ОБЩИНА ЕЛЕНА
П Р О Т О КО Л
от публичното обсъждане на Проект за Бюджет на Община
Елена – 2018 г. и поемането на общински дълг
Дата:05. 01. 2018 г.
Място: Пленарна зала на община Елена (зала 101, западен вход)
ул. „Ил. Макариополски” №24
17:00 часа
На основание на чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, община Елена
организира публично обсъждане на проекта за Бюджет 2018 г. и поемането на
общински дълг през 2018 г.
Бяха поканени гражданите на общината, ръководителите на звена от
бюджетната сфера, представители на фирми, неправителствени организации,
общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници да вземат
участие в обсъждането и да направят своите предложения и препоръки за
формирането на приходната част и разходването на бюджетните средства.
Присъстваха кметът на общината – инж. Дилян Млъзев, зам.-кмет на
Общината - г-н Йордан Димитров, зам.-кмет Десислава Шопова,
Председателят на ОбС – г-н Стоян Златев, Директор на Дирекция „Финанси,
бюджет и местни приходи“ - г-жа Силвия Мирянова, експерти от
администрацията, ръководители на звена от бюджетната сфера, Директори и
счетоводители на училищата, Директорите на детските градини, Директорите
на Детска ясла, Дневен център за лица с увреждания, ЦНСТ, Домашен
социален патронаж, жители на общината. На публичното обсъждане на
Бюджет 2018 г. за първи път залата беше препълнена от жители на общината,
приложено поименен списък на присъстващите.
Настоящият протокол съдържа конкретни предложения, които ще бъдат
предоставени за допълнително обсъждане и преценка на заседание на
Общински съвет, град Елена.
Кметът на Община Елена инж. Дилян Млъзев поздрави
направи презентация на Бюджет 2018 на Община Елена.

присъщващите и
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Тази година публичното обсъждане премина през следните етапи:
I ЕТАП – Презентация на проектобюджета на Община Елена.
Освен активното участие на гражданите за даване на предложения, мнения и
обосновани искания им беше предоставена възможност да направят своите
предложения и на електронната поща на общината или да ги предоставят в
писмен вид в Център за информация и обслужване на граждани, в сградата на
община Елена. Такива бяха оставени и по време на заседанието, както и
подписки на жители на села и махали.
Проектобюджетът на Община Елена за 2018 г. е 10 793 022 лв. Подробната
информация, както и представената презентация могат да бъдат подробно
разгледани на сайта на Общината.
През 2018 г. на този етап поемане на общински дълг не се предвижда.
След като беше представен т. нар. финансов план на общината, кметът инж.
Дилян Млъзев представи общата рамка на проекта на инвестиционна програма
по функции и дейности. Той призова присъстващите за мнения, предложения
и препоръки.
II ЕТАП – Предложения, становища и въпроси относно Програмата за
капиталовите разходи на Община Елена.
1. Деница Симеонова – с. Костел. Асфалтиране на улицата в селото, където
има къщи за гости и голям поток от туристи.
2. Иван Великов – с. Чакали. Асфалтиране на улица, на която повече от 40
год. не е правен ремонт. Селото е с 32 постоянни жители. Предоставена е
подписка.
3. Невяна Христова – с. Костел. Пътят от мелницата до кантона не е
довършен.
4. Анета Стоянова – Да бъде ремонтиран пътя от с. Марян до Долни Марян
и мостът, за да може нормално да се стига до Ганев дол, където липсва
път. Предоставена подписка от собственици на имоти.
5. Драгомир Цанев и Радослав Макавеев – гр. Елена. Улица „Чумерна” –
ремонт на тротоара и преасфалтиране на пътното платно. На тази улица
живеят 37 семейства, освен тях има още 24 гаражни клетки. На улицата
паркират над 60 автомобила.
6. Тодорка Йорданова – с. Марян. Асфалтиране на улица. Над 20 човека с
постоянна адресна регистрация, поток от гости и туристи, в т. ч
балетната академия, която се организира всяка година. Предоставена
подписка.
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7. Стефан Иванов – кмет на с. Палици. Асфалтиране на улица.
8. Йордан Йорданов – гр. Елена. Преасфалтиране на улица.
9. Кирчо Стойков – с. Вързилковци. Асфалтиране на 400 м отклонение от
главния път.
10. Огнян Османов и Иван Стойков – с. Бойковци. Пътят е дълъг и е нужен
ремонт, разрушава се все повече поради липсата на канавки.
11. Пенка Минева – с. Буйновци. Гиризът минава през основите на
мелницата, което причинява наводняване и разрушаване на улицата и
много висок праг, което възпрепятства преминаването. Там имотите са
частна собственост.
12. Кристина Василева – с. Мийковци. Ремонт на пътя от центъра до
гробищния парк, от където минва главния поток от туристи към къщите
за гости.
13. Веселин Михайлов – с. Каменари. Течащ покрив на обредната зала в
читалището. Главната улица – на около 600 м от улицата липсва пътна
настилка.
14. Валентин Иванов – с. Костел, Дъбравата. Асфалтиране или трошенокаменна настилка.
15. Илия Пеев – гр. Елена. Ремонт на улица „П. Й. Тодоров” и тротоари.
16. Константин Георгиев – с. Големани. Липсва асфалт. Години наред сами
и със собствени средства извършват ремонта.
17. Светлана Михайлова – с. Беброво. Канализацията в централната част на
селото има пробив, от където се наводняват читалището и първата къща
на улицата. След ремонт на канализацията се оставят огримни дупки,
които не се запълват.
18. Йордан Йорданов – кмет на с. Илаков рът. Хвърлевци, да се довърши
пътя.
19. Снежана Стоянова – кмет на с. Средни колиби.Ремонт на пътя от
разклона до центъра и към Дерикотковци.
20. Илко Тодоров – гр. Елена. Предложение Община Елена да се включи
макар и символично в нов проект за издаване на поредица от книги за
историята, обичаите и бита на гр. Елена през годините.
21. Красимир Катрафилов – с. Костел. Ремонт на улица и асфалтиране от
площада до първия мост на реката, а след втория мост никога не е било
асфалтирано, има семейства с малки деца. Липсват канавки и всичко,
което саминаправят се разпада.
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22. Жители на Светославци – ремонт на пътната настилка, където ходи и
училище автобус.
23. Слави Славов – ремонт на пътя от разклона на Тодювци до Дрента.
24. Катя Цветкова – с. Големани , 160 м в с. Търкашени по главния път,
където има 6 категоризирани къщи за туризъм, смяна на дограмата в с.
Блъсковци.
25. Мария Маринова – г. Елена. Мостът на ул. „Г. С. Раковски” към старата
поликлиника.
26. Жители на с. Дрента – да се извърши запълване на дупките на пътя до
горния край, до където пътува и училищен автобус. Нужда от дървен
материал за мостовете- минушки.
Всички предложения, становища и подписки, постъпили в писмен вид са
заведени в деловодството на общината и ще бъдат разгледани и обсъдени, и
след подреждане на приоритетите – удовлетворени в границите на
възможностите. Предложенията ще бъдат внесени за обсъждане на предстоящо
заседание на Общински Съвет, гр. Елена.
Кметът, инж. Дилян Млъзев благодари на всички присъстващи и закри
дискусиите.
Публичното обсъждане на Проекта на Бюджет 2018 г. приключи в 18:15ч.

Протоколчик:
Севда Симеонова,
ст.експерт ФБ при Община Елена
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