БЮДЖЕТ 2021
АКЦЕНТИ
Бюджетът на община Ямбол за 2021 година ще бъде по-скоро консервативен и балансиран
поради извънредната ситуация, в която се намираме. По този начин целим да запазим
стабилността. За да се стигне до увеличение на приходите има две възможности: да се
увеличат данъците или да се намалят разходите.
Данъците през 2021 година няма да бъдат увеличавани, а намаляването на разходите започна
още пред изминалата година. През 2020 г. Община Ямбол реагира превантивно и намали
значително средствата за издръжка на администрацията чрез оптимизиране на числения
състав. По същата причина общинските предприятия бяха намалени от 6 на 4. По този
начин тяхното управление и контрол са по-ефективни и допълнително бяха спестени
средства на данъкоплатците.
И през настоящата година ръководството на Община Ямбол отново ще продължи да върви
в посока намаляване на разходите с цел да бъдат осигурени средства за проекти в полза на
Ямбол.
Постарали сме се Бюджет 2021 да бъде балансиран, да бъдат осигурени средства за текущи
ремонти, за изграждане на нови паркоместа в кварталите на града, да бъдат обособени нови
паркови зони, ще продължи и облагородяването на нови пространства в кварталите.
Капиталовите проекти може да видите в списъка!
Част от средствата са предвидени за:
- проектиране на нови улици, някои от които досега не са имали настилка. Считаме, че те са
важна връзка с кварталите, в които се намират;
- за проектиране на ПУП /подробни устройствени планове/ на зони и квартали, които искаме
да развиваме дългосрочно. Една част от тях са подходящи за бъдещи инвеститори;
- предвидено е обемът на социалните услуги, които предлага община Ямбол, да бъде
увеличен чрез кандидатстване по програма „Топъл обяд", с която ще можем да помогнем на
1000 социално слаби съграждани;
- желанието ни е да се извърши ремонт на част от сграда, която да бъде обособена като
Приют за бездомни лица. Това ще бъде възможно след приключване на ремонтните
дейности. Тази дейност ще е държавно делегирана и държавата ще поеме разходите на
обслужващия персонал;
-тази година ще започне изграждането на централизирана система за видеонаблюдение на
над 160 броя камери, която предвиждаме да бъде надграждана през следващите години.
Сумата, предвидена към момента, е в размер на 242 645 лева с ДДС. За сравнение - сумата,
с която предното ръководство изгради видеонаблюдение с 50 броя камери по улиците
„Преслав" и „Г. Бенковски", беше в размер на 212 529 лева с ДДС;
- Община Ямбол ще продължи да инвестира средства в създаването на безопасна за
пешеходците среда чрез ремонтни дейности на тротоари, мостове, пътеки, с приоритет на
тези, които се намират в близост до детски градини и учебни заведения;
- осигуряване на 200 000 лева по програмата „Децата на Ямбол", целяща да стимулира
раждаемостта в града.

През 2021 година ще започнат и дейностите по ключови проекти с европейско финансиране,
сред които:
- „Създаване на Кризисен център в община Ямбол" – на стойност 249 776,19 лева.
Капацитетът на услугата е за 12 лица, които ще ползват услугите за не повече от 6 месеца в
рамките на една календарна година;
- „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол – втора фаза" –
стойност: 1 978 901,64 лева (за част от улица „Търговска");
- след повече от 30 години предстои ремонт на Художествена галерия „Жорж Папазов" на
стойност 4 225 251,68 лева;
- „Ремонт на Музей на бойната слава" на стойност: 1 656 355,60 лева;
- „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей" на стойност 1 310 082, 09 лева;
- „Ремонт и модернизация на Младежки културен център" на стойност 4 122 625,83 лева.
Предстои и работа по обекти, благодарение на получената финансова подкрепа от
държавата към Община Ямбол:
- капиталов ремонт на спортна зала „Диана" в размер на 4 000 000 лв. В момента се работи
по проект и се изготвя количествено-стойностна сметка;
- ремонт и реконструкция на улицата от бензиностанция „Шел" до улица „Атанас Кратунов"
в жилищен комплекс „Златен рог" на стойност 2 390 560 лева;
- предвидени са 950 000 лева за изграждане на тротоари и тротоарни настилки.
Община Ямбол има готовност да поднови и програмата за саниране на жилищни блокове,
38 на брой, както и да окаже помощ на гражданите при подаването на новите заявления и
документи за кандидатстване.

