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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 34 
 
 
 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ №6 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 27.02.2012 Г. В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 
 

  По докладна записка с вх.№ 7/30.01.2012 г. – от Веселин Личев – 
Кмет на Община Сопот 
Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община 
Сопот за 2011 година и Приемане на Бюджета за 2012 година 
 

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21, ал., т.6 и чл.52 ал.1, във 
връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.11, ал.9, чл.12 и чл.30, ал.1 от ЗОБ; 
чл.9, ал.2 и чл.11 от ЗОД и Наредбата по чл.9а от ЗОБ на община Сопот, прие 
следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 
 

1.Приема уточнения годишен план на Бюджета на Община Сопот за 2011 г., по 
приходната  и разходната част по функции и дейности, както следва : 

1.1.  По прихода в размер 5 784 811 лв.,  
/разпределени по параграфи, съгласно Приложения 1 и 2/ 

 1.2. По разхода в размер 5 784 811 лв, 
/разпределени по функции, дейности и видове разходи съгласно Приложения № 3,4 и 5/ 
 1.3. Актуализира плана на капиталовите разходи за 2011 год. в размер на 10 640 016 
лв. и приема уточнения план на капиталовите разходи за 2011 г. в размер на 11 127 328 
лв. / приложение № 10 – с добавени колони на извънбюджетни сметки и фондове и 
актуализиран план и уточнен план / 

2.Приема отчета за изпълнение на Бюджета за 2011г., както следва: 
 2.1. По прихода за  в размер на 4 805 745  лв 

/разпределени по параграфи, съгласно Приложения 1 и 2/ 
 2.2. По разхода в размер на 4 805 745 лв, 

/разпределени по функции, дейности и видове разходи съгласно Приложения № 3,4 
и 5 / 
 2.3. Приема отчета за капиталови разходи за 2011г. в размер на 438 822 лв. 
/приложение № 10 /. 
 3. Приема отчетите за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 
2011г./ Приложение №11/ 
 4.Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2011г. съгласно 
Приложение №12. 
 5.Приема Бюджета за 2012г. на Община Сопот  както следва: 
 5.1. По прихода в размер на 5 255 514 лв /съгласно Приложения 1и 2/ 
 5.1.1. Приходи от държавни трансфери в размер на -  3 243 514 лв., в т.ч.: 
 5.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 2 963 989  лв. 
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 5.1.1.2. Преходен остатък от 2011г. в размер на 279 525  лв.  
 5.1.2.    Приходи за местни дейности в размер на 2 012 000  лв, в т.ч. : 
 5.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 400 500 лв. /Приложение 2/ 
 5.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 037 826  лв. /Приложение 2/ 

5.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на  459 300  лв. в т.ч. за зимно 
поддържане и снегопочистване на общински пътища – 11 900 лв. 

5.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 69 
200  лв.: в т.ч. 

- за строителство и основен ремонт 22 300 лв./Приложение №10/ 
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 46 900 лв. /Приложение № 
10/ 
5.1.2.5. Преходен остатък от 2011 г. в размер на 22 254  лв. 
5.2. По разхода в размер на 5 255 514 лв., разпределени по функции, групи, 

дейности и параграфи както следва: 

5.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 243 514 лв. /Приложение 
№ 3/ 

5.2.2.   За местните дейности в размер на 2 012 000 лв. /Приложение № 4 и 5/ в 
т.ч. 
            -за дофинансиране на делегирани от държавата дейности от общински приходи – 
37 000 лв. 
            5.3. Капиталови разходи в размер на 10 791 934 лв. за 2012 г., в т.ч. финансирани с 
целева субсидия за капиталови разходи, финансирани с бюджетни средства – собствени 
приходи, други средства  и средства по параграф 4000 „ Постъпления от продажба на 
нефинансови активи”  съгласно приложения поименен списък. /Приложение № 10А/ 
 6.Определя годишния максимален размер на плащанията по дълга за 2012 г. 
за извън бюджетните сметки и фондове съгласно приложение № 12 

7.Разчет на разходите за кметство  Анево –  48 393  лв. /Приложение № 6/ 
 8.Приема разчета за целеви разходи: 
 8.1. Членски внос – 2 340 лв. 

8.2. Помощи по решение на общински съвет 25 500  лв. 
- за новородени и помощи съгласно методика – 25 000  лв. Определя за 2012 г. 

сумата от 270 лв. като плащане на новородено дете, съгласно приетата с  Решение 
271/29.11.2010 год. на Общински Съвет Сопот, „Методика за отпускане на еднократна 
парична помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Сопот”.  
 -  за помощи за служебни погребения  – 500  лв. 

8.3. Разходите по Дейност 759 “Други дейности по културата” – 35 150 лв. 
 9.Приема следните лимити за разходи: 
 9.1.Социално битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения; 
 9.2.Представителни за посрещане на гости на Кмета – 3 000 лв § 1098 на дейност 
122 „Общинска администрация”; 

 9.3.Представителни за посрещане на гости на Председателя на Общински съвет – 1 
000 лв § 1098 на дейност 123 „Общински съвети”;  

10.Определя числеността на персонала и месечните средства за работна заплата в 
местните дейности за 2012 г. съгласно Приложение № 13. 
 11. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи - 
Приложение № 14: 
 11.1. Утвърждава поименен списък на педагогическия персонал в делегирани от 
държавата дейности, който има право на заплащане до 85 % от действителните разходи. 
/Приложение 14 А/; 

11.2. Упълномощава кмета на Общината да изплати транспортни разходи в размер 
на 85% от действителните разходи - Приложение № 14: 

- на медицинска сестра,  
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- персонала в социалните дейности делегирани от държавата.  
12. Приема информация за разпределение на преходния остатък от 2011 г. по 

съответните функции и дейности./ Приложение № 15/. 
13. Приема план-график на просрочените задължения и вземания от 2011 г.  и 

сроковете за тяхното погасяване/събиране през 2012 г. съгласно приложение № 16. 
           14.Определя в изпълнение на чл.11 и при спазване изискванията по чл.12 от ЗОД: 

14.1. максималния размер на новия общински дълг за 2012 г. – 194 000 лв.; 
14.2. номиналът на общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2012 

г. да не превишават сумата от 64 800 лв. 
14.3. максималния размер на общински дълг и номиналът на общинските гаранции 

за 2012 г. се определят в размер на 258 800 лв. 
15. Задължава Кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския 

бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци. 
16. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на 

: 
16.1. делегирани от държавата дейности – да се отправя мотивирано искане за 

предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия. 
16.2. разходи за възстановяването им по одобрени проекти и програми 

съфинансирани от европейския съюз, в т.ч. по оперативните програми и от централния 
бюджет. 

17.Възлага на Кмета на общината: 
17.1. 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; 
 17.2. да определи конкретните права и отговорности на второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити; 
 17.3. да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани 
средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите. 
Дарения, без воля на дарителя се разходват след решение на Общински съвет – Сопот. 

18.При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и 
доказани потребности през бюджетната година, предоставя следните правомощия на 
Кмета:  

 18.1.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; 

 18.2.Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в рамките на 
параграф 1000 / издръжка / в една дейност без да изменя общия  размер на дейността в 
частта за местните дейности. Всяка друго изменение на размера на бюджетните кредити  в 
общинския бюджет в частта на местните приходи/разходи по дейности, функции и 
параграфи се извършва след решение на общинския съвет; 

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

18.4. Да  кандидаства 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.  

19. Разходването на бюджетните средства ( без целевите средства ) се осъществява 
при съблюдаване на следните приоритети: 

19.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на 
предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови 
възнаграждения и стипендии са приоритетни; 

19.2. Разходите за местните дейности да се извършват до размера на постъпилите 
собствените приходи се разходват при следната поредност: за трудови възнаграждения; за 
покриване на просрочените задължения от минали години в размера и в сроковете, 
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определени по т. 13; за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за 
хранителни продукти; неотложни сезонни разходи – горива, ел.енергия, отопление, вода и 
неотложни текущи ремонти. 

20. Определя сумата в размер на 10050 лв. от средствата в §§1013”Постелъчен 
инвентар”, в дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения за 
деца от 1 до 6 години” за 2012 г. за изработването на униформено работно облекло на 
персонала.”  

21. Приема за информация протокола от публично обсъждане на Бюджета 
/Приложение № 17 /. 

 
МОТИВИ: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал., т.6 и чл.52 ал.1, 

във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.11, ал.9, чл.12 и чл.30, ал.1 от ЗОБ; чл.9, ал.2 
и чл.11 от ЗОД и Наредбата по чл.9а от ЗОБ на община Сопот и като взе в предвид 
приоритетите за разходване на бюджетните средства в съответствие с политиката на 
общината.  

 
 

 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          - 14 
 Гласували                - 14 
„За”                          - 9 
„Против”                -  5 
„Въздържал се”      -  няма 
 

 
 
 
 

Зам.председател на ОбС:……………...  
       /Анелия Бочева/ 
 
Зам.председател на ОбС:………………………. 
                                              /Катя Адърска-Даскова/ 
 
       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 
 


