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П Р О Т О К О Л 
 

 

 

Днес 10.12.2015  г. в заседателната зала на Читалище “Просвета” гр. Малко 

Търново, се проведе Публично Представяне на Бюджет 2016 година на общината в 

присъствието на около 45  граждани и общественици на гр. Малко Търново.  

Обсъждането се проведе съгласно  разпоредбите на  Закона за публични финанси. 

Въпреки разпространената по местния радио възел  и сайт на община М.Търново покана  

„Необичайно” ранното обсъждане на  Бюджетна  прогноза, преди изтичане на 

календарната година, определено създава  неудобство и определени претеснения.  

Без приет Републикански Бюджет за 2016 и указания на Министерство на 

финансите, бюджетната рамка  се  презентира  обобщено на базата на анализ на предходни 

години и  намерения за настъпващата  2016 г.  

Презентирането премина при  интерес от страна на присъстващите граждани и 

служители на Община Малко Търново. В процеса на представяне, беше акцентирано върху 

приоритетните цели, проблеми и идеи за общината , финансиране на социалните дейности, 

здравеопазване и  образование, разпределението на целевата субсидия за капиталови 

разходи, инвестиционната програма за 2016, формирането на местните приходи, 

разпределението на бюджета по функции и дейности.  

На присъстващите се предостави възможност свободно да коментират и задават 

въпроси относно Проект за Бюджет 2016, а и по въпроси извън Бюджетната рамка. 

Г-н Янчев призова към гражданска активност, чрез предложения и идеи, за които 

Администрацията е целогодишно отворена за диалог.   

Г-жа Иванова, благодари на присъстващите за проведеното обсъждани и изрази 

готовността от преразглеждане на възможността за промени в бюджетната рамка съгласно 

коментираните параметри. 

 

 

 

 

10.12.2015 г.                                                                            Проколист :  

                                                                                                                        / Т.Станчев / 
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               ДО  ПРЕДСЕДАТЕЛ 

               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

               ГР.МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

 

 

   Уважаеми г-н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

   Приложено Ви предоставям Протокол от проведеното публично представяне на 

Бюджетната прогноза за  2016 на Община Малко Търново, провело се на 10.12.2015 г. в 

гр.Малко Търново. 

 

 

 

  Приложение:  съгласно текста 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

              КМЕТ : 

 

                        / ИЛИЯН ЯНЧЕВ / 

 

                                                                                                     

 


