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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ
№ 349

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №54 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА

19.10.2006г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - СОПОТ

ОТНОСНО: Корекция на първоначален план по приходните и разходните
параграфи с увеличение на целевата субсидия за капиталови
разходи във връзка с предоставяне на допълнителни средства
и корекция на гласуваните капиталови по първоначален план
по първоначален план на параграф 5200 на дейност 122
"Общинска администрация" съгласно Решение №298/
28.02.2006г. на Общински съвет - Сопот"

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка  от
Кмета на Община Сопот с вх. № 69/26.09.2006г. и становището на
водещата комисия по докладната записка ПК "Бюджет и финанси"  и
след станалите разисквания

РЕШИ:

1. Да се увеличи първоначалния план по прихода и разхода на бюджета за
2006г. на Община Сопот с 13 700 лв. по § 3113 Целева субсидия за
капиталови разходи за местни дейности.
2. Да се увеличи първоначалния план по разхода на бюджета за 2006г. на
Община Сопот за местни дейности с 13 700 лв. както следва:

- По параграф 5200 "Придобиване на ДМА" Дейност 122 "Общинска
администрация" - 3 700 лв. в това число:

Компютър  - 1бр. - 750.00лв.
Мултимедия и екран - 2 400.00лв.
Принтер чернобял - 550.00лв.

- По параграф 5100 "Основен ремонт на ДМА" Дейност 745 "Обредни
домове и зали' - 10 000.00лв. за ремонт на сграда при гробищен парк.

3. Корекция на гласуваните капиталови по параграф 5200 на Дейност 122
"Общинска администрация" съгласно Решение 298/28.02.2006г. на
Общински съвет Сопот - Приложение 11:

По приходната част:
- намалява § 3113 Целева субсидия за капиталови разходи за местни

дейности със сумата 10 000.00лв.
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- увеличава § 3113  Целева субсидия за капиталови разходи за държавни
дейности със сумата 5 950.00лв.

- увеличава § 3113  Целева субсидия за капиталови разходи за местни
дейности със сумата 4 050.00лв.

По разходната част:
-   намалява § 5200 "Придобиване на ДМА" - местна дейност 122 "Общинска

администрация" със сумата от 10 000.00лв. /по Приложение №11 на
Решение № 298/28.02.2006г. на Общински съвет - Сопот/

-   увеличава § 5200 "Придобиване на ДМА" - държавна дейност 322
"Общообразователни училища " със сумата от 5950.00лв. - за закупуване
на 8 бр. компютри за СОУ "Иван Вазов" Сопот

- увеличава § 5200 "Придобиване на ДМА" - местна дейност 122 "Общинска
администрация" със сумата от 4 050.00лв. - за закупуване на ДМА както
следва:

- Лаптоп - 2 бр. - 2 000лв.
- Копирна машина - 1бр. - 2 050лв.

4. Решението влиза в сила от 26.09.2006г

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

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

Вярно с оригинала:
/печат/


