
О Т Ч Е Т 
за касовото изпълнение на бюджета на Община 

Враца за първото шестмесечие на 2008 година. 

 

          През първото шестмесечие на настоящата година Община Враца 

запазва устойчиви финансови резултати. Регулярни са постъпленията 

както на разчетените приходи, така и изпълнението на планираните 

разходи осигуряващи нормално функциониране на всички  дейности 

финансирани от общинския бюджет. 

          Към 30.06.2008г. общината е реализирала бюджетни приходи в 

размер на   25 151 996 лв., при уточнен годишен план от  42 797 614 лв., 

или 58,77 % от годишния разчет. От тях приходите с държавен характер са 

15 501 399 лв., а приходите с общински характер – 9 650 597 лв. 

          Извършените разходи за същия период са 19 773 076 лв., като са 

разходвани 78,61 % от събраните приходи, а спрямо уточнения годишен 

план – 46,20 %. 

          По функции разходите са както следва : 

          - Функция “Общи държавни служби”                                1 533 089 лв.            

          - Функция “Отбрана и сигурност”                                           33 251 лв. 

          - Функция “Образование”                                                    7 226 466 лв. 

          - Функция “Здравеопазване”                                                3 854 560 лв. 

          - Функция “Социално подпомагане и грижи”                    1 530 364 лв. 

          - Функция “Жилищно строителство, БКС и ООС”            1 659 207 лв. 

          - Функция “Почивно дело, култура”                                    1 052 664 лв. 

          - Функция “Икономически дейности и услуги”                    965 192 лв. 

          За капиталови разходи от бюджетни приходи са 

сключени договори за                                                                     3 000 207 лв. 

по които са  разплатени /преведени/                                              1 842 991 лв.         

и за дофинансиране на държавни дейности                                     154 292 лв. 

          През първото  шестмесечие  на годината  Община Враца  е   ползвала 

извънбюджетни сметки и  фондове  съгласно   Закона  за  държавния  

бюджет  на Република България за  2008 година.  По  специалната  сметка  

за приходите  от  приватизация  на  общинска  собственост са реализирани 

приходи от продажби общо в размер на 782 000 лв. 

          За покриване на разходите по приватизация са разходвани 27 601 лв.,   

а  за  инвестиции   и  дълготрайни  активи   - 341 982 лв.  

          Отчетът е предварителен и по него предстоят уточнения след 

спускане на контролите от МФ.   
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