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МЕХАНИЗЪМ 
за определяне на  бюджета на кметствата  в Община Враца за 2008 г. 

  
Бюджетът на кметствата за 2008 г. се изчислява по следната формула: 
  
С = С1 + С2 + С3, където: 
  
С е размерът на бюджета. 
  
С1 е размерът на разходите за възнаграждения и осигурителни вноски. 
Изчислява се като сума на всички разходи за делегираните от държавата 
дейности. 
С2 е размерът на  текущата издръжка на кметството- издръжката в дейност 
„Общинската администрация” ( без разходите за текущ ремонт) и разходите за 
улично осветление. Изчислява се по следната формула: 
  
С2 = К1A1 + К2A2 , където 
  
К1 е константа,  която осигурява ръст на кредитите с размера на 

прогнозната инфлация за 2008 г.  
  
А1 се формира от следните компоненти: 
а) територия на населеното място / кв.км./- с тегло 10 %; 
б) брой на жителите по настоящ адрес / брой/ - с тегло 35 %; 
в) отдалеченост от общинския център /км./- с тегло 15 %; 
г) стойността, формирана от константната величина на средния разход за 
издръжка на един жител в кметство ( по отчетни данни в дейност „Общинска 
администрация” за предходния отчетен период без разходи за текущ ремонт), 
коригирана с коефициент, отразяващ  процента на събираемост  на местни 
данъци  през отчетния период- с тегло 40 % 
Разпределението на сумите по четирите критерия за конкретното кметство е на 
база относителния дял на всеки един от тези показатели към средния разход за 
издръжка /без разходите за текущ ремонт/ на кметствата за предходен отчетен 
период. 
  
К2 е константа,  която осигурява ръст на кредитите с размера на 

повишението на цените на ел.енергия.  
  
А2 се формира от следните компоненти: 
а) брой на жителите по настоящ адрес / брой/ - с тегло 30 %; 
б) дължина на уличната мрежа /км/- с тегло 50 %; 
в) стойността, формирана от средния разход за улично осветление на 
кметствата (по отчетни данни в дейност „Осветление на улици и площади” за 
предходния отчетен период ), коригирана с коефициент, отразяващ  процента 
на събираемост  на местни данъци  през отчетния период - с тегло 20 % 
Разпределението на сумите по трите критерия за конкретното кметство е на 
база относителния дял на всеки един от тези показатели към средния разход за 
улично осветление на кметствата за предходен отчетен период. 

  



С3 е размерът на целевите кредити в бюджета на кметството. 
  
С3 = В1 + В2 + В3 + В4 + В5 + В6  , където 
  
В1- кредит за дейност „Общинска администрация”, разходи за 
текущ ремонт 
  
В2- кредит за дейност „Програми за временна заетост” 
  
В3- кредит за дейност „Обредни домове и зали” 
  

   В4- кредит за дейност „Служби и дейности по поддържане,                    

                       ремонт и изграждане на пътища” 

  
В5- кредит за капиталови разходи 
  
В6- разходи за сметка на приходи от наеми на общинско имущество 
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