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Г-н Младенов, общият размер на бюджета на община Видин за тази година е над36
700 000 лв. Кои са най-големите пера в него и, съответно, какви са приоритетите на
общината?

Винаги сме подчертавали, че образованието, социалните дейности, развитието на
спорта и туризма са приоритет на управленския екип на Община Видин. Знаете,
миналата година завършихме проекта за ремонт и саниране на детските градини, с
който влязоха малко над 5 000 000 лв. в общината. Напълно ремонтирана е спортна зала
“Фестивална” – външна санировка, подменена дограма, нова климатична инсталация,
модерно осветление, нова настилка, лекарски кабинет, санитарни възли, съблекални и
съдийска стая. Само в спортната зала са инвестирани над 200 000 лева. През тази
година в капиталовите разходи са предвидени средства и за други спортни обекти във
Видин.

Тази година посочените приоритети остават, като значителна част от планираните
средства за капиталови разходи ще се използват за подобряване инфраструктурата ремонт, асфалтиране и рехабилитация на улици и кръстовища, ремонт на общински
училищни сгради, ремонт на тротоари в гр. Видин и селата от общината. Ще изградим и
общински приют за кучета, който ще е първи на територията на цялата област.
Планирани са средства и за развитието на туризма, като се предвижда поставянето на
информационни табели на историческите паметници, ремонт на сградата на музей
“Конака”, участие в туристически изложения за популяризиране на дестинацията Видин.
Асоциацията на екскурзоводите в България също е избрала нашия град за посещение.
Проектът “Видинска крепостна система “Калето”, чиято стойност е 5 милиона лева също
предстои да се реализира през тази година.

Каква е разликата от миналогодишния бюджет?
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Бюджетната рамка за община Видин съгласно Закона за държавния бюджет на
Република България за 2011 г. не се отличава съществено в сравнение с
актуализирания бюджет за 2010 г. Бюджетните взаимоотношения възлизат на близо 19
милиона лв., от тях почти 16 милиона са обща субсидия за делегираните от държавата
дейности, 2 461 200 лв – обща изравнителна субсидия и 385 200 лв – целева субсидия за
капиталови разходи.

По отношение на мерките за по-добра събираемост на приходите искам да отбележа, че
считано от 17 май миналата година на база разработени и утвърдени вътрешни правила
за събиране и установяване на публични вземания, предприехме значителни действия.
Издадени са актове на стойност над 2 милиона лева – задължения от физически и
юридически лица. От тях над 1 200 000 лв. са предадени в отдел “Събиране” на НАП,
доброволно платени – 192 051 лв и принудително събрани – 91 941 лв.

Тук е мястото да подчертая, че това е процес за установяване на вземанията на
общината и в никакв случай единична кампания, като ще се възползваме и от
възможността дадена от промените в Закона за местните данъци и такси публичните
вземания да се събират и от съдебни изпълнители. Вече сме в контакт с държавните
съдебни изпълнители към Районен съд– Видин, които извършват събирането без такси
за общината. Планираме съвместни проверки с НАП за по-ефективно събиране на
новия туристически данък, за да обезпечим средствата за туристическите дейности.

Когато вспъпих в длъжност, обещах, че моите усилия ще бъдат насочени към
изпълнение на приходната част на бюджета и както се вижда направена е немалка
стъпка в тази посока. Разбира се, има още какво да се направи. Искам да изкажа
благодарност на колегите от НАП – Видин за коректното отношение, съпричастност,
помощ и добра комуникация от тяхна страна, както и на другите институции, с които
работим и ще работим заедно по отношение повишаване събираемостта на местните
данъци и такси.

Какъв дял залагане на постъпления на средства от разработване на проекти по
Оперативни програми на ЕС?
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В предложения поименен списък на капиталовите разходи е заложена сумата от
450 000 лв за разработване на инвестиционни проекти. Предстои подписването на
договорите за изграждане на регионално депо за битови отпадъци, както и за
пречиствателна станция във Видин. Тази година стартира и реализирането на проекта
“Видинска крепостна система “Калето”, който също се финансира със средтсва по
Оперативите програми на ЕС. Общата сума само по тези три проекта е близо 100
милиона лева.

Ще бъдат ли обезпечени безпроблемно всички общински дейности с настоящия
бюджет или ще се наложат рестриктивни мерки, като съкращения на служители,
преструктуриране на звена от администрацията, по-строга финансова дисциплина?

Не мисля, че ще има проблеми при обезпечаването на нормалната дейност на община
Видин. Това бе и нашата цел при разработването на проекто-бюджета. Не се
предвиждат съкращения, а по отношение на финансовата дисциплина – според мен тя
трябва да бъде балансирана и по-строга. Това е правило не само във време на
икономическа криза и стагнация, но и във период на разтеж. Все пак се касае за
управление на публични финанси.
Община Видин
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