общината и всеки, който желае да прави
предложения по проектобюджет 2016 година, може да го направи, както на
електронния адрес на общината, така и на телефон: 03661/6090.
Поради изчерпване на дневния ред публичното обсъждане приключи в 18.30
часа.

30.11.2015 г.
Ивайловград
Директор на дирекция АПОФСД:
/Красимира Димитрова/

Протоколчик:
/Таня Ташкова/
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