
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

от 29.01.2008 година 

Р Е Ш Е Н И Е   № 33 

 

Зa: Приемане на отчета по бюджета на Община Враца с  

направените изменения и допълнения за 2007г. 

  
 

ОБЩИНСКИЯТ    СЪВЕТ 

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.30,ал.1 от ЗОБ 

Р Е Ш И : 

        Приема отчета за изпълнение бюджета на Община Враца за 2007г.,  

както следва: 

    1. По прихода   43 406 840 лв. 

разпределени по параграфи, съгласно   Приложение  № 1 

    2. По разхода    40 240 917 лв. 

Разпределени по параграфи, съгласно   Приложение  № 2        

и по функции и дейности , съгласно      Приложение  № 3 

 

    3.Неразпределен резерв /преходен остатък/                                3 165 923 лв. 

в  т.ч.  

     наличност  по бюджетни сметки      3 165 293 лв. 

     преводи  в процес на сетълмент                630 лв. 

    4. Приема отчета за капиталовите разходи в размер на 8 044 367 лв. 

по обекти и източници на финансиране, съгласно 

Приложение № 4 

 

    5. Приема отчета за ИБСФ, съгласно Приложение № 6  

    6. Приема за сведение и дава принципно съгласие за разпределението на 

преходния остатък в  

размер на: 3 165 923 лв. 

за:   

-  държавни дейности 517 557 лв. 

в  т.ч.  

  целеви  трансфер за яз.”Лесконаж”-с.Голямо Пещене                     119 870 лв.             

   от финансиране на ф. “Образование”                       277 857 лв. 

   други за разпределение в бюджет 2008 г.по решение  

   на Общинския съвет 

 

119 830 лв. 

-  местни дейности             2 648 366 лв. 

в т.ч.  

   от   трансфери                   49 016 лв. 



        -за покриване разлики в стойност на жилища 18 344 лв. 

        -МРРБ –финансиране на дейности по проекти   

          на Европейските фондове                

  

  3 172 лв. 

        - Природен парк “Врачански Балкан” 27 500 лв. 

   договор на РИМ с  Министерство на културата                          6 669 лв. 

   такса битови отпадъци                     830 667 лв. 

   валутна сметка по проект “ТСГ”(лихва)                               68 лв. 

   валутна сметка от проекти в Образование                   42 457 лв. 

  от   дарения                     12 904 лв. 

        - Младежки дом   4 996 лв. 

        - Център за работа с деца   2 398 лв. 

        - Образование   5 510 лв. 

   други за разпределение в бюджет 2008 г.по решение  

   на Общинския съвет 

     

1 706 585 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    

              Вярно с оригинала:                   

                     Сп."Работа със съветниците":       

                  /Й. Стоянова/ 
 

 


