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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 152 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 24 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2013  Г. В 
ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 
 
  По Докладна записка с вх.№ 149/20.09.2013 г.  от Веселин Личев – 
Кмет на община Сопот  
 

Относно: Актуализация на Бюджет 2013 приет с Решение № 
101/11.03.2013г. на Общински съвет Сопот. 

 
 Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.2, във връзка с 
правомощията по чл.21 ал.1 т.6 и чл.52, ал.1, в изпълнение на разпоредбите на  
чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация /ЗМСМА/, Закона за общинските бюджети,  Закона за 
държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2013 г., 
ПМС1/09.01.2013 г. за изпълнението на ЗДБРБ за 2013 г.и Наредбата по чл.9а 
от Закона за общинските бюджети на община Сопот приема следното:  
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

 

І. Актуализира първоначалния план на разхода на Бюджет 2013 в частта 
на местни дейности без да променя общия размер на Бюджета за 2013 г. в 
разходната част съгласно т.18 на Решение 101/11.03.2013г.  на Общински съвет 
Сопот. 

1.Намалява  
- подпараграф 1020 „Разходи за външни услуги” в Дейност 311 

"Целодневни детски градини и обединени детски заведения за деца от 1 до 6 
години" със сумата в размер на 10 000 лв. /Приложение № 4 към Решение 
101/11.03.2013г на Общински Съвет Сопот/. 

-  параграф 5100 „Основен ремонт на ДМА” в Дейност 606 "Изграждане, 
ремонт и поддържане на уличната мрежа"  в размер на  12 000  лв. 
/Приложение № 4 към Решение 101/11.03.2013г на Общински Съвет Сопот/.. 

2.Увеличава параграф 5100 „Основен ремонт на ДМА” в Дейност 311 
"Целодневни детски градини и обединени детски заведения за деца от 1 до 6 
години"  в размер на 22 000  лв.: 

2а. Създава нов ред към т.1.2. /Ремонт на покрив – ЦДГ „Роза” в колона 
Други в приложение № 10 А прието с Решение № 101/11.03.2013 г. на 
Общински съвет Сопот със сумата 10 000 лв. 
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3. Актуализира първоначалния план на капиталовите разходи в колона от 
постъпления на продажби по параграф 4000 /Приложение 10 А  към Решение 
№ 101/11.03.2013г. на Общински съвет Сопот/ без да променя първоначално 
приетия общ размер  както следва: 

- Намалява средствата по т.1.4 в ред Ремонт на общински улици по опис 
в  размер на 12 000 лв.  

/ заличава ред в описа на улиците по т.1.4. Полагане на асфалт на улица „ 
Бойчо Огнянов”  / 

- Увеличава средствата по т 1.2. в новия ред по т.2а със сумата в размер 
на 12 000 лв.   

4.Възлага на Кмета на общината да отрази промяната по т.1, т.2 и т.3  в 
Приложения с №№ 4 и 10 А към Решение 101/11.03.2013г на Общински Съвет 
Сопот. 
 
 ІІ.Увеличава първоначалния план на Бюджет 2013г. приет с Решение № 
101/11.03.2013г. на Общински съвет Сопот по прихода и разхода в частта на 
местни дейности в размер на 9 000 лв. както следва: 
 1.По прихода 
 - увеличава подпараграф 2404 „Нетни приходи от продажби на услуги, 
стоки и продукция” – 9 000 лв. /Приложение № 2 към Решение № 
101/11.03.2013г. на Общински съвет Сопот/ от приходите от продажби в КМ 
”Иван Вазов” Сопот.  
 2.По разхода 
 - Увеличава следните разходни подпараграфи в дейност 739 „Музеи, худ. 
галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и 
регионален характер” в размер на 9 000. лв. по искане на Директора на КМ 
„Ивана Вазов”  както следва   / Приложение № 5 към Решение № 
101/11.03.2013г. на Общински съвет Сопот /: 

- Увеличава подпараграф 1015 „Материали” – 4 500 лв. 
- Увеличава подпараграф 1020 „Разходи за външни услуги” – 3 000 лв. 
- Увеличава подпараграф 1030 „Текущ ремонт” – 1 000 лв. 
- Увеличава подпараграф 1051 „Командировки в страната” – 500 лв. 
 
3.Възлага на Кмета на общината да отрази промяната по т.1 и т.2 в 

Приложения с  №№ 2 и 5 към Решение 101/11.03.2013г на Общински Съвет 
Сопот. 
 

ІІІ.Възлага на Кмета на Община Сопот да отрази промяната по т.І и т.ІІ в 
поименния списък на капиталовите разходи на Община Сопот за 2013г. и 
уведоми за промяната Министерство на финансите. 

 
МОТИВИ: Настоящето решение се приема:  
-  на основание чл.21 ал.2, във връзка с правомощията по чл.21 ал.1 т.6 и чл.52, ал.1, в 

изпълнение на разпоредбите на  чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация /ЗМСМА/, Закона за общинските бюджети,  Закона за държавния 
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бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2013 г., ПМС1/09.01.2013 г. за изпълнението на 
ЗДБРБ за 2013 г.и Наредбата по чл.9а от Закона за общинските бюджети на община Сопот; 

- и като се взе в предвид възникналата необходимост да се извърши спешен ремонт 
на покрива на ЦДГ“Роза“ – гр.Сопот, както и преизпълнение на плана на приходите в 
дейност Дейност 739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с 
национален и регионален характер“ от КМ“Иван Вазов“ – Сопот и предвиждане на разходи 
в същата дейност. 

 
 
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  17 
 Гласували                - 16 
„ За”                          - 14 
„ Против”                -  1 
„ Въздържал се”      - 1 
 

 
 
Зам.председател на ОбС:……………...  
       
Зам.председател на ОбС:………………………. 
                                              /Катя Адърска-Даскова/ 
 
 
       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


