
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

ПРОТОКОЛ № 29 

От 05.03.2009 година 
Р Е Ш Е Н И Е  № 362  

 

За: Приемане  бюджета на Община Враца  за 2009 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 2009 г., както следва : 
         1. Приходи разпределени съгласно Приложение № 1, 

колона 4, в размер на         

 

 51 601 430 лв. 

         1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности 34 735 248 лв. 

в това число :  

         1.1.1. Обща  субсидия за държавни дейности 32 978 296 лв. 

         1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи 110 000 лв. 

         1.1.3. Преходен остатък по точка 1.3.1.   1 646 952 лв. 

         1.2. Приходи за местни дейности, дофинансиране  16 866 182 лв. 

в това число :  

         1.2.1. Данъчни приходи 3 515 321 лв. 

         1.2.2. Неданъчни приходи 9 412 361 лв. 

         1.2.3. Обща изравнителна субсидия  2 566 900 лв. 

         1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи  683 400 лв. 

         1.2.5. Предоставени трансфери /съфинансиране/ - 150 000 лв. 

         1.2.6. Преходен остатък                             838 200 лв. 

         1.2.6.1. В местни дейност от 2008 г. 595 468 лв. 

         1.2.6.2. По точка 1.3.2. 242 732 лв. 

         1.3. Утвърждава разпределението на преходния 

остатък в държавни дейности от 2008 г.    

 

1 889 684 лв. 

както следва :  

         1.3.1. За делегирани от държавата дейности по 

функции и дейности, както следва : 

 

1 646 952 лв. 

Функция  “Отбрана и сигурност”                                  67 411 лв. 

- Други дейности по отбраната  8 026 лв. 



- Други дейности по вътрешна сигурност 1 914 лв. 

- Превантивна дейност – кризи, бедствия 57 471 лв. 

в това число:  капиталови 57 471 лв. 

Функция  “Образование”                                             1 423 752 лв. 

- Целодневни детски градини и ОДЗ 27 271 лв. 

- Предучилищна полудневна подготовка 9 285 лв. 

- Общообразователни училища                               1 310 074 лв. 

в това число:  капиталови 136 195 лв. 

- Спортни училища 63 568 лв. 

- Професионални училища 0  лв. 

- Общежития 12 308 лв. 

- Други дейности по образованието                     1 246 лв. 

Функция  “Здравеопазване”                                           36 336 лв. 

- Детски ясли 8 187 лв. 

- Здравни кабинети 28 149 лв. 

Функция “Социално осигуряване и грижи” 83 502 лв. 

- Дом за стари хора 31 259 лв. 

- Дом за възрастни хора 15 667 лв. 

- Дом за деца 11 182 лв. 

- Дневен център за възрастни хора 25 394 лв. 

Функция “Култура, спорт и туризъм”                             35 951 лв. 

- Спорт за всички 4 420 лв. 

- Читалища 270 лв. 

- Музеи и художествени галерии 17 689 лв. 

- Библиотеки 13 572 лв. 

         1.3.2. За местни дейности : 242 732 лв. 

Икономии по функции от делегирана държавна дейност : 107 391 лв. 

- Функция  “Общи държавни служби” 76 413 лв. 

- Функция  “Отбрана и сигурност”                                  30 683 лв. 

- Функция “Социално осигуряване и грижи” 7 лв. 

- Функция “Култура, спорт и туризъм”                             288 лв. 

- Преходен остатък в държавни дейности               135 341 лв. 

         1.4. Утвърждава разпределението на преходния 

остатък по т. 1.2.6.   

 

838 200 лв. 

в това число : целеви 722 870 лв. 

Общообразователни училища - преходен остатък 

дофинансиране 

72 835 лв. 

Център за работа с деца - дарение 3 130 лв. 

Спортно училище - преходен остатък дофинансиране  15 лв. 

Общежитие - преходен остатък дофинансиране 403 лв. 

Дневен център за възрастни - дарение 500 лв. 

Чистота - от такса за битови отпадъци 640 674 лв. 

Младежки дом - дарение  5 313 лв. 



Други - за допълване приходите в местни дейности 115 330 лв. 

в това число : Ученическо столово хранене 115 330 лв. 

             3. Определя численост на персонала и средни месечни брутни 

заплати по дейности съгласно чл. 6 ал. 2, ал. 4 и ал. 10 от ПМС № 175 за 

заплатите в бюджетните организации и дейности съгласно Справка към 

Приложение № 3. 

           4. Инвестиционна програма в размер на 10 826 788 лв., съгласно 

Приложение № 4 . 

           5. Проектите на Община Враца финансирани по Европейски и 

национални програми, съгласно Приложение № 5. 

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

сметки и фондове, съгласно Приложение № 6.  

           7. Приема следните лимити за разходи : 

            -  СБКО – 3 на сто върху плановите средства за работна заплата на 

заетите по трудови правоотношения; 

            -  разходи за представителни цели и международна дейност на кмета 

на общината - 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 0,75 лв.; 

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

в това число за : 

изкопаване и заравяне гробно място 87 лв. 

ковчег 30 лв. 

надгробен знак 15 лв. 

надпис на надгробен знак 6 лв. 

превоз на ковчег 12 лв. 

некролог 5 лв. 

           Цените са с включен ДДС. 

           8. Утвърждава разходи за клубовете на пенсионера и инвалида за 

2009 г. в размер на 59 522 лв.  

           9. Утвърждава списък на длъжностите и упълномощава Кмета да 

утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни 

разноски, в рамките до 85% от действителните разходи, при условията на 

           2. Разходи разпределени по параграфи и функции, 

съгласно Приложения № № 2 и 3, в размер на         

 

 51 601 430 лв., 

от които за :  

           държавни дейности                35 555 583 лв. 

в това число : дофинансирани 820 335 лв. 

          общински дейности 16 045 847 лв. 



чл. 30 от Постановление № 27/09.02.2009 г. на Министерски съвет за 

изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2009 г.  

           9.1. За функция “Образование”:  

-  директори 

-  учители 

-  възпитатели 

-  медицински сестри  в ОДЗ с. Згориград 

           9.2. За функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”: 

-  директори 

-  организатори трудотерапия 

-  социални работници 

-  медицински  сестри в социален дом 

             -  домакин-касиери в социални заведения 

           9.3.За функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда” : 

             -  специалисти /инкасатори/ в звено “Други дейности по жилищно 

строителство, благоустройство и регионално развитие”   

           10. 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. 

          11.Утвърждава разходи за нефинансови предприятия и организации с 

нестопанска цел, както следва : 

спортни имоти                   160 000 лв. 

спортна програма, спортни клубове 182 500 лв. 

общински футболен клуб 200 000 лв. 

общинска профилактична  програма 75 000 лв. 

програми за превенции 15 000 лв. 

           12. Упълномощава кмета да сключва договори по т. 11 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. За изпълнение на чл. 17 от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2009 г., утвърждава резерв в размер на  3 633 860 лв. 

представляващ 10 на сто от трансферите от Централния бюджет по чл. 10, 

ал. 1, разпределен за : 

държавни дейности         3 297 830 лв. 

местни дейности                                                     256 690 лв. 

целева субсидия за капиталови разходи 79 340 лв. 

в това число по обекти : 

дом за социални услуги с. Паволче   48 010 лв. 

основен ремонт общински пътища с. Вировско 10 000 лв. 

основен ремонт общински пътища с. Оходен   16 330 лв. 

ДМА - размножителна техника                                 5 000 лв. 



           14. Създава  Звено “Ученическо столово хранене” в местна дейност 

“Столове” с численост от 9 щатни бройки и кредит за дейността в размер на 

164 904 лв. 

           15. Създава Звено за борба с бездомни и безстопанствени кучета в 

структурата на Функция  “Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда”, с численост от 6 

щатни бройки и кредит за дейността в размер на 143 440 лв. 

           16. Утвърждава разходи в размер до 10 000 лв. по сключен договор за 

сигурност  между  Община Враца и РПУ Враца. 

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

изпълнение и отчитане на общинския бюджет. 

           18. За осигуряване изпълнението на бюджета :                    

           18.1.Задължава кмета да разпредели приетия бюджет на Община 

Враца за 2009 г. по пълна бюджетна класификация и по тримесечия. 

           18.2. Упълномощава кмета : 

           18.2.1.Да кандидатства за съфинансиране от Централния бюджет и 

други източници на общински програми и проекти. 

           18.2.2.Да определи второстепенните разпоредители с бюджетни 

кредити, правата и задълженията им. 

           18.2.3.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.. 

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

бюджети. 

           19. Утвърждава фонд в размер на 75 000 лв. за еднократно 

подпомагане с целева финансова помощ от 100 лв. за новородено дете от 

Община Враца. 

           20. Определя размер на възнаграждение за участие в комисии по 

приватизационни сделки и търгове на общинско имущество  - до 50 на сто 

от минималната работна заплата за страната. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    

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


