ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

ПРОТОКОЛ № 32

от 28.02. 2006 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 307

ЗА: Приемане на отчета по бюджета на Община Враца с
направените допълнения и изменения за 2005г.
и бюджета за 2006 г.

ОБЩИНСКИЯТ

СЪВЕТ

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.30, ал.1 от Закона за
общинските бюджети

Р Е Ш И:

I. Приема отчета за изпълнение бюджета на Община Враца за 2005г.,
както следва:
1. По прихода

1.1. Уточнен годишен план

29 282 258 лв.

1.2. Отчет

29 642 280 лв.

разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1
2. По разхода

27 673 861 лв.

разпределени, както следва:
- по параграфи в Приложение № 2
- по функции в Приложение № 3
3. Приема отчета за капиталови разходи, съгласно Приложение № 4
4. Приема отчета за ИБСФ, съгласно Приложение № 6
5. Утвърждава разпределението на преходния остатък в
размер на:
- за държавни дейности
- за местни дейности

1 968 317 лв.
619 266 лв.
1 349 051 лв.

II. Приема бюджета на Община Враца за 2006г., както следва:

1. По прихода общо в размер на:

29 039 174 лв.

1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности
17 747 316 лв.
в т.ч.:
1.1.1. Обща допълваща субсидия

9 102 850 лв.

1.1.2. Преотстъпен данък по ЗОДФЛ

7 654 700 лв.

1.1.3. Целева субсидия за КР

370 500 лв.

1.1.4. Преходен остатък
1.2. Приходи за местни дейности

619 266 лв.
11 291 858 лв.

в т.ч.:
1.2.1. Данъчни приходи

1 551 000 лв.

1.2.2. Неданъчни приходи

6 905 800 лв.

1.2.3. Обща изравнителна субсидия

1 587 100 лв.

1.2.4. Целева субсидия за КР

100 000 лв.

1.2.5. Преходен остатък

1 349 051 лв.

1.2.6. Предоставени трансфери

- 150 000 лв.

1.2.7. Заем към ПУДООС

- 51 093 лв.

разпределени, съгласно Приложение № 7
2. По разходи, разпределени по параграфи и функции, съгласно
Приложения № № 8 и 9, в размер на 29 039 174 лв.
2.1. За делегирани от държавата дейности
18 142 216 лв.
от които:
2.1.1. Резерв

637 200 лв.

2.1.2. За дофинансиране

394 900 лв.

2.2. За местни дейности

10 896 958 лв.

от които:
2.2.1. Резерв

27 991 лв.

3. Инвестиционна програма в размер на 3 835 708 лв., съгласно
Приложение № 10.
3.1. Задължава кмета на Общината да предприеме необходимите
действия по увеличаване дяловото участие на Общината с размера на
капиталовия разход във финансирания ( съфинансирания) обект.
4. Определя численост на персонала и средни месечни брутни работни
заплати по функции и групи в местни дейности и дофинансиране,
съгласно Справка към Приложение № 9.
5. Утвърждава План- сметка за прихода и разхода на извънбюджетните
сметки и фондове, съгласно Приложение № 12, предложена от ПК
“ПСПК” към Общински съвет- Враца.
6. Приема следните лимити за разходи:
-

СБКО- 3% върху плановите средства за работна заплата;

-

разходи за представителни цели на кмета и международна дейност35 000 лв.

-

размер на поевтиняванте на храната в детски млечни кухни за един
обяд в размер до 0.70 лв.

-

режийни разноски в диетичните столове за приготвяне на един
обяд 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 2006г. в

размер на 35 550 лв.
8. Създава нова дейност “РТВ” за поддържане на местните
радиотранслационни възли с численост 7 човека и средства за заплати,
осигуровки и издръжка в размер на 50 000 лв.
9.Създава се общински фонд за подкрепа на малки граждански
инициативи в размер на 20 000 лева.
10. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на
транспортни разходи при условията на ПМС за изпълнение на
държавния бюджет за 2006г. Упълномощава кмета да утвърди поименен
списък на лицата и размера на средствата в рамките на 85 % от
действителните разходи.
10.1. Длъжности:
- Директори
- Учители
- Възпитатели
- Касиер- домашен социален патронаж
- Медицинска сестра- социален дом
- Старша медицинска сестра социален дом
- Домакини в учебни, детски и социални заведения
11. 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.
12. Утвърждава разходи за нефинансови предприятия и организации с
нестопанска цел, както следва:
- Спортни бази- 90 000 лв.
- Спортна програма- 110 000 лв.
- Туристически бази и школи- 16 250 лв.
- За здравна програма- 70 000 лв.

- Общински футболен клуб- 90 000 лв.
13. Упълномощава кмета да сключва договори по т.12 , в частта здравна
програма, след изготвяне и утвърждаване на Програмата за
профилактика от Постоянната комисия по здравеопазване и социална
политика, относно условията за използване на средствата.
14. Упълномощава кмета по 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 утвърдените средства на общинския
бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия.
15.2. Упълномощава кмета:
15.2.1. Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти.
15.2.2. Да определи правата и задълженията на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити.
15.2.3. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни
организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова
дисциплина и правилата по СФУК.
15.3. Дава пълномощия на кмета по чл.27 от Закона за общинските
бюджети.
16.Определя размер на възнаграждение за участие в комисии по
приватизационни сделки и търгове на общинско имущество- до 50 % от
МРЗ за страната.
17.Възлага на Кмета на Община Враца в срок до 30.03.2006 година на
основата на писмено предоставените от общинските съветници до
28.02.2006 година констатации и предложения да утвърди Програма от
целеви мерки:
а/ За преодоляване и недопускане до края на мандата на констатираните
грешки и пропуски и слабости при изпълнението на Бюджет 2005 и
съставянето на проекта на Бюджет 2006;
б/ За намиране на допълнителни финансови средства за реализиране на
целесъобразните инвестиционни проекти в приоритетните областиздравеопазване, образование и техническа инфраструктура, за които в

предложения проект на бюджета не са обезпечени необходимите
средства.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Сл.Григоров/
Вярно с оригинала:
Сп."Работа със съветниците":
/Й. Стоянова/

