Приложение № 14
ПРОТОКОЛ
Днес, 29.11.2018 г. в заседателната зала на Община Гълъбово се проведе среща за
обсъждане на проекта за бюджет за 2018 г. на Община Гълъбово.
На срещата присъстваха общински съветници, кметове, управители на социални
заведения, представители на бизнеса, на неправителствени организации – ФК „Ботев” и
др.спортни клубове, на читалища, на пенсионери и граждани.
Срещата се ръководеше от г-н Пламен Бараков и г-н Димитър Василев – зам.кметове на Община Гълъбово.
Г-жа Нела Петрова, директор на дирекция „АПО и финанси” запозна
присъстващите с проекта за бюджет на Община Гълъбово за 2018 година. Тя отбеляза още
веднъж, че публичното обсъждане на бюджета е не само да се информира обществеността,
но и да се ангажира населението с планирането и изпълнението на бюджета.
Г-жа Петрова обърна внимание на факта, че всички местни данъци и такси, всички
общински такси, всички цени на услуги, каквито са били досега, ще се запазят такива
отново и за Бюджет 2018. Вече 14 г. са запазени цените на таксите и данъците. И тази
година се очаква също добра събираемост на местните данъци и такси. Както всяка година
остава под въпрос превеждането на държавна концесия от Мини Марица Изток.
Освен местните приходи, които ще се реализират на територията на общината, ще
бъдат получени и приходи за делегираните от държавата дейности, които ще бъдат в
размер на 5 277 500 лева, чрез които се осигуряват средства за заплати и осигуровки на
заетите в администрацията, за отбрана и сигурност – дежурни, местни комисии за
противообществени прояви, пунктове за управление, за здравеопазване, за социални
дейности – дом за стари хора, дневен център за деца и младежи с увреждания, защитено
жилище и за читалищата на територията на общината – за издръжка и заплати на
персонала.
Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 339 100 лева, малко повече
от това, което е била през предходната година.
Разгледана бе и разходната част на бюджета за 2018 година. С местни средства ще
се финансират дейности по жилищното строителство и битови и комунални услуги и
почивно дело и култура. Ще бъдат изплащани ток, вода, храна в ЦДГ, детска млечна
кухня, ДСП, като храната се доставя до дома на потребителите, както и храната на
потребителите на обществена трапезария. Съобщени бяха сумите, които се предвижда с
бюджета да бъдат планирани по отделните бюджетни дейности:
За делегираните от държавата дейности средствата ще бъдат използвани за
изплащане на заплати и осигуровки в дейност 122 „Общинска администрация”; за
дейностите по отбрана и сигурност, където влизат обектите по вътрешна сигурност, в т.ч.
за издръжка на Местната комисия за борба с противообществените прояви и за
подпомагане дейността на районните полицейски инспектори; в дейност 282
„Охранително мобилизационна подготовка” са предвидени средства за денонощна
издръжка на оперативни дежурни, изпълнители за поддръжка и охрана на пунктовете за
управление и за издръжка на офиса на Военен отчет; за образование – детски градини и
училища, като се налага да се дофинансират някои дейности; за детски ясли, детски кухни
и яслени групи и за здравните кабинети в детските градини и училищата; за социални
дейности са предвидени средства за Дом за стари хора, Дневен център за деца и младежи с
физически увреждания и Защитено жилище с.Априлово.

За читалищата са предвидени 142 375 лв., които ще бъдат разпределени от
специално създадена комисия.
От местни приходи на общинска администрация и общинския съвет за
Многопрофилна болница за активно лечение е предвидена една съвсем символична
подкрепа.
Голяма част от средствата от местни проходи ще бъдат изразходвани за следните
дейности:
- поддържането на чистотата на територията на Община Гълъбово;
- заплащане на изразходвана ел. енергия за уличното осветление;
- ремонт на улична мрежа на територията на общината;
- строителни материали, необходими за ремонт на улици и тротоари
- пейки, кошчета /метални и бетонови/, съдове за битови отпадъци;
- цветя и друг посадъчен материал за озеленяване на тревните площи на
територията на общината;
- извършване на дезинфекция, дезинсекция /дезакаризация и обработка против
комари/ на зелени площи на територията на общината;
- сметосъбиране и сметоизвозване;
- за спортни бази за спорт за всички, в това число и за субсидиране на клубовете на
територията на общината. Надяваме се, че финансирането на спортни дейности ще
осмисли свободното време на децата и учениците в общината.
- за музейна сбирка и художествената галерия в гр.Гълъбово
- за обредните домове и зали в Община Гълъбово
- за градската библиотека са предвидени средства за възнаграждения на персонала и
издръжка
- за дейности по културния календар, общинския театър, издръжка на Дом на
културата и художествена самодейност.
Предвидени са местни средства за финансиране на дейности, свързани с
управлението на горския фонд на територията на общината. За зимно снегопочистване на
общински пътища са планирани средства в размер на 58 100 лв., които са крайно
недостатъчни.
Зададени бяха въпроси от страна на присъстващите :
Зададени бяха следните въпроси:
1. Г-жа Иванка Аширова – кмет на с.Априлово:
Предлагам в бюджет 2018 да се планират средства за ремонт на моста в с.
Априлово. По предварителнни данни около 13 000лв. Предлагам да се впише за ремонт и
улицата към гробищния парк на селото, защото е в много лошо състояние и то особенно
през зимата.
Г-жа Петрова отговори, че за ремонта са необходими средства, които в бюджета ги
няма. С бюджетни средства не може да се работи . Ще се търсят средства по проекти и
програми.
2. Г-жа Гочева – Управител ДСХ
Настоявам да се планират средства, като дофинансиране с местни приходи, защото
е наложителна подмяна на част от инвентара на дома – смяна на легла, шкафове и други.
Предлагам да се завиши и персонала с една щатна бройка за хигиенист, защото вече расте
броя на лежащоболните потребители.
3. В. Янева – Кметски наместник с. Великово
За пореден път при разглеждането на проекта за бюджет поставям въпроса за пътя
Гълъбово – Великово. Знам, че много средства трябват, но пътя е в много лошо състояние.
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Г-жа Петрова даде отговор: Очакваме подписване на договор по ПРСР за ремонт на
пътя.
4. Станислав Габровски – кмет на с. Обручище
Село Обручище е голямо село, а в бюджета за него нищо конкретно не е отделено.
Нуждаем се от тоалетни в центъра на селото и от детска площадка в района на ритуалната
зала.
5. Г-жа Жана Стоянова – Директор на ДГ „Наталия“
Спешно ни е нужен климатик за спалното помещение във филиала в квартал II.
6. Пенка Гочева – Представител на клуб на пенсионера с. Мъдрец.
Предлагам в бюджета освен за ремонта на кметството за който чухме и е много добре,
че ще се прави, защото нашето кметство не е ремонтирано откакто е построено да ни се
предвидят средства за закупуване на 1 бр. кафемашина за клуба и 1 бр. климатик, защото
нашия изгоря.
Отговор даде г-жа Петрова: Да, кметството ще се ремонтира по „Красива България“
за немалка сума около 238 000 лв., защото сградата е голяма. Ще купим и кафемашината и
толкова. Средствата за местни приходи са силно ограничени.
Поради липса на други желаещи да вземат отношение, срещата бе закрита. Обявен
бе срок, в който могат да се представят писмени, мотивирани предложения, становища и
мнения във връзка с проекта за бюджет на Община Гълъбово за 2018 година.

Протоколист:.................
/П.Петкова/
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