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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 50 
 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С  ПРОТОКОЛ № 9 ОТ ИЗВЪНРЕДНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 30.05.2016 Г. 

 В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 

 
По Докладна записка с вх.№ 36/21.03.2016 г. от Деян Дойнов – Кмет на 

Община Сопот  
  

Относно: Приемане проекто бюджета на Община Сопот за 2016 г.  
 

Общински съвет – Сопот, 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 2016 година, 

ПМС №380/29.12.2015 г. за изпълнението на ДБРБ за 2016 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,  прие следното:   

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1. Приема бюджета на община Сопот за 2016 година както следва: 

1.1. По прихода в размер на 5 685 072 лева, съгласно Приложение № 1 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 667 665 

лева, в т.ч. 
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер 3 448 072 

лева 

1.1.1.2.  Преходен остатък от 2015 г. в размер на 219 573 лева Приложение № 8.  

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 017 407 лева в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 540 500 лева /Приложение №1/ 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 404 236 лева /Приложение №1/ 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности 605 300 лева в т.ч.  

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 587 700 лева. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 

– 17 600 лева. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 

124 800 лева. 

1.1.2.5. Отчисления по Закона за управление на отпадъците – 59 000 лв. 

1.1.2.6. Преходен остатък от 2015 г. в размер на 52 571 лева съгласно 

Приложение № 8. 

1.2. По разходна част в размер на 5 685 072 лева, разпределени по функции, 

групи, дейности и параграфи съгласно Приложение № 2 както следва: 

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 667 665 лева. 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности 

със средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия в размер на 120 

949 лева.  
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1.2.3. За местните дейности в размер на 1 896 458 лева, в т.ч. “Резерв за 

непредвидени или неотложни разходи“ в размер на 55289 лева.  

2. Приема поименен списък за капиталови разходи съгласно Предложение № 7, 

финансирани със средства от Целева субсидия за капиталови разходи от 

Републикански бюджет, от преходния остатък и от собствени бюджетни средства,  в 

т.ч. основен и текущ ремонт в размер на 65 000 лв.,  финансиран изцяло чрез 

планираните постъпления § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови 

активи”.  

3. Приема разчети за целеви разходи и субсидии, както следва: 

3.1. Членски внос за неправителствени организации – 1 500 лева; 

3.2. Разходи в размер на 39 000 лева за финансиране на Културен календар – 

Приложение № 5. 

3.3. Разходи в размер на 20 800 лева за финансиране на Спортен  календар – 

Приложение № 4. 

3.4. Разходи в размер на общо 16 000 лева, от които 15 500 лева за новородено дете 

и 500 лева за служебни погребения. Определя за 2016 г. сумата от 300 лв. като 

плащане на новородено дете, съгласно приетата с Решение 271/29.11.2010 год. на 

Общински Съвет Сопот „Методика за отпускане на еднократна парична помощ за 

новородено или осиновено дете на територията на община Сопот”. Средства за 

служебно погребение се отпускат по преценка на Кмета на общината. 

3.5.Разходи за обслужване на главници по общинския дълг в размер на 2 969 040 

лева и 55 875 лв. лихви и комисионни по отпуснати дългосрочни кредити от Флаг 

ЕАД и 2 400 000 лева за безлихвен заем от МОСВ, съгласно Приложение № 10. 

3.6. Разходи в дейност „Други дейности в икономиката“ – 14 200 лева. съгласно 

справка за целевите разходи по дейността Приложение № 6.  

3.7. Субсидии НЧ „Иван Вазов 1871“ – Сопот – 5 500 лв. 

4. Приема следните лимити за разходи: 

4.1. Разходи за представителни цели на Кмета на общината – 3 000 лева. 

4.2. Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет – 1 000 

лева. 

4.3. Разходи за превоз на специалисти, с изключение на педагогическия персонал – 

85 % от действителните разходи, съгласно списък на длъжностите които имат право 

на компенсиране на транспортни разходи през 2016 г., съгласно Приложение № 12 

4.4. Разходи за превоз на педагогическия персонал – 85 % от действителните 

разходи, които се възстановяват съгласно Наредба на Министерство на образованието 

и науката.  

4.5. Социално-битови разходи в размер на 3% от начислените  възнаграждения на 

заетите по трудови правоотношения. 

5. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала през 2016 г., без 

звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани 

бюджети съгласно Приложение № 11 - справка за числеността на персонала и 

средствата за  работна заплата на община Сопот. 

5.1. Утвърждава Разчет на разходите за кметство Анево – 37 000 лева съгласно 

Приложение № 3; 

6. Определя размера на просрочените задължения и вземания за 2015 г., да бъдат 

разплатени просрочените задължения в размер 810 417 до 31.12.2016 г. и се 

предвижда да бъдат събрани просрочените вземания през 2016 година в размер на 3 

224 246 лева. – Приложение № 13 

7. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели 

за 2016 г. и прогнозни показатели за  периода 2017 г., 2018 г., 2019 г. по приходите, 
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помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения, финансирането и по разходите, 

съгласно Приложение № 14.  

8. Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете и председателя на 

общинския съвет считано от 01.06.2016 г. както следва: 

8.1. Кмет на Община Сопот – основна месечна заплата в размер на 1 910 лева. 

8.2. Кмет на Кметство Анево - основна месечна заплата в размер на 1 100 лева.   

8.3. Председателя на Общински съвет 90 на сто от възнаграждението на Кмета на 

Общината. 

9. Приема индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 

съюз, съгласно Приложение № 9. 

10. Определя максималния размер на дълга, съгласно Приложение № 10 както 

следва:. 

10.1. През 2016 г. няма да се издават общински гаранции. 

10.2. Максималният размер на общинския дълг и общинските гаранции към края 

на 2016 г. в размер на 810 931 лв. 

11. Определя максималният размер на новите задължения за разходи, които могат 

да бъдат натрупани през 2016 г. в размер на 250 000 лв. 

12. Общински съвет определя допълнително възнаграждение в размер на 1 % за 

придобит трудов стаж и професионален опит на същата, сходна или със същият 

характер работа, длъжност или професия.  

13. При спазване на общия размер на бюджета и разделението му на държавни и 

местни дейности, предоставя правомощия на кмета на общината за бюджетната 

2016 година, както следва: 

13.1. Да извършва компенсирани промени 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 дейности и няма просрочени задължения; 

13.2. Да извършва компенсирани промени в частта за местни дейности – между 

утвърдените разходи в рамките на една дейност, без да изменя общия размер на 

разходите; 

13.3. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 

финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при 

условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от 

държавата дейности в определените им размери, както и на местни дейности, и се 

спазват относимите фискални правила по Закона за публичните финанси, като не се 

променя предназначението на средствата в края на годината. 

14. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране или съфинансиране на разработени общински програми и проекти. 

15. Възлага на кмета да: 

15.1. Определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

15.2. Определи със заповед конкретните права и отговорности на второстепенните 

разпоредители с бюджет. 

15.3. Утвърди разпределението на бюджета по тримесечия. 

15.4. Ограничава или спира финансирането на бюджетните организации, звена и 

субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната и финансова 

дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи. 

16. Резерва за непредвидени или неотложни разходи по т. 1.2.3 се разходва  

след решение Общинския съвет. 
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17. Разходването на бюджетните /без целевите/ средства се осъществява при 

съблюдаване на следните приоритети: 

- Разходите за делегираните от държавата дейности се извършва до размера на 

предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за 

трудови възнаграждения, свързаните с тях осигурителни плащания и стипендии са 

приоритетни. 

- Постъпилите местни приходи се разходват при следното приоритизиране: 

плащания по обслужване на общинския дълг, разходи за възнаграждения на 

персонала, храна, отопление, вода, издръжка на социални, здравни и детски 

заведения, дялово участие и съфинансиране на програми и проекти, капиталови 

разходи и неотложни текущи ремонти. 

18. За участието си в заседанията на Общинския съвет и неговите комисии, 

общинските съветници в Община Сопот 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 на 13.02.2014 г. 

19. Приема за сведение протокола от публично обсъждане на Бюджета, съгласно 

Приложение № 15. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  
- приложения от №1 до № 15 
 
МОТИВИ:  Настоящото решение се приема: 
- 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 2016 година, ПМС №380/29.12.2015 г. за изпълнението на ДБРБ за 
2016 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 2016 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          -  15 
 Гласували                - 15 
„За”                          - 15 
„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - няма 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………………....  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

  

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

 

         Председател на ОбС.:………………..  

                                        /Мариана Кацарова/ 


