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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 35 

Протокол № 5 от 04.02.2020 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно
Приемане на бюджета на община Кричим за 2020 година. 
Вносител:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Докладва:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Становища: ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; 
ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на 
територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, 
общинска собственост и комунална дейност и  ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2, ал. 
3 и ал. 4, чл. 95, чл. 96 и чл. 39 от Закона за публичните финанси,  във връзка с 
разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Р България за 2020 година, ПМС  
№ 381/30.12.2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 година и Наредбата за 
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните 
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 
Кричим и след проведеното поименно гласуване, Общински съвет при община 
Кричим: 

РЕШИ: 

I. Приема бюджета на Община Кричим за 2020 г., както следва: 

1. По прихода: 6 578 296

1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности                  4 123 568 
1.1.1. Обща  субсидия 4 007 539
1.1.2. Преходен остатък 01.01.2019 г./Приложение № 5/ 160 035
1.1.3. Събрани средства от сметки за СЕС                                             44 006- 
1.2. Приходи с общински характер 2 454 728
1.2.1. Данъчни приходи 524 000
1.2.2. Неданъчни приходи  1 582 573
1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на                               707 100 
1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия  698 100
1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване                    9 000 
1.2.4.  Целева субсидия капиталови разходи  137 300
1.2.5. Трансфери между бюджети                                                          363 113- 
1.2.6. Погашение дългосрочен кредит - 1                                             160 000- 
1.2.7. Погашение финансов лизинг                                                           5 907- 
1.2.8. Преходен остатък 01.01.2020 година /Приложение № 5/ 2 575
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2. По разхода: 6 578 296
2.1. Държавни дейности /Приложение  № 6/ 4 123 568
      В т.ч резерв за непредвидени разходи                                                10 000                        
2.2. За допълнително финансиране на  делегираните от държавата 
 дейности със средства от собствени приходи и от изравнителна  
 субсидия                                                                                                    146 714 
2.3. Местни дейности /Приложение № 7/ 2 258 014
      В т.ч резерв за непредвидени разходи 80 000

3. Извънбюджетни сметки 

3.1. Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Кричим 
       По прихода                                                                                            23 952 
       § 6301 Трансфери от СЕС                                                                    20 790 
                   Преходен остатък 01.01.2020 г.                                                 3 162 
       По разхода                                                                                             23 952 

3.2. РА на ДФЗ 
            3.2.1. Проект „Рехабилитация на част от първостепенната улична мрежа на 
община Кричим“.

      По прихода                                                                                          1 385 580 
      § 9501 Преходен остатък 01.01.2020 г.                                                653 060 
      § 6301 Трансфер от СЕС                                                                        732 520 
       По разхода                                                                                          1 385 580 

3.2.2 Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътPAZ 1041 / 
111-375 Бяга – Исперихово – Козарско – граница община (Брацигово-
Кричим) Кричим - /Ш-866 в участък от Граница община (Брацигово – 
Кричим) до начало град Кричим”.

   По прихода                                                                                              609 113 
      § 6301 Трансфери от СЕС                                                                    609 113 
       По разхода                                                                                           609 113 

3.2.3. Проект „Реконструкция на сграда за образование /кухненски блок-
столова/, основен ремонт на основен училищен корпус – 28 класни стаи и 
благоустрояване на дворното пространство на СУ „П.Р.Славейков“, град 
Кричим, община Кричим, Етап I: „Основен ремонт на основен училищен 
корпус – 28 класни стаи и благоустрояване на част I от дворното 
пространство на СУ „П.Р.Славейков“, град Кричим, община Кричим. 

      По прихода                                                                                           470 000 
      § 6301 Трансфери от СЕС                                                                    470 000 
       По разхода                                                                                           470 000 

3.2.4. Проект „Реконструкция на сграда за образование /кухненски блок-
столова/, основен ремонт на основен училищен корпус – 28 класни стаи и 
благоустрояване на дворното пространство на СУ „П.Р.Славейков“, град 
Кричим, община Кричим, Етап  II: „Основен ремонт на основен училищен 
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корпус – 28 класни стаи и благоустрояване на част I  от дворното 
пространство на СУ „П. Р. Славейков“, град Кричим, община Кричим. 

      По прихода                                                                                           48 000 
      § 6301 Трансфери от СЕС                                                                    48 000 
       По разхода                                                                                           48 000  

4. Утвърждава бюджетното салдо  по общинския бюджет,                      0 
изчислено  на касова основа.  

II. Приема Инвестиционна програма за 2020 г. в размер на 1 095 532 лева 
съгласно Приложение № 1., в това число разпределението на целевата субсидия за 
капиталови разходи в размер на  137 300 лв 

III. Утвърждава разходите за заплати и числеността на щатния и 
извънщатния персонал, без звената от системата на образованието, които 
прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 3

IV. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва: 

1. Членски внос –    4 000 лева   
1.1. НСОРБ -             1 500 лева 
1.2. НАПОСРБ -          500 лева 
1.3. НАСОРБ -             500 лева 
1.4. РАО „Тракия” -  1 500 лева 

2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет при Община Кричим, 
в т.ч. за осигуряване на безплатни ковчези и мюсюлмански комплекти на социално-
слаби, регистрирани за месечни помощи по Закона за социалното подпомагане, в 
размер на 500 лв.

            3. Субсидии  - 42 760
3.1. Народно читалище „Пробуда – 1912 г.” – 41 760 лв. 
3.2. Общински фонд „Култура“ – 1000 лв 

V. Приема следните лимити и разходи :
1. СБКО в размер на 3% от планираните средства за работна заплата на заетите 

по трудови правоотношения. 
2.  Разходи за представителни цели  на кмета на общината в размер на    4 500 лв.
3.  Разходи за представителни цели на председателя на ОбС в размер на 2 250 лв. 

4. Определя  дневни хонорари на външни специалисти, както следва: 
    - юристи, други специалисти ТСУ; 90 лв
    - специалист “Геодезия, кадастър и регулация”, „ВиК”, „Ел”    90 лв

5. Определя хонорари на  специалисти от община Кричим, както следва: 
    - ръководители на кръжоци в Младежки дом /месечен/ 100 лв
    - ритуалчик /дневен хонорар/ 20 лв
    - шофьор погребална кола /дневен хонорар/ 20 лв
    - таксосъбирачи Общински пазар- 10% в/у събраната сума 10 %
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6. Определя оклад за храна, както следва:
     - Целодневни детски градини до 4 год. деца 
     - Целодневни детски градини 5 год. деца  
        / в т.ч. добавка по стандарт/  

 2,50 лв
2,50 лв

     - Детска  кухня  1,50 лв
     - Домашен социален патронаж /без неделя/ 2,50 лв

7. Определя годишна издръжка на дете в яслени и градински групи - 800 лв. 

           VI. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на 
транспортни разходи, съгласно Приложение № 8;

         VII. Одобрява Актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за 
периода 2020, 2021, 2022 г., съгласно Приложение № 9;

        VIII. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно 
Приложение № 4;

        IX. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

1. Максимален размер на общинския дълг към края на 2020 година в размер на 1 550 000 лв 
2. Максимален размер на общински дълг към края на 2020 година /лизинг/ - 17 428 лв 

X. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които 
могат да бъдат натрупани през 2020 година в размер на 15 на сто от 
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години –  51 789 
лв/средно годишен размер – 345 259 лв;

       XI. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 
бъдат поети през 2020 година в размер на 50 на сто от средногодишния размер на 
отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за 
ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения – 710 437 
лв/средно годишен размер - 1 420 874 лв;  

      XII. Определя размера на просрочените задължения от 2019 година, които ще 
бъдат разплатени от бюджета за 2020 година  в размер на 253 304 лв съгласно 
Приложение № 2.

      XIII. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да 
бъдат събрани през 2020 година в размер на 8 031 лв. 

      XIV. Оправомощава кмета на община Кричим да извършва компенсирани 
промени : 

1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените 
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 
делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

2. В частта за местите дейности - между утвърдените разходи в рамките 
на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя  общия размер на разходите. 
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3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени 
и/или неотложни разходи по т.1. и т. 2. 

    XV. Възлага на кмета на община Кричим: 
1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет; 
2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди разпределението;  
3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния 

темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за 
трайно увеличаване на бюджетните приходи  и/или трайно намаляване на бюджетните 
разходи. 

4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните 
отчети и обяснителните записки към тях. 

5. Да разработи детайлен разчет за сметките за средства от ЕС по 
отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ 
орган и на МФ. 

    XVI. Упълномощава кмета на община Кричим да предоставя временни 
безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от 
сметките за средства от ЕС за авансово финансиране  на плащания по проекти, 
финансирани със средства от ЕС и по други международни, национални и др. 
програми и набирателна сметка на общината.  

1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря 
срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата 
програма, но не по-късно от края на 2020 г.

2. При предоставянето на  безлихвени заеми  от временно свободни 
средства по общинския бюджет  да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 

3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се 
спазват изискванията на чл. 104 от ЗПФ. 

4. За всички останали случаи, при възникване на потребност от 
предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение 
за предоставянето им по решение на Общински съвет. 

     XVII. Упълномощава кмета на община Кричим: 
1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за 

текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други 
плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на 
делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните 
дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се 
променя предназначението на средствата в края на годината. 

2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти 
и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 
ЕС и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на 
годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие 

3. Да кандидатства за средства от централния бюджет  и други източници 
за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

    XVIII. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета 
съгласно Приложение № 10
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Приложения: 
1. Приложение № 1 – План Инвестиционна програма на община Кричим за 2020 

година
2. Приложение № 2 – План – график за обслужване на просрочените задължения 
3. Приложение № 3 – Разходи  за заплати през 2020 г., без звената от системата на 

народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети; 
4. Приложение №  4 – Второстепенни разпоредители с бюджет; 
5. Приложение № 5- Справка за разпределението на преходния остатък от 2019 г 

по функции и дейности по бюджета за 2020 година 
6. Приложение № 6- Разходи за държавни дейности 2020 година 
7. Приложение № 7 – Разходи за местни дейности 2020 година 
8. Приложение № 8 – Списък на длъжностите и на лицата които имат право на 

транспортни разноски през 2020 
9. Приложение № 9 – Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за 

периода 2020, 2021, 2022 г. 
10. Приложение № 10 - Протокол от публичното обсъждане на бюджета за 2020 г. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания и  
проведеното поименно гласуване в изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 5 от 
ЗМСМА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2, ал. 3 и ал. 
4, чл. 95, чл. 96 и чл. 39 от Закона за публичните финанси,  във връзка с разпоредбите 
на Закона за държавния бюджет на Р България за 2020 година, ПМС  № 381/30.12.2019
г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 година и Наредбата за условията и реда за съставяне 
на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на община Кричим, като взе предвид фактическите 
основания в Предложение с вх. № РД-01-08-25/23.01.2020 год. от Кмета на община 
Кричим  и положителните становища на постоянните комисии към ОбС – Кричим: 
ПКБФЕППМР, ПКМСОРЗ,  ПКУТИБСЕПОСКД и ПКСДОК. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 11 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” –  11; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
/Кр. Манолова/ 

Председател на ОбС:……………. 
                       / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 


