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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№238 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №40 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

06.10.2005г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ - СОПОТ 

 
 

ОТНОСНО:  Информация за отчета за изпълнение на Община Сопот 
за първото шестмесечие на 2005г. 

 
 
Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка  от 

Веселин Личев – Кмет на Община Сопот, становището на ПК “Бюджет 
и финанси”   и след станалите разисквания 
 

РЕШИ: 
 
 

1. Приема информацията за текущо изпълнение на бюджета за първото 
шестмесечие на 2005г.  

2. Приема уточнения план на бюджета за първото шестмесечие на 
2005г в размер на 2868311лв./приложение 5/както следва: 

     - За делегирани от държавата дейности – 1579721лв.  
     - За местни дейности – 1288590 лв. 
3. Прехвърля сумата от 19270 лв. от дейност 898 “Други дейности по 
икономиката” в дейност 111 “Контролни държавни органи”.Влиза в 
сила от 01.06.2005г. 
4. Актуализира плана на приходите от местни дейности с увеличение в 
размер на 23433 лв. както следва: 
§2802 Глоби, санкции и неустойки – 21933,00 лв. 
§2429 Други  не данъчни приходи – 1500,00 лв. 
5. Актуализира плана на разходите от местни дейности  с увеличение в 
размер на 23433лв. както следва: 
ДЕЙНОСТ 311 “ЦДГ” – 15000лв. 

§ 1015 материали – 5000лв. 
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§ 1016 Вода, горива и енергия – 10000лв.  
ДЕЙНОСТ 431 “ДЕТСКИ ЯСЛИ” – 4000,00ЛВ. 

§ 1016 Вода, горива и енергия – 4000ЛВ. 
ДЕЙНОСТ “ОБЩИНСКИ БОЛНИЦИ” 1933,00ЛВ. 

§ 5500 Капиталови трансфери – 1933,00лв. 
ДЕЙНОСТ 604 “ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ” – 

1000,00ЛВ. 
§ 1016 Вода, горива и енергия – 1000лв. 
ДЕЙНОСТ 745 “ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ” – 1500,00ЛВ. 

§1015 Материали – 500,00лв. 
§ Разходи за външни услуги – 1000,00лв. 
6. Актуализира плана на прихода за местни дейности с намаление в 
размер на 40000,00лв. както следва: 
§9339 Друго финансиране – 40000,00лв. 
7. Актуализира плана на разхода за местни дейности с намаление в 
размер на 40000,00лв. както следва: 
§5100 Основен ремонт на ДМА 40000,00лв.Остатъка от 10000,00лв. в 
§5100 Основен ремонт на ДМА – подмяна на дограма в Ритуална зала. 
8. Не приема предложения проект за решение  по т.8 в докладна записка 
с вх.№ 74/01.08.2005г. 
9. С разполагаемите средства от местни дейности да се разплатят 
приоритетно дължимите средства към местни фирми и физически лица. 
10. Да се уточнят задълженията на “ВМЗ” ЕООД към Общината и се 
подпише споразумителен протокол за уреждане взаимните им вземания 
и задължения между дружеството и Общината. 
11. Кмета на Общината да предложи промяна  в структурата на 
Общинска администрация  с което да се обособи щат за специалист  по 
формиране, управление, контрол и изпълнение на общинският бюджет. 
12.  Кмета на Общината да определи лице в Общинска администрация  
на което да се възложи ръководството и контрола на Общинската 
данъчна служба. 
13.Задължава кмета на Община Сопот в едномесечен срок да 
предприеме мерки  за събиране на дължимите суми по договори за 
наеми на общинско имущество. 
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Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали –17 
Гласували     - 17 
“За”             - 12 
“Против”   - 2 
“Въздържал се” - 3 

 
 
Председател на Общ.С.:……………….. 

    /Хр.Цолев/         
 
Зам.председател на Об.С……………. 

         /Г.Шльомская/ 
 
Зам.председател на Об.С……………...                    

           /К.Цветков/                             
 
 
 Вярно с оригинала: 

/печат/  


