
Приложение №9 

 

ПРОТОКОЛ 

от проведено публично обсъждане на проект на бюджет за 2018-та година 

на Община Горна Оряховица 

 

 Днес, 11.01.2018 г. от 17,00 ч. в Зала №1 в сградата на Община Горна Оряховица се 

проведе публично обсъждане на проект на бюджет за 2018 г. Присъстваха кметът на 

общината, заместник кметове, кметове на населени места, представители на общински съвет, 

ръководители и служители на разпоредители с бюджет към Общината, граждани и 

представители на медии. 

 Публичното обсъждане бе открито и водено от Директорът на дирекция БФСД на 

Общината. Г-жа Андреева приветства присъстващите и информира, че процедурата по 

разработване на бюджета за 2018 г. е стартирала през м.10.2017 г., разгледани са всички 

постъпили предложения, за част от тях е осигурено финансиране. Г-жа Андреева даде думата 

на кмета на Общината да представи доклад по проекта на бюджет за 2018 г.  

Инж. Добрев благодари за заинтересоваността по отношение на бюджета за 2018 г. и 

представи доклад по разработения проект на бюджет. Информира, че е съставен в 

съответствие с нормативната уредба. Оповести приоритетите за изпълнението на бюджета 

през 2018 г., част от които са: постигане на индивидуалната етапна цел от Инвестиционната 

програма, плащането на задълженията по дълга, здравеопазване, осигуряване средства за 

работни заплати, осигуряване на осветление и отопление. Кметът представи информация за 

проектите, които ще се реализират през 2018 г. и включените обекти в капиталовата 

програма. Представи подробна информация по приходната и разходната част на бюджета. 

Кметът информира, че бюджетът бележи ръст с всяка година, администрацията 

работи за подобряване средата, в която живеем, запазва се политиката на Общината да 

запазване нивото ставките на местните данъци и такси. Основният приоритет през 2018 г. ще 

бъде завършване на голяма част от стартиралите проекти през 2017 г. за верифициране на 

поисканите средства от оперативните програми. Очаква се отваряне на нови оперативни 

програми, ще се следи за възможности за кандидатстване с проектни предложения за 

реконструкция на останалите три детски градини в града и през 2019 г. да получат по-добър 

облик. Ще се търси финансов механизъм за финансиране на проекти за реконструкция на 

читалищата и спортните бази.  

 Инж. Добрев даде думата за въпроси по представения проект на бюджет за 2018 г. 

 Г-н Николов, в качеството си на председател на комисии в Общински съвет Горна  

Оряховица даде препоръка да се търси възможност да се проектират и изградят помощни 

игрища, нова спортна зала, тъй като сегашната база е недостатъчна за спортуващите близо 

3000 деца. Постави въпрос за двойно увеличение на средствата за закупуване на книги, в 

сравнение с тези от 2017 г., за библиотеките, за да се стимулират четящите граждани. 

 В отговор Кметът на общината информира, че се търси финансов механизъм по който 

да се осигури 100% финансиране от оперативни програми за реконструкция на читалища и 

спортни бази, за да не се натоварва бюджета на Общината. Очаква се през 2018 г. да се 

отворят нови финансови инструменти за европейско финансиране. В бюджета за 2018 г. са 

предвидени средства за ремонт на спортната база на ПГХТ „Проф. Ас. Златаров”, която би 

могла да се използва.  

 По поставеният втори въпрос г-жа Андреева информира, че всяка година читателите в 

библиотеките се увеличават, старанието е да се поддържат нови заглавия. В бюджета за 

2018 г. е предвидено двойно увеличение на средствата за закупуване на книги, в сравнение с 

2017 г., планирани са средства в размер 10 000 лв. 

 Г-н Самсиев постави въпроси дали е публикуван предварително проектът на бюджет, 

доколко ще се осигури изпълнението на програмите и плановете на общинския съвет, и дали 

ще се съдейства за спиране на отрицателните тенденции в икономическото развитие. 

Предложи в инвестиционната програма да се реши проблемът с подобряване 

инфраструктурата в жилищните райони, да се работи за подобряване качеството на въздуха и 



почистване на града, да се помисли за канала, да се опазват парковете и детските площадки, 

да се облекчи движението на превозни средства в централната част на града и подобряване 

на сметосъбирането. 

 Кметът благодари за поставените въпроси. В отговор на въпросите информира, че 

проектът на бюджет ще се публикува след вписване на предложенията от публичното 

обсъждане, ще се внесе в Общинския съвет, ще бъде оповестен на интернет страницата на 

Общината. Общинският план за развитие на Община Горна Оряховица е дългосрочен, прави 

се отчет всяка година. Относно действията за подобряване на икономическото развитие: в 

индустриалната зона се извършва подмяна на канализация, водопровод, цялостно 

асфалтиране, изграждане на шахти и тротоари на ул. „Иван Момчилов” за облекчаване на 

работещите в предприятията. Ще бъде подписан меморандум за сътрудничество с цел 

намиране на инвеститор, ресурси и кадри за другата индустриална зона в града, определена 

до летището. Очакваме да се реализира инвестицията в басейните, предвидено е изграждане 

на социални жилища. Предприятията осигуряват увеличението на работните заплати, 

провеждат се срещи в училища, с цел осигуряване на кадри и отпускане на стипендии от 

предприятията. 

 По поставените предложения кметът информира за управленските планове, 

инициативи и решения по съответните проблеми и мерките, които се предприемат от 

ръководството, чрез проучване възможности за кандидатстване по оперативни програми, 

изпълнението на сключени договори за съответни дейности, наложените санкции за 

неизпълнение, следят се очакваното отваряне на оперативни програми за кандидатстване.  

Общината подпомага инициативи за благоустрояване на междублоковите пространства чрез 

предоставяне на строителни материали, пейки, като стимулира гражданите сами да ги 

изградят и поддържат в последствие. Изградена е нова канализация и водопровод по ул. „Ив. 

Момчилов” и кв. „Гарата”. Относно реконструкцията на улиците: ВиК операторът не може 

да потвърди, че няма да разкопава терена, което е изискване по оперативни програми за 

осигуряване на устойчивост на проекта. Общината разполага с малък капацитет за ремонт 

чрез асфалтиране, приоритетни са възловите артерии на града. Относно подобряване 

качеството на въздуха се предприемат мерки за засаждане на дръвчета, ще се осигурят 

работници и техника за поддържане на парковите зони и градския площад. 

 Директорът на дирекция БФСД г –жа Андреева допълни, че са взети всички мерки за 

оповестяване на публичното обсъждане чрез местното радио, публикация в пресата и 

електронните медии. Спазват се одобрените програми и стратегии на регионално, областно 

ниво и общинската програма за развитие в сферата на спорта, културата, младежта. 

Общината реализира инвестиционна програма, която е за период от няколко години, в 

капиталовата програма за 2018 г. са включени и ремонт на пътища в междуселищната мрежа. 

Старанието на Общината е със средствата, с които разполага да се подобрява състоянието на 

всяка една сфера. 

 Г-н Стоянов – общински съветник даде препоръка да се публикува предварителна 

информация по проекта на бюджет, за да има въпроси за дискусия. Постави въпроси за 

средствата за подобряване качеството на атмосферния въздух, за опазването на парковете и 

детските площадки, и намеренията за разходване на средствата от приватизацията на 

бившата сладкарница „Напредък” в града. 

 В отговор Кметът отговори, че представеният проект на бюджет е в съкратен вариант, 

след нанасяне на предложенията от публичното обсъждане ще бъде внесен в Общински 

съвет подробен проект на бюджет за 2018 г.  

 По поставените въпроси отговори, че се правят предпроектни проучвания на стойност 

80 хиляди лева за рисковите зони в града и се очакват насоки за допустимост по  оперативни  

програми от МОСВ за кандидатстване по мерки за подобряване качеството на  атмосферния 

въздух. Информира и за мерките, които се вземат за засаждане на дръвчета, почистването на 

уличната мрежа. Относно въпросът за  опазването чрез  охрана на парковете подробна 

информация ще бъде дадена на следващото заседание на Общинския съвет. По въпросът за 

продажбата  на  търговския  обект,  кметът  информира,  че  приватизацията  се  извършва  от  



„Търговия за бита - в ликвидация” ЕАД, след приключване на ликвидацията на дружеството 

ще стане ясно какви средства ще постъпят в бюджета на Община Горна Оряховица. 

 Въпроси постави и гражданин относно контрола на строителните работи в центъра на 

града и за замърсяването в крайните райони на града. 

 Кметът отговори, че са дадени предписания на изпълнителя за този участък, обектът 

не е приключен, предвидени са санкции в договора с изпълнителя. Относно изхвърлянето на 

отпадъци, кметът информира, че в града и в селищата от общината се бъде поставено 

видеонаблюдение на входните и изходни артерии, при засечено нерегламентирано 

изхвърляне на отпадъци ще бъдат налагани санкции, водени са разговори с „Пътна полиция”. 

 Г-н Рашков – управител на предприятие в града постави въпрос относно търговският 

обект, който е продаден, дали е деактуван от дружеството, за да може сумата да постъпи в 

Общината и въпрос за заплащането по договора с почистващата фирма и намеренията по 

дейността по управление на битовите отпадъци.  

 Кметът в отговор информира, че има изисквания, съгласно които търговският обект, 

който е продаден не може да се изключи от капитала на дружеството. На този етап не може 

да се конкретизира какъв ще бъде размерът на сумата, която ще постъпи в общинския 

бюджет, докато не приключи ликвидацията на дружеството. Относно изпълнението на 

договора с почистващата фирма се води диалог. Предстои водене на дискусии с цел вземане 

на най-оптималното решение за промяна на методиката за определяне на такса битови 

отпадъци за следващите години, наложена с новите законови разпоредби. 

 Г-жа Андреева допълни, че за подобряване на дейността по сметосъбиране се 

провеждат мероприятия в детските градини и училища с цел информиране и обучение за 

разделно събиране на отпадъци; съгласно договор цветните контейнери и обслужването им в 

града е безвъзмездно. С промяната на нормативната уредба и промяната в ставките за такса 

битови отпадъци, считано от 2020 г. ще принуди гражданите да спазват изискванията за 

разделно събиране на отпадъци. 

 Кметът благодари на присъстващите за участието и закри публичното обсъждане с 

пожелание да се увеличава размерът бюджета на Общината и в следващите години, да се 

осъществява контрол, да се изразява гражданската позиция, да се грижим и да пазим 

изграденото.   

  

 

 

 

 

      Водил протокола:  

        А. Георгиева 


