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ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 

тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 
e-mail: obs_krichim@abv.bg

        Приложение към Решение № 219, 
        взето с Протокол № 24 от 26.09.2017 г. 
        на ОбС - Кричим 

П Р О Т О К О Л 

от  
публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета  
и на сметките за средства от Европейски съюз на община Кричим за 

2016 година 

Днес, 14.09.2017 година /четвъртък/ от 17.00 часа в заседателна зала № 21 на 
Община Кричим се проведе публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението 
на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Кричим за 2016 
година.  

На обсъждането присъстваха: 
Г-жа Анка Самуилова Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община 

Кричим и г-жа Нели Георгиева - Председател на ПК по бюджет, финанси, европейски 
програми и проекти, местно самоуправление към ОбС-Кричим ; 

Г-н Атанас Калчев – Кмет на Община Кричим; 
Инж. Нурджан Ристемова – Заместник-кмет на Община Кричим; 
Г-жа Златка Жечева Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим; 
Г-жа Величка Бучова – Секретар на Община Кричим; 
Г-жа Мария Гичева – Директор дирекция „АПИОФСД” към Община Кричим. 
Инж. Светлана Рангелова – Директор дирекция „УТГРМДХД” при Община 

Кричим. 
На обсъждането присъстваха представители на Общинска администрация, 

Център за обществена подкрепа, НЧ „Пробуда- 1912”, Общински младежки дом, 
Дневен център за стари хора и граждани. 

Обсъждането бе открито от водещия на обсъждането г-жа Анка Хаджиева – 
Председател на Общински съвет при Община Кричим. Тя поздрави присъстващите в 
заседателната зала, като обясни, че основанието за мероприятието е Закона за 
публичните финанси и Председателя на Общински съвет има ангажимент на основание 
чл. 140, ал. 4 от ЗПФ да отправи поканата към всички заинтересовани страни и лица, 
което е направено в законоустановения срок, разясни също, че самото представяне на 
Отчета се извършва от Общинска администрация в лицето на Кмета на Община 
Кричим. Обясни, че с изменението на Закона за публичните финанси е наложително да 
бъдат съобразени новите срокове, до края на м. Август е срока,  в който Кмета на 
Общината трябва да внесе Годишния доклад за изпълнението на бюджета за 2016 
година, а Общинския съвет до края на м. Септември на текущата година следва да 
приеме този Отчет за предходната финансова  година. Благодари  на присъстващите за 
това, че са се отзовали на поканата. За максимално стегнатото  и бързо протичане на 
публичното обсъждането  даде думата на г-н Атанас Калчев – Кмет на Община Кричим 
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и на г-жа Мария Гичева - Директор „АПИОФСД” към Община Кричим, които в резюме 
да коментират акцентите на изпълнението на бюджета за 2016 година. 

Г-т Атанас Калчев поздрави присъстващите и предложи да бъде дадена думата 
на  г-жа Мария Гичева, в качеството й на Директор „АРИОФСД” при Община Кричим 
да представи Годишния доклад за касовото изпълнение на бюджета на община Кричим 
към 31.12.2016 година. 

Г-жа Анка Хаджиева даде думата на г-жа Мария Гичева да представи кратко и 
систематизирано основните пунктове в Отчета за касовото изпълнение на бюджета на 
Община Кричим към 31.12.2016 година. 

Г-жа Мария Гичева поздрави присъстващите и поясни че, Бюджет за 2016 
година е приет с Решение № 44, взето с Протокол № 4 от 27.01.2016 година на 
Общински съвет при Община Кричим в размер на 4 818 883 лв. приходи за делегирани 
от държавата дейности 2 941 342 лв., приходи от общински характер 1 877 541 лв. По 
разхода, държавни дейности  2 941 342 лв., общински дейности 1 877 541 лв., в т.ч. са 
113 256 лв. дофинансиране на държавните ни дейности. Актуализирания бюджет и 
Отчета към 31.12.2016 година изглежда така, приходите са увеличени 3 143 847 лв 
актуализиран бюджет, отчет  2 890 004 лв., общински характер 1 924 899 лв 
актуализиран бюджет, отчет 1 638 078 лв , увеличението на приходите е общо взето от 
увеличението на общата допълваща субсидия в държавните дейности и получени 
трансфери, които са  доста през годината: трансфери от МТСП от Програмите ОСПОЗ, 
за изборите, от Агенция пътища. Подчерта, че това е като цифри по бюджета. По 
извънбюджетните сметки: от Държавен фонд „Земеделие” през тази година е  отчитане 
само на училищния плот в двете детски градини и НУ  „Васил Левски” 5 187 лв. По 
Оперативна програма „Околна среда” всичко е приключено по проекта, последното 
разплащане е  било миналата година по средата, получен е трансфер 1 925 171 лв., от 
които 912 465 лв. е възстановен заем на Министерството на финансите, с останалите е 
погасен частично кредита, изтеглен по приключване на проекта. По Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” включва двата проекта „Осигуряване на 
топъл обяд в Община Кричим” и „Независим живот на хората с увреждания в Община 
Кричим” През годината са получени и  разходвани 210 317 лв., започнал е миналата 
година, но всъщност се реализира тази година, една нова Оперативна програма за 
Община Кричим, трите училища са имали движение и дейности  по нея, на края на 
годината е получен трансфер по нея в размер на 21 511 лв. по Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж” . Тази година продължават да работят 
по нея училищата, не са приключили още. Това са цифрите като цяло представени в 
Отчета за миналата година.  

Г-жа Анка Хаджиева благодари на г-жа Гичева за това, че представи в обобщени  
и кратки думи в резюме изпълнението на Бюджета за 2016 година. Прикани 
присъстващите за въпроси по отношение на така предоставената информация, поясни, 
че е за изминал период. Подчерта, че от представените цифри от г-жа Гичева не може 
да се пропуска факта,  че Община Кричим е приключила сравнително добре 
финансовата година по отношение на основните задължения, които има, както към 
училища и детски градини, така и към делегираните дейности, в т.ч. и към Общинска 
администрация, това е показателно, че колкото и да сме обременени от дългосрочен и 
краткосрочен заем се съумява Бюджета да е що-годе в прилично състояние и да са 
обезпечени тези задължителни дейности и услуги, които се предоставят на нашите 
съграждани. Още веднъж бяха приканени присъстващите за задаване на въпроси по 
информацията, която е представена по отношение на средствата, които са усвоявани от 
Общината проекти, финансирани, предимно с европейски средства и национални 
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такива. Пожела Отчета на бюджета за 2017 година да съдържа повече такива цифри за 
усвоени такива помощни, донорски средства! 

От страна на присъстващите не бяха зададени въпроси. 
След като нямаше въпроси, изказвания и предложения г-жа Анка Хаджиева – 

Председател на Общински съвет при Община Кричим благодари на участниците в 
публичното обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките 
за средства от Европейския съюз на Община Кричим за 2016 год. и го закри в  17.30   
часа. 

    Протоколчик:  
      /Кр. Манолова/  


