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         Приложение № 12 

 

 

 

Извадка от П Р О Т О К О Л   

   
от проведено  

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 
на  

ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА 2019 г. 

 

 
Днес, 15.01.2018г., в заседателната зала на община Силистра от 16,30 часа на 

основание  Заповед № ЗК-42/08.01.2019г. на Кмета на Община Силистра и  в 

изпълнение на изискванията на чл.84, ал.6 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 2019г.  

 

В обсъждането участваха кметът на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов и 

неговият екип: д-р Мирослав Тодоров зам.-кмет "Финанси и икономика", зам.-кмет 

"Хуманитарни дейности" Денка Михайлова, инж. Тихомир Борачев- зам.-кмет 

"Устройство на територията", Ростислав Павлов - секретар, Анелия Василева - гл. 

счетоводител, директори на дирекции в администрацията, председателят на 

Общинския съвет д-р Мария Димитрова, зам.-председателят Иванка Ташева, 

общински съветници, директори на общински предприятия, служители на 

администрацията, представители на медиите, граждани - общо 41 души 

Обсъждането откри Кметът на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов. 

Той благодари на присъстващите за вниманието и загрижеността в обсъждането 

на този толкова важен за общината финансов документ и накратко представи рамката 

на Бюджет 2019.   

Кметът предостави възможността на зам.-кмета по „Финанси и икономика” д-р 

Мирослав Тодоров  да запознае присъстващите с дневния ред и представи  

нормативната база въз основа на която е разработен представения Проект за бюджет и 

основната цел която си поставя администрацията с изпълнението на така планираните 

показатели по приходите и разходите. 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. За протокола г-н Тодоров поясни, че 

съгласно нормативните изисквания към датата на провеждане на публичното 

обсъждане няма постъпили становища и предложения от граждани и организации в 

деловодството на Община Силистра, както и на интернет страницата www.silistra.bg. 

 

В изпълнение на нормативните изисквания за предоставяне за публично 

обсъждане пред местната общност на Проекта на Бюджет на Община Силистра за 
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2019г. беше представена мултимедийна презентация от Мирослав Калинов - директор 

на дирекция „Финанси“, която обхваща всички дейности и сфери на отговорности на 

общинската работа.  

Проектът за бюджет на общината за 2019 г., е предложен за обсъждане с 

обществеността, при все още неизготвен отчет за изпълнение на бюджета за 2018г., 

поради което в проекта за бюджет не са отразени преходни остатъци от 2018 г. Не е 

взето предвид и влиянието на неразплатените разходи към 31.12.2018 г. 

След детайлното представя на проекта за бюджет на Община Силистра за 2019г., 

бе  дадена думата на присъстващите за въпроси, мнения и предложения. 

Мнения, препоръки и предложения за Бюджет 2019г. и за развитието на града ни 

бяха направени от активни граждани в публичното обсъждане, както следва: 

Въпрос: Свилен Димитров – гражданин  - ……… 

Изрази мнение, че изразходването на средствата трябва да бъде предоставено на 

обществеността и разпределението следва да е съобразено с предложенията на 

гражданите. 

За завършек ще дам едно предложение: Нека създадем институция състояща се 

от няколко души към общината, която да отговаря за информирането на гражданите, 

за това къде точно се харчат техните пари, която да е винаги на разположение когато 

някой се интересува от общинските разходи, която да отговаря за публикуването на 

пълните отчети в интернет и да може да отговаря и на телефонни обаждания. Така ще 

бъде постигната истинска прозрачност на разходването на средства. 

Отговор: д-р Мирослав Тодоров заяви, че въпросите относно разходването на 

средства от бюджета на общината се обсъждат на публично обсъждане на отчета на 

общината, което се провежда под ръководството на Председателя на Общински съвет. 

Относно представянето на бюджета в „цифри“, г-н Тодоров заяви, че бюджета както и 

отчета за съответната година като разработка се представя с Докладна записка в 

Общински съвет със съответните Приложения и Обяснителна записка. Относно 

решенията за управлението и сделките с общинска собственост  - те се разглеждат в 

комисии в общинска администрация и в Общински съвет Силистра. 

Въпроси: Радослав Марков – гражданин –  

1.Какъв процент от предложенията са осигурени с така представения проект за 

бюджет?  

2.Колко средства за Културен календар са осигурени?   

3.Във връзка с осъществявания ремонт на ул.“Симеон Велики“  по проект 

финансиран със средства от Европейския съюз заложени ли са средства за водене на 

съдебни дела. Примерно – 120 000лв. 

4.Във връзка с предстоящите избори през 2019г. предвидени ли са достатъчно 

средства за изпълнение на дейностите по организацията им? 

Отговор: Д-р Найденов отговори, че за последните 7 години Културния 

календар е богат на изяви на наши изпълнители и състави, оркестри. През 2019г. 

предстоят също много такива и в бюджета са заложени необходимите средства. 

Предстоят също така много нови инициативи като например обучение на IT 

специалисти, която ще бъде представена пред обществеността и осъществена през 

2019година. 

 Отговор: Г-жа Михайлова – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ отговори, че за 

2019г. заложената сума е завишена спрямо осигурената през 2018г. за Културен 

календар. По отношение на останалите местни дейности заявените необходими 

средства са намалени с 10%, но предвид провежданата през последните години 
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политика за намаляване на неразплатените разходи следва да се отбележи добрия 

резултат от предприетите мерки. 

 Отговор: д-р М. Тодоров – зам.-кмет „Финанси и икономика“ отговори, че 

Проектът за бюджет е баланс между желаното, необходимото и възможното с 

наличния финансов ресурс. 

 Отговор: Р. Павлов – Секретар на община Силистра отговори, че средствата за 

осъществяване на дейностите по организацията на изборите се предвиждат в 

държавния бюджет, чрез Областна администрация Силистра. 

 

 Въпрос: Димитър Пецов – гражданин – Да се отделят средства за ремонтиране 

на стълбите към Крепостта „Меджиди табия“ и съществуващата чешма. Г-н Пецов 

каза, че от години по така наречената „Пътека на здравето“ се е образувал трап, който 

крие опасност за посетителите на парка. 

 Отговор: Д-р Найденов отговори, че част от терена е собственост на Държавно 

горско стопанство и трябва да се съгласува с тях извършването на ремонтните 

дейности. Д-р Найденов напомни, че през последните години се поднови 

осветителната система. Частично е поставено, а тази година предстои поставянето на 

видеокамери на 18 ключови места на територията на града с изграждането на два 

пункта за управление в МВР –Силистра и общината. 

 

 Мирослав Калинов покани присъстващите за други въпроси, но след като не 

бяха поставени такива и поради изчерпване на дневния ред той предложи 

общественото обсъждане да бъде закрито. 

Всички конкретни и конструктивни становища и предложения са вписани в 

настоящия протокол, който е неразделна част за предстоящото обсъждане на Проекта 

за бюджет в Общински съвет Силистра. 

 

  

 

 

 

 

Протоколчик: /п/ 

                       / П. Петрова-Гецова / 


