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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 87 
 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  С ПРОТОКОЛ № 14 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 06.10.2016 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 

 
По Докладна записка с вх.№ 89/31.08.2016 г. от Деян Дойнов – Кмет на 

Община Сопот  
    
Относно: Приемане на Годишния Отчет за изпълнение на Бюджета на Община 

Сопот за 2015 година. 

 

Общински съвет – Сопот, -  на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на 

правомощията по чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140 от 

Закона за публичните финанси,  чл.9, ал.1 и ал.2 от ЗОД, чл.50 и чл.51 от Наредбата за 

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

Община Сопот, прие следното:   
 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
I. Не приема Годишният отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот 

за 2015 г., представен във вид, обем и съдържание с докладна записка 89 от 31.08.2016 г. 

от Кмета на Община Сопот, със следните мотиви: 

1. В Представеният Годишен отчет за изпълнение на Бюджета на Община 

Сопот за 2015 г. липсват елементи на годишния финансов отчет, определени със заповед 

№ 1338/22.12.2015 г. на Министъра на финансите, издадена на основание чл.166 ал.2 от 

Закона за публичните финанси /ЗПФ/.  

2. Не е изпълнено изискването на чл.140 ал.1, изречение второ и в ОбС е 

внесено само одитното становище на Сметна палата за резултатите от финансовия одит 

на ГФО за 2015 г. на Община Сопот, без да е внесен одитираният ГФО за 2015 г.   

3. Докладът към отчета за изпълнение на бюджета е непълен и липсва 

информация: 

 -   по чл.137 ал.1, т.2  от ЗПФ за контролирани от общината лица, които 

попадат в подсектор „Местно управление“ и не са разпоредители с бюджет по бюджета 

на общината, както и на динамиката и текущото състояние на техния дълг; 

-    за наличие на обстоятелства, при които Кметът на общината се е 

възползвал от предоставеното му право  по т.14.1. и т.14.2. от  Решение № 269, взето с 

поименно гласуване с протокол № 46 от заседание на ОбС – Сопот, проведено на 

26.02.2015 г., с което е приет Бюджета на Община Сопот за 2015 г. 

4. Представеният уточнен план на приходите и разходите на бюджет 2015 г. 

е неточен и небалансиран:  
4.1. В т.1 от текстовата част на проекта за решение е предложено на ОбС 

– Сопот да приеме сумата в размер на 5 804 000 лв. като „уточнен план по приходната и 

разходната част за 2015 г.“, която сума не съответства на сумата  в колона 3 „общо“ в 
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размер на 5 921 519 лв. посочена на ред „всичко приходи“ в приложение 1 „Отчет на 

бюджета – приход на Община Сопот за 2015 г.“; 

4.2. В доклада към  Годишния отчет на Бюджета на Община Сопот за 

2015 г. са посочени суми, които са постъпвали в общината в периода от 01.01.2015 г. до 

31.12.2015 г.  по приходната част на бюджета, които е следвало да се вземат като 

корекция със знак (+) или със знак (-). Посочените числа в уточнения план не 

съответстват на изброените в доклада, което означава, че не са правилно отразени в 

отчета на бюджета на общината; 

4.3. Сумата на разходите в частта „уточнен план“ /приложение 2/ на ред 

„всичко разходи“ на колона 4 е показана в размер на 6 183 034 лв. , която освен, че прави 

уточнения план небалансиран е различна, както от сумата предложена в текстовата част – 

5 804 000 лв., така и от сумата на уточнения приход в приложение 1 – 5 921 519 лв.; 

4.4. Има несъответствие между средствата на разходите по дейности, 

приети с Решение № 269, взето с поименно гласуване с протокол № 46 от заседание на 

ОбС – Сопот, проведено на 26.02.2015 г., с което е приет Бюджета на общината за 2015 г. 

и тези които се посочват в приложение 2 като уточнен план както в делегирани от 

държавата дейности, така и в местни дейности, без да са налични през 2015 г. решения на 

ОбС – Сопот за актуализация на бюджета и промяна на плана за 2015 г. чрез прехвърляне 

на средства от една дейност в друга. Като например: в дейност 122“Общинска 

администрация“ – в местни дейности при приет план 219 300 лв. в приложение 2 са 

посочени 234 900 лв., различия има и в дейности 311, 322, 337, 551 и др.; 

5. По отношение на представеният за приемане Отчет на приходите и 

разходите на Бюджета за 2015 г. се констатираха следните нередности: 

5.1. В частта на средствата предоставени на общината за делегирани от 

държавата дейности  е допуснато прехвърляне на средства от една дейност в друга без 

решение на ОбС – Сопот. Има превишения в дейности 122 – при план 396 500 се отчита 

изпълнение 456 166 лв. , в дейност 322 при план по приет бюджет 1 527 676, без да са 

предвидени средства за капиталови разходи по подпараграф 5203 в отчета са посочени 

изразходвани средства по този параграф в размер на 3 870 лв. Същото и с подпараграф 

5100 в дейност 551, където без план за капиталови разходи в подпараграф 5100 се отчита 

капиталов разход в размер на 23 873 лв. 

5.2. С решение № 50, взето с протокол № 9 от заседание на ОбС – Сопот, 

се прие Бюджета на Община Сопот за 2016 г., с което се прие и размера на реализираните 

в края на годината икономии от средствата  /т.н. преходен остатък от 2015 г./ както 

следва: остатък от делегираните от държавата дейности – 219 573 лв., остатък от местни 

дейности – 52571 лв. или общо 272 144 лв. /, разпределен по дейности и предложен с 

проекта за Бюджет 2016 г. С настоящият отчет за изпълнение на бюджета за 2015 г. са 

показани различни суми на икономиите по дейности, което прави и общите суми 

различни и води до извода за нарушение на чл. 89 от Закона за ДБ на Р България за 2015 

г.; 

5.3. В приложение № 5 „Културен календар“ в частта Отчет 2015 г. на ред 

„всичко средства“ е посочена сума в размер на 14029 лв., която не съответства на 

аритметичния сбор на отразените средства за отделните мероприятия, равна на 23 728 лв.  

5.4. Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2015 г.,  

съгласно Приложение 8 е непълен и не са изпълнени изискванията на чл.9 от Закона за 

общинския дълг, като отчетът не съдържа информация за дълга на лицата по чл.8а от 

същия закон . 

 

II. Приема за сведение протокола от публично обсъждане Годишния отчет  

на Бюджета  на Община Сопот за 2015 година, проведено на 17.09.2016 г., съгласно 

приложение 1. 
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III. Възлага на Председателят на ОбС – Сопот: 

1.  да изпрати на Сметна палата: 

1.1. копие от настоящето решение; 

1.2. копие на Решение № 269, взето с поименно гласуване с протокол № 46 

от заседание на ОбС – Сопот, проведено на 26.02.2015 г., с което е приет Бюджета на 

Община Сопот за 2015 г.; 

1.3. копие на Решение № 7, взето с поименно гласуване с протокол № 3 от 

заседание на ОбС – Сопот, проведено на 26.11.2015 г., с което е приета актуализация на  

Бюджета на Община Сопот за 2015 г.; 

1.4. копие на докладна записка № 89 от 31.08/.2016 г., с която е внесен 

Годишният отчет Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот за 2015 година. 

2. да изпрати на Министерство на финансите и Агенция за държавна 

финансова инспекция всички документи по т.III, т.1 от настоящето решение, както и  

копие на представеният в деня на заседанието, заверен от Сметна палата Годишен 

финансов отчет на Община Сопот за 2015 година, в едно с одитното становище. 

 
 

МОТИВИ:  Настоящото решение се приема: 

-   на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и 

ал.5 от ЗМСМА, чл.140 от Закона за публичните финанси,  чл.9, ал.1 и ал.2 от ЗОД, чл.50 и чл.51 от Наредбата 

за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сопот; 

- и като взе предвид заложените приходи и приоритетите за разходване на бюджетните средства в 

съответствие с политиката на общината.  

 

 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  16 
 Гласували                - 16 
„За”                          - 12 
„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - 4 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………………....  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

  

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

 

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

                                        /Мариана Кацарова/ 


