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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 № 238, 

           взето с Протокол № 34 от 07.09.2022г. 

        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 Европейския съюз на община Кричим за 

2021 година 
 

Днес, 24.08.2022 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 2021 

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 развитие към Общински съвет при община Кричим. 

Г-н Атанас Калчев – Кмет на Община Кричим; 

Г-жа Златка Маринова – Заместник-кмет на Община Кричим; 

Г-жа Петкана Радулова – Главен счетоводител при Община Кричим. 

Г-жа Величка Бучова - Секретар на Община Кричим 

Инж. Светлана Рангелова – Директор дирекция „УТГРМДХД” при Община 

Кричим; 

На обсъждането присъстваха представители на Общинска администрация, НЧ 

„Пробуда- 1912”, Център за обществена подкрепа, Дневен център за стари хора; 

Домашен социален патронаж; ДГ „Незабравка”; ДГ „Ралица” и граждани. 

Обсъждането на Годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за 

средства от Европейския съюз на Община Кричим за 2021 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 за общественото обсъждане на годишния отчет за 

изпълнението на бюджета и на сметките за средства от ЕС на Община Кричим за 2021 

година. Подчерта, че това не е решение на местно ниво, а е регламентирано със Закона 

за публичните финанси, чл. 140, ал. 4. Председателят на Общинския съвет има 

задължението да организира общественото обсъждане във връзка с Годишния отчет на  

всяка една община, в т. ч. и нашата община. Информира присъстващите, че е спазен 

законоустановения със Закона за публичните финанси срок – 7 /седем/ дни преди 

провеждане общественото обсъждане и след като предложението за приемане от 

Общински съвет на годишен отчет е встъпило в деловодство на Общински съвет. 

Подчерта, че на общественото обсъждане присъства и г-жа Нели Георгиева, в 

качеството й на Председател на ПК по бюджет, финанси, европейски програми и 

проекти, местно развитие към Общински съвет - Кричим. Апелира за поредна година да 

не бъдем твърде взискателни и твърде рестриктивно насочени спрямо представянето на 

годишния отчет на бюджета, и акцентира, че 2021 година премина под знака на 

пандемията COVID-19, което е било решаващо, както за отделните домакинства, така и 
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за всяка една българска община. Подчерта също, че независимо от тези затруднения, 

когато се касае за публични разходи са длъжни да се спазват създадените със 

законодателството изисквания за оповестяването на широката общественост и тяхното 

обсъждане. 

За максимално стегнатото  и бързо протичане на публичното обсъждането  даде 

думата на г-н Атанас Калчев – Кмет на Община Кричим за няколко думи по отношение  

Годишния отчет за изпълнението на Бюджета за 2021 година и след това на г-жа 

Петкана Радулова – главен счетоводител при община Кричим в резюме да представи 

изпълнението на Годишния бюджет. 

Г-н Атанас Калчев поздрави присъстващите и обясни, че няма какво да каже 

понеже това е текуща работа и точното структуриране на самия отчет ще предостави 

думата на г-жа Петкана Радулова – главен счетоводител при Община Кричим, за да са 

по-ясни и по-конкретни нещата по изпълнението на бюджета на Община Кричим за 

2021 година в конкретни цифри, и ако има възникнали въпроси от страна на 

присъстващите да бъдат зададени. 

Г-жа Анка Хаджиева даде думата на г-жа Петкана Радулова да представи кратко 

и систематизирано основните пунктове в Отчета за касовото изпълнение на бюджета на 

Община Кричим към 31.12.2021 година. 

Г-жа Петкана Радулова поздрави присъстващите и поясни, че Бюджета на 

Община Кричим за 2021 година е приет с Решение № 128, взето с протокол № 18 от 

25.02.2021 г. на Общински съвет при община Кричим, и е както следва:   

По приходната част - 8 025 328 лв, разпределени в делегирани от държавата 

дейности приходи 4 952 501 лв и приходи от общински характер 3 072 827 лв. 

Направени са няколко актуализации през годината, самото изпълнение в държавната 

част е в размер на 5 108 335 лв и приходи с общински характер 3 131 175 лв.  

По разходите, съгласно бюджета държавните дейности са в размер на 5 316 135 

лв, а изпълнението в размер на 5 108 335, в частта местни дейности предвидения 

бюджет е в размер на 4 850 486, а изпълнението 3 018 977, разпределено по дейности. 

По отношение изпълнението на приходната част на бюджета можем да кажем, че 

изпълнението е сравнително добро: в частта имуществени данъци – 100 % е 

изпълнението, което е повече от изпълнението за (2020 - 96 %), в частта приходи и 

доходи от собственост – 94 % (2020 - 74%), общински такси – 91 % (2020 - 79 %), 

постъпления от продажба на земя – 40 % (2020 – 6 %).  

Неразделна част от бюджета е Инвестиционната програма на Общината. През 

годината са направени актуализации, касаещи капиталовите разходи, като голяма част 

от тях са изпълнени. Закупени са компютрите, лаптопите, климатиците предвидени в 

програмата. Предвидени ремонти на покривите на общинските сгради са реализирани. 

В края на годината е получена сумата от 860 000 лв – целеви средства, за изграждането 

на нов гробищен парк и предстои реализирането на този проект.  Беше завършен обект 

„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“, финансиран от Разплащателната агенция към 

Държавен фонд „Земеделие“. 

Г-жа Анка Хаджиева попита присъстващите за въпроси и предостави думата на 

г-н Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 

Г-н Атанас Калчев  поясни, че това изпълнение на имуществените данъци – 100 

%, то 50 % от тези 100% е лична заслуга на г-жа Анна Димова – ст. спец. касиер МДТ 

при община Кричим, нейн принос и я призова да продължи по същия начин – с 

постоянство и упоритост. 

Г-жа Анка Хаджиева уточни, че останалите 50 % са на останалите служители по 

отделите, нотариалните заверки, разрешенията и всичко останало. Подчерта, че 
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човешкият ресурс е най-ценното за една община и именно той е допринесъл за тези 100 

% като цяло. Хубавото, което чухме от Годишния отчет за изпълнението на бюджета, 

че на практика сме приключили добре - без неразплатени, без задължения, всички 

заплати и осигуровки на всички звена, всички дейности са били разплатени, което също 

е много важно, особено като се има предвид, че си беше тежка година във финансов 

аспект и за общината, както и за всички общини в държавата като цяло. Хубавото, 

което прави впечатление в този Годишен отчет е, че бавно и полека стопяваме доста 

осезаемата разлика, която имахме в субсидираните средства, т.е. делегираните, 

държавните дейности и местните дейности. Бавно и полека, местните приходи, крачка 

по крачка растат и се изравняват с делегираните, което е много добре. Не са изравнени, 

но има сериозен процент нарастване на местни средства, което е много важно за 

финансовата устойчивост на всяка една община. Когато Общината няма местни 

приходи и разчита единствено и само на целеви субсидии, на обща изравнителна, 

тогава нещата въобще не са ок и може би, и благодарение на това завишение на 

местните приходи даде възможност през изминалата 2021 година, за разлика от други 

общини, да не се налага да налагаме рестрикции по отношение ползване на 

електричеството, на климатици, на улично осветление. Все пак Общината съумя да 

разплати задълженията без да изпадаме в някакъв сериозен финансов колапс. 

Г-жа Анка Хаджиева повторно отправи покана към присъстващите за задаване 

на въпроси. Попита г-н Кмета за някакви допълнения и даде думата. 

Г-н Атанас Калчев каза, че е извън темата на обсъждането, но счита, че е важно 

да информира за предстоящото увеличаване на заплатите, включително и за детските 

градини – на медицинските сестри. На всички е еднакво и всеки ще си го види 

завишението процентно, този път няма хора, които да са под някаква форма техните 

проценти намалени, така че е направено всичко солидарно за всички, някъде са 

ориентирани към 18 %, така по спомени. 

Г-жа Анка Хаджиева уточни, че полученото увеличението през м. Април, си е 

изцяло вътрешен акт на Общината, имаше възможност, имаше резерви, които бяха 

ползвани, тъй като въобще не се очертаваше каквото и да било увеличение на фонд 

„Работна заплата” за общинските администрации. Това ново допълнително увеличение 

е вече на база ПМС № 229 от 29.07.2022 год., поради което за втори път за разлика от 

други общини ще има увеличение. В тази връзка, тя апелира към общинска 

администрация за стриктно, отговорно и добросъвестно изпълнение на служебните 

задължения, инициативност в търсене на решения, без значение на маловажни или по-

сериозни проблеми, максимално добра работа в екип, защото екипната работа е в 

основата на успеха във всеки един отдел, нещата са взаимно свързани, от експерта, 

който е най-долу до експерта, който е най-горе, всичко е една свързана верига и когато 

едно от звената на тази верига се скъса, крайният резултат не е такъв какъвто се очаква 

или би трябвало да бъде. 

Г-жа Анка Хаджиева отново прикани присъстващите за въпроси, но такива не 

постъпиха. 

Поради липса на последващи въпроси и изказвания 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 2021 год., за 

проявения интерес за финансовото състояние на Общината за 2021 година и в 17.35 

часа закри публичното обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета и на 

сметките за средства от Европейския съюз на община Кричим за 2021 година. 

 

    Протоколчик:  

         /Кр. Манолова/  


