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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 288 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ №45 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 23.02.2011г.  В  

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  СОПОТ  

 

 

 

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

за 2010г. и приемане на Бюджета за 2011г. 
 

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка с 

вх.№7/25.01.2011г. от Веселин Личев – Кмет на Община Сопот, становищата 

на ПК ”БиФ” и общинския съветник – Петър Точев 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 2011г., ПМС 334/29.12.2010г. за изпълнението на ДБРБ 

за 2011г., Наредбата по чл.9а от Закона за общинските бюджети, Общински 

съвет – Сопот 

 

РЕШИ: 

 

 
1. Приема уточнения годишен план на Бюджета на Община Сопот за 2010 г., по 

приходната и разходната част по функции и дейности, както следва : 

1.1.По прихода в размер 5 733 871 лв., /разпределени по параграфи, съгласно 

Приложения 1 и 2/ 

1.2.По разхода в размер 5 733 871 лв., /разпределени по функции, дейности и видове 

разходи съгласно Приложения № 3, 4 и 5/ 

2.Не приема отчета за изпълнение на бюджета за 2010 г. със следните мотиви:  

 - неизпълнение на приети от Общински съвет - Сопот решения; 

 - изпълнението на Бюджет 2010 г. не отговаря на заложените при приемането му 

приоритети; 

- не е изпълнен плана за приходите в Бюджет 2010г. и има неразплатени разходи. 

3. Приема отчетите за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2010 

год. /Приложение № 11/. 

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2010 год. съгласно 

Приложение № 12. 

5. Приема Бюджета за 2011 г. на Община Сопот  както следва: 

5.1. По прихода в размер на 5 357 097 лв. /съгласно Приложения 1 и 2/ 

 5.1.1. Приходи от държавни трансфери в размер на 3 333 097 лв., в т.ч.: 

5.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 2 960 513 лв. 
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5.1.1.2. Преходен остатък от 2010 г. в размер на 372 584 лв.  

5.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 024 000  лв., в т.ч. : 

5.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 337 500 /Приложение 2/ 

5.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 067 209 лв. /Приложение 2/ 

5.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 476 600  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 

500 лв.: в т.ч. 

- за строителство основен ремонт 22 600 лв. /Приложение №10/ 

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

приложение № 10/ 

5.1.2.5. Друго финансиране в размер на 60 000  лв. /приложение №2/  

5.1.2.6. Преходен остатък от 2010 г. в размер на 13 191 лв. 

5.2. По разхода в размер на 5 357 097  лв., разпределени по функции, групи, 

дейности и параграфи, както следва:  

5.2.1.За делегирани държавни дейности в размер на 3 224 492 лв./Приложение 

№3/ 

5.2.2.За местните дейности в размер на 2 024 000  лв. /Приложение № 4 и 5/ в т.ч.:  

за дофинансиране на делегирани от държавата дейности от общински приходи 42 000 лв. 

 5.3 Капиталови разходи в размер на 487 312 лв. за 2011 год., в т.ч. финансирани с 

целева субсидия за капиталови разходи, финансирани с бюджетни средства – собствени 

приходи и други средства съгласно приложения поименен списък /Приложение № 10/. 

 6. Определя максималния размер на дълга за 2011 г. съгласно Приложение № 12.  

            7. Разчет на разходите за Кметство Анево – 32500 лв./Приложение № 6/. 

            8.Приема разчета за целеви разходи: 

      8.1. Членски внос – 2000 лв. 

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

     - за новородени и съгласно методиката 42000 лв.  

     - за помощи за служебни погребения  – 1 000 лв. 

8.3. Разходите по Дейност 759 “Други дейности по културата” – 39 000  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 – 

1000 лв. § 1098 на дейност 123 „Общински съвети”; 

 10. Утвърждава списък на длъжностите които имат право на транспортни разходи- 

Приложение № 14: 

 10.1.Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на 

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

разходи. 

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

на 85% на медицинска сестра. 

11. Общински съвет Сопот определя числеността на персонала и месечните средства 

за работна заплата в местните дейности за 2011 год. съгласно Приложение № 13. 

12. Общински съвет Сопот определя /съгласно чл.11 и при спазване изискванията по 

чл.12 от ЗОД/ годишния размер на плащанията по общинския дълг съгласно Прилож. № 12. 

13. Общински съвет Сопот задължава Кмета на Общината да разпредели и утвърди 

одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по 

тримесечия и по месеци. 

14. 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. 
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- разходи за възстановяването им по одобрени проекти и програми съфинансирани от 

европейския съюз, в т. Ч. По оперативните програми и от централния бюджет. 

15. Възлага на Кмета на общината: 

15.1.Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити. 

15.2.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. 

15.3.Да информира на всяко тримесечие Общинския съвет в подходяща 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. 

15.4.Да предлага на общински съвет след 30 юни 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. 

16. 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. 

17. Общинския съвет предоставя следните правомощия на кмета /член 27 от ЗОБ/: 

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

съфинансиране на общински програми и проекти. 

17.2. 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. 

 17.3. 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. 

18. Общинския съвет утвърждава следните структурни промени:  

На основание чл.12 т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор  

18.1. Закрива длъжността стажант-одитор и открива длъжността старши инспектор 

данъци в отдел “ФСД” в общинската администрация; 

18.2. Възлага на Кмета на Общината да състави длъжностно разписание – по т.18.1 

съответно за делегираната държавна дейност съобразно приетата структура на Общинската 

администрация. 

19. Възлага на директорите на общински училища да внесат за утвърждаване от 

Общинския съвет в срок до 15 март 2011 год. инвестиционните дейности, за които 

предвиждат да финансират за сметка на разпределената с формулата целева добавка за 

подобряване на МТБ от общата допълваща субсидия за делегираните дейности и 

преходните остатъци от 2010 год., които не са целеви средства.  

20. Възлага на Кмета на Община Сопот: 

20.1. От заложените в дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” по приложение 

7,  ред 7 “Ден на коня - Тодоров ден” в размер на 1000 лв., от тях 600 лева да се изразходват 

за награден фонд на участниците;   

20.2. Заложените средства в дейност 525 “Клубове на пенсионера и инвалида” /с 

изключение на § 5100/ в размер на 11 848 лв., да се изразходват след привеждане дейността 

на клубовете съгласно Правилника за организацията, финансирането и дейността на 

клубовете на пенсионера и/или хората с увреждания на територията на Община Сопот, 

съгласно Решение №286/23.02.2011г. 

20.3. Част от заложените средства в дейност 123 “Общински съвет” § 1020 в размер 

на 3000 лв. да се изразходват за абонамент за информационно обслужване на Общински 

съвет.  

20.4.  Заложените средства в дейност 117 „Държавни и общ. служби и дейн. по 
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изборите” § 1015 - 2000лв. да се изразходват за изработването на 4 броя информационни 

табла. 

20.5. От разчета на целевите средства – помощи по решение на Общински съвет - 

Сопот в дейност 122 „Общинска администрация“ § 4214 да бъдат изплатени 500лв. за 

осиновено дете на Надежда Георгиева Георгиева. 

20.6. Всяко постъпление от продажба на нефинансови активи по § 4000 да се 

изразходва след решение на Общински съвет – Сопот. 

21. Приема за информация протокола от публичното обсъждане на Бюджета 

/Приложение № 15/.  

  

 

 

 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Гласували     - 15 

“За”             - 13 

“Против”   - 1 

“Въздържал се” – 1 

 

 
 

 

Зам.председател на Об.С……………...  

       /Л.Джапаров/ 

 

Зам.председател на Об.С………………………. 

                                                      /М.Кацарова/ 

 

 

 

Председател на ОбС.:……………….. 

    /В.Попов/         

 

                                            Вярно с оригинала: 

/печат/  

 


