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                                             Приложение №10 към Решение №5 от 30.01.2017 г. на ОбС 

 

П Р О Т О К О Л 

От публично обсъждане на бюджет 2017 година на Община Ивайловград, което бе 

проведено на 09.01.2017 година  /понеделник/ в зала 307 на Общинска администрация 

от 17:30 часа.  

На обсъждането присъстваха Дарина Зафирова – Председател на Общински съвет 

- Ивайловград, Диана Овчарова – Кмет на община Ивайловград, Красен Кръстев – 

зам.кмет на община Ивайловград, Николай Панайотов – секретар на общината, Кръстю 

Делииванов – директор на дирекция „Строителство и инвестиции", 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 2017 година на община Ивайловград, разработен съобразно 

утвърдената нормативна уредба – Закон за публичните финанси /ЗПФ/. 

 Водещ протокола Таня Ташкова – ст. счетоводител в дирекция ФСДУС. 

Обсъждането бе открито от Николай Панайотов – секретар на общината. Той 

отбеляза, че преди да е изготвен проектобюджет 2017 година са взети предвид 

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

общинския бюджет.  

Димитър Стоянов – старши инспектор  в дирекция „Финансово-стопански 

дейности и управление на собствеността”, заедно с директор на дирекция „ФСДУС” – 

Красимира Димитрова представиха проектобюджета за 2017 година на Община 

Ивайловград и дадоха подробни и достъпни разяснения по него.  

Присъстващите бяха информирани, че при подготовката на разходната част на 

проекта на бюджета за 2017 година са спазени изискванията на Закона за публичните 

финанси и Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година и 

нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските 

бюджети, а именно: ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на 

Република България за 2017 г., Решение на Министерски съвет № 56/28.01.2016 год. за 

бюджетна процедура 2017 година, Решение на Министерски съвет № 304/26.04.2016 

година, изменено с РМС №920 на Министерски съвет от 02.11.2016 година за приемане 

на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни 

показатели през 2017 година и БЮ № № 4/08.07.2016 год. на МФ – Указания за 

подготовка и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с 

бюджет за 2017 г. и актуализираните им бюджетни прогнози за 2018  и 2019год.  

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 2017 

година:  
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ОП “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”-”Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на обществената инфраструктура”- с цел да бъде 

подобрено качеството на предоставяните услуги ще бъдат санирани 

сградите на : 
-  РС “Пожарна безопасност и защита на населението” /213 

076,16 лв./, 
-  Сграда  общежитие на  СОУ “Христо Ботев”/290 022,08 лв./, 
-  Дневен център за деца с увреждания /245 488,90 лв./, 
-  Общински исторически музей /82 814,88 лв./, 
-  Общинска администрация – Ивайловград /286 386,60 лв./, 
-   РУ на МВР /240 318,94 лв../ 
-  Гранично полицейско управление /150 971,66 лв./ и 
-  Районен съд – Ивайловград /146 552,92 лв./ 

1 655 632,14 лв.   

 ОП РР – „Прилагане мерки за повишаване енергийна 

ефективност в многофамилни жилищни сгради в град 

Ивайловград”-Основната цел на проектното предложение е 

повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор. Чрез 

изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Ивайловград ще се създадат по-

добри условия на живот, по-чист въздух и намаляване на миграцията 

към по-големите градове  

1 200 377.39лв.  

ОП РР – „Подобряване качеството на живот, чрез прилагане мерки 

за повишаване енергийна ефективност в жилищни сгради в град 

Ивайловград” 

Конкретните цели се определят от ползите от реализацията на проекта. 

Те могат да се систематизират в следните основни направления:  

- намаляване на енергийното потребление на конкретните 

домакинствата;  

- повишаване живота на сградите и намаляване на разходите за тяхната 

поддръжка;  

- подобряване на микроклимата в домовете и качеството на живот. 

Подобряване на жилищния фонд в целевата територия ще доведе до 

по-добро качество на въздуха и ще подобри условията за живот в 

Ивайловград.  

 

746 731.73лв. 

ОП “„Наука и образование за интелигентен растеж”, - 

“Заедно сме по –добри” 

Основната цел на Проекта е създаване на по-добри условия за 

образователната интеграция на децата от етническите малцинства в 

предучилищна възраст (3-6 години) от Община Ивайловград. Проектът 

предвижда конкретни мерки, насочени към осъществяване на 

общинската политика чрез партниране с различни организации и 

институции - ОДЗ гр. Ивайловград, ЦДГ с. Железино и НЧ "Пробуда 

1914”.В Проекта ще бъдат включени 150 деца и техните родители.  

499 831.81лв.   



3 

 

Агенция за социално подпомагане  -“Осигуряване на топъл обяд в 

Община Ивайловград”. 

Целта е да бъдат подпомогнати лица и семейства от следните целеви 

групи:  

1. лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 

9 ППЗСП;  

2. лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях,  

3. самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат, 

4. скитащи и бездомни деца и лица;  

5. лица от уязвими групи  

8399.60лв.  

 ОП РЧР – “Социална подкрепа в домашна среда”- Проектът 

предоставя подкрепа за разширяване на дейността на съществуващо 

звено за услуги за социално включване в общността и в домашна среда 

в Община Ивайловград. Възрастните хора и лицата с увреждания имат 

гарантирана възможност за избор на услуги и са подпомагани при 

вземане на решение коя е услугата, която в максимална степен отговаря 

на техните потребности  

499 639.20 лв.  

 

 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 2017 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 2017 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 Любомир Янев – директор на ОП 

„Общинско горско предприятие – Ивайловград” и Милен Апостолов – служител на 

общинска администрация. Отговор на поставените въпроси даде Красимира Димитрова 

– директор на дирекция „ФСДУС”.  

 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 2017 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. 

 

09.01.2017 г. 

Ивайловград        

                                                          Директор на дирекция ФСДУС:    

                                                                                                              /Красимира Димитрова/ 

                                                                                             Протоколчик: 

                                                                                                                            /Таня Ташкова/ 


