Мартин Митев: По-добре несъвършен бюджет, но
някакъв бюджет в ситуацията, в която се намираме
четвъртък, 19 март 2020

„Община Плевен най-после има приет бюджет за 2020 година. Искам да благодаря на всички колеги
общински съветници в Общинския съвет за проявеното отговорно държавническо и политическо
поведение. На днешното заседание политиканстването бе оставено на заден план и всички се
обединихме по най-бързия начин oа приемем Бюджет`2020 на Община Плевен.“
Това заяви след приключване на днешното заседание на Общински съвет - Плевен, неговият
председател Мартин Митев по повод приетия бюджет на Общината за текущата година. „Приетият от
Общински съвет - Плевен бюджет е във вида, внесен от кмета на Общината с малки допълнения в
отделни текстове. Приехме този бюджет с презумцията, че по-добре несъвършен бюджет, но някакъв
бюджет в ситуацията, в която се намираме в момента всички. Освен това многократно съм казвал, че
бюджетът не е свещена крава и той може да бъде променян по всяко време на годината“, коментира
Мартин Митев.
Бюджет `2020 на Община Плевен бе приет с гласовете на 36 от общинските съветници, 4 гласуваха
„въздържал се“, „против“ няма. На практика съветниците приеха проекта, внесен от администрацията,
с някои малки промени в текстове:
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С 10 на сто, което е 225 668 лв., се усилват бюджетите на малките населени места в Общината,
като тези допълнителни средства ще бъдат за сметка на общия резерв в бюджета. За кметовете
на кметства в общината бе гласувано и увеличение на основните месечни заплати за 2020 г. с 13
%. По искане на кмета на Община Плевен това решение не включва неговата заплата.
Промяна има и при финансовите средства за група „Физическа култура и спорт" местни
дейности. Към посочената в проекта сума от 540 000 лв., в т.ч. за ДЮШ ОФК „Спартак - Плевен" 100 000 лв., за ДЮШ „Вихър" гр. Славяново - 10 000 лв., за ДЮШ БК „Спартак - Пл." - 60 000 лв. ,
бяха добавени и 210 000 лв. за спортните клубове, отговарящи на условията в общинската
Наредба №33.
Сборният бюджет на Община Плевен за 2020 г. е в размер на 111 647 548 лв., като приходите за
делегирани от държавата дейности са 72 010 321, за местни дейности - 39 637 227 лв. За функция
„Отбрана и сигурност“ планираните средства са в размер на 1 330 938 лв., за „Образование“ - 54 299
746 лв., „Здравеопазване“ - 6 204 577 лв., за „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - 5 508 157
лв. За „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ планираните средства са в размер на 6 895 036
лв., като само за група „Култура“ те са 4 949 503 лв. Средствата за културни мероприятия в годишния
Културен календар на Общината са общо в размер на 373 800 лв.
За подпомагане на младежки инициативи заложените средства в Бюджет 2020 на Община Плевен са
размер до 10 000 лв., за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби, съгласно
Правилник, приет от Общински съвет - Плевен - до 20 000 лв.
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