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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 № 417, 
взето с Протокол № 50 от 26.09.2019 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 

2018 година 

Днес, 18.09.2019 година /сряда/ 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 2018 
година.  

На обсъждането присъстваха: 
Г-жа Анка Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим;  
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; 
Г-жа Златка 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; 
Г-жа Кръстина Димова – Ръководител на Звено за вътрешен одит 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 на Годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за 
средства от Европейския съюз на Община Кричим за 2018 година бе открито от 
водещия на обсъждането г-жа Анка Хаджиева – Председател на Общински съвет при 
Община Кричим. Тя поздрави присъстващите в заседателната зала и благодари за това, 
че са се отзовали на поканата и са активни, и съпричастни в обсъждането на годишния 
отчет за изпълнението на бюджета, и на сметките за средства от ЕС на Община Кричим 
за 2018 година, и обясни, че основанието за провеждане на мероприятието е Закона за 
публичните финанси, подчерта също, че има законов срок за всяка една българска 
община, кмета е задължен да внесе Отчета за изпълнението на бюджета за предходната 
година в общинския съвет и Председателя на Общински съвет има ангажимент на 
основание чл. 140, ал. 4 от ЗПФ да отправи поканата към всички заинтересовани страни 
и лица, да обяви на обществеността, като посочи час, дата и място на неговото 
провеждане, което е направено в законоустановеният срок. Разясни също, че по 
смисъла на Закона за публичните финанси самото представяне на Отчета, включително 
и материалите по неговото обсъждане се извършва от Общинска администрация в 
лицето на Кмета на Община Кричим. Поясни, че съгласно Закона за публичните 
финанси е наложително да бъдат съобразени срокове: до края на м. Август е срока,  в 
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който Кмета на Общината трябва да внесе Годишния доклад за изпълнението на 
бюджета за 2018 година, съответно Председателя на Общинския съвет след това е 
задължен да организира публичното обсъждане на изпълнението на Отчета и протокола 
от това обсъждане се прилага към Отчета, изготвен от Кмета на Общината и в тази 
връзка е организираното мероприятие. Кратък е срока, в който Общинския съвет следва 
да разгледа и да одобри евентуално Отчета за изпълнението на бюджета за предходната 
финансова година. За максимално стегнатото  и бързо протичане на публичното 
обсъждането  даде думата на г-н Атанас Калчев – Кмет на Община Кричим и след това  
на г-жа Мария Гичева - Директор „АПИОФСД” към Община Кричим, които в резюме 
да коментират акцентите на изпълнението на бюджета за 2018 година, по показателите 
по които той е бил приет, максимално и систематизирано да го представят, кои са били 
силните, кои са били слабите места по време на изпълнението на Годишния бюджет, 
както и затрудненията, които са изпитали и дали тези показатели, които са били 
заложени, са били постигнати такива, каквито ги изисква и Закона за публичните 
финанси и самата Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна 
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнението и отчитане на 
бюджета на Община Кричим, тъй като на практика кметът е първостепенния 
разпоредител с Бюджет в Община Кричим, а ако  има въпроси от страна на 
присъстващите ще бъде отговорено  след това. Подчерта също, че двете с г-жа 
Георгиева, която е Председател на Постоянната комисия по бюджет, финанси, 
европейски програми и проекти, местно самоуправление към ОбС-Кричим се 
ангажират да представят на вниманието на Общински съвет как е протекло 
обсъждането на Отчета и  какви са били актуалните въпроси, поставени по време на 
обсъждането. 

Г-н Атанас Калчев поздрави присъстващите и предложи да бъде дадена думата 
на  г-жа Мария Гичева, в качеството й на Директор „АПИОФСД” при Община Кричим 
да представи Годишния доклад за касовото изпълнение на бюджета на община Кричим 
към 31.12.2017 година по параметри и както поясни  г-жа Хаджиева, ако на някой нещо 
не му е ясно ще бъде отговорено на поставените въпроси. Подчерта, че всички са 
наясно в хода на изминалата 2018 година какво се е случвало и как се е случвало. 

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 31.12.2018 година. 

Г-жа Мария Гичева поздрави присъстващите и поясни, че Бюджета на Община 
Кричим за 2018 година е приет с Решение № 261, взето с Протокол № 30 от 30.01.2018 
година на Общински съвет при Община Кричим, първоначалната рамка на бюджета е в 
размер на 5 241 104 лв. приходи за делегирани от държавата дейности 3 242 223 лв., 
приходи от общински характер 1 998 881 лв. През годината са направени няколко 
актуализации на Бюджета, които основно касаят Образованието, допълнително дадени 
средства за обезщетения, за пътни на учителите, за учебници. Има актуализации по 
Програмите ни за временна заетост. В края на годината е получен първия транш от 
Проекта, чиято реализация е започнала през тази година за изграждане на Тласкателен 
водопровод. В края на годината е получен аванса за Общия устройствен план за 
изработка на Общия устройсвен план. Актуализирания бюджет към 31.12.2018 година е 
3 624 433лв. са държавните дейности, отчет за държавните дейности е 3 446 406 лв., 
налични останали в държавните дейности 177 828 лв. Основен и най-голям дял в 
държавните дейности са във функция „Образование” и наличностите са основно техни. 
Местните дейности приходи с общински характер след актуализациите са 2 619 114лв, 
а отчета е 2 043 492лв, тук също има известен остатък в края на годината в дейност 
„Чистота”, които са разплатени още през м. Януари. Разходите по държавни дейности 
са 3 624 433лв. - бюджет, отчет 3 446 406лв.; в общинските дейности 2 558 111лв, 
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актуализиран бюджет към 31.12.2018 год. - 1 983 481лв – отчет. И дофинансиране 
дейностите в Детската кухня, там субсидията, която е разчетена от Министерство на 
финансите е само за персонала, другите разходи по нея са местна дейност и се 
дофинансира от общинския бюджет. Дофинансират се и заплатите в дейност 437 
Здравни кабинети в детските градини и училищата и подчерта, че там има известен 
недостиг и всяка година броя на учениците намалява. За брой деца, по Наредба 3  на 
800 деца, имат право на едно медицинско лице, а е известно, че нашите деца вървят към 
тази бройка, но за да има такова лице и в трите училища се дофинансира дейността и е 
осигурено и в трите училища медицински сестри. 

Г-н Атанас Калчев направи допълнение и поясни, че за да са обезпечени 
училища и детски градиини с медицински сестри, това недостатъчно финансиране, 
което е за тях от държавната субсидия, се поема от Общината и поясни, че това са 
парите от всички тези приходи, които са длъжни да събират къде по нормалния начин, 
къде по зорноволния начин като цяло. Подчерта също, че тези неща трябва да се 
обезпечават така, както и осветлението на града, и както трябва да се обезпечава 
всичко, което е ангажимент на общината. Изразеното недоволство от някои граждани 
за размера на наеми, такси…, трябва да знаят, че държавата вменява задължения, 
ангажименти на общините, които много често са финансово необезпечени. Несериозно 
е да се остави без медицински персонал детските градини и училищата и други 
дофинансирания от местния бюджет. 

Г-жа Мария Гичева продължи с представянето и обясни, че това са основните 
параметри като план и изпълнение на Бюджета. Подчерта, че през годината са 
действали няколко проекта по Оперативни програми. Изпълнението на проект 
„Осигуряване на топъл обяд” започнало през 2016 като бюджетна дейност, но през 2018 
и ще продължи и през 2019, като проект финансиран от Оперативна програма със 
средства от Европейския съюз. За миналата година са усвоени и разходвани 70 136 лв 
за 98-99 човека, които се хранят по този проект. Приключен е през миналата година 
проект „Независим живот за хората с увреждания в община Кричим” като финансиран 
от Оперативна програма, а през 2018 година и 2019 година е вече бюджетна дейност и 
продължава и към момента. 35 193лв са усвоени като Оперативна програма, останалите 
са получени като трансфер в Бюджета. Освен това има Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси – проект „Обучение и заетост на младите хора”, като по него са 
усвоени 69 533лв. В Образованието е действало и в двете училища проект „Твоят час”, 
където са усвоили 62 476 лв. Също по програмите за временна заетост с европейски 
средства е осигурен проект „Работа” и са усвоени 51 273 лв през 2018 година. Това е 
като цяло представяне по дейности, ако има въпроси ще подаде по-подробна 
информация. В местните дейности, както г-н Кмета се изрази за какво се осигуряват 
парите в местните дейности, за уличното осветление за миналата година са разходвани 
108 472 лв., в тях са включени ел.енергията за уличното осветление и текущите 
ремонти и други разходи, които са правени през годината на самото улично осветление. 

Г-н Атанас Калчев вмъкна и „отстреляни” осветителни тела и лампи… 
Г-жа Мария Гичева продължи изказването си и поясни, че в Младежки дом са 

разходвани 40 153лв, това е за издръжка на всички кръжоци, двама души персонал има 
там. За поддръжка на Поликлиниката  има 12 000 лв.; за Домашен социален патронаж 
95 243лв. Личните асистенти миналата година след оперативната програма продължиха 
като бюджетна дейност и 214 220лв. са преведени по нея. 

Г-жа Анка Хаджиева се обърна към г-жа Мария Гичева с искане да бъде 
представено в по-обобщен вид процентното съотношение за събираемостта на местните 
данъци, местните такси, заложено първоначално по бюджет и към 31.12.2018 година, в 
процентно съотношение как е вървяла събираемостта на местните данъци и на 
местните такси. 
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Г-жа Мария Гичева информира присъстващите, че за имуществените данъци 
като цяла цифра – данък сгради и МПС-та, изпълнението е 99%, началния бюджет е бил 
460 200лв., отчета към 31.12.2018г. е 456 300лв., подчерта, че това е много висок 
процент на събираемост. Общинските такси, които включват всички такси, които се 
събират са: 727 535 лв. е началния бюджет, отчета е 690 794 лв, изпълнението е 95 %; 
приходи и доходи от собственост, това са отдадените под наем сгради – 84 000лв. е 
началния бюджет, отчета е 94 343 – 112 % е изпълнението. Постъпленията от печалба 
са от продажба на ДМА сравнително по-нисък процент, миналата година имаме само 
49 000 реализирани приходи от продажба. 

Г-жа Анка Хаджиева зададе въпрос от името на съгражданите си, пак по 
същество с приемането на Бюджета за 2018 година е приет и списъка с така наречените 
капиталови разходи, или Инвестиционната програма на Общината за 2018 година. 
Какво е постигнато и какво не е изпълнено от тази Инвестиционна програма. 

Г-жа Мария Гичева отговори и информира присъстващите, че по Капиталовата 
програма, ремонт на сграда общинска администрация, частично е направен миналата 
година половината, другата половина е реализирана тази година около 50 000лв. в 
момента не е пред мен Списъка, около 50 000лв. е ремонта. 

Г-жа Анка Хаджиева благодари на г-жа Гичева за това, че представи в обобщени  
и кратки думи в резюме изпълнението на Бюджета за 2018 година. Прикани 
присъстващите за въпроси, мнения, коментари, препоръки по отношение на така 
представения Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2018 година. 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 и Бюджета да е 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.  

От страна на присъстващите не бяха зададени въпроси. 
Г-жа Анка Хаджиева подчерта също, че тази година м. Август е била последната 

вноска за единия кредит, което означава, че оттук-нататък Общината ще разполага с 
малко по-голям ресурс, който ще може да заделя за капиталови разходи, защото всеки 
има идеи, всеки има желания, кметовете си имат и мечти, които са в полза на 
гражданите, на обществото, на града, но без пари те не могат да се случат. Този 
финансов ресурс, който е общински приход се освобождава и може да се ползва 
рационално и активно, за да се реализират всички онези капиталови неща, които до 
момента са били в застой, не защото са били неглижирани или някой не се е присетил 
да го направи, а поради недостатъчно финансов ресурс. Пожела на г-н Кмета след 27-
ми октомври пак да стои на този стол и да има повече пари, и да направи повече неща – 
видими и полезни за града ни. 

Поради липса на последващи въпроси, изказвания и предложения, г-жа Анка 
Хаджиева – Председател на Общински съвет при Община Кричим искрено 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 2018 
год., за проявения интерес за финансовото състояние на Общината за 2018 година и в 
17.30 часа закри публичното обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на 
бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Кричим за 2018 
година. 

Протоколчик:  
/Кр. Манолова/  


