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ПРОТОКОЛ
от проведено

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на
ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА 2017 г.

Днес, 09.01.2017г., на основание Заповед № ЗК-2028/28.12.2016г. на Кмета на
Община Силистра и в изпълнение на изискванията на чл.84, ал.2 от Закона за
публичните финанси и на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Силистра, се проведе обществено
обсъждане на Проекта за Бюджет на Община Силистра за 2017г.. На него
присъстваха над 20 граждани, кметът на Oбщина Силистра, Председателят на
Общински съвет Силистра, ръководният екип на Община Силистра, общински
съветници, представители на НПО, журналисти от различни медии и граждани.
Поради тежката метеорологична обстановка в града и малкият брой граждани,
проявили интерес към представянето на проекта за Бюджет за 2017г., публичното
обсъждане беше проведено в Заседателната зала на Община Силистра. Срещата бе
открита от Кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов, който приветства
присъстващите и им благодари за вниманието и загрижеността в обсъждането на този
толкова важен за общината финансов документ.
Думата бе дадена на г-н Мирослав Тодоров, зам.-кмет „Финанси и икономика”,
който запозна присъстващите с дневния ред и представи подробна презентация с
показатели за сравнение с изминалата 2016 години, като в изложението си, той даде
разяснение за макроикономическата рамка на проектобюджета за 2017г.
Проектът за бюджет на общината за 2017 г., е предложен за обсъждане с
обществеността, при все още неизготвен отчет за изпълнение на бюджета за 2016г.,
поради което в проекта за бюджет не са отразени целевите преходни остатъци от 2016
г. Не е взето предвид и влиянието на неразплатените разходи към 31.12.2016 г.
Г-н Тодоров обобщи, че Община Силистра се придържа към принципа за
приоритетно финансиране на основните социални отговорности, на строга финансова
дисциплина, на адекватно планиране и изпълнение на бюджета, за достигане на
стабилно финансово състояние на общината, на осъществяване на инвестиционна
програма, като по този начин се създават условия за подобряване качеството на живот
в общината.
След детайлно представяне на проекта за бюджет на Община Силистра за 2017г.,
бе дадена думата на присъстващите за въпроси, мнения и предложения.
Въпрос: г-н Радослав Марков – представител на НПО –
Какви дейности ще бъдат изпълнявани в дейност „Чистота“ и достатъчно ли са
заложените средства за 2017г. за миене на улици и площади?
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Достатъчно ли са средствата, заложени за Културен календар на общината за
2017г.?
Включени ли са средства за подпомагане на Театъра?
Д-р Юлиян Найденов, категорично заяви, че има видима промяна в последните
години, по отношение на изпълнението на дейностите на фирмите, изпълняващи
дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и чистотата в града и населените
места. Средствата, заделени в бюджета, са част от План – сметката за Дейност
„Чистота“, съгласно чл.66 от ЗМСМА. По отношение на културния календар – кметът
сподели, че той се обогатява с всяка изминала година.
По отношение на
възможността за подпомагане на Театъра, кметът отговори, че е необходима
финансова възможност,
и се планират срещи и разговори с експерти от
Министерство на културата.
г-жа Д. Михайлова, зам.- кмет „Хуманитарни дейности“ поясни, че
посочената в презентацията сума, включва и възнагражденията и издръжката на
експертите, работещи в отдел „Култура“. Продължават усилията на общината за
намиране на различни възможности за финансиране на културни мероприятия, в т.ч. и
по проекти, финансирани с национални и европейски средства.
Въпрос: г-н Милушев – Радиоцентър Силистра – постави въпрос за
средствата за зимно поддържане и снегопочистване в Бюджета за 2017г.
Д-р Найденов направи сравнение на размера на предвидените средства по
Закона за държавния бюджет за зимно поддържане и снегопочистване на общинската
пътна мрежа за няколко години назад. В бюджет 2017г. планирани са: 131 100лв. от
целева субсидия за снегопочистване в рамките на населените места; и дофинансиране
от собствени средства на общината.
Д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет Силистра поясни,
че в план - сметката за дейност „Чистота“, също са предвидени средства за
снегопочистване, които се финансират със събраните средства от такса битови
отпадъци.
Въпрос: инж. Йорданка Чамурджиева - експерт в общинска администрация
– заложените средства за проектиране са с особена важност за Инвестиционната
програма на всяка община. През годината, при финансова възможност, да се
предвидят повече средства.
В заключение, бе дадена информация, че в поканата за публичното обсъждане,
е посочено като възможност гражданите да изразят своето мнение, препоръки и
предложения за бюджет 2017г. и да се запознаят с проектобюджета на сайта на
общината. Мнения могат да дадат писмено в общината или на електронната поща. В
обявения период, такава не е постъпила.
Поради изчерпване на дневния ред, и липса на други въпроси и предложения,
общественото обсъждане бе закрито.
От проведеното публично обсъждане, бе съставен съкратен протокол за
постъпилите предложения за включване в Проекта за бюджет за 2017г. на Община
Силистра. Той ще бъде приложен към докладната записка до Общински съвет
Силистра.
Протоколчик: / П /
/ П. Петрова-Гецова /
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