
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ

№378

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №61 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА

09.03.2007г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ

ОТНОСНО: Приемане на отчета за изпълнение на Бюджета на
Община Сопот за 2006г. и Бюджета за 2007г.

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка с вх.№
09/09.02.07г. от Веселин Личев - Кмет на Община Сопот, становището на
Постоянната комисия “Бюджет и финанси”, станалите разисквания и
направените предложения

РЕШИ:

1. Приема уточнения годишен план на бюджета на Община Сопот за
2006 г., по прихода и разхода по функции и дейности, както
следва :

1.1. По прихода в размер на 3 683 837 лв.,
/разпределени по параграфи, съгласно Приложения № 1 и

№2/
1.2.По разхода в размер 3 683 837 лв.,

/разпределени по функции, дейности и видове разходи
съгласно Приложения № 3 и 4/

2.Не приема отчета за изпълнение на бюджета за 2006г., както
следва:

2.1. По прихода за  в размер на 3 172 720  лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложения № 1 и

№2/



2.2. По разхода в размер на 3 172 720 лв.,
/разпределени по функции, дейности и видове разходи

съгласно Приложения № 3 и 4/
3.Приема бюджета за 2007г. както следва:

3.1. По прихода в размер на 3 518 973 лв. /съгласно
Приложения №1 и №2/

3.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер
на -            1 948 973 лв., в т.ч.:

3.1.1.1. Преотстъпен данък по ЗДДФЛ за делегирани дейности
в размер на –988 465 лв.

3.1.1.2. Обща допълваща субсидия в размер на 792 447 лв.
3.1.1.3 Целеви субсидии за капиталови разходи за ДД  в размер

– 9 600 лв.
3.1.1.4. Преходен остатък от 2006г.в размер  –158 461 лв./

Приложение №5/
3.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 1 570 000  лв., в

т.ч. :
3.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 240 000лв.
3.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 808 843 лв. /съгласно

Приложение 2/
3.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на152 900 лв.
3.1.2.4. Трансфер от преотстъпения пътен данък в размер 90

600 лв.
3.1.2.5. Преходен остатък от 2006г. в размер на 73 557 лв./ от

местни дейности целеви в размер на 37 907 и 35 650
лв. прехвърлен от делегирани от държавата дейности
/Приложение № 5/

3.1.2.6.Целева субсидия за капиталови разходи за местни
дейности в размер на 45 900 лв.
3.1.2.7.За зимно поддържане в размер на 8 500 лв.
3.1.2.8.Друго финансиране в размер на 100 000 лв.
3.2. По разходите в размер на 3 518 973 лв, разпределени по

функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения 3 и 4,
в т.ч.

3.2.1.За делегирани държавни дейности в размер на 2 056 028
лв. от тях:
3.2.1.1. От държавни трансфери  1 948 973 лв.
3.2.1.2. Дофинансиране от местни приходи – 107 055  лв.
3.2.2.За местните дейности в размер на 1 462 945 лв.

4.Приема разчета за капиталовите разходи и капиталовите трансфери
в размер на 190 915 лв. както следва:



4.1.Целева субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ за 2007г. в
размер на 55 500.00 лв./за държавни дейности 9 600 лв. и за местни
дейности – 45 900 лв. съгласно поименен списък на Приложение № 6 т.І/

4.2. Целева субсидия за капиталови разходи за основен ремонт на
местни общински пътища по ЗДБРБ за 2007г. в размер на 49 700 лв.
/поименен списък – Приложение №6 т.ІІ/

4.3.Текущи ремонти от преходния остатък на делегераните от
държавата дейности в размер на 50 000.00 лв. /Приложение №6 т. ІІІ/

4.4.Трансфер от отменения пътен данък за ремонти на улици,
закупуване на тротоарни плочи и подмяна на навесите за спирки в размер
на 90 600 лв.        / приложение № 6 т.ІV/

4.5.Капиталови трансфери от местни дейности в размер на 85 715 лв.
/Приложение №6 А/

4.6.Задължава Кмета на Община Сопот да разходва средствата за
ремонтни дейности по т.4.1.,4.2.,4.3. и 4.4 само след представянето в
Общински съвет – Сопот на аргументирана обосновка за необходимостта,
вида, обема и стойността на съответната ремонтна дейност.

5.Приема разчет на разходите за с. Анево – 28 800 лв. /Приложение
№ 7/

6.Приема разчет на целевите капиталови , които ще бъдат изпълнени
след представяне на допълнителната целева субсидия за капиталови
разходи по приложение №11 към § 56 от ЗДБРБ за 2007г – 16 200 лв.
/Приложение № 8/

6.1.Задължава Кмета на Община Сопот да разходва средствата за
капиталови разходи предвидени за основен ремонт на Обект „Дом на
покойника” само след утвърждаването на ЕСУТ на съответен проект за
вътрешно и външно оформление на сградата.

7.Приема следните лимити за разходи:
7.1.Социално битови в размер на 3 % от начислените трудови

възнаграждения;
7.2.Представителни за посрещане на гости на Кмета – 7 000лв §

1098 на дейност 122 „Общинска администрация”;
7.3.Представителни за посрещане на гости на Председателя на

Общински съвет – 3 000 лв § 1098 на дейност 123 „Общински съвети”;
7.4.Средства  по Решения на Общински съвет – 21 000 лв. в

дейност 122 „Общинска администрация” параграф 4214 „Обезщетения и
помощи по Решение на Общински съвет”.

7.4.1.Приема помощи по Решение на Общински съвет съгласно
методика – 10 000.00 лв.



7.4.2.Приема целеви средства в размер на 10 000.00 лв.  за
отпускане на еднократна парична помощ за новородено дете, отговарящо
на следните условия за отпускане на помощта:

- роденото да е първо,второ или трето в семейството
- родителите да са с настоящ адрес на територията на Община

Сопот
- поне единия родител да е с постоянен  адрес на територията

на Община Сопот минимум две години преди раждането на детето .      /За
деца родени след 01.01.2007г./

7.4.3.Приема целеви средства в размер на 1 000.00 лв. за
закупуване на учебни пособия на деца от социално слаби семейства.

7.5.Приема средствата в дейност 898 “Други дейности по
икономиката” в размер на 24 500 лв. съгласно приложение № 9.

7.6.Приема средствата за спортния календар в Дейност 713
„Спорт за всички „ – 13 020 лв. /Приложение №10/
                    7.7. Приема разчет на целевите разходите по Дейност 759
“Други дейности по културата”/Приложение № 11 и 11А/
                    7.8.Приема целеви средства в дейност 122 „Общинска
администрация” параграф 1098 в размер на 12 000.00 лв. за разработване и
съфинансиране на проекти.

8.Определя числеността на персонала и средните брутни работни
заплати./съгласно Приложение 12/.

9.Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2006г.
съгласно Приложение № 13.

10.Определя /съгласно чл.11 и чл.12 от ЗОД/ годишния размер на
плащанията по общинския дълг съгласно Приложение № 13.

11.Задължава Кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по
общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по
месеци.

12.Общински съвет дава съгласие на Кмета на Общината
възникналият временен недостиг на бюджетни средства „местни” дейности
да покрива текущо с временни безлихвени заеми от фондове на общината.

13.Задължава Кмета на Общината да изплати транспортни разходи в
размер на 85 %  за служителите в функция „Образование” и утвърди
поименен списък на педагогическия персонал, които пътуват.

14.Задължава Кмета на Общината да ограничава или спира
финансиране на бюджетните звена при нарушаване на бюджетната и
финансовата дисциплина и разписаните правила по Системата за
финансово управление и контрол.

15.Задължава Кмета на Общината при възникване на временен
недостиг на средствата за финансиране на държавни дейности, да отправи



мотивирано искане до Министъра на финансите за авансово предоставяне
на одобрената субсидия или държавния трансфер на ДДФЛ.

16.Задължава Кмета на Общината да актуализира общинския бюджет
с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства,
в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.

17.Задължава Кмета на Общината да информира на всяко тримесечие
Общинския съвет в писмена форма за вида, размера и причините за
просрочените задължения. В случаите на натрупани просрочени
задължения в определен размер / 5% спрямо общинските приходи/, както и
за просрочени вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване или
ликвидиране.

18.Задължава Кмета на Общината да  предлага на Общински съвет
след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид
разходи в съответната делегирана дейност, без да увеличава СМБРЗ
утвърдена от отрасловото министерство.

19.При спазване на общия размер на бюджета, Общински съвет
предоставя следните правомощия на Кмета / чл.27 от ЗОБ/:

19.1.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
делегираните от държавата дейности;

19.2.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 й размер в частта за местните дейности;

19.3. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други
източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

19.4. Да  кандидатства за средства по структурни и други фондове на
ЕС, по национални програми и др. източници за реализиране на годишните
цели  на общината за изпълнение на общински план за развитие.

20.Задължава Кмета на Общината сумата в размер на 35 650.00 лв от
преходния остатък за делегирани от държавата дейности да се разходва за
местни дейности както следва:

- за закупуване на стопански инвентар в размер на 10 000.00 лв. по §
1015 „Материали” на Дейност 311 „ЦДГ и обединени детски заведения за
деца от 1 до 6 години”;

- за закупуване на оборудване в размер на 10 000.00 лв. по § 1015
„Материали” на Дейност 311 „ЦДГ и обединени детски заведения за деца
от 1 до 6 години”./За системата HACCP/;

- за основен ремонт на рентгеново отделение в СБДПЛ”Иван Раев”
ЕООД Сопот в размер на 5 000.00 лв.;



- за основен ремонт на „Медицински център І – Сопот” ЕООД в
размер на 5 000.00 лв.;

- за частичен ремонт на сценично осветление в размер на 3 000.00 лв.
по §5500 „Капиталови трансфери” на Дейност 738 „Читалища” –
дофинансиране.

- за Дейност 713 „Спорт за всички” сумата от 2 650.00 лв. както
следва:

За ФК”Металик” Сопот – деца – 1 220 лв., БК”Металик” Сопот –
1 430 лв.

21.Субсидиите по дейност 738 „Читалища” да се преведат в рамките
на първо полугодие след представяне:

- приет от Общото събрание на Читалището годишен отчет по чл.26,
ал.1 и ал.2 от Закона за Читалищата.

- извлечение от приетия от Общото събрание на Читалището бюджет
в частта на приходите и разходите, които ще се субсидират от Общинския
бюджет.

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали - 17
Гласували     - 17
“За”             - 13
“Против”   - 1
“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/


