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Приложение № 10 
към Решение № 44, взето с 
Протокол № 4 от 27.01.2016г. 
на ОбС  Кричим 

П Р О Т О К О Л 
от проведено публично обсъждане на проекто – бюджет 2016 

Днес,  30.11.2015  година,  от  17:00  часа,  на  основание  чл.84,  ал.2  от  Закона  за 
публичните  финанси,  във  връзка  с  чл.  31,  ал.1  от  Наредбата  за  условията  и  реда  за 
съставяне  на  тригодишна  бюджетна  прогноза  за  местните  дейности  и  за  съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета  в зала №21 на община Кричим се проведе 
публично обсъждане на проекто – бюджета за 2015 година при следния дневен ред: 

1. Отчет Бюджет 2014 г; 
2.  Програмата  за  управление  и  разпореждане  с  имоти  общинска  собственост  – 

2016 година; 
3. Проект на Бюджет за 2016 г.; 
4. Тригодишна бюджетна прогноза за периода 20162018 год. На постъпленията от 

местни приходи и на разходите за местни дейности. 

Гн Атанас Калчев – кмет на община Кричим откри публичното обсъждане и даде 
думата на гжа Мария Гичева – Директор “Финанси” при община Кричим. 

По точка 1 от дневния ред: Гжа Гичева представи отчета на бюджета за 2014 г. 
Съгласно представения отчет изпълнението на проходите е както следва: 

  приходи от местни данъци – 109 % 
  приходи от наеми и такси – 93 % 
  приходи от продажби на активи – 15% 

При изпълнение на разходите са отчетени следните стойности: 
  разходи  за  държавни  дейности  при  бюджет  3 009 377  лева  са  извършени 

разходи  в  размер  на  2 886 311  лева,  на  лице  е  преходен  остатък  в  размер  на 
123 065 лева. 

  разходи за местни дейности при бюджет 1 946 991 лева са извършени разходи 
в  размер  на  1 598 383  лева  и  разходи  за  дофинансиране  при  бюджет  27 820 
лева са извършени разходи в размер на 26 338 лева, налице е преходен остатък 
в размер на 73 897 лева. 

По точка 2 от дневния ред: На основание разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона 
за общинската собственост и чл.4, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление 
и  разпореждане  с  общинско  имущество  инж.  Рангелова  –  Директор  на  дирекция 
„УТ,ГР,МДТ  и  ХД”  представи  Годишната  програма  за  управление  и  разпореждане  с 
имоти – общинска собственост, която има отворен характер, позволяващ гъвкавост при 
изпълнението  и  може  да  се  актуализира  през  годината  в  зависимост  от  конкретните 
условия и нормативната уредба. 

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Кричим за управление 
и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 година и съдържа:
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 Прогноза  за  очакваните  приходи  и  необходимите  разходи,  свързани  с 
придобиването, управлението и разпореждането с имоти  общинска собственост; 

  Описание  на  имотите,  които  общината  има  намерение  да  предложи  за 
предоставяне под  наем,  за  продажба,  за  внасяне  като  непарична  вноска  в  капитала  на 
търговски  дружества,  за  учредяване  на  ограничени  вещни  права,  за  публичночастно 
партньорство или за предоставяне на концесия; 

 Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна 
срещу имоти на граждани или юридически лица с подробно описание на нуждите и вида 
на имотите, които общината желае да получи в замяна; 

  Описание  на  имотите,  които  общината  има  намерение  да  придобие  в 
собственост, и способите за тяхното придобиване; 

  Обектите,  за  изграждането  на  които  е  необходимо  отчуждаване  на  частни 
имоти; 

 Общинските обекти от първостепенно значение  по смисъла на §5, ал.1, т.73 от 
ДР на ЗУТ   общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа или други 
съоръжения  за  третиране  на  отпадъци,  гробищни  паркове,  както  и  други  обекти   
публична общинска собственост. 

По  точка  3  от  дневния  ред:  Гжа  Гичева  представи макрорамката  на  бюджет 
2016  година от  която  стана  ясно,  че прогнозната  стойност на общият бюджет ще бъде 
4 755  900  лева.  Държавни  дейности  2 753  700  лева, местни  дейности  2 002  200  лева,  в 
това  число  изравнителна  субсидия  593  100  лева  и  капиталова  субсидия  62  300  лева,  а 
очакваните приходи в частта държавни дейности под формата на общата субсидия са  в 
размер на 2 753 700 лева. 

По  точка  4  от  дневния  ред:  Гжа  Гичева  представи  тригодишната  бюджетна 
прогноза, която съдържа прогнозни стойности за местните дейности и с нея се очертават 
възможностите на общината да финансира тези дейности. 

След  като  гжа  Гичева  приключи  с  изказването  си,  Кметът  даде  думата  на 
гражданите  за  поставяне  на  въпроси  и  предложения.  В  17.30  часа  гн Атанас Калчев, 
благодари на всички участници в публичното обсъждане и закри заседанието. 

ПРОТОКОЛИСТ:    /п/ 
/Дерия Мейманова/


