
                                                                                                         

         Приложение № 18 

ПРОТОКОЛ   ОТ ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА 

РАКИТОВО ЗА 2022 ГОДИНА 

 

Днес, 29.03.2022 год. от 13.30 ч. в залата на общински съвет Ракитово се  проведе  

обществено обсъждане на  проекта на бюджет  на община Ракитово за 2022 година. На 

обсъждането присъстваха г-н Цанко Молов - ВрИД кмет на община Ракитово, г-жа Нина Димова 

- председател на ОбС, г-жа Кристина Овчарова- зам.кмет,  кметовете  на кметство Костандово и 

Дорково, общински съветници,  представители на НПО, служители на общината и граждани. 

Датата за  обсъждането е насрочена със заповед № РД 25-248/21.03.2022  година.  Материалите 

за обсъждането са публикувани на интернет страницата на общината и са предоставени  

техническият  секретар към ОбС  и  специалист  „Административно обслужване“ от  фронт 

офиса на общината да предоставят  на заинтересованите лица. 

      Срещата  се откри от г-н Цанко Молов - ВрИД кмет на община Ракитово. Той запозна 

присъстващите със законовата рамка  на проекта за бюджет за 2022 година и основните цели и 

приоритети залегнали в проекта на бюджета,  които са  запазване на финансовата стабилност 

на общината и повишаване качеството на живот, подобряване на жизнената среда и 

изграждане на модерна инфраструктура, в съответствие със съвременните екологични 

стандарти. Бе зачетено  резюме на доклада за представения проектобюджет.  

 След това, думата бе дадена на г-жа Емилия Гешева- мл.експерт ТРЗ и бюджет, която 

да представи конкретни данни по приходите и разходите по предложения проект на бюджет 

за 2022 година. Собствените приходи в проекта за бюджет 2022 година са 1604400 лв. 

Предвидените данъчни приходи са в размер на 731800 лв.,   неданъчните – 872600 лв. В 

сравнение с приходите, заложени в първоначалния бюджет за 2021 година има намаление  в 

размер  от 191600 лв. Относно неданъчните приходи на общината се поясни, че от 01.04.2022 

година  отпадат таксите за детски градини,  те стават безплатни за децата, за това са 

предвидени постъпления от такси само за първото тримесечие. Планувани са  приходи от 

продажба на дървен материал в размер на 26000 лв., защото към момента  не е одобрен 

годишен план за добив на дървесина от общински горски фонд за 2022 г.  

Г-н Георги Тупаров - общински съветник попита, къде са отчетени приходите от 

дървен материал в отчета за 2021 г. 

Г-жа Гешева каза, че приходите от продажби на стоки, продукция и услуги са посочени 

в пар.2404 и са в размер на 104377 лв. 

Г-жа Мариана Допчева – гл.счетоводител допълни, че в тази сума влизат приходите от 

продажби  на дървен материал в размер на 85 хил. лв., продажби на стоки  на консигнация, 

продажба на магнити и павета. В същото време  са върнати  внесени авансови вноски  за 

дърводобив, който не е осъществен. В параграфа са отчетени на нетна основа прихода  от  

продажбата на храна, приготвена от ОП „ЦУДС“.  

Г-жа Гешева продължи със заложените в прихода отчисления по чл.60 от ЗУО  в 

размер на 80 хил.лв., като уточни, че през 2022 година общината няма да плаща отчисления по 

чл.64 от ЗУО, защото започна функционирането на изградената съвместно с община 

Велинград инсталация за предварително третиране на  битови отпадъци със стабилизиращ 



модул за отделната биоразградима фракция от отпадъците и инсталация за компостиране на 

зелени отпадъци. Общината има сключен договор с фирма „Гео-бор нова“ ЕООД - оператор 

на инсталацията за  2049 хил. лв. за 5 години. За това в разходите в дейност чистота в пар. 

1020 “Външни услуги“  има заложени  повече средства, спрямо изпълнението на 2021 година. 

Г-н Тупаров  попита защо тези разходи са заложени в параграф 1020 “Външни услуги“. 

 Г-жа Допчева отговори, че това е договор за предоставяне на услуга от външна фирма 

и съгласно указания на МФ тези разходи се отчитат именно в този параграф. 

Г-н Тупаров  каза, че точно в този параграф има теч на финансови средства.  

Г-н Молов поясни,  че предмета на договор с фирмата оператор на инсталацията е 

преработка на битовите отпадъци  в размер на 64 лв. на тон и компостиране на зелени 

отпацъци  - 25 лв. на тон.  

Г-н Тупаров  каза, че би трябвало да се намалят разходите за преработка на отпадъците, 

след като отчислението  по чл.64 от ЗУО е 95 лв. на тон отпадък , а  при  оператора 64 лв. на 

тон. 

Г-жа  Допчева отговори, че това не е точно така, защото  на тези 64 лв. се дължи ДДС, 

докато на отчисленията, които плащахме на РИОСВ са без ДДС, защото представляват 

държавна такса.  

Г-н Молов  допълни, че депото в Пазарджик няма да приема необработени отпадъци  и 

тава налага изграждането и функционирането на компостиращи инсталации за всички 

общини. В депото в Пазарджик ще се карат само тези отпадъци, които остават след 

преработката – отделяне на хартия, пластмаса и зелени отпадъци. 

Г-н Ковачев – кмет на с.Дорково  каза, че за да намалеят разходите за отпадъци трябва 

да променим съзнанието си и да започнем да събираме разделно. 

Г-н Тупаров допълни, че за тази цел ще са необходими съдове за разделно събиране, 

което също е инвестиция. 

Г-н Александър Мацанов – общински съветник поясни, как това е решено в Гърция и 

Италия. Всяко семейство има по 3 коша и се  налагат глоби на нарушителите, които не 

събират разделно. 

Г-н Молов каза, че трябва да се проведат разяснителни кампании по разделното 

събиране на отпадъците, които да променят мисленето на хората, защото това трябва да 

започне от домакинствата.   Преди години се раздадоха чували за разделно събиране, но нищо 

не се получи. На територията на общината има съдове за разделно събиране на ЕКОПАК , но 

те не се използват както трябва и всеки си изхвърля боклука, където му падне. Разделното 

събиране  е проблем, който трябва да се реши във времето, защото изисква сериозен финансов 

ресурс. Направен е анализ за необходимостта от  24000 коша – по 3 коша за 8 хиляди 

домакинства на територията на общината.   

Г-н Пламен Киселов каза, че преди време са раздадени пластмасови кошове по списък  

в кметство Костандово, които трябва да се ползват по предназначение, а не да са прибрани по 

къщите  като съдове за съхранение. 



Г-н Вигнев – кмет на кметство Костандово каза, че няма информация за тези кошове. 

Г-жа Гешева продължи със заложените по бюджет разходи за главници по общинския 

дълг в размер на 300 хил. лв. и прихода от възстановен заем от община Велинград, свързан с 

изграждането на компостиращата инсталация. 

Заложените разходи в местните дейности  в проекта за бюджет  са в размер на 5738712 

лв., разпределени по кметства. В дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ са заложени 

разходи за текущ ремонт на водопровода в местността „Бошнов чарк“, разходи за ремонт на 

канализационната мрежа в кметство Костандово и Дорково. Заложени са повече средства за 

текущ ремонт на вътрешната улична мрежа и в трите населени места. 

Г-н Молов допълни, че в новия бюджет са заложени разкриване на две допълнителни 

щатни бройки в дейност „Чистота“ за кметствата.  

Г-жа Гешева  продължи  с разходите във функция „Култура, спорт, почивни дейности и 

религиозно дело“. Предвидени  са разходи за финансиране на спортните клубове – футболен 

клуб „Левски“ - 12 хил.лв,  клуб по борба „ Торнадо“ - 3 хил. лв.,  конен клуб „ Торнадо“ – 

1000 лв., танцов състав „Силивряк“ -3200 лв. и спортен клуб „ Цепина“ – 1000 лв..  

Г-жа Светлана Стоева – ръководител на танцов състав „Силивряк“ каза, че заложените 

средства няма да стигнат за честването на 10 годишния юбилей и поиска увеличение. 

Г-н Молов отговори, че има възможност за увеличаване на средствата с още 300 лв. 

Г-н Мацанов също поиска увеличение на средствата с 500 лв. за спортен клуб 

„Цепина“. 

Г- н Константин Кадинов – общински съветник попита защо г-жа Светлана Стоева не е 

назначена на щатна бройка, като ръководител на състава. 

Г-жа Гешева отговори, че на щат е само треньора по борба. Трудовия договор изисква 

определено място и време за извършване. Треньорите на юношите също са на граждански 

договори. 

Г-жа Светлана Стоева попита как ще стане разплащане по план –сметката  за празника. 

Г-жа Допчева отговори, че за всички разходи трябва да се вземат фактури на името на 

общината, гражданските договори също ще се сключват и изплащат от общината. 

Г-жа Гешева продължи с плануваните разходи във функция „Икономически дейности и 

услуги“, която включва  туризъм, приюти за безстопанствени животни, селско, горско 

стопанство и разходи за зимно поддържане. 

Г-жа Допчева допълни, че в разходите в дейност „Други дейности по селско и горско 

стопанство, лов и риболов“ са включени разходи за охрана на полето, разходи за дърводобив 

и разходи за такси за преминаване през държавен горски фонд за ремонт  на водопровода в м. 

„Бошнов чарк“ около 6 хил.лв. 

Г-н Димитър Делиев   попита, какво става с конфискувания дървен материал. 

Г-н Молов отговори,  че дървения материал е освободен сега и ще се проведе 

процедура за продажба.  



Г-н Пламен Киселов изложи наболели проблеми в кметство Костандово – състоянието 

на гробищните паркове и необходимостта от разширяването им. Друг проблем е състоянието 

на улицата „Милеви скали“, която води към християнския гробищен парк, ул. „В.Левски“ и 

„Хр.Ботев“ и площадчето пред килимарския цех. Изказа мнение, че с  назначаване на една 

допълнителна бройка ще се решат част от проблемите, свързани с поддръжката на 

гробищните паркове.  Г-н Киселов предложи да се оказва по-голям контрол при полагане на 

кръпки по асфалтираните улици. 

Г-н Молов отговори, че се предприемат действия  за почистване на канавките и 

закърпване на дупките, като при закърпването ще се  полага асфалт, не само на дупката, а на 

участъка като цяло. 

Г-н Вигнев отговори, че са предприети действия  по отчуждаване на земи за 

разширяване на мюсюлманския гробищния парк. Процедурата изисква време, защото са 

изпратени проучвателни  писма и се налага изчакване на отговор от всички притежатели на 

земя. Заложени са средства за изготвяне на работен проект за гробищен  парк. Има закупена 

мрежа за ограждане и на двата парка. 

Г-н Тупаров каза че трябва да се почистят канавките на пътното платно в началото на 

града.  

Г-н Молов отговори, че са предприети действия, но трябва да се изчакат представители 

от ВИК, кабелна телевизия и  енергоснабдяване, които да огледат  дали през местата 

преминават кабели и водопроводна и канализационна мрежа. 

Г-н Тупаров  попита дали има заложени средства за пътна маркировка и знаци. 

Г-жа Гешева отговори, че има заложени средства в размер на 6000 лв. в дейност 831 

“ Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“. 

Г-н Димитър Андонов – общински съветник, изложи проблема с пътя от разклона на 

гара Костандово до Ракитово. Необходимо е да се поставят указателни табели за Цигов чарк. 

Г-н Андонов попита дали има изготвени проекти и готовност за кандидатстване по 

европейски  проекти. 

Г-н Молов отговори, че  има кореспонденция с АПИ, която обещава да се 

преасфалтира целия участък от Чуката до Цигов чарк. 

Г-жа Сивкова допълни, че искането  на общината към АПИ е в размер на 2400 хил. лв. 

Има указания за направа на Генерална схема за организация на движението в общината. Това, 

което следва да се предприеме е екип от проектанти и комисията по транспорт  и  безопасност 

на движението  да проучат кръстовищата и улиците за необходимост от  съответни пътни 

знаци и маркировка. 

Г-н Шабан Керкелов – общински съветник предложи се поставят т.н. „легнали 

полицаи“ по ул. „Т.Тупаров“ за намаляване на  скоростта на  движение  и поставяне на знаци 

за преминаване на деца. 

Г-н Георги Станков – общински съветник попита какво може да се направи за 

предотвратяване на гонките по ул.“ Р.Княгиня“.  



Г-н Молов отговори, че  ще разговаря с представители на полицията за организиране 

на наблюдение по тези улици. 

Г-н Тупаров  предложи да се закупи камера, която на ротационен принцип се поставя 

по улиците и да се сигнализира КАТ Велинград за съдействие. Трябва де се помисли и за 

свободното движение на животни между Ракитово и Костандово. 

Г-жа Стимка Мирова предложи да се направи организация, при която, когато се хванат 

свободно движещи се  животни,  да  се прибират и за освобождаването им собствениците да 

плащат глоби  или да се продават, ако никой не ги потърси. 

 Г-жа Таня Гаралова отговори, че предложението на г-жа Мирова е регламентирано в 

Наредба на ОбС  и  съгласно Закона за ветеринарно - медицинската дейност общината няма 

право да ги продава  и тези  животни трябва да се евтаназират, ако не бъдат потърсени.  

Г-жа Стимка  Мирова попита дали общината е информирана  за Наредба № 4, в която 

става дума за бездомните  кучета и тяхното преброяване два пъди годишно. Ако се изпълнят 

предписанията на наредбата и се даде отчет за броя на тези кучета, общината може да 

кандидатства за субсидия или  по проекти на ЕС. 

Г-н Молов отгорори, че има договор с общинска фирма от Пловдив за 

обезпаразитяване на бездомните кучета, а с преброяването ще се заеме еколога на общината. 

Г-н Ковачев предложи  в бюджета да се включат постъпленията от продажба на земя в 

с. Дорков в размер на 5870 лв., които да се използват за изготвяне на работен проект  за ул. 

„Марица“ и ул. „Селце“.  

Г-н Тупаров попита какви нефинансови активи са  отчетени в раздел втори - Разходи за 

1108402 лв.  в  материалите за проектобюджет. 

Г-жа Допчева отговори, че става дума за отчета за капиталови разходи, който се 

публикува ежемесечно на интернет страницата на общината и дава информация  както  за 

разходите, така  и  за източниците за тяхното финансиране. 

Г-жа Сивкова уточни че в капиталовата програма за тази година са включени преходни 

обекти от 2021 година – ул. „Марица“, ул. „В.Левски“ и ул. „Баба Неделя Петкова“, които ще 

се завършат през 2022 година и има заложено съответното финансиране. 

Г-н Тупаров попита какво е платено и каква работа е извършена на ул.“Марица“ и 

какво налага  плануването на допълнителни  средства  за 2022 г. 

Г-жа Допчева отговори, че  към 31.12.2021 година е преведен аванс по договор на 

фирмата изпълнител и няма актувани строително-монтажни работи. 

Г-жа Сивкова допълни, че сметна стойност на този обект е 501 хил.лв., като е 

предвидено финансиране  за две години – 436 хиляди през  2021 година  и  65 хиляди през 

2022 г. 

 Г-н Тупаров попита  какви суми са отчетени като граждански договори, като във   

входираното от него предложение  посочва отчет по параграф „Други възнаграждения и 

плащания на персонала“  сумата от 1796648 лв., разпределена между държавни, местни и 

дофинансирани дейности. 



Г-жа Допчева отговори, че това е сумарен параграф, в които влизат  разходите за 

нещатен персонал по трудови правоотношения, за персонал по извънтрудови 

правоотношения, изплатени суми от СБКО, обезщетения с характер на възнаграждения и 

други плащания. Конкретно за  параграф 202-разходи за персонал по извънтрудови 

правоотношения са отчетени 289238 лв. за цялата община, като 202534 лв. са 

възнагражденията на приемните родители,  на които се плаща като граждански договори,  

9164 лв. възнаграждения на обществените възпитатели, 1800 лв. за треньорите на юношеския 

отбор по футбол. В пар. 201 за нещатен персонал по трудови правоотношения са отчетени  

общо 923794 лв., в т.ч. 129 х. лв. за възнаграждения на секционните избирателни комисии за 

проведените през 2021 г. избори, 150 х. лв. възнаграждения на общинските съветници, 56 

хил.лв. по програми за временна заетост и 555 хил. лв. възнаграждения на  асистенти за лична 

помощ и социални услуги в домашна среда. 

Г-н Тупаров попита колко са приемните майки. 

Г-жа Евгения Андонова отговори, че приемните семейства са около 20, като тази 

бройка постоянна се променя.  

Т-н Топалов – общински съветник поиска ремонт на канализацията на ул. „Лале“ в с. 

Дорково, ремонт на осветлението  и улиците в ромската махала в гр.Костандово. Наболял е и 

проблема с водата в кв. Запад в гр.Ракитово. Може да се помисли за закупуване на помпа за 

вода. Нужни са малко средства  за  да се  заплатят машиносмени на грейдър за почистване на 

улиците от насипи. 

Г-н Молов отговори, че  проблема с канализациите ще се реши като се закупят тръби и 

се сменят там, където е необходимо. 

Г-н Ковачев потвърди проблема на ул.„Лале“ и  каза че в проекта за бюджет са 

заложени средства за отстраняването му. 

Г-н Вигнев  отговори,  че също и в кметство Костандово има заложени средства за 

ремонт на канализацията на ул. „Крали Марко“,  ул.“ Здравец“ и ул. „Мусала“. 

Г-н Тупаров попита дали са заложени средства за увеличение на работните заплати в 

дейност “Чистота“. Според него заплатите са ниски и никой няма да иска да работи и  изказа 

опасение, че  скоро отдела ще остане без шофьори и работници. 

 Г-жа Допчева отговори, че има заложено увеличение от 12 % и това са възможностите 

за увеличение. Увеличението на МРЗ е приблизително 9 %. 

Г-н Молов допълни, че в този сектор заплатите са по-високи, но това  за заплатите,  

които общината може да подсигури. 

Г-н Делиев попита как  ще се реши проблема с обществения превоз между Ракитово и 

Велинград. 

Г-н Молов отговори, че се работи по проблема с обществения превоз и проблема с 

банката. Проблема с превоза е комплексен - висока цена на гориво и нисък пътников поток. За  

сега  няма желаещи  фирми, които да изпълняват  тази дейност, въпреки че тя се  субсидира  

от държавата. Досегашните превозвачи не са се възползвали от  тези субсидии. 

 Г-н Тупаров  попита защо не се помисли самата община да си организира превоза. 

Г-н Молов отговори, че общината не е търговско дружество и няма право да 

осъществява  транспорт  на пътници  между две общини.  



Г-н Тупаров   предложи да се създаде общинско дружество, което да поеме тази 

дейност. За това ще е необходима първоначална инвестиция, но ще реши кардинално 

проблема. 

Г-жа  Албена Тасева – секретар на читалището в с. Дорково поиска допълнителни 

средства от 3 хил.лв. за закупуване на програмен продукт „Автоматизирана библиотека“ и 

ремонт на репетиционната зала. 

Г-н Молов отговори, че за дофинансирането на дейността на читалището са 

предвидени 3 хил. лв.  и ако има възможност тази сума ще се актуализира. 

Г-н Делиев  постави проблема за стопанисване на парк „Бърдоландия“.  Има нужда от 

подмяна на  въжетата на съоръженията  и на осветителни тела. Парка се посещава от деца и 

възрастни и трябва да е безопасен. 

Г-н Молов отговори, че ще се предприемат необходимите мерки  след разговор с г-н 

Свилен Топчиев – председател  на сдружение „Сютка“, които стопанисват обекта. 

Г-н Кадинов припомни, че през 2021 г. са наградени деца от общината за спортни 

постижения и предложи това да стане традиция. 

Г-ца Кристина Овчарова – заместник кмет  каза, че това става обикновено на празника 

на града. Необходимо е да се разработят критерии  за оценка на постиженията и  това да стане 

традиция. 

Г-жа Гешева  отговори на постъпило писмено искане от г-н  Асен Янков,  като 

отговорът е, че заложените средства за закупуване на специализиран автомобил за 

снегопочистване  са от трансфера за зимно поддържане, който не може  да се използва за 

други цели. Закупуването на камион влекач е необходимо за дейността  по чистотата, има 

решение на общински съвет за закупуването му, проведена процедура и сключен договор. 

След изчерпване на изказванията по проекта за бюджет г-н Молов  закри публичното 

обсъждане в 15,40 часа. 

 

 

Протоколчик:  

 / Емилия Гешева / 


