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Приложение № 10 
към Решение № 35, взето с 
Протокол № 5 от 04.02.2020 г. 
на ОбС - Кричим 

П Р О Т О К О Л 
от проведено публично обсъждане на проект на бюджет за  

2020 година на община Кричим  

Днес, 21.01.2020 година, от 17:00 часа, на основание чл. 84, ал. 6 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 на община Кричим,  в зала  № 21 на 
общинска администрация се проведе публично обсъждане на проекто – бюджета за 2020 
година при следния дневен ред: 

1.  Проект на бюджет на община Кричим за 2020 година. 
2. Инвестиционна програма на община Кричим за 2020 год. 

Г-н Атанас Калчев – кмет на община Кричим поздрави присъстващите и откри 
публичното обсъждане, като подчерта, че във връзка с разпоредбите на Закона за 
публичните финанси и указанията на Министерство на финансите, и в регламентирания 
срок е необходимо да се проведе настоящото публично обсъждане на проекта на 
бюджета за 2020 година, като задължителна част от процедурата преди разглеждането и 
приемането на годишния бюджет от Общинския съвет. 

 Г-н Калчев заяви, че ще предостави думата на г-жа Гичева да представи по-
детайлна информация по отделните дейности, функции и параграфи, но преди това иска 
да даде конкретика във връзка с очакваното най-вече от служителите на 
администрацията увеличение на размера на трудовите възнаграждения с 10%. Той 
поясни, че това няма как да се случи за всички еднакво по 10%, тъй като според 
информация от Министерство на финансите към месец септември 2019 год., разчетите 
показват, че 72.58% от общите разходи на община Кричим са за заплати на 
администрацията, което е притеснително за общината по отношение на контролиращите 
я звена и в тази връзка субсидията, която е отпусната за община Кричим не позволява, на 
практика не е достатъчна за увеличение от 10% еднакво за всички служители, с оглед 
разликите в месечните възнаграждения за отделните длъжности към момента. В Закона 
за държавния бюджет на РБ ясно и точно е упоменато, колко е заплатата на кмета, тя е 
определена от държавната субсидия. Няма да се правят предложения до Общински съвет 
за увеличение на заплатата на кмета извън субсидията, която е предоставена от 
държавата. По никакъв начин не желае да натоварва бюджета на общината, дори и чрез 
решение на Общински съвет за увеличение на заплатата, а от там респективно на всички 
останали, защото бюджета на общината не е с неограничени възможности и внимателно 
трябва да се планират, както всички приходи, така и всички разходи. Спазвайки  
указанията на МФ и отчитайки действителната ситуация в община Кричим, г-н Калчев 
подчерта, че ще се преустанови допълнителното заплащане на труд за постигнати 
резултати, когато не е в извън работно време. Ще бъдат спазени указанията на ПМС - то 
за минималния процент увеличение, който трябва да бъде не по-малко от 3% и до 10%. 
Ще бъде направена атестация и ще се прецизира процента за увеличение на заплатите на 
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служителите, който няма да бъде еднакъв за всички. Служителите, които са и 
едновременно и в пенсия няма да получат увеличение, както и новоназначените 
служители, тъй като те са стартирали работа в администрацията без какъвто и да е 
професионален опит и е редно първо да покажат резултати. За работа по европейските 
проекти, по които ще се кандидатства и предстои да бъдат изпълнявани, ако са заложени 
средства за възнаграждения на Екип за управление на проекта в бюджета на съответния 
проект, допълнителни възнаграждения в рамките на определения лимит ще им бъдат 
изплащани единствено и само при условие, че се работи в извънработно време. За 
директорите на детските градини, г-н Калчев подчерта, че е добре да знаят, че техните 
желания и искания за увеличение на оклада за децата ще бъдат удовлетворени и в 
проекта на бюджета за целта е заложено увеличение с 0,30 лв спрямо 2019 г. Въпреки, че 
се срещат затруднения по отношение осигуряване на средствата за тези медицински 
сестри, които са изцяло на издръжка на общината, е добре да се знае, че няма да се 
променят щатовете и ще се запазят работните им места със съответните възнаграждения.  

  След като приключи с изказването си г-н Атанас Калчев – кмет на община 
Кричим, даде думата на г-жа Мария Гичева – Главен счетоводител, бюджетен при 
община Кричим да представи макрорамката на бюджета за 2020 година, както и 
инвестиционната програма на община Кричим за 2020 години.  

Г-жа Гичева запозна присъстващите със сборния бюджет на общината, които към 
момента е все още проект, както следва:  

Общият бюджет за годината е 6 528 296 лева. В това число държавни дейности 
4 123 568  лева и местни дейности 2 404 728 лева. По време на обсъждането стана ясно, 
че очакваните приходи в частта държавни дейности под формата на общата субсидия са 
4 007 539 лева в параграф/§ 3111.  

І. Очакваните приходи от местни дейности в размер на  2 056 773 лева са 
както следва:  

§100 -   Данък върху доходите на физическите лица /патентен данък/ :10 000 лв. 
§1300 - Имуществени и други местни данъци : 514 100 лв. 
§2400 – Неданъчни приходи : 89 000 лв. 
§2700 - Общински такси : 968 000 лв. 
§2800 – Глоби, санкции и наказателни лихви : 44 000 лв. 
§3600 – Други неданъчни приходи :  12 000 лв. 
§3700 -  Внесен ДДС и други данъци върху продажбите: 29 407 лв.  
§4000 – Постъпления от продажба на нефинансови активи: 448 980 лв. 
§3112 -  Изравнителна субсидия  : 707 100 лв. 
§3113 -  Капиталова субсидия : 137 300 лв. 
Намаление на прихода §83 и §82:  165 907 лв. кредити 

ІІ. Очакваните разходи в частта държавни дейности в размер на 4 123 568 
лева са разпределени по функции: 

Функция 1 – Общи държавни служби : 563 600 лв. 
Функция 2 – Отбрана и сигурност : 161 699 лв. 
Функция 3 – Образование : 3 056 133 лв. 
Функция 4 – Здравеопазване : 135 608 лв. 
Функция 5 – Социално осигуряване, подпомагане и грижи : 164 768 лв. 
Функция 7 – Почивно дело, култура, религиозни дейности : 41 760 лв. 

ІІІ. Разходите в местни дейности – 2 258 014 лева са разпределени: 
Функция 1 – Общи държавни служби : 524 267 лв. 
Функция 3 – Образование : 244 093 лв. 
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Функция 4 – Здравеопазване : 67 642 лв. 
Функция 5 – Социално осигуряване, подпомагане и грижи : 247 106 лв. 
Функция 6 – Жилищно строителство, БКС и опазване на ОС : 859 908 лв.
Функция 7 – Почивно дело, култура, религиозни дейности : 49 896 лв. 
Функция 8 – Икономически дейности : 288 697 лв. 
Функция 9 – Разходи некласифицирани в др. дейности и резерв : 75 405 лв. лихви 

и такси по кредити 

ДОФИНАНСИРАНЕ: 146 714 
Функция 1 Общи държавни служби: 39 160 лв.  
Функция 4 Здравеопазване: 54 554 лв. 
Функция 3 Образование: 5000 лв. 
Функция 7 Почивно дело, култура: 48 000 лв. 

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 

2020 ГОДИНА

1. Целева субсидия за капиталови разходи 
   Местни дейности 

           д. 122 Общинска администрация

137 300

           § 5100 Основен ремонт 
Основен ремонт сграда община                                                                   

д. 524 Домашен социален патронаж 
           § 5100 Основен ремонт 
            Газифициране на сграда Социален дом           

Дофинансиране
             д. 738 Читалища 
           § 5100  Основен ремонт 
           Основен ремонт покрив сграда Читалище                                     

2. Капиталови разходи със субсидия от 2019

Местни дейности 
            д. 469 Други дейности по здравеопазването 
          § 5100 Основен ремонт  
            Основен ремонт покрив сграда градска поликлиника 

д. 122 Общинска администрация 
          § 5100 Основен ремонт  
            Основен ремонт покрив сграда община 

3. Капиталови разходи със собствени средства 
           Държавни дейности 
д. 322 Общообразователни училища 

          § 5201 Придобиване на компютри и хардуер 
             Компютър  

49 700

39 600

48 000

65 242

60 142

5 100

75 770

800



4

Местни дейности 
д. 122 Общинска администрация 

          § 5100 Основен ремонт  
            Основен ремонт покрив сграда община 
          § 5201 Придобиване на компютри и хардуер 
             Компютри 2 бр.  

д. 619 Други дейности жилищно строителство,                                         
           благоустройство и регионално развитие                     
           § 5100 Основен ремонт  
            Основен ремонт покрив сграда бивше ТКЗС                 

4. Капиталови разходи с преходен остатък от 2018 година 

        Местни дейности
       д. 619 Други дейности жилищно строителство,       
           благоустройство и регионално развитие                     
           § 5309 Други недълготрайни активи 
                       Общ устройствен план  

Дейност 603 ВиК 
§ 5206 Инфраструктурни обекти 

Тласкателен водопровод                                                                            

42 700

2 270

30 000

164 160

23 040

141 120

С това г-жа Гичева приключи с изказването си и каза, че е на разположение да 
отговаря на евентуални въпроси. 

Г-н Атанас Калчев направи допълнение като заяви, че общинската дейност 
„Чистота“ няма да се предоставя на частна фирма за външни услуги, а си остава като 
дейност към община Кричим, защото това е проверено в практиката, че най-ефективният 
контрол на дейностите по сметопочистване, сметосъбиране и сметоизвозване се 
осъществява, когато тези дейности се извършват от служители на общината, след което 
даде думата на присъстващите за поставяне на въпроси и предложения.  

Г-жа Анка Хаджиева – Председател на Общински съвет при община Кричим 
постави следния въпрос към г-жа Гичева: Предвиден ли е финансов ресурс за 
изготвянето на стратегическите документи важни за общината, за които тази година е от 
особено значение – нов Общински план за развитие, Програма за опазване на околната 
среда и др. такива? 

Г-жа Мария Гичева – Да има предвидени средства за всичко. 

Г-жа Анка Хаджиева – Председател на Общински съвет при община Кричим 
постави следния въпрос към г-н Калчев: Адмирирам Вашето решение да се преустанови 
практиката за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, тъй като те 
невинаги са осезаеми и измерими, резултатите имам предвид. Но ако имате отсъстващ за 
дълго време служител – в болнични, неплатен отпуск или пък в майчинство, неговите 
задължения се възлагат на определен служител или се разпределят между служители, 
защото задълженията на този отсъстващ служител не могат да бъдат замразени до 
неговото завръщане, те трябва да бъдат изпълнявани. По силата на КТ се позволява 
допълнително възнаграждение до 50 % от заплатата на замествания служител, което се 
изплаща на база сключено допълнително споразумение за срок не по-дълъг от 6 месеца, 
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и ако Вие прецизирате този вариант дали няма да е по-добре за работата на 
администрацията, защото тогава ще се знае не само кой получава допълнителни 
средства, но и за какво ги получава, и ще носи и отговорност за качеството на 
изпълнението им? 

Г-н Атанас Калчев -  Ще бъдат прецизирани нещата, ще бъдат съобразени при 
разглеждането и вземането на решение по отношение на такива случаи на дълго  време 
отсъстващи служители, чийто длъжности са незаети от заместници, и съответно 
задълженията им ще се възложат и всичко ще бъде регламентирано.   

Г-н Калчев отправи запитване към присъстващите дали има и други въпроси, на 
които да бъде своевременно отговорено. Такива не постъпиха. 

Поради изчерпване на изказванията и питанията, г-н Атанас Калчев благодари на 
всички участници в публичното обсъждане и закри заседанието в 18.10 часа. 

ПРОТОКОЛИСТ:            /п/                                        
   /Виолета Дачева/


