
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ
№61

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №10 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ СОПОТ НА 31.03.2004Г

ОТНОСНО:ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТ 2004 НА ОБЩИНА СОПОТ

Общинският съвет,след като се запозна  с докладната записка  на
ВЕСЕЛИН ЛИЧЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ и след направените
разисквания

РЕШИ:

1.Приема Бюджета на Община Сопот за 2004г.,както следва:
1.1.По приходите в размерна  1 866 888 лева   съгласно приложение 1 и 2
1.1.1.Приходи с държавен характер 1 116 893лева в т.4
1.1.1.1.Държавен трансфер за преотстъпен данък по ЗОДФЛ в размер на
1 054 291 лева.
1.1.1.2. Обща допълваща субсидия за капиталови  разходи за
финансираните от държавата дейности  в размер на 41 502 лева
1.1.1.3.Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на
държавните дейности  в размер на 21 100 лева.
1.1.2.Приходи с местен характер в размер на  749 995лева
1.1.2.1.Данъчни приходи -  172 200 лева
1.1.2.2.Неданъчни приходи  -  386 300 лева
1.1.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в
размер на 14 100 лева
1.1.2.4.Обща изравнителна субсидия в размер на 83 600 лева
1.1.2.5.Общински дълг в размер на 93 795лева
1.2.По разходите  в размер на 1 866 888 лева разпределени по
функции,групи, дейности и параграфи съгласно приложения от 3 до 11
1.2.1.Държавни дейности в размер на 1 116 893 лева
1.2.1.1.В т.4 резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на
4 972 лева.
1.2.2.Местни дейности в размер на  749 995 лева

2.Приема разчета на някой целеви  разходи съгласно приложение 12

3.Приема числеността на персонала съгласно приложение 13



4.Определя лимит в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения
за СБКО

5.Дава съгласие да се поеме  общински дълг в размер на 93 795 лева

6.Задължава кмета на Община Сопот да разпредели и утвърди
разпределените средства  по тримесечия и месеци

7.Дава съгласие  да се ползва безлихвен заем от Централният бюджет за
финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти  и
програми  съфинансирани от ЕС/чл.34 ал.1 от Закона за Общинските
бюджети

8.При спазване на общия размер на бюджета,представлява следните
правомощия на кмета – чл. 27 ал. 1 от ЗОБ
8.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове
разходи на една бюджетна дейност,без средствата за заплати,осигурителни
вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности
8.2.Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една
дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна
група,без да изменя общия и размер в частта за местните дейности
8.3.Да разпределя резервният кредит по т.1.2.1.1.

9.Задължава ръководителите на бюджетни звена да разработят и
предоставят в срок до 30.04.2004г. конкретни мерки за изпълнения на
приетия  от Общински съвет бюджет

10.Задължава кмета да търси средства за изработване на “Кадастрални
карти” на гр.Сопот и с.Анево

11. Задължава кмета да търси източници за финасиране изработката на
“КАДАСТРАЛЕН ПЛАН НА ПОЛЗВАТЕЛИ”

12. Задължава кмета да търси средства за закупуване на общински жилища
и сгради

13.Поради крайно недостатъчния бюджет за издръжка на дейност “Служби
и дейности ремонт пътища” към функция  “Икономически
дейности”препоръчва на кмета на Община Сопот да проучи
възможностите за участие на Общината с проекти към
предприсъединителните  европейски фондове и програми или да
преразпредели неизразходвани средства от местни приходи  от други
функции на бюджета за 2004г.



14. Задължава кмета на Община Сопот при съставяне на разделителния
протокол между Община Сопот и Община Карлово да се включи в него
прехвърляне на дял  от задълженията на “ВМЗ”ЕАД Сопот,като вземане
Община Сопот

15. Задължава кмета на Община Сопот да определи конкретния размер на
отчисленията на “ВМЗ”ЕАД за Общината,като най-голям икономически
субект на територията и  и да осъществява непрекъснато взаимодействие с
ръководството на “ВМЗ”ЕАД с цел подобряване събираемостта на
приходите

16.Задължава управителите на здравните заведения “СБДПЛ д-р Иван Раев
Сопот”ЕООД  и “МЦ – І – Сопот “ЕООД в 7/седем/ дневен срок да
пререгистрират  заведенията с имуществото към Община Сопот

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали – 16
Гласували     - 16
“За”               -13
“Против”      -няма
“Въздържали се” – 3
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