ПРОТОКОЛ
от публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Първомай за 2016 година,
проведено на 11.01.2016 година от 14:00 часа в пленарна зала на Общински съвет - Първомай.
Днес, 11.01.2016 година, се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община
Първомай за 2016 година. В залата присъстваха кметът на община Първомай Ангел Папазов,
заместниците му Юлиян Димитров и Николай Митков, секретарят на общината Ана Николова,
депутатът в 43-то Народно събрание д-р Катя Попова, общински съветници, директори на
дирекции, началници на отдели, ръководители на структурни звена в Община Първомай,
служители на Общинска администрация - Първомай и граждани.
В началото господин Папазов благодари на присъстващите за проявения интерес към
предложения проект на бюджета. Обърна внимание, че изготвянето му е обвързано с отчета за 2015
година, което допълнително създава затруднение на експертите от Общинска администрация, тъй
като сроковете за изготвяне на отчета са по-дълги. Кметът направи кратък обзор на изпълнението
на бюджета през 2015 година. Отбеляза, че Общината приключва с по-малко просрочени
задължения от предходната година. Посочи, че за новата бюджетна година ще се работи за
подготовка на проекти за реализация през новия програмен период, за ремонти на водопроводи,
канализации, улици и други, свързани с инфраструктурата.
Господин Папазов посочи размера на средствата, предвидении за реализация на строителната
програма на Община Първомай през 2016 година и посочи общите параметри на приходите.
Обърна внимание, че за събиране на просрочени вземания и недобори от данъци и такси е изграден
механизъм, който вече дава резултати.
След това думата бе дадена на Тоска Славова – началник отдел «Бюджет и ТРЗ», която запозна
присъстващите с основните параметри на проекта за бюджет на Община Първомай за 2016 година.
Тоска Славова информира, че проектът на бюджет на Община Първомай за 2016 г. е разработен
в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове и отразява намеренията
на Общината за провеждане на комплексна финансова политика. Съобразен е с икономическите
тенденции и рамката, установена със Закон за държавния бюджет на Република България за 2016
г., като основните приоритети при съставянето на бюджета на община Първомай за 2016 г. са:
повишаване на ефективността от публичните разходи;
запазване на финансовата стабилност на Община Първомай;
увеличаване на обхвата и подобряване на качеството на предоставяните от Общината
публични услуги;
продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от Европейските
фондове и програми;
подобряване на условията и качеството на живот в Община Първомай чрез основни и
текущи ремонти на инфраструктурата;
подобряване на характеристиките на пътната мрежа и осигуряване на достъп до
населените места чрез ремонт на общинската пътна мрежа;
подобряване на качеството и ефективността на ВиК инфраструктурата в общината;
опазване на природната среда и отстраняване на старите замърсявания, поддържане
на стандартите за качество на атмосфера, почви, повърхностни и подземни води, опазване на
биологичното разнообразие и интегриране на екологичната политика с политиката за насърчаване
на местната икономика;
подобряване на състоянието на сгради публична собственост и такива с обществено
значение;
подобряване на материално-техническата база и условията за обучение в общинските
училища и детски градини;
подобряване на качеството на предлаганите образователни услуги;
развитие, опазване и поддържане на културноисторическото наследство;
поддържане чистотата в Общината, уличното осветление и озеленяването на града.
Славова съобщи, че предложеният проект е съобразен с изискванията на:
- Закона за публичните финанси;
- Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.;
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- Постановление на Министерски съвет № 380 от 29.12.2015 година за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2016 година;
- Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на Община Първомай;
- единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности;
- предходни решения за поемане на дълг;
- тригодишната бюджетна прогноза на община Първомай
Славова съобщи на присъствуващите планираните приходи по видове, както и разходите по
дейности.
След експозето на Тоска Славова думата бе дадена на Николай Митков – заместник-кмет на
Община Първомай, за представяне на проекта на строителна и инвестиционна програма на Община
Първомай за 2016 година. Той съобщи обектите, включении в нея по населении места със
стойности.
След като приключи общото представяне на проекта господин Папазов даде думата на
присъстващите за мнения и предложения по предложения проект.
Думата взе жителка на село Винница, която предложи да бъде разкрита допълнителна група в
детската градина в селото, както и да бъде изградена детска площадка.
Отговор даде господин Димитров – заместник-кмет на Община Първомай, който информира
присъстващите, че в сградата на детската градина има пропадане на стена, което налага
извършване на основен ремонт, че Общината разполага с работен проект за този ремонт, но досега
не е успяла да осигури финансиране по програми, че съществува вероятност за изграждане по
проект на нова детска градина, а поради липса на помещение към настоящият момент не може да
бъде разкрита нова група.
Господин Папазов съобщи, че приема предложението за направа на детска площадка и ще
разпореди да бъде сформиран екип от експерти, който да проучи къде е подходящо да бъде
разположена и да остойности изграждането й.
Общинският съветник господин Велев постави следните въпроси:
1. Предвидении ли са в бюджета за 2016 година средства за узаконяване на парцели с къщи на
ромите извън регулация;
2. Какво се случва със склада за съхранение на опасни отпадъци, който се намира в местността
Червения ямач? Необходимо е да се направи комисия от експерт, както и да се предприемат мерки
за ликвидирането му;
3. С изменение на Закона за МВР се даде възможност за даряване на средства за дейност на
МВР. Смята ли Община Първомай да подпомогне дейността на РУ на МВР - Първомай;
Отговор на първият въпрос даде господин Митков, който разясни за предприетите действия от
страна на Общината по въпроса.
По втория от зададените въпроси господин Димитров сподели, че проблемът е повсеместен за
общините в България, че Общината постоянно търси средства и начини за справяне с отпадъците.
То проблемът е, че в България не съществува завод за ликвидиране на опасни препарати - такъв
има в Германия, но транспортирането и самото ликвидиране не е по възможностите на Общината.
Собствеността на склада, м който са поставени препаратите, вече е частна, но Общината поддържа
опаковките в цялост, както и осигурява охрана на помещението. Но се надяваме проблемът да бъде
решен на национално ниво.
Отговор на третия въпрос даде господин Папазов, който информира, че му предстои среща с
новоназначения началник на РУ на МВР – Първомай, на която ще се запознае с необходимостите
им.
Думата взе и Теодора Кирякова – репортер на «Първомай.нет», която постави следните
въпроси:
1. Какъв е размерът на просрочените задължения и заеми?
2. Защо се налага толкова рано приемане на бюджета за 2016 година?
Отговор на поставените въпроси даде господин Папазов.
Размерът на просрочените задължения прогнозно е 517000 лева, а размерът на заемите, които
следва да бъдат погасявани през 2016 година, е 385340 лева.
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Крайният срок за приемане на бюджетите на общините е определен в работни дни от
обнародването на Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г., който тази година
бе обнародван в брой 96 на ДВ от 09.12.2015 година.
Думата взе Марияна Колева – кмет на село Караджалово, която постави въпрос дали се
предвижда решаване на проблема с дупките по общинската пътна мрежа и дупките по уличната
мрежа на село Караджалово.
Господин Папазов отговори, че общинската улична мрежа е много голяма и е непосилно
извършване на ремонти с местни средства, но ще бъдат подготвени проекти за кандидатстване по
«Програмата за развитие на селските райони» за ремонт на улици.
Думата взе и жител на село Брягово /не се представи/, който попита какво се случва със
средствата от продажба на имоти във селата.
Господин Папазов уведоми питащия, че съгласно Решение на Общински съвет – Първомай,
30% от средствата при продажба на активи от дадено населено място се залагат за реализация на
дейности и придобиване на активи в самото населено място.
Думата взе Янка Чобанова – председател на СБУ в община Първомай, която попита решен ли
е проблемът със средствата за заместници в детските градини по селата през 2016 година,
констатира, че е добре, че размерът на средствата за издръжка в детските градини е увеличен на
600000 лева, а размерът на просрочените задължения от 82000 лева е по-малък от предходната
година, изказа мнение, че предвидените в бюджета средства за дофинансиране на заместници по
селата няма да бъдат достатъчни.
Господин Папазов отговори, че при недостиг на средства след направен анализ при бъдещи
актуализации средствата ще бъдат увеличении според необходимото и възможностите.
Господин Димитров добави, че предстои разглеждане в тристранен съвет на въпроса за
таксите за ползване на детските градини, че ще бъде предложено увеличение на таксата, което да
отиде за увеличаване на разходите за храна, а Общината, от своя страна, да поеме разходите за
издръжка за санитарни и хигиенни материали, че ще бъде разгледан и въпросът за делегираните
бюджети в детските градини.
Думата взе и господин Петко Петков – кмет на село Татарево, който постави въпроса за
спешни ремонти на улици в селото - посочи, че има улици, които са с такива дупки, че не могат да
чакат реализиране на проекти. Предложи изграждане на комисия, която да направи подредба на
ремонтите по спешност.
Господин Митков отговори, че тъй като цялостното справяне с проблема за основен ремонт
на уличната мрежа не е по силите на общинския бюджет, се правят частично кръпки на найналожащите участъци, че за селата с подменени водопроводи ще има възможност за
кандидатстване с проекти по «Програмата за развитие на селските райони».
Господин Папазов допълни, че ще бъде изградена комисия за осъществяване на оглед и опис
на спешни аварийни ремонти по уличната мрежа от Общината и със средствата, предвидени в
резерв, ще бъде извършено аварийното им изкърпване.
Д-р Катя Попова заяви, че решението за приемане на Бюджета на Община Първомай за 2016
година е най-важният финансов документ за годината. Тя посочи основните принципи, които
трябва да бъдат спазени при изготвянето му според Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Първомай. Изрази мнение, че проекът за
бюджет е рестриктивен и не е бил публикуван навреме на интернет страницата на Общината, което
не позволява на гражданите да се запознаят с него. Д-р Попова постави следните въпроси:
1. Какъв е размерът на предвидените средства за дофинансиране на дейност «Общинска
администрация»?
2. Защо в проекта за бюджет размерът на предвидените разходи за местни дейности е с 1
милион лева повече от предходната година?
3. Колко са просрочените вземания и има ли стратегия за събирането им?
4. Къде се насочват увеличените пари във функция «Образование»?
5. Предвидена ли е сума за зимно почистване на улична мрежа на кметовете по селата и каква
е тя?
6. В съществуващата транспортна схема по селата спирките са по 1-2 на село и са много
отдалечени от къщите, а населението е възрастно и трудноподвижно. Възможно ли е да се промени
транспортната схема и да бъдат ситуирани нови спирки, където е необходимо?
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Отговор на първия и четвърти въпрос даде Тоска Слявова, която съобщи, че дофинансирането
на дейност «Общинска администрация» е 153700 лева, като посочи и причините, налагащи това.
Увеличението на средствата във функция «Образование» отива в издръжка на детските
градини, а това се прави, за да не се натрупват неразплатени задължения в дейността.
Дофинансират се и заплати в размер на 130000 лева, защото разходните стандарти са изработени
на база деца в детска градина при определена пълняемост на групата. Когато в селата
пълняемостта на групите е чувствително по-ниска, се налага дофинансиране на заплатите.
На третрия въпрос отговори Велина Славчева – началник отдел «Местни приходи», която
информира присъстващите за изградената система за събиране на просрочени вземания и недобори
от местни данъци и такси.
В допълнение към отговора господин Митков посочи, че е създадена организация с кметовете
на кметства за събиране на информация за нестопанисвани обекти и ползвани неправомерно
общински земи.
По въпроса за промяна на транспортната схема господин Митков обясни, че основният
проблем е демографската криза и по-точно застаряващото население. Изказа становище, че при
досегашни искания сме срещали съдействие от страна на действащия превозвач. Той изрази
готовност при направено искане от кметове на кметства да съдейства за решаване на проблема.
Д-р Попова попита дали през 2016 година ще бъде намалена таксата за ползване на детските
градини в община Първомай, а в отговор господин Димитров обясни начина на формиране на
таксата.
След даване на думата на всички желаещи за изказване в залата публичното обсъждане на
проекта за бюджет на Община Първомай за 2016 година пред местната общност приключи.

Протоколчик:
…………………..
/Запрян Иванов/
11.01.2016 г.
гр. Първомай
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