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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 72 
 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  С ПРОТОКОЛ № 12 

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 23.08.2016 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 
По Докладна записка с вх.№ 79/29.07.2016 г. от Деян Дойнов – Кмет на 

Община Сопот  
    
Относно: Актуализация на Бюджета за 2016 г., приет с Решение 

№50/30.05.2016 г. на Общински съвет – Сопот. 

 

ПРОЕКТ за решение предложен от Кмета на общината:  

 
„Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на 

правомощията по чл.21, ал.1, т.6, пр.II от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация  /ЗМСМА/, във връзка с чл.124, ал.2 от Закона за 
публичните финанси и чл.40, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 
тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на община Сопот:   

 

           ПРОЕКТ: 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Намалява уточнения план за разхода на Бюджета за 2016 год. в частта за 

местни разходи в дейност 998 „Резерв" , подпараграф 00-98 -Резерв за непредвидени 

и неотложни разходи - в размер на 35289.00 лв.; 

2. Увеличава уточнения план за разхода на Бюджета за 2016 год. в частта за 

допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности на дейност 

122 „Общинска администрация" в размер на 35289.00 лв., както следва: подпараграф 

0101 - Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения - 

25560.00 лв., подпараграф 0205 - Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на 

персонала, с 

характер на възнаграждение - 670.00 лв., подпараграф 0551 -Осигурителни вноски 

от работодатели за Държавното обществено осигуряване - 5350.00 лв., 

подпараграф 0560 - Здравноосигурителни вноски от работодатели -2361.00 лв. и 

подпараграф 0580 - Вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели - 1348.00 лв.“ 

 

 Проведено поименно гласуване на предложения от Кмета на общината проект 

за решение. 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  17 
 Гласували                - 16 
„За”                          - 4 
„Против”                -  1 
„Въздържал се”      - 11 

 
  



2/2 Решение № 72,  взето с  поименно гласуване с протокол  № 12 от извънредно заседание на Общински съвет Сопот, проведено 

на 23.08.2016  г. 

 

 

С оглед резултатите от гласуването и във връзка с не постигнато мнозинство за 

неговото приемане по смисъла на  чл.27 ал.4 от ЗМСМА, решението не се приема. 
 
МОТИВИ:  Настоящото решение се приема: 

- на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1, т.6, пр.II, във връзка с 

чл.27 ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  /ЗМСМА/, с чл.124, ал.2 

от Закона за публичните финанси и чл.40, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на община Сопот; 

- и като взе предвид мотивите на вносителя, че исканото с проекта за решение е с цел 

задържането на квалифицирани експерти в общинска администрация и недостига на средства за 

възнаграждения, предвидени в приетия с Решение №50/30.05.2016 г. бюджет на общината за 2016 г.   

 
 
 

 

Зам.председател на ОбС:……………………....  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

  

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

          

Председател на ОбС.:………………..  

                                        /Мариана Кацарова/ 

 


