
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 250 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №33 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСК И СЪВЕТ –  СОПОТ, ПРОВЕДЕНО 

НА 12.08.2010 г.  В  

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  СОПОТ  

 

Относно: Приемане на актуализиран уточнен план на Бюджета на Община Сопот 

съгласно Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2010г. 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл.10 ал.1 от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2010г. в изпълнение на параграф 5 от Закона за 

изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 

2010г. Общински съвет - Сопот 
 

РЕШИ: 
 

 

 
1.Приема актуализиран годишен план на Бюджета за 2010г. на Община Сопот  както 

следва: 

 1.1. По прихода в размер на 5 267 495 лв /съгласно Приложения с №№1,2/      

1.1.1. Приходи от държавни трансфери в размер на -  3 330 216  лв., в т.ч.: 

 1.1.1.1.Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини – 

под § 3111 в размер на 2 865 336 лв. 

 1.1.1.2. Получени от общини целеви трансфери от ЦБ  за капиталови разходи за 

държавни дейности – под §3113 в размер на 1 300 лв.                                         

 1.1.1.3. Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА под § 3128 

в размер на 103 316 лв. 

 1.1.1.4. Трансфери между бюджетни сметки § 6100  в размер на 29 290 лв. 

 1.1.1.5. Преходен остатък от 2009г. в размер – 330 974 лв. Разпределен с Решение № 

220/11.03.2010г. на Общински съвет Сопот./ Приложение №1/                                       

 1.2.       Приходи за местни дейности в размер на 1 937 279   лв, в т.ч. : 

 1.2.1.   Данъчни приходи в размер на 322 000 лв. / Приложение 2/ 

 1.2.2.   Неданъчни приходи в размер на 881 748 лв. / Приложение 2/ 

 1.2.3.   Трансфери за местни дейности  в размер на 380 800 лв. в т.ч.      

 - обща изравнителна субсидия в размер на  368 900 лв. 

  - за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 11 

900 лв.  

1.2.4.   Получени от общини целеви трансфери от ЦБ  за капиталови разходи за местни 

дейности в размер на 68 200 лв.: в т.ч. 

- за строителство и основен ремонт 21 300 лв./Приложение №7/ 

- за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 46 900 лв. /Съгласно 

прлиожение № 7/ 

1.2.5. Трансфери между бюджетни сметки § 6100  в размер на 4 752  лв. 

1.2.6. Трансфери между бюджетни сметки § 6400  в размер на 101 497  лв. 

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

1.2.8. Преходен остатък от 2009г. в размер на 28 282 лв./ Разпределен с Решение № 

220/11.03.2010г. на Общински съвет Сопот/ 



           1.2.9. Субсидия за капиталови разходи за държавни и местни дейности в размер на   

175 230 лв.  по видове източници на финансиране съгласно Приложение №7  както следва: 

 - от собствени бюджетни средства в размер на 93 500 лв. 

 - от приходи по § 40-00 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи”  

- 64 300 лв. 

 - други приходи в размер на  17 430 лв.  

 

2. По разходите в размер на 5 267 495  лв, разпределени по функции, групи, дейности и 

параграфи, съгласно Приложения с №№ 3,4  и 5 , в т.ч. 

2.1.За делегирани държавни дейности в размер на 3 399 125 лв. от тях: 

2.1.1. От държавни трансфери  3 330 216  лв. 

2.1.2. Дофинансиране от местни приходи – 68 909 лв. 

2.2.  За местните дейности в размер на 1 868 370  лв. 

 3.Приема разчета за целеви разходи по Дейност 759 “Други дейности по културата” – 

30 510  лв./Приложение № 6/. 

4.Общински съвет Сопот утвърждава актуализирания план на капиталовите разходи по 

видове източници съгласно приложение № 7 в размер на 244 730 лв. 

5.Задължава Кмета да разпредели одобрените средства по общинския бюджет по 

пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци. 

 

 
 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Гласували     - 15  

“За”             - 13 

“Против”   - 2 

“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/  

 


