
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 220 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  В ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  -  СОПОТ ,     

С ПРОТОКОЛ №26 ОТ 11 .03.2010г .  
 

 

 

Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Сопот 

за 2009г. и Бюджета за 2010г. 

 

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка с 

вх.№3/21.01.2010г. от Веселин Личев – Кмет на Община Сопот, становищата 

на ПК”Б иФ” и общинския съветник – Анелия Бочева и след станалите 

разисквания 

 

        на основание чл. 21 ал.1 т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.7, чл.12 и чл.30 от 

Закона за общинските бюджети,  чл.9, ал.2 и чл.11 от Закона за общинския 

дълг и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2010г., Наредбата по чл.9а от Закона за общинските 

бюджети на Общински съвет – Сопот 

 

РЕШИ: 

 

 
1. Приема уточнения годишен план на Бюджета на Община Сопот за 2009 г., по 

прихода и разхода по функции и дейности, както следва : 

1.1.По прихода в размер 6  082 735 лв., /разпределени по параграфи, съгласно 

Приложения 1 и 2/ 

1.2.По разхода в размер 6 082 735 лв., /разпределени по функции, дейности и видове 

разходи съгласно Приложения № 3, 4 и 5/ 

2. Не приема отчета за изпълнение на бюджета за 2009 г., със следните мотиви: 

- не е изпълнена т.23  от решение № 147, взето с протокол  № 17 от заседание на 

Общински съвет Сопот от 19.03.2009 г.; 

- не са предоставени исканите отчети по извършените капиталови разходи за ремонти 

на общински имоти както следва: Пенсионерски клуб, Ритуална зала, стая за архив, Център 

за обществена подкрепа и КМ”Иван Вазов”.  

- изпълнението на Бюджет 2009 г. не отговаря на заложените при приемането му 

приоритети.   

3. Приема Бюджета за 2010 г. на Община Сопот  както следва: 

3.1. По прихода в размер на 5 084 583 лв. / Приложения 1и 2/ 

 3.1.1. Приходи от държавни трансфери в размер на -  3 194 583  лв., в т.ч.: 



3.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 2 863 609 лв. 

3.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за държавни дейности в размер на 1 

300 лв. 

3.1.1.3. Преходен остатък от 2009 г. в размер – 330 974 лв. / Приложение №13/ 

3.1.2.    Приходи за местни дейности в размер на 1 890 000  лв., в т.ч. : 

3.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 322 000 / Приложение 2/ 

3.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 877 618 лв. / Приложение 2/ 

3.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 419 200  лв.  

3.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 80 

500 лв.: в т.ч. 

- за строителство  основен ремонт 25 300 лв./Приложение №11/ 

- за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 55 200 лв. / Приложение № 

11/ 

3.1.2.5 Друго финансиране в размер на 150 000  лв. /Приложение №2/  

3.1.2.6 За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 12 400 лв. 

3.1.2.7. Преходен остатък от 2009 г. в размер на 28 282 лв.от местни дейности целеви, 

съгласно Приложение № 13. 

3.1.2.8.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 129 

000 лв. ./Приложение №11/ 

3.1.2.9.Други средства за  капиталови – 17 430  лв. /Приложение № 11/ 

3.2. По разходите в размер на 5 084 583  лв, разпределени по функции, групи, 

дейности и параграфи, съгласно Приложения 3, 4  и 5 , в т.ч. 

3.2.1.За делегирани държавни дейности в размер на 3 278 992   лв. от тях: 

3.2.1.1. От държавни трансфери  3 194 583  лв. 

3.2.1.2. Дофинансиране от местни приходи – 84 409  лв. 

3.2.2.За местните дейности в размер на 1 805 591  лв. 

 4. Разчет на разходите за кметство  Анево – 31 500  лв. /Приложение № 6/ 

 5. Приема разчета за целеви разходи: 

 5.1. Членски внос – 3000 лв. 

5.2. Помощи по решение на общински съвет 43 000 лв. 

 - За помощи съгласно методиката на Общински съвет в размер на 12000 лв. и по 240 

лв. за новородено първо, второ или трето дете в семейството при условие, че родителите са 

адресно регистрирани в Община Сопот и поне единия от тях е с постоянен адрес в Община 

Сопот – 30000 лв. Помощите по методиката на Общински съвет да се изплащат в срок до 

две седмици от вземане на решението, а помощите за новородени деца – в срок до два 

месеца от раждането на детето. 

- за служебни погребения  – 1 000 лв. 

5.3. Разходите по Дейност 759 “Други дейности по културата” – 49 680  лв. 

 6. Приема следните лимити за разходи: 

 6.1.Социално битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения; 

 6.2.Представителни за посрещане на гости на Кмета – 5 000 лв. § 1098 на дейност 122 

„Общинска администрация”; 

 6.3.Представителни за посрещане на гости на Председателя на Общински съвет – 2 

000 лв. § 1098 на дейност 123 „Общински съвети”; 

 7. Утвърждава списък на длъжностите които имат право на транспортни разходи: 

 7.1.Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на 

педагогическия персонал и размера на средствата в рамките на 85 % от действителните 

разходи. 

7.2. Упълномощава кмета на Общината да изплати транспортните разходи в размер 

на 85% на медицинска сестра. 

8. Общински съвет Сопот определя численост на персонала в „Общинската 



администрация” в т.ч. 

 - 44 бр. със средствата за заплати по параграф 100 в размер на 352 849 лв. за сметка 

на трансфера по единен разходен стандарт /Приложение № 3/; 

9. Общински съвет Сопот задължава Кметът на Общината да състави длъжностно 

разписание по т.8 съответно за делегираната дейност съобразно приетата структура на 

Общинската администрация. 

10. Общински съвет Сопот  определя числеността на персонала и средствата за 

брутни заплати по трудови възнаграждения за всички местни дейности съгласно 

приложение № 10. 

11. Определя /съгласно чл.11 и чл.12 от ЗОД/ годишния размер на плащанията по 

общинския дълг съгласно Приложение № 12. 

 12. Задължава Кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския 

бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци. 

13. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на : 

- делегирани от държавата дейности – да се отправя мотивирано искане за 

предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия. 

- разходи по одобрени проекти и програми – да отправя мотивирано искане за  

възстановяването им от централния бюджет. 

14. Възлага на Кмета на общината: 

14.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити. 

14.2. Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани 

средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите. 

Дарения, за които няма изразена воля на дарителя да се разходват след решение на 

Общински съвет. 

14.3. Да информира на всяко тримесечие Общинския съвет в подходяща форма за 

вида, размера и причините за просрочените вземания и задължения, както и да предложи 

мерки за тяхното намаляване или ликвидиране. 

14.4. Да предлага на общински съвет след 30 септември да се прехвърлят средства от 

един вид разходи в друг вид разходи в съответната делегирана дейност, с изключение на 

разходите за делегирани от държавата дейности по образование , при условие че няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

15. Всяко изменение на размера на бюджетните кредити в общински бюджет по 

дейности, функции и параграфи в частта за местни дейности да се извършва с решение на 

Общинския съвет. 

16. Общинският съвет предоставя следните правомощия на кмета:  

16.1. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за 

съфинансиране на общински програми и проекти. 

16.2. 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, след решение на Общинския съвет. 

 16.3. Да разработва и възлага подготовка на общински програми и проекти за 

осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определени годишни 

цели на общината. 

17. Всеки реализиран приход по параграфи 4029 “Приходи от продажби на ДМА”, 

4030 “Приходи от продажба на НДА” и 4040 “Приходи от продажби на земя” от 

приложение № 2 да се изразходва пропорционално на предварително заложените средства в 

дейностите: 

-  413 ”Общински болници” – в § 5500”Капиталови трансфери”; 

- 122 „Общинска администрация” – в § 5300” Придобиване на НДА” / за 

оцифряването на кадастралната карта по договор Д-11 № КД-3-62/31.03.2009 г.между 

Агенцията по ГКК и Община Сопот/; 



- 714 „Спортни бази за спорт за всички” – в  § 4500 „Субсидии за организации с 

нестопанска цел”. 

18. Изпълнението на разходите за местни дейности да се извършва до размера на 

постъпилите собствени приходи. 

19. Възлага на Кмета на Община Сопот: 

19.1.Да изиска в срок до 30.12.2010 год. писмени отчети от всички външни 

организации и лица, на които се предоставят средства от Бюджета на Община Сопот за 

тяхното разходване и ги представи на Общинския съвет като приложение към отчета за 

изпълнение на Бюджет 2010 год. 

19.2.Средствата за работно облекло, заложени в съответните дейности да се 

изплащат в края на бюджетната 2010 година. 

19.3. Приходите по § 2404 от дейността на къща-музей “Иван Вазов” да се 

изразходват в дейност 739 “Музеи с регионален характер” по параграфи съгласно 

приложение 5. 

19.4. В срок до 1 юли 2010 година да осигури средствата, заложени в Бюджет 2010 за 

изпълнение  на мероприятията свързани с 160-та годишнина от рождението на Иван Вазов, 

предвидени в: 

- дейност 739 „Музеи с регионален характер” – приложение 5; 

- дейност 759 „Други дейности по културата” – т.18 от приложение 7б – Културен 

календар; 

- дейност 898 „Други дейности по икономиката” – т. 13 от приложение 8 – 

обект”Дядовата Стоянова воденица”.  

  

       

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Гласували     - 14 

“За”             - 13 

“Против”   - 1 

“Въздържал се” – няма 

 

 
 

Зам.председател на Об.С……………...  

       /Л.Джапаров/ 

 

Зам.председател на Об.С………………………. 

                                                      /М.Кацарова/ 

 

 

 

Председател на ОбС.:……………….. 

    /В.Попов/         

 

                                            Вярно с оригинала: 

/печат/  

 


