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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ
№ 63

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №9 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ ,
ПРОВЕДЕНО НА  22.05.2008г .  В

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  –  СОПОТ

Относно: Актуализация на бюджета на Община Сопот за 2008г.

Общинският съвет, след като се запознаха с Докладната записка на
Любомир Джапаров Общински съветник с вх. №39/21.05.08г.
становището  на ПК “ОКЗ” и  след станалите разисквания

РЕШИ:

Общински съвет - Сопот без да изменя общия размер на разходите за
местни дейности прави следните корекции в бюджета:

1.Намалява средствата в дейност 759 "Други дейности по културата" с
1500,00 лв. – от 45 000,00лв. на 43 500.00лв., по параграфи както следва:

§ 1015 "Материали" с 500,00лв. - от 15 000,00лв. на 14 500,00лв.
§ 1016 "Вода, горива и ел.енергия" с 500,00лв. - от 15 000,00лв. на 14 500,00лв.
§ 1020 "Разходи за външни услуги" с 500,00лв. - от 15 000,00лв. на 14
500,00лв.

В Справка за изразходваните средства през 2007г. и средствата за
проекто бюджет 2008г. за дейност 759 "Други дейности по културата" -
Приложение № 8 ред 4 - за културния календар на Община Сопот, колона
проект бюджет 2008г. се намалява с 1 500,00лв. - от 28 000,00лв. на 26 500,00лв.

В културния календар 2008г. се правят следните промени:
-празничен концерт по случай 24май се намалява с 450,00лв. - от 2 450,00лв. на
2 000,00лв.
-130-годишнина от гибелта на монахиня Христина се намалява с 300,00лв. - от
1 300,00лв. на 1 000,00лв.
-панихида за изкланите  сопотненци и паметна плоча се намалява с
500,00лв.  - от 1 500,00лв. на 1 000,00лв.

-90 години Дойранска епопея се намалява с 250,00лв. - от 1 000;00лв. на
750,00лв.

2.Увеличава средствата в дейност 898 "Други дейности по икономиката" с
1 500лв. - от 55 080,00лв. на 56 580,00лв., по параграфи както следва:
§1020 "Разходи за външни услуги" с 1 500,00лв. за самолетен билет на
участничка в международен конкурс "Малка мис Пепеляшка" в Лас Вегас -
САЩ - от

28 343,00лв. на 29 843,00лв.
В Справка за изразходваните средства през 2007г. и средствата за
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проекто бюджет 2008г. за дейност 898 "Други дейности по икономиката" -
Приложение №9 на ред 10 -Самолетен билет на участничка в
международен конкурс в колона проект бюджет 2008г. се залага сумата от
1 500,00лв.

Общ брой Общински съветници – 17
Гласували     - 16
“За”             -13
“Против”   - няма
“Въздържал се” –3
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