
П Р О Т О К О Л   

 

От публично обсъждане на бюджет 2015 година на Община Ивайловград, което 

бе проведено на 01.12.2014 година  /понеделник/ в зала 307 на Общинска 

администрация Ивайловград. 

 На обсъждането присъстваха Диана Овчарова – кмет на общината, 

Дарина Зафирова – председател на Общинския съвет, Виолета Недялкова – зам.-кмет на 

общината, Николай Панайотов – секретар на общината, Красимира Димитрова - 

директор на дирекция „Административно–правно обслужване и финансово-стопански 

дейности”, общински съветници, служители от Общинска администрация, кметове на 

кметства и кметски наместници, директори на разпоредителите с бюджет от по-ниска 

степен на бюджета на Община Ивайловград, граждани. 

 На всички присъстващи бяха раздадени папки с проектобюджет 2015 на община 

Ивайловград. 

 Водещ протокола Мария Бояджиева – ст. експерт в дирекция АПОиФСД. 

Обсъждането бе открито от Виолета Недялкова – зам.-кмет на общината. Тя 

отбеляза, че преди да е изготвен проектобюджет 2015 г. са взети впредвид 

предложенията на кметовете и директори на институции, финансирани от държавния и 

общинския бюджет. И изрази съжаление, че с малки изключения, липсват 

представители на гражданството на обсъждането. 

 Красимира Димитрова - директор на дирекция „Административно–правно 

обслужване и финансово-стопански дейности” даде подробни и достъпни разяснения 

по проектобюджет за 2015 година на Община Ивайловград. Информира 

присъстващите, че са спазени всички нормативни изисквания при изготвянето на 

проектобюджета. Разясненията бяха подплатени с  презентация на голям екран, 

нагледно илюстрира заложените стойности, като приходи и разходи за отделните 

финансови дейности, акцентира върху Списък  за капиталиви разходи и европейското 

финансиране. Информира, че не е представен преходния остатък, тъй като не е 

приключила годината, направи и сравнителен анализ спрямо предишни години, разясни 

къде има повишение и занижение на заложените приходи и разходи. 

 Кметът на общината благодари на зам.-кмета по финанси и на целия екип за 

работата им по изготвянето на проектобюджет 2015 г. Г-жа Овчарова взе отношение 

при обсъждането му и акцентира като нов момент за проектобюджета - дейността на 

ОП „Спектър”. Тя даде обстойна информация за бъдещата работа по проектите, които 

общината разработва и търсенето на  нови източници на финансиране. 

Въпроси при обсъждането на проектобюджета поставиха – Ирина Андонова, 

общински съветник, Димитър Кискинов, общински съветник и директор на ОУ – 

Железино, Камелия Добрева от ОББ-АД, клон Ивайловград, Петя Кръстева – гл. 

счетоводител на Направление „Просвета” и Величка Чорбаджиева – директор на 

Общински музей Ивайловград. 

Отговор на поставените въпроси дадоха кметът на общината, директорът на 

дирекция „Административно–правно обслужване и финансово-стопански дейности” и 

председателят на ОбС. 

 В края на публичното обсъждане г-жа Недялкова информира, че 

проектобюджета ще остане на Интернет страницата на общината и до 20.12.2014 г. 

могат да се правят предложения по проектобюджет 2015 г. 

  

 Поради изчерпване на дневния ред  публичното обсъждане приключи в 18.25 

часа. 

 

01.12.2014 г. 

Ивайловград        

                                            Директор на дирекция АПОиФСД:    

                                                                                             /Красимира Димитрова/ 

 

                                            Протоколчик: 

                                                                                              /Мария Бояджиева/ 


