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ОТНОСНО:  Предложение  от  Атанас  Стефанов  Калчев  –  Кмет  на  Община  Кричим,  относно 
Бюджет 2014 година. 
Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим. 
Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим. 
Становища: ПК по икономическа и финансовобюджетна дейност; ПК по евроинтеграция, местно 
самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство на територията, благоустрояване, 
комунална дейност и общинска собственост и ПК по социални дейности към ОбС. 

І. На  основание  чл.  21,  ал.  1,  т.  6,  чл.  52,  ал.  1  във  връзка  с  чл.  27,  ал.  4  и  ал.  5  от 
ЗМСМА,  чл.  94,  ал.  2  и  ал.  3  и  чл.  39  от  Закона  за  публичните  финанси,  във  връзка  с 
разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година, ПМС  № 3  от 15.01.2014 г. за изпълнение на ЗДБРБ 
за  2014  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: 

Р Е Ш И : 

1. Приема бюджета на Община Кричим за 2014 г., както следва: 

1.1 По прихода:  4 408 
510 

1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности  2 681 866 

1.1.1.1. Обща  субсидия  2 507 532 

1.1.1.2. Преходен остатък 01.01.2014 г./Приложение № 10/  174 334 

1.1.2. Приходи с общински характер  1 726 644 

1.1.2.1. Данъчни приходи  286 200 

1.1.2.2. Неданъчни приходи  874 594 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на  587 600 

1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия  584 600 

1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване  3 000 

1.1.2.4.  Целева субсидия капиталови разходи  52 600 

1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища  12 900



1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи  39 700 

1.1.2.5 Предоставени трансфери //  2 774 744 

1.1.2.6 Получен дългосрочен кредит от ф.Флаг  2 774 744 

1.1.2.7 Погашения по дългосрочен кредит  75 600 

1.1.2.8 Преходен остатък 01.01.2014 г.  2 150 

1.2 По разхода:  4 408 510 

1.2.1 Държавни дейности / Приложение  № 3/  2 681 866 

В т.ч резерв за непредвидени разходи  24 792 

1.2.2 За допълнително финансиране на  делегираните от държавата 

дейности със средства от собствени приходи и от изравнителна 

субсидия  27 820 

В т.ч резерв за непредвидени разходи 

1.2.3 Общински дейност / Приложение № 12/  1 698 824 

В т.ч резерв за непредвидени разходи  58 960 

1.3 Утвърждава бюджетното салдо  по общинския бюджет, 

изчислено  на касова основа.  0 

2. Приема инвестиционна програма за 2014 г. в размер на 238 905 лева / в т.ч. резерв 2 
630 лв/ съгласно приложение № 1: 

2.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи , вкл.  и за 
изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 52 600 лв./ в т. ч. Резерв 2 630 лв/, 
съгласно Приложение № 1 

2.2 Приема  разчет  за  разходите, финансирани  с приходи от постъпления от  продажба на 
общински нефинансови активи,съгласно Приложение № 2



3.  Утвърждава  разходите  за  заплати  и  числеността  на  щатния  и  извънщатния 
персонал,  без  звената  от  системата  на  народната  просвета,  които  прилагат  системата  на 
делегирани бюджети, съгласно Приложение № 11 

3.1  Числеността  на  персонала  за  делегираните  от  държавата  дейност  във  функциите 
”Здравеопазване”,”Социално  осигуряване,  подпомагане  и  грижи”,”Почивно  дело,  култура, 
религиозни дейности” без читалища се определя от кмета на общината в рамките на средствата, 
определени по стандартите и утвърдените размери по т. 3 от настоящото решение. 

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

4.1 Членски внос – 3 950 лева 

4.1.1. НСОРБ   1 500 лева 

4.1.2. НАПОСРБ   300 лева 

4.1.3. НАСОРБ   650 лева 

4.1.4.РАО „Тракия”   1 500 лева 

4.2.Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет при Община Кричим, в т.ч. за 
осигуреняване на безплатн ковчези и мюсюлмански комплекти на социалнослаби, регистрирани 
за месечни помощи по Закона за социалното подпомагане, в размер на 500 лв. 

4.3. Субсидии   25 600 лв 

4.3.1 Народно читалище „Пробуда – 1912 г.” – 25 600 лв. 

5. Приема следните лимити и разходи : 

5.1 СБКО в размер на 3% от планираните средства за работна заплата на заетите по трудови 
правоотношения. 

5.2.  Разходи за представителни цели  на кмета на общината 10 000 лв 

5.3.  Разходи за представителни цели на председателя на ОбС в размер на  5 000 лв. 

5.4. Общински съвет определя  дневни хонорари на външни специалисти както следва: 

 юристи, други специалисти ТСУ;  90 лв 
 специалист “Геодезия, кадастър и регулация”, „ВиК”, „Ел”  90 лв 

5.4. 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 % 

5.5. Общински съвет 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/ 

2,20 лв 

2,20 лв 

 Детска млечна кухня  1,20 лв 
 Домашен социален патронаж /без неделя/  2,20 лв 

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата които имат право на транспортни 
разноски в размер на 85%, съгласно Приложение № 4; 

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките  за средства от Европейския съюз 
в размер на 22 374 042 съгласно Приложение № 5; 

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 
2014, 2015, 2016 г., съгласно Приложение № 6; 

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 7; 

10. Определя максимален размер на дълга,както следва: 

10.1 Максимален размер на новия общински дълг за 2014 г. в размер на 2 774 744лв 

10.2 Максимален размер на общинския дълг към края на 2014 година в размер на 2 699 114 лв„ 

10.3 Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2014 г. се определят в размер 
съгласно Приложение № 8. 

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2014 година в размер на 5  на сто от средногодишния размер на отчетените 
разходи за последните четири години; 

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи,които могат да бъдат 
поети през 2014 година в размер на 30 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; 

13. Определя размера на просрочените задължения от 2013 година, които ще бъдат 
разплатени от бюджета за 2014 година  в размер на 40 052,14 лв съгласно Приложение № 9. 

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани 
през 2014 година в размер на 11 537,32 лв.



15. Оправомощава кмета на общината да извърши компенсирани промени : 

15.1  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. 

15.2 В частта за местните дейности  между утвърдените разходи в рамките на една дейност или 
от една дейност в друга, без да изменя  общия размер на разходите. 

15.3  В  разходната  част  на  бюджета  за  сметка  на  резерва  за  непредвидени  и/или  неотложни 
разходи по т.1.2 

16. Възлага на кмета: 

16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет; 

16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет; 

16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението; 

16.4. 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. 

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

16.6. 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. 

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми  от временно 
свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране  на плащания по 
проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми. 

17.1 За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на 
заемите в съответствие с условията на финансиращата програма , но не покъсно от края на 2014г. 

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

17.3  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. 

18. Упълномощава кмета на община Кричим: 

18.1 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 

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

19. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни 
дейности в размер на 95 %, съгласно Приложение № 10. 

20.  Приема  за  сведение  протокола  от  публичното  обсъждане  на  бюджета  съгласно 
Приложение № 13. 

Приложения: 

1.  Приложение № 1 – Инвестиционна програма на община Кричим за 2014 г.; 
2.  Приложение № 2  Разчет за разходите, финансирани  с приходи от постъпления от 

продажба на общински нефинансови активи; 
3.  Приложение № 3   Преходни остатъци към 01.01.2014  година към ФО1/28.01.2014 

год. 
4.  Приложение  №  4  –  Списък  на  длъжностите  и  на  лицата  които  имат  право  на 

транспортни разноски в размер на 85%; 
5.  Приложение  №  5  –  Индикативен  годишен  разчет  за  сметките  за  средства  от 

Европейския съюз; 
6.  Приложение  №  6  –  Актуализирана  бюджетна  прогноза  за  местните  дейности  за 

периода 2014, 2015, 2016 г.; 
7.  Приложение № 7 – Второстепенни разпоредители с бюджет; 
8.  Приложение № 8   Намерения за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2014 г.; 
9.  Приложение №  9  Размер на просрочените задължения от 2013 година; 
10.  Приложение №  10  – Справка  за  разпределение  на  заделения  5 %  резерв  28 960  по 

дейности, финансирани с трансфери от ЦБ; 
11.  Приложение №  11  –  Разходи  за  заплати  през  2014  г.,  без  звената  от  системата  на 

народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети; 
12.  Приложение № 12  Разходи за държавни дейности 2014 година 
13.  Приложение № 13  Разходи за местни дейности 2014 година 
14.  Приложение № 14  Протокол от публичното обсъждане на бюджета за 2014 г.
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