Приложение №13

ПРОТОКОЛ
ОТ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2017 НА
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Днес 11.01.2018 година, в изпълнение на изискванията по чл.84, ал. 6 от Закона за
публичните финанси и чл.30 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на
бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълние и отчитане на бюджета на община Главиница, в Заседателната зала на
Общински съвет – Главиница /IV етаж/ в присъствие на граждани, общински съветници,
кметове на кметства, ръководители на бюджетни звена, общински служители се поведе
публично обсъждане на проекта за бюджет 2018 година на Община Главиница.
Проекта бе представен от Директор Дирекция „ФАО”, която изрази становището си
за бюджета, че така предложеният е разработен в съответствие със Закона за публичните
финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г. и постановлението
за неговото изпълнение, отговаря на голяма част от очакванията на гражданите, както е
осигурен и необходимият минимум за функциониране на всички дейности.
Бюджетът на общината за 2018 година може да се охарактеризира по следния
начин:
•

За втора, поредна година има ръст на средствата за общинската
администрация и за изборните лица;

•

Увеличение

на

средствата

за

делегираните

дейности

–

функция

“Образование“ и „Здравеопазване“;
•

Възможност за отписване на съществена част от дължими финансови
корекции от програмен период 2007-2013г.;

•

Дофинансирането във функция „Образовние“ намалява значително спрямо
Бюджет 2017г.,в последствие на увеличението на стандарта на държавната
дейност;

В проектобюджетът е заложен ръст на възнагражденията за персонал като
процентът е различен в отделните функции.
Община Главиница се придържа на принципа на приоритетно финансиране на
основните социални отговорности, на строга финансова дисциплина, на адекватно
планиране и изпълние на бюджета за достигане на стабилно финансово състяние на

общината, недопускане на рискове – поемане на нови задължения за разходи без
финансово обезпечаване, и oсъществяване на инвестиционна програма, като по този начин
се създадат условия за подобряване на качеството на живот в общината.
След представянето на проекта за бюджет думата бе дадена на присъстващите за
мнения, препоръки и предложения.
По

време

на

публичното

обсъждане

постъпиха

въпроси

във

връзка

с

инвестиционната програма, за това кои обекти ще бъдат включени в нея и препоръки за
запазване на размера на средствата заложени в резерв за неотложни и непредвидени
разходи.

Протоколчик:
/Нергис Февзи- гл.спец. Бюджет/

