
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 
 
 

ПРОТОКОЛ № 47 
от 09.03.2010 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 613 
 
 
ОТНОСНО: Приемане  бюджета на Община Враца  за 2010 г. 

 
О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т 

В изпълнение на чл. 12 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 2010 г., както следва : 
         1. Приходи разпределени съгласно Приложение № 1,  
в размер на         

52 135 769 лв. 

         1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности, 34 638 690 лв. 
в това число :  
         1.1.1. Обща  субсидия за държавни дейности 31 534 245 лв. 
         1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи 110 000 лв. 
         1.1.3. Преходен остатък   2 939 535 лв. 
         1.1.4. Неданъчни приходи 54 910 лв. 
         1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране,  17 497 079 лв. 
в това число :  
         1.2.1. Данъчни приходи 3 205 250 лв. 
         1.2.2. Неданъчни приходи 7 703 716 лв. 
         1.2.3. Трансфери за местни дейности 2 569 300 лв. 
         1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи  3 688 400 лв. 
         1.2.5. Предоставени трансфери /съфинансиране/ - 150 000 лв. 
         1.2.6. Временни безлихвени заеми 2 000 000 лв. 
         1.2.7. Друго финансиране -2 016 118 лв. 
         1.2.8. Преходен остатък                             496 531 лв. 
         1.3. Утвърждава разпределението на преходния 
остатък по т 1.1.3.    

 

както следва :  
Функция  “Общи държавни служби” 184 730 лв. 
- Дейности по изборите 989 лв. 
- Общинска администрация 183 741 лв. 
Функция  “Отбрана и сигурност”                                  134 120 лв. 
- Други дейности по отбраната  24 186 лв. 
- Други дейности по вътрешна сигурност 45 662 лв. 
- Отбранително-мобилизационна подготовка 462 лв. 
- Превантивна дейност при кризи  8 000 лв. 
- Ликвидиране последици от бедствия и аварии 55 810 лв. 



Функция  “Образование”                                             2 185 405 лв. 
- Целодневни детски градини и ОДЗ 181 411 лв. 
- Подготвителна полудневна група в училище 733 лв. 
- Общообразователни училища                               1 828 217 лв. 
- Спортни училища 100 035 лв. 
- Професионални училища 10 923 лв. 
- Общежития 27 526 лв. 
- Други дейности по образованието                     6 283 лв. 
- Извънучилищни дейности 30 277 лв. 
Функция  “Здравеопазване”                                           175 323 лв. 
- Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ  164 582 лв. 
- Здравни кабинети в детски градини и училища 10 741 лв. 
- Други дейности по здравеопазването 0 лв. 
Функция “Социално осигуряване и грижи” 149 220 лв. 
- Звено Майка и бебе 6 559 лв. 
- Програми за временна заетост 521 лв. 
- Дом за стари хора 31 282 лв. 
- Дом за възрастни хора с увреждания 4 953 лв. 
- Дом за деца 71 589 лв. 
- Дневен център  19 449 лв. 
- Други служби и дейности по ОПЗ 14 867 лв. 
Функция “Култура, спорт и туризъм”                             29 081 лв. 
- Спорт за всички 7 840 лв. 
- Музей и художествени галерии 11 172 лв. 
- Библиотеки 8 644 лв. 
- Други дейности по културата 1 425 лв. 
- Капиталови разходи в държавни дейности 81 656 лв. 
- Ликвидиране последици от бедствия и аварии 38 756 лв. 
- Здравни кабинети в детски градини и училища 22 900 лв. 
- Други дейности по културата 20 000 лв. 
ВСИЧКО: 2 939 535 лв. 
  
         1.4. Утвърждава разпределението на преходния 
остатък по т. 1.2.6.   

 

както следва :  
Преходен остатък от дейности с общински характер 429 143 лв. 
Приходи с общински характер, Операции с финансови 
активи и пасиви 

16 118 лв. 

Чужди средства от други лица 16 118 лв. 
Функция  “Образование”                                             2 524 лв. 
- Целодневни детски градини и ОДЗ 14 лв. 
- Извънучилищни дейности 2 510 лв. 
Функция  “Здравеопазване”                                           1 129 лв. 
- Други дейности по здравеопазването 1 129 лв. 
Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на 
околната среда”                             

340 948 лв.  

- ИРП на уличната мрежа 115 988 лв. 



- Чистота 219 361 лв. 
- Други дейности по опазване на околната среда 1 000 лв. 
- Други дейности по опазване на околната среда 4 599 лв. 
Функция “Икономически дейности и услуги”                            66 396лв. 
- Туристически бази 27 915 лв. 
- Други дейности по икономиката – Младежки дом 5 674 лв. 
- Други дейности по икономиката 32 807 лв. 
- Капиталови разходи в местни дейности 2 028 лв. 
- Чистота 2 028 лв. 
Преходен остатък от и за дофинансиране на държавни 
дейности 

67 388 лв. 

Функция  “Образование”                                             52 614 лв. 
- Общообразователни училища                               44 693 лв. 
- Спортни училища 188  лв. 
- Общежития 7 733 лв. 
Функция  “Здравеопазване”                                           484 лв. 
- Здравни кабинети в детски градини и училища 484 лв. 
Функция “Социално осигуряване и грижи” 8 363 лв. 
- Дом за стари хора 645 лв. 
- Дом за възрастни хора с увреждания 3 500 лв. 
- Дом за деца 3 718 лв. 
- Дневен център  500 лв. 
Функция “Култура, спорт и туризъм”                             5 927 лв. 
- Музей и художествени галерии 5 927 лв. 
ВСИЧКО: 496 531 лв. 

  
              3. Определя средства за заплати през 2010 година за всички дейности по 
бюджета и численост на персонала, средни месечни брутни заплати за държавна 
дейност „Общинска администрация”, дофинансиране на същата дейност и 
местните дейности за 2010 година съгласно Справка № 1 към Приложение № 3 и 
разпределение на плановите разходи за заплати за 2010 година съгласно Справка 
№ 2 към Приложение № 3. 
            4. Програма за капиталовите разходи в размер на 6 456 748 лв., съгласно 
Приложение № 4 . 
            5. Проекти по европейски и национални програми, съгласно Приложение 
№5.  
            6. Утвърждава План-сметка за прихода и разхода на извънбюджетните  
фондове и сметки, които ще функционират през 2010 г.,съгласно Приложение № 6.  
            7. Приема следните лимити за разходи : 

           2. Разходи разпределени по параграфи и функции, 
съгласно Приложения № № 2 и 3, в размер на         

52 135 769 лв. 

от които за :  
           държавни дейности                35 665 452 лв. 
           в това число : дофинансиране 1 026 762 лв. 
           местни дейности 16 470 317 лв. 



 -СБКО – 3 на сто върху плановите средства за работна заплата на заетите 
по трудови правоотношения; 
 -разходи за представително работно облекло на държавните служители за 
една календарна година, както следва: 
 -за ръководни длъжности в размер на  300 лв.; 
 -за експертни  длъжности в размер на  200 лв.; 

-разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на 
общината - 30 000  лв.; 

-за Общинско предприятие „Диетично хранене”: 
-дофинансиране на разходите за приготвяне на един обяд в диетичните 

столове  в размер до 0,90 лв. ( средствата се разчитат за изплащане на заплати и 
осигурителни вноски от работодател ); 

-средства за издръжка до размера на реализираните приходи от продажба на 
услуги на общинското предприятие; 

-поевтиняване на храната в ученическите столове на непътуващи ученици от 
селските средищни училища и пътуващите ученици от кварталите „Бистрец” и 
„Кулата” до средищните училища в гр.Враца в размер до 2,00 лв. за един обяд.; 

-за подпомагане разходите за погребения в размер до 196 лв. по цени с 
включен ДДС,  в това число за : 

изкопаване и заравяне гробно място 125 лв. 
ковчег и надгробен знак 45 лв. 
надпис на надгробен знак 3 лв. 
превоз на покойника 20 лв. 
некролог 3 лв. 

            8. Утвърждава разходи за клубовете на пенсионера и инвалида за 2010 г. в 
размер на  61 045 лв.  
            9. Утвърждава списък на длъжностите и упълномощава Кмета да утвърди 
поименен списък на лицата, имащи право на разходи за пътуване, в рамките до 
85% от действителните разходи, при условията на чл. 30 от Постановление № 
324/30.12.2009 г. на Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на 
Република България за 2010 г.:  
            9.1. За функция “Образование”:  

-  директори на училища; 
-  учители в училища; 
-  възпитатели в училища; 
-  медицински сестри  в яслени групи на филиал  на ОДЗ в с.   
Згориград. 

            9.2. За функция “ Здравеопазване”: 
               - медицински специалисти в здравни кабинети; 
             - здравен медиатор. 
            9.3. За функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”: 

-   Дом за възрастни с увреждания – с. Три кладенци: 
    директор; 
    трудотерапевт; 
    социален педагог; 
    медицинска  сестра; 
    психолог; 



    домакин; 
              -  Домашен социален патронаж: 
                  касиер-инкасатор; 
                  социален работник . 
            9.4.За функция “Жилищно строителство, благоустройство 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 културни институти, както следва: 
                 Драматично - куклен театър – Враца                              - 80 000 лв. 
                 Държавна филхармония – Враца                                     - 70 000 лв. 
            11.Утвърждава разходи за нефинансови предприятия и организации с 
нестопанска цел, както следва : 

спортни имоти                   75 000 лв.  
спортна програма 109 500 лв. 
общински футболен клуб 300 000 лв. 

           Субсидията за „Спортни имоти”  се дава за подпомагане на дейността на 
дружеството само за издръжка под формата на материали, горива, вода и енергия. 
Дружеството се задължава да предоставя подробен отчет за въпросната сметка с 
представянето на финансовите си отчети.                  
           12. Утвърждава разходи по решение на Общински съвет в размер на 20 000 
лв., в т.ч. за „Програма за условията и реда за отпускане на стипендии, за 
финансово стимулиране и творчески изяви на ученици с изявени дарби и 
постигнати резултати” – 10 000 лв. и за други по решения на комисии към 
Общинския съвет – 10 000 лв. 
            13. Утвърждава разходи в размер на 20 000 лв.  за дейности на  РУ на МВР -
Враца по осигуряване сигурността на гражданите и упълномощава кмета да 
сключи договор. 
            14. Упълномощава кмета при изпълнение на бюджета да отразява служебно 
със заповед промените в приходната и разходната част при спазване изискванията 
на чл. 50, ал. 3 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския 
бюджет. 
            15. За осигуряване изпълнението на бюджета :                    
            15.1.Задължава кмета да разпредели приетия бюджет на Община Враца за 
2010 г. по пълна бюджетна класификация и по тримесечия. 
            15.2. Упълномощава кмета : 
            15.2.1.Да кандидатства за съфинансиране  по общински програми и 
проекти. 
            15.2.2.Да определи второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, 
правата и задълженията им. 
            15.2.3.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. 
            15.3.Дава пълномощия на кмета да изменя размера на бюджетните кредити 
спазвайки изискванията на чл. 27 от Закона за общинските бюджети. 



            16. Утвърждава фонд в размер на 75 000 лв. за еднократно подпомагане с 
целева финансова помощ от 100 лв. за новородено дете, жител на Община Враца и 
по 150 лв. за новородени близнаци, жители на Община Враца. Упълномощава 
кмета да конкретизира със заповед условията за предоставяне на средствата. 
            17.  Приема за информация размера на просрочените задължения от 2009г., 
съгласно справка към отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2009г., които ще 
бъдат разплатени от бюджета за 2010 г., общо в размер на 28 255 лв. (неразплатена 
топлоенергия), формиран както следва: 
            професионална гимназия по строителство и архитектура – 17 764 лв. 
            детски ясли                                                                              – 10 491 лв. 
            18. Приема за информация размера на просрочените вземания от минали 
години, съгласно справка към отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2009г., 
които ще бъдат събрани  през 2010 г., общо в размер на 216 616 лв, формиран от: 
            вземания от наеми                                                                –  201 103 лв. 
            такси от ЦДГ и ОДЗ                                                             –         244 лв. 
            информационен център                                                        –   15 000 лв. 
            такси от детски ясли                                                             –        269 лв. 
            19. Определя максимален размер на новия общински дълг – 2 000 000 лв. за 
осигуряване предстоящо съфинансиране по внесени проекти,  чакащи разглеждане 
и одобрение.         
            20. Определя размер на възнаграждение за участие в комисии по 
приватизационни сделки, търгове на общинско имущество и други - до 50 на сто 
от минималната работна заплата за страната. 

 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                              /М.Николова/    
               Вярно с оригинала:                    
                     Сп."Работа със съветниците":       
        
                 /Ел.Георгиева/  


