
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 
 

 

ПРОТОКОЛ № 9 
от 28.02.2008 година 
Р Е Ш Е Н И Е   № 50 

 

За: Приемане  бюджета на Община Враца  за 2008 г. 
  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

 
       В изпълнение на чл.11, ал.7 от Закона за общинските бюджети, във връзка с 

чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

и чл.31 от  Наредбата за съставяне, изпълнение  и  отчитане  на  общинския  

бюджет  

Р Е Ш И : 

 

  Приема бюджета на Община Враца за 2008г., както следва : 
          1. По приходи, разпределени съгласно 

Приложение № 1, колона 4, в размер на 

      

      40 299 488 лв. 

          1.1. Приходи за делегирани от държавата 

дейности 

 

24 142 507 лв. 

           в т.ч.:  

          1.1.1. Обща  субсидия за държавни 

дейности 

 

         23 624 950лв. 

          1.1.2. Преходен остатък  от 2007г.                      517 557 лв.  

           в т.ч. с целеви характер:  

           -целеви трансфер за яз.”Лесконож”              119 870 лв. 

          1.2. Приходи за местни дейности  16 156 981 лв. 

            в т.ч. :  

          1.2.1. Данъчни приходи 3 420 395 лв. 

          1.2.2. Неданъчни приходи 7 749 120 лв. 

          1.2.3. Трансфери за местни дейности  1 743 000 лв. 

          1.2.4. Целева субсидия за КР  746 100 лв. 

          1.2.5. Преходен остатък от 2007г. 2 648 366 лв. 

          в т.ч. с целеви характер:  

          -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 Регионален исторически 

музей с Министерство на културата 

 

6 669 лв. 



          -от такса битови отпадъци 830 667 лв. 

          -валутна сметка по проект 

“Трансгранично сътрудничество”(лихва) 

 

68 лв. 

          - валутна сметка по проекти в 

Образование 

 

42 457 лв. 

          -от дарения в Младежки дом 4 996 лв. 

          -от дарения в Център за работа с деца 2 398 лв. 

          -от дарения в Образование 5 510 лв. 

          1.2.6. Предоставени трансфери  - 150 000 лв. 

          2.По разхода, разпределени по параграфи 

и функции, съгласно Приложения №№ 2  и 3 в 

размер на 

 

 

40 299 488 лв. 

          2.1. За делегирани от държавата дейности         24 629 103 лв. 

от които :  

          2.1.1. Резерв  397 687 лв. 

          2.1.2. За дофинансиране 486 596 лв. 

          2.2. За местни дейности 15 670 385 лв. 

от които :  

          2.2.1. Резерв 324 000 лв. 

            3. Определя численост на персонала и средни месечни брутни 

заплати по дейности съгласно Справка към Приложение № 3. 

           4. Инвестиционна програма в размер на 7 451 261 лв., съгласно 

Приложение № 4 . 

           5.Утвърждава План-сметка за прихода и разхода на извънбюджетните 

сметки и фондове, съгласно Приложение № 6.  

           6. Приема следните лимити за разходи: 

            -  СБКО - 3% върху плановите средства за работна заплата на заетите 

по трудови правоотношения; 

            -  разходи за представителни цели на кмета и международна дейност 

- 50 000  лв. 

            -   размер на поевтиняване на храната в детски млечни кухни за един 

обяд в размер до 0.70 лв. 

            -  дофинансиране на разходите за приготвяне на един обяд в 

диетичните столове  в размер до 0.70 лв. 

            -   за подпомагане разходите за погребения в размер до 155 лв.: 

изкопаване и заравяне гробно място -      87 лв. 

ковчег-                                                          30 лв. 

надгробен знак-                                           15 лв. 

надпис на кръст-                                           6 лв. 

превоз-                                                         12 лв. 

некролог-                                                       5 лв. 

              Цените са с включен ДДС. 



           7.Утвърждава разходи за клубовете на пенсионера и инвалида за 

2008г. в размер на 63 150 лв.  

           8.Утвърждава списък на длъжностите, които ползват права  при 

условията на чл.30 от ПМС №15 за изпълнение на държавния бюджет за 

2008г..  

           8.1. За функция “Образование”: 

-  директори 

-  учители 

-  възпитатели 

-  медицински сестри  в ОДЗ с.Згориград 

8.2. За функция “Социално осигуряване,подпомагане и  

грижи” : 

-  директори 

-  организатори трудотерапия 

-  социални работници 

-  медицински  сестри - социален дом 

             -  домакин-касиери в социални заведения 

За функция “Образование” средствата са до размера на целевия трансфер от 

Министерство на финансите. 

           9. Упълномощава кмета да сключи договори с Министерство на 

културата за съвместно финансиране на Драматично - куклен театър и 

Държавна филхармония - Враца общо в размер на 150 000 лв. 

          10. Утвърждава разходи за :  

             - “Проекти за малки инициативи на граждани” в размер на 30 000 лв. 

             - екологични проекти в дейност “Озеленяване”  - 20 000 лв. 

          11. Утвърждава разходи за нефинансови предприятия и организации с 

нестопанска цел, както следва: 

            - спортни имоти -                                                   160 000 лв. 

            - спортна програма -                                              112 000 лв. 

            - туристически бази и школи -                                 9 000 лв. 

            - общинска профилактична  програма -                80 000 лв. 

            - общински футболен клуб -                                 250 000 лв. 

           12. Упълномощава кмета да сключва договори по т.10, в частта  

Общинска профилактична програма, след изготвяне и утвърждаване на 

Програмата от  Комисията по здравеопазване, за закрила на детето и 

социална политика, относно условията за използване на средствата. 

           13. На основание § 72 от Преходни и заключителни разпоредби на 

ЗДБРБ за 2008 г. закрива държавна дейност “Други дейности по 

образованието”, в частта финансирана със средства от единните разходни 

стандарти и  разкрива местна дейност “Други дейности по образованието” с 

численост на персонала - 10 броя и разходи в размер на 121 098 лв.  



           14. Утвърждава разходи в размер до 12 000 лв. по сключения договор 

за сигурност  между  Община Враца и РПУ Враца. 

           15. Упълномощава кмета по чл.50, ал.3 от Наредбата за съставяне, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет. 

           16. За осигуряване изпълнението на бюджета:                    

           16.1. Задължава кмета да разпредели утвърдените средства на 

общинския бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия. 

           16.2. Упълномощава кмета : 

           16.2.1. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други 

източници за съфинансиране на общински програми и проекти. 

           16.2.2.Да определи второстепенните разпоредители с бюджетни 

кредити правата, и задълженията им. 

           16.2.3. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни 

организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова 

дисциплина и правилата  по Системите за финансово управление и 

контрол.. 

           16.3. Дава пълномощия на кмета по чл. 27 от Закона за общинските 

бюджети. 

           17.Утвърждава фонд в размер на 50 000 лв. за еднократно 

подпомагане с целева финансова помощ на новородено дете от Община 

Враца. 

           18. Определя размер на възнаграждение за участие в комисии по 

приватизационни сделки и търгове на общинско имущество  - до 50 % от 

минималната работна заплата за страната. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    
               Вярно с оригинала:                   
                      Сп."Работа със съветниците":       
                  /Й. Стоянова/ 
 

 


