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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ
№ 99

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №12ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ ,
ПРОВЕДЕНО НА  26.09.2008г .  В

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  –  СОПОТ

Относно : Информация за отчета за изпълнение на бюджета на
Община Сопот за първото шестмесечие на 2008г.

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка на
Веселин Личев – кмет на Община Сопот–с вх.№61/30.07.08г.становището
на ПК “БиФ” и  след станалите разисквания

РЕШИ:
1.Приема уточнения план на бюджета за първо шестмесечие на 2008г. в размер

на 6 818  679 лв.  както следва:
По прихода:
-за делегирани от държавата дейности – 2 612 747 лв.
-за местни дейности                                - 4 205 932  лв.
По разхода:
-за делегирани от държавата дейности – 2 612 747 лв.
-за местни дейности                                - 4 123 676  лв.
-за дофинансиране на делегерани от държавата дейности  - 82 256 лв.

2.  Актуализира  плана на приходите и разходите от местни дейности както
следва:

По прихода
Увеличава плана на местни приходи по прихода в размер на 9 278 лв. по

следните подпараграфи:
- увеличава §   20 00 „Други данъци” – 1 000 лв.
- увеличава §§ 24 06 „Приходи от наеми на земя” – 4 000 лв.
- увеличава §§ 27 08 „Такса за ползване на общежитие и др. по образованието” –

1 278 лв.
- увеличава §§ 36 19 „Други неданъчни приходи” – 3 000 лв.

По разхода
Увеличава плана на разходите за дофинансиране на делегираните от

държавата дейности и за местни дейности в размер на 9 278.00 лв. по следните
дейности и параграфи:

Дейност 122 „Общинска администрация” – дофинансиране на делегирана от
държавата дейност в размер на 3 000.00 лв. както следва:

- увеличава §§ 0101 „Заплати и възнаграждения на персонал нает по трудови
правоотношения” –  2 716.00 лв.

- увеличава §§ 0551 ”Осигурителни вноски от работадатели за ДОО” – 104.00 лв.
- увеличава §§ 0560 „Здравно осигурителни вноски от работодатели” – 180.00 лв.
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Дейност 322 „Общообразователни училища” – дофинансиране на
делегирана от държавата дейност в размер на 1 278.00 лв. както следва:

- увеличава §§ 0202 „ Възнаграждения за персонал по извънтрудови
правоотношения”  - 1007 лв.

- увеличава §§ 0551 ”Осигурителни вноски от работадатели за ДОО” – 59.00 лв
- увеличава §§ 0560 „Здравно осигурителни вноски от работодатели” – 20.00

лв.
- увеличава §§ 1015 „Материали” – 192 лв.
/закупуване на канцеларски материали за разпечатване на протоколи от
олимпядата”

Дейност 532 „ Програми за временна заетост” - местна дейност в размер на
4 036.00 лв. както следва:

- увеличава §§ 0201 „ За нещатен персонал по трудови правоотношения” –
2 436.00 лв.
- увеличава §§ 0551 ”Осигурителни вноски от работадатели за ДОО” – 800.00лв.
- увеличава §§ 0560 „Здравно осигурителни вноски от работодатели” – 500.00 лв.
- увеличава §§ 0580 ” Осигурителни вноски от работодател ДЗПО” – 300.00 лв.

Дейност 898 „ Други дейности по икономиката” – местни дейности в размер
на 964.00 лв. както следва:

- намалява §§ 0101 „Заплати и възнаграждения на персонал нает по трудови
правоотношения – 348.00 лв.

- увеличава §§ 0201 „ За нещатен персонал по трудови правоотношения” –
1 076.00 лв.

- намалява §§  0205 „ Изплатени суми от СБКО с характер на възнаграждения” –
114.00 лв.

- намалява §§ 0208 „ Обещетения с характер на възнаграждения” – 218.00 лв.
- увеличава §§ 0551 ”Осигурителни вноски от работадатели за ДОО” – 515.00 лв.
- увеличава §§ 0560 „Здравно осигурителни вноски от работодатели” – 120.00 лв.
- намалява §§ 0580 ”Осигурителни вноски от работодател ДЗПО” – 67.00 лв.

3.Съгласно т.13 на  Решение 41/27.03.2008г на Общински съвет Сопот Кмета на
Община Сопот  да извърши следните изменения на бюджетните кредити както следва:

- за делегирани от държавата дейности:
Дейност 739 „Музей с регионален характер”

Намалява §§ 1013 – 1 000.00 лв
Намалява §§ 1015 – 1 500.00 лв.
Намалява §§ 1014 – 1 000.00 лв.
Увеличава §§ 1020 – 3 500.00 лв.

- за местни дейности
Дейност  122 „Общинска администрация”

Намалява §§ 1052 – 2 000.00 лв.
Увеличава §§ 1051 – 2 000.00 лв.

Дейност 311 "Целодневни детски градини и обединени детски заведения за
деца от 1 до 6 години"

Намалява §§ 1015 – 6 300.00 лв.
 Увеличава §§ 1016 – 5 000.00 лв.
 Увеличава §§ 1051 – 300.00 лв.
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Увеличава §§5100 –   1000.00 лв.
/Извършва актуализация в поименния списък на капиталовите разходи от местни

приходи – приложение 11 Б на Решение №41прието с протокол №7/27.03.2008г/
Дейност 337 ”Извънучилищни дейности”

Намалява §§ 1013 – 100.00 лв.
 Увеличава §§ 1051 – 100.00 лв.

Дейност 701 „Дейности по почивното дело и социален отдих”
Намалява §§ 1098 – 2 400.00 лв.
Увеличава §§ 1020 – 2 400.00 лв.

Дейност 759”други дейности по културата”
Намалява §§ 1016 – 14 500.00 лв.
Увеличава §§ 0202 – 95.00 лв.
Увеличава §§ 1015 – 6 486.00 лв.
Увеличава §§ 1020 – 7250.00 лв.
Увеличава §§ 5200 –    669.00 лв.

/Извършва актуализация в поименния списък на капиталовите разходи от местни
приходи – приложение 11 Б на Решение №41прието с протокол №7/27.03.2008г/

Общ брой Общински съветници – 17
Гласували     - 14
“За”             -10
“Против”   - 2
“Въздържал се” – 2

Зам.председател на Об.С……………...
/ Л.Джапаров/

Зам.председател на Об.С……………………….
/М.Кацарова/

Председател на ОбС.:………………..
    /В.Попов/

          Вярно с оригинала:
/печат/


