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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 269 
 

 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ № 46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 26.02.2015 Г. В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 
 

   По Докладна записка с вх.№ 251/27.01.2015 г. от Веселин Личев – Кмет 

на община Сопот 
 

Относно: Приемане на Бюджета на Община Сопот за 2015 година 

 

 Общински съвет – Сопот, на основание гореизложеното чл.52, ал.1 и 

чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 

39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 

2015 година, ПМС №8/16.01.2015г. за изпълнението на ДБРБ за 2015 година и 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Сопот 

приема следното: 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   
  

 1. Приема Бюджета за 2015 г. на Община Сопот  както следва: 
 1.1. По прихода в размер на 5 804 000 лв., съгласно Приложение №1 
 1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 
 3 868 397 лв., в т.ч.: 
 1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на  3 258 089  лв. 
 1.1.1.2. Преходен остатък от 2014 г. в размер на 610 308 лв.  
 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 935 603 лв, в т.ч. : 
 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 446 100 лв. /Приложение № 1/ 
 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 922 192 лв./Приложение №1/ 
 1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 605 300 лв. в т.ч.: 
 1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на  587 700 лв.   
 1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински 
пътища – 17 600 лв. 
 1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер 
на 124 800   лв.: в т.ч.  

- за изграждане и основен ремонт на общински пътища –  69 600 лв. 
/Приложение № 7/ 

- за други инвестиционни разходи -  55 200  лв./Приложение № 7/ 
1.1.2.5. Отчисления по Закона за управление на отпадъците – 59 000 лв. 

/Приложение № 1/ 
1.1.2.6. Преходен остатък от 2014г. в размер на 27 341 лв. 
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 1.2. По разхода в размер на 5 804 000 лв, разпределени по функции, групи, 
дейности и параграфи съгласно Приложение № 2  както следва: 

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 868 397 лв.  
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности 

със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на   
156 677 лв., 

1.2.3.   За местните дейности в размер на 1 778 926 лв., в т.ч. „Резерв за 
непредвидени или неотложни разходи“ в размер на 23 090 лв., който ще се 
разходва с решение на Общинския съвет. 
 2. Приема програма за капиталовите разходи в размер на 25 961 882 лв., 
съгласно Приложение № 7 като:  

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, 
вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 124 800 
лв., съгласно Приложение № 7; 

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от 
продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 7. 

2.3. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за 
финансиране със Средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 7. 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2015 г., без звената от системата на 
народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, 
съгласно Приложение №11. 

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 
функциите: „Общи и държавни служби”, Здравеопазване”, „Социално 
осигуряване, подпомагане и грижи", „Почивно дело, култура, религиозни 
дейности” (без читалищата) са определени от кмета на общината в рамките на 
средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от 
настоящото решение. 

3.2. Числеността на персонала за местни дейности във функциите: „Общи и 
държавни служби”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", „Жилищно 
строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната 
среда, „Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без читалищата), 
„Икономически дейности и услуги”, са определени в изпълнение на решения на 
ОбС – Сопот, за определяне на щатната численост в дейности изцяло 
финансирани от местни дейности. 

3.3. Определя, в изцяло местната дейност 525 „Клубове на пенсионера, 
инвалида и др.“ следните длъжности за утвърдените в приложение 11 - 1,5 
щатни бройки:  1 / една / щатна бройка – длъжност „ Организатор“ в Клуба на 
пенсионера и 0,5 щатна бройка – длъжност „Медицинска сестра“ в Клуба на 
хората с увреждания.  

4. Утвърждава разчет на разходите за кметство  Анево –  27 500  лв. 
/Приложение № 3/. 
 5. Утвърждава разчет за целевите разходи и субсидии, както следва: 
 5.1. Членски внос – 1 500  лв. 
 5.2. Помощи по решение на общински съвет 16 500  лв. 
 -  за новородено – 16 000 лв. 
 -  за помощи за служебни погребения  – 500  лв. 
 5.3. Разходите по спортен календар – 11 600 лв.  
 5.4. Разходите по културен календар – 24 410 лв. 
 5.5. Разходите за други икономически дейности – 5 000 лв. 
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 5.6  От разходите по дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници 
на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер” 
дофинансиране в размер на 4 200 лв. определя целеви средства за: 

- Литературен клуб „Иван Вазов” – 1 500 лв.; 
- издаване на сборник „Екове“ – 1 400 лв.; 
- Школа „Майсторче“ – 1 300 лв.  
5.7. Субсидии за: 
5.7.1. НЧ „Иван Вазов 1871” - Сопот  – 6 500  лв.   

 6.Приема следните лимити за разходи: 
 6.1. СБКО в размер на 3 % върху плановите средства за работна заплата на 
заетите по трудови правоотношения; 
 6.2. Представителни за посрещане на гости на Кмета – 3 000 лв § 1020 на 
дейност 122 „Общинска администрация”; 

6.3. Представителни за посрещане на гости на Председателя на Общински 
съвет – 1 000 лв. § 1020 на дейност 123 „Общински съвети”;  
 7. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни 
разходи в размер на 85% от действителните разходи : 
 7.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно 
Приложение № 12. 

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 
Европейския съюз в размер на 25 363 535 лв., съгласно Приложение № 9. 

9. Определя максимален размер на дълга, съгласно Приложение № 10 както 
следва: 

9.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2015 година в размер на   
981 000 лв. 

9.2. През 2015 год. не могат да се издават общински гаранции.  
9.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 

края на 2015 година в размер на 981 000.00 лв.  
10. Приема информация за разпределение на преходния остатък от 2014 г. 

по съответните функции и дейности, съгласно Приложение № 8. 
11. Определя просрочените задължения и вземания от 2014 г. да бъдат 

разплатени през 2015 г., както следва просрочени задължения в размер на           
5 642 852 лв. и просрочени вземания в размер на 7 468 294 лв., съгласно 
Приложение № 13. 

12. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които 
могат да бъдат натрупани през 2015 г. в размер на 250 000.00 лв. 

13. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с 
показатели за 2015 г. и прогнозни показатели за периода 2016 г., 2017 г. и 2018 
г. по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения, 
финансирането и по разходите, съгласно Приложение № 14. 

14. Упълномощава  кмета на общината да извършва компенсирани промени: 
14.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите 
на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за 
делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в 
съответната делегирана дейност; 

14.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките 
на една дейност, без да изменя общия размер на разходите. Компенсираните 
промени в дейност 123“Общински съвет“ се извършват след съгласуване с 
Председателя на Общински съвет. Всяко друго изменение на размера на 
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бюджетните кредити в общинския бюджет в частта на местните 
приходи/разходи по дейности, функции и параграфи се извършва след решение 
на общинския съвет. 

15. Възлага на кмета: 
15.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет; 
15.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
15.3. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити. 
15.4. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и месеци и 

да утвърди разпределението. 
15.5. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния 

темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни 
мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване 
на бюджетните разходи. 

15.6. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните 
отчети и обяснителните записки към тях. 

15.7. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския 
съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на 
съответния Управляващ орган и на МФ. 

16. Упълномощава Кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 
временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на 
плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по 
други международни програми, включително и на бюджетни организации, 
чиито бюджет е част от общинския бюджет; 

16.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря 
срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата 
програма, но не по-късно от края на 2015 година. 

16.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 
от ЗПФ. 

16.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от 
Европейския съюз да се спазват изискванията на чл. 104, ал.1, т.4 от ЗПФ. 

16.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от 
предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 
предложение за предоставянето им по решение на ОбС. 

17.Упълномощава кмета: 
17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и 
други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални 
програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината 
за изпълнение на общинския план за развитие; 

17.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници 
за финансиране, както и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

18. Считано от 01.01.2015 г. запазва, за участието си в заседанията на 
Общинския съвет и неговите комисии, общинските съветници в Община Сопот, 
да получават възнаграждение в размери по ред и начин, съгласно т.16  от 
Решение №191, взето с поименно гласуване с протокол № 30 от заседание на 
Общински съвет Сопот проведено на13.02.2014 г. 

19. Приема за сведение протокола от публично обсъждане на Бюджета, 
съгласно Приложение № 15. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ:  
1. приложения от №1 до № 15 

 

   МОТИВИ: Настоящото решение се прие: 

- на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година, ПМС №8/16.01.2015 г. за изпълнението на ДБРБ за 

2015 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Сопот;  

- и като взе предвид предложения проект за Бюджет на община Сопот за 2015 г. от 

Кмета на общината, изказаните мнения и съображения по него по време на публичното му 

обсъждане с местната общност, както и приоритетите за разходване на бюджетните средства 

в съответствие с политиката на общината.  

 
 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  16 

 Гласували                - 16 

„За”                          - 15 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - 1 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

      

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

 

        

     Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 

 
 


