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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№298 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №48 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

28.02.2006г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ - СОПОТ 

 
 
 
ОТНОСНО:  Приемане на Отчет за изпълнение на Бюджет 2005г. и 

Проекто-Бюджет за 2006г на Община Сопот 
 
 
 
 

Общинският съвет , след като се запозна с Докладната записка  от 
Веселин Личев – Кмет на Община Сопот , становищата на  ПК “БиФ”, 
ПК “АПВ” ,  ПК“Стопански  дейности , разпореждане с общинско 
имущество , приватизация , следприватизационен контрол , 
предприсъединителни фондове , евроинтеграция , инвестиционна 
политика и трудова заетост ” ПК “Образование ,  култура , 
здравеопазване, социални дейности ” ПК “ТСУ”  и след станалите 
разисквания и направени предложения 
 
 
 

РЕШИ: 
 
 
 

1. Приема уточнения годишен план на Бюджета на Община Сопот за 
2005год. по прихода и разхода по функции и дейности както следва: 
1.1.  По прихода в размер на 3 096 408 лв.  

      / разпределени по параграфи, съгласно приложения № 1 и 2/ 
1.2. По разхода в размер на 3 096 408 лв.  

      / разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно  
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        приложения № 3 и 4/ 
 
2. Не приема Отчета за изпълнение на Бюджета за 2005г. както следва: 

2.1. По прихода в размер на 2 810 879 лв. 
      / разпределени по параграфи, съгласно приложения № 1 и 2/ 

2.2. По разхода в размер на 2 810 879 лв.  
      / разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно  
        приложения № 3 и 4/ 

 
3. Приема бюджета за 2006 г. както следва: 

          3.1. По прихода в размер на 2 977 193 лв. /съгласно 
Приложения 1 и 2/  
          3.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер  на 1 
593 193 лв., в т.ч.: 
          3.1.1.1. Преотстъпен данък по ЗОДФЛ за делегирани дейности в 
размер на 579 510 лв. 
          3.1.1.2. Обща допълваща субсидия в размер на 1 003 683 лв. 
          3.1.1.3.Преходен остатък от 2005г. в размер на 10 000 лв. 
          3.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 384 000 лв., в т.ч.: 
          3.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 243 000 лв. 
          3.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 794 975лв./съгласно 
Приложение 2/ 
          3.1.2.3.Обща изравнителна субсидия 114 200 лв. и трансфер от 
преотстъпения пътен данък в размер  90 600 лв. 
          3.1.2.4. Преходен остатък от 2005 г. в размер на 64 725 лв. 
          3.1.2.5. Разпределение на капиталовите разходи по Закона за 
държавния бюджет за 2006 г. изцяло за местни дейности в размер на 52 500 
лв. /съгласно Приложение № 11/. 
          3.1.2.6. Разпределение на капиталови разходи от местни приходи в 
размер на 128 005 лв. /съгласно приложение 11 б/ 
 3.1.2.7. Друго финансиране /дефицит/ - 24 000 лв. 
          3.2.  По разходите в размер на 2 977 193 лв., разпределени по 
функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения № 3 и № 4. 

3.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 1 688 578 лв. От 
тях: 

3.2.1.1. От държавни трансфери 1 593 193 лв; 
3.2.1.2. От местни приходи  94 385 лв.  
3.2.2. За местни дейности в размер на 1 289 615 лв. 
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4. Приема разчет на целевите разходи по Дейност 759 “Други дейности по 
културата” в размер на 42 000 лв. /Приложения № 9 и № 9А/. 
       
5. Приема следните лимити за разходи: 
          5.1.Социално-битови в размер на 3% от начислените трудови 
възнаграждения; 
          5.2.Представителни за посрещане гости на Кмета – 7 000 лв. § 1098 
на Дейност 122 “Общинска администрация”; 
          5.3. Представителни за посрещане гости на Председателя на 
Общински съвет – 3 000 лв. § 1098 на Дейност 123 “Общински съвети”; 
          5.4. Помощи по Решения на Общински съвет – 10 000 лв.; 
          5.5. Средствата в Дейност 729 “Други дейности по туризма” в размер 
на  
15 000 лв., съгласно Приложение № 10; 
          5.6. Приема целеви средства за издръжката на Кметство Анево, 
предвидени в Дейност 122 “Общинска администрация” § 1098 в размер на 
25 000 лв., съгласно Приложение № 8;  
          5.7. Приема целеви средства в размер на 20 500 лв. за изплащане 
изработка на проекти, в т.ч. канализацията на с.Анево, заложени в § 1098 
на Дейност 122 “Общинска администрация”, да бъдат разходвани след 
решение на Общинския съвет поотделно за всеки проект. 
 5.8. Приема целеви средства за капиталови трансфери за Дейност 413 
“Общински болници” в размер 75 000 лв. съгласно Приложение № 11А: 
 5.8.1. За СБДПЛ “Иван Раев – Сопот” ЕООД – 50 000 лв., в това 
число  

- основен ремонт 10 000лв. 
- Придобиване на ДМА 40 000лв. 

 5.8.2. За “Медицински център – 1” ЕООД  - 25 000 лв. 
- основен ремонт 19 000 лв. 
- Придобиване на ДМА 6 000лв. 
 

6. Приема числеността на персонала и средната брутна работна заплата / 
приложение № 5/. 

 

7. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства на 
общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и 
по месеци. 

 

8. Дава съгласие да се ползват безлихвени заеми от Централния бюджет за 
финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и 
програми с ЕС /чл.34 ал.1 ЗОБ/. 
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9. Задължава кмета на общината да ограничава финансирането на 
бюджетните звена при нарушаване на бюджетната и финансова 
дисциплина  и разписаните правила по Системата за финансово 
управление  и контрол. 

 

10. Кмета на Община Сопот при възникване на временен недостиг на 
средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности, да 
отправи мотивирано искане до Министъра на финансите за авансово 
предоставяне на одобрената субсидия или държавния трансфер на ДДФЛ. 
 11. Кмета на Община Сопот да актуализира общинския бюджет с размера 
на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в 
съответствия с волята на дарителите и спонсорите. 
 

  12. Кмета на Община Сопот да информира всяко тримесечие Общинския 
съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените 
задължения, в случаите на натрупани такива в определен размер /5% 
спрямо общинските приходи/, както и за просрочени вземания и да 
предложи мерки за тяхното намаляване или ликвидиране. 
 

  13. При спазване на общия размер на бюджета, Общински съвет 
предоставя следните правомощия на Кмета: 
    13.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните 
видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, 
без средствата за заплати , осигурителни вноски и стипендии в частта за 
делегирани от държавата дейности . 
    13.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи 
в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна 
група, без да изменя общия им размер в частта за местните дейности.      
    13.3. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други 
източници за съфинансиране на общински програми и проекти. 
    13.4. Да разработва общински проекти за осигуряване на 
алтернативни източници на средства за реализиране на определени 
годишни цели на Общината. 

13.5.Да договаря при необходимост отпускане на ниско лихвен 
кредит за покриване на заложения дефицит. 

  
   14. Задължава Кмета на Община Сопот да изразходва преходния остатък 
в размер на 74 725 лв. както следва: 

14.1. За делегираните от държавата дейности – Дейност 322 “Общо 
образователни училища” § 5100 в размер на 10 000 лв.,които да се 
разходват за основен ремонт на двора на НУ ”Неделя Петкова” 

14.2. За местни дейности в размер на 64 725 лв. както следва : 
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14.2.1  Дейност 122 “Общинска администрация” § 1015 25 000 лв. 
изплащане на  осветлението на кв.Сарая по ВАД № 14/2005 г.; 

14.2.2  Целеви средства за капиталов трансфер за Дейност 738 
“Читалища”  

§ 5500 “Капиталов трансфер” – 7 100 лв., които да се разходват за 
основен ремонт на сградата; 
14.2.3 Целеви средства за капиталов трансфер за Дейност 413 
“Общински болници” §5500 “Капиталови трансфери” 21 225 лв.както 
следва: 
- за Медицински център - І - ЕООД  11 225 лв. за основен ремонт. 
- за СБДПЛ “Иван Раев” ЕООД – 10 000 лв. за основен ремонт. 
14.2.4  Целеви средства за дейност 862 “Туристически бази” § 4309 
1 400 лв. за ремонт на сградата на Планинска спасителна служба - 
Сопот. 
14.2.5  За погасяване на текущи и просрочени задължения по 
преценка на кмета на Общината  - 10 000лв. 

15. В срок до 31.03.2006 г. Кметът на Общината да предизвика действия на 
НАП и на други компетентни органи за събиране на неплатени просрочени 
данъчни задължения и неизплатени такси за битови отпадъци от 
юридически и физически лица. За резултатите от предприетите действия 
Кметът на Общината да информира Общински съвет не по - късно от 
31.07.06 г. При наличие на постъпления Кметът на Общината да предложи 
тяхното разпределение по дейности като актуализация на Общинския 
бюджет, която да бъде съобразена с предложенията на ПК, които  не са 
включени в първоначалния план на бюджета. 
 

16. В срок до 31.03.2006 г. Кметът на Общината да организира 
извършването на оглед и съставянето на списък на общинските 
имоти/земеделски земи,терени в регулация и извън нея,сгради и 
имущество/ които са в режим на ползване от само настанили се или 
самоопределили се /без договор/ ползватели. За резултатите в срок до 
20.04.2006 г. Кметът на Общината да внесе информация в Общински съвет. 
 

17. Кметът на Общината в срок до 31.03.2006 г. да предизвика действия на 
компетентните  органи по привеждане в изпълнение задълженията към 
Общината на читалище “Иван Вазов”. Постъпилите съгласно 
нормативните разпоредби  средства от наеми в Общинския бюджет да се 
натрупват по сметка за дейност 738 – “Читалища” за извършване на 
основни ремонти и за закупуване на ДМА по утвърдени от Общински 
съвет план - сметки . 
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18. Задължава управителите на двете общински дружества – СБДПЛ “Иван 
Раев” ЕООД, Сопот и МЦ- І –ЕООД, Сопот, в срок до 31.03.2006 г. заедно 
с бизнес плановете за дейността на дружествата през 2006 г.да внесат за 
одобряване от Общински съвет, разработени съвместно с общинска 
администрация план – сметки за конкретния размер на разходите за 
необходимите основни ремонти и придобиване на ДМА. 
 
 
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали –16 
Гласували     - 16 
“За”             - 11 
“Против”   -1 
“Въздържал се” – 4 
 
 
 

Председател на Общ.С.:……………….. 
    /Хр.Цолев/         
 
 

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

Зам.председател на Об.С……………...                    
           /К.Цветков/                             

 
 
 Вярно с оригинала: 

/печат/  


