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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№167 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №26 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

29.12.2004г .  
 

 
 
 

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Сопот  за 2004 г.  
 
 
 

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка на  
Веселин Личев – кмет на Община Сопот, становището на ПК – Бюджет 
и финанси и след станалите разисквания  
 
 

РЕШИ: 
 
 

1. Не приема проекта за решение предложен в Докладна записка с вх. 
№ 174/01.12.2004 г. от Веселин Личев – кмет на Община Сопот относно: 
“Актуализация на бюджета за 2004 г.” . 

 
2. Въз основа на допълнително предоставена информация, а именно 

внесен отчет за приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2004 г. 
приема предложената в тях актуализация със следната корекция в 
разходната част; 

A. Към дейност “Общински болници” §4302 завишава плана с 
23 500 лв. – съответно актуализиран бюджет 37 615 лв.; 

B. Към дейност  “Домашен социален патронаж” §1099 намалява с 
4 000 лв. – съответно актуализиран бюджет 34 610 лв.; 

C. Към дейност  “Туристически бази” §1099 намалява с 3 000 лв. – 
съответно актуализиран бюджет 500 лв.; 
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D. Към дейност  “Общински съвет – социални помощи по решение 
на Общински съвет” (Приложение №12) намалява с 1 500 лв. – 
съответно актуализиран бюджет 3 000 лв., съгласно Приложение 
№ 1. 

 
Общ брой Общински съветници - 17 
Присъствали –16  
Гласували     - 16 
“За”               -16 
“Против”      - няма 
“Въздържали се” – няма 
 

3. Общинският съвет определя като приоритетни за разплащане от 
постъпленията от местни приходи за 2004 г. съгласно актуализирания 
бюджет по т.2 както следва: 

A. Неизплатени трудови възнаграждения и приравнените към тях; 
B. Средствата предвидени за дейността “Общински болници” 

§4302 субсидии за нефинансови предприятия. 
 
 
 
 
 
 
Общ брой Общински съветници - 17 
Присъствали –16  
Гласували     - 16 
“За”               -14 
“Против”      - няма 
“Въздържали се” – 2 
 
 

Председател на Об.С……………….. 
/Хр.Цолев/         

 
Зам.председател на Об.С……………. 

         /Г.Шльомская/ 
 
Зам.председател на Об.С……………...                    

           /К.Цветков/                                
 
 
Вярно с оригинала: 

/печат/  


