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Така кметът на Видин Герго Гергов определи бюджета на общината за тази година по
време на общественото обсъждане на проекта. Той е в размер на 36 931 309 лв. В
приходната част влизат парите за делегирани държавни дейности в размер на 17 385
836 и местни приходи – 19 545 473 лв. Разходната част предвижда: за държавни
дейности – 17 385 836 лв.; за държавни дейности, дофинансирани с приходи с общински
характер – 501 536 лв. и за местни дейности – 19 043 937 лв.
Гергов отбеляза, че продължава политиката на финансова дисциплина. Бюджет 2013 е
на реалността, защото в него са заложени просрочени задължения в размер на 5 832
047 лв., натрупани в годините преди настоящия мандат. Този тип задължения са
основни са финансовата стабилност, независимост и развитие на общината. Той посочи,
че общината започва годината без запорирани сметки. Предприети са мерки за
събиране на просрочени суми от граждани и фирми за местни данъци и такси и
събираемостта на вземанията ще се следи стриктно. Видинският кмет каза, че
предстоят множество дейности във всички сфери на работа, отношението към всички
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селища е еднакво, а целта е подобряване цялостната визия на общината. За улично
осветление, чистота и озеленяване средствата са над 7 620 000 лв., за социални и
здравни дейности и образование – около 2 330 000 лв.
Заместник-кметът по устройство на територията и развитие на инфраструктурата инж.
Добромир Дилов представи рамката на капиталовите разходи в общината. Те са в
размер на 3 680 000 лв., от които 300 000 лв. – стари задължения. Около 1 500 000 лв.
ще отидат за благоустрояване и подобряване на инфраструктурата в жилищните
квартали. Предвидени са пари за ремонти на няколко училища във Видин, на читалища и
библиотеки в населените места на общината, на отоплителните инсталации в детските
градини, на музей „Конака” и др. За разработване на инвестиционни проекти са
заложени 300 000 лв.
По-сериозен финансов ресурс ще има тази година и в областта на културата, туризма и
спорта, съобщи заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална политика
Борислава Борисова. Тя каза, че видинчани могат да очакват богат културен календар,
организиране на редица фестивали, нова визия на традиционния есенен панаир във
Видин, който ще бъде разположен в близост до крепостта „Баба Вида”. За реализиране
на културни инициативи средствата са в размер на 274 000 лв., на спортни мероприятия
- 550 000. За общинския театър са предвидени над 188 000 лв., за Градския духов
оркестър и Ансамбъл „Дунав” – около 320 000 лв.
Предстои проектобюджет 2013 да бъде внесен да разглеждане в Общинския съвет.
Красимир Каменов
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