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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ
№ 41

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
– СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА  27.03.2008г .  В

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ

Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община
Сопот за  2007 год. и БЮДЖЕТА за 2008 година

Общинският съвет, след като се запознаха с Докладната записка на
Веселин Личев  – Кмет на Община Сопот с вх.№11/13.02.08г. ,
становището на ПК “БиФ” и след станалите разисквания

РЕШИ:

1. Приема уточнения годишен план на бюджета на Община Сопот за
2007 год. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва:

     1.1. По прихода в размер на 4 440 022 лв.
                 /разпределени по параграфи, съгласно приложения 1 и 2/
          1.2. По разхода в размер 4 440 022 лв.
                 /разпределени по функции, дейности и видове разходи съгласно
                 приложения 3 и 4/

     2.  Не приема отчета за изпълнение на бюджета за 2007 год., поради
непредставени разшифровки на разходите по отчета.

3.  Приема бюджета за 2008 год. , както следва:
     3.1.  По прихода в размер на 4 990 658 лв.

 /съгласно приложения 1 и 2/
     3.1.1. Приходи от държавни трансфери в размер на 2 325 658 лв., в т.ч.:
     3.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 2 202 508 лв.
     3.1.1.2. Преходен остатък от 2007 год. в размер – 123 150 лв.
                   /приложение 13/
     3.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 665 000 лв., в т.ч.:
     3.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 274 000 лв. /приложение 2/
     3.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 940 570 лв. /прилож. 2/
     3.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 328 500 лв.
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     3.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи съгласно ЗДБРБ за
2008г. за местни дейности в размер на 987 200 лв., в т.ч.
     - за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА – 55 500 лв.
/приложение 11/
     - за екологични проекти – 882 000 лв.
     - за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 49 700 лв.
/приложение 11/
     3.1.2.5. Друго финансиране в размер на 95 619 лв. /приложение 2/, в т.ч.
     - за погасяване на заема с ПУДООС –  -45 619 лв.
     3.1.2.6. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища –
8 500 лв.
     3.1.2.7. Преходен остатък от 2007 год. в размер на 121 849 лв. /от местни
дейности целеви в размер на 70 493 и 51 356 лв.,  прехвърлен от
делегирани от държавата дейности /приложение 13/
     3.1.2.8. Целева субсидия за капиталови разходи за сметка на местни
приходи в размер на 169 298 лв. /Приложение №11 а и №11 б/
    3.2.  По разходите в размер на 4 990 658 лв., разпределени по функции,
групи, дейности и параграфи, съгласно приложения 3,4 и 5, в т.ч.
    3.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 2 407 958 лв., от тях:
    3.2.1.1. От държавни трансфери 2 325 658 лв.
    3.2.1.2. Дофинансиране от местни приходи – 82 000 лв.
    3.2.2. За местните дейности в размер на 2 583 000 лв.

    4. Разчет на разходите за кметство Анево – 31 300 лв. /приложение 7/

    5. Примаразчета за целеви разходи:
        5.1. Членски внос – 2 500 лв.
        5.2. Помощи по решение на общински съвет – 30 000 лв.
               - съгласно методика 12 000 лв.
               - за новородени деца – 17 000 лв.,/по 200 лв. за децата родени през
декември 2007г./220за всяко дете родено през 2008г.,чиито родители да
отговарят на следните условия:

· роденото дете е първо,второ или трето в семейството
· родителите да са с настоящ адрес на територията на Община

Сопот
· поне единия родител да е с постоянен  адрес на територията на

Община Сопот минимум една години преди раждането на
детето .

               - за служебни погребения – 1 000 лв.
        5.3. Разходите по дейност 759 Други дейности по културата–45 000 лв.

        6. Приема следните лимити за разходи:
        6.1. Социално битови в размер на 3% от начислените трдови
възнаграждения;
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        6.2. Представителни за посрещане гости на кмета – 7 500 лв. /§ 1098
дейност 122 “Общинска администрация”/
        6.3. Представителни за посрещане гости на председателя на общински
съвет – 3 000 лв. /§ 1098 дейност 123 “Общински съвет”/

        7. Утвърждава поименен списък на педагогическия персонал функция
“Образование”, които имат право на транспортни разходи в размер на
85 % от действителните разходи.

        8. Определя числеността на персонала и средните брутни работни
заплати. /приложение 6/

        9. Определя /съгласно чл.11 и чл.12 от ЗОД/ годишния размер на
плащанията по общинския дълг съгласно/ приложение 12/.

       10. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по
общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по
месеци.
       11. 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,
       - разходи за възстановяването им по одобрени проекти и програми от
централния бюджет.

       12. Възлага на кмета на общината:
       12.1. Да определи конкретните права и отговорности на
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
       12.2.  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
дарението се разходва след Решение на ОбС.
       12.3. Да информира 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.
       12.4. Да предлага на общински съвет след 30 септември 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 образованието, при условие, че няма просрочени
задължения в съответната делегирана дейност.
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        13.  Всяко изменение на размера на бюджетните кредити в общинския
бюджет по дейности, функции и параграфи да се извършва с решение на
Общинския съвет.
        14. Задължава Кмета:
        14.1. Със заложените средства в § 1015 „Материали” на дейност 604
„Осветление на улици и площади” да изгради осветление на:

      - пешеходната алея между Сопот и Анево;
      - на 200 метровото разстояние между блок 81 на бул.”Иван Вазов” и
главен път I-6.

        14.2. Със заложени средства в § 1015 „Материали” на дейност 629
„Други дейности по опазване на околната среда” да се изработят и
информационни табла до автобусните спирки.
        15. Задължава Кмета на Общината сумата в размер на 36 533 лв. от
преходния остатък за делегирани от държавата дейности да се разходва за
местни дейности, както следва:

- 4083 лв. за построяване на детска площадка в междублоковото
пространство в с.Анево в § 5200 “Придобиване на ДМА” на дейност
122 “Общинска администрация”;

- 5000 лв. за основен ремонт на ренгеново отделение в СБДПЛ ”Иван
Раев” ЕООД – гр.Сопот в § 5500 “Капиталови трансфери” на дейност
413 “Общински болници”;

- 5000 лв  за акредитация на СБДПЛ ”Иван Раев” ЕООД – гр.Сопот  в
§ 5500 “Капиталови трансфери”  на дейност 413 “Общински
болници”;

- 5000 лв. за основен ремонт на лекарски кабинети в “Медицински
център I” ЕООД – Сопот в § 5500 “Капиталови трансфери” на
дейност 413 “Общински болници”;

- 5000 лв.  за 70 – годишния юбилей на ФК ”Металик” – гр. Сопот  в
§ 4500 “Субсидии за организации с нестопанска цел”  на дейност 714
“Спортни бази за срот за всички”;

- 3000 лв. за основен ремонт на репетиционна зала на танцов състав в
сградата на НЧ ”Иван Вазов” – Сопот в § 5500 “Капиталови
трансфери” на дейност 738 “Читалища”;

- 1500 лв. за отстраняване течовете на Девическото училище в § 1030
“Текущ ремонт” на дейност 739 “Музеи с регионален характер”;

- 1200 лв за безиросване дървенията в Девическото училище  в  § 1030
“Текущ ремонт” на дейност 739 “Музеи с регионален характер”;

- 1250 лв. за издаване на поетичен сборник “И мойте песни” в § 1020
“Разходи за външни услуги” на дейност 898 “Други дейности по
икономиката”;

- 2500 лв. за закупуване на екипи на  спасители от ПСС отряд – Сопот
в § 1013 “Постелен инвентар и облекло” на дейност 898 “Други
дейности по икономиката”;

- 3000 лв за 80 – годишния юбилей на Туристическо дружество “Иван
Вазов” Сопот – в § 1020 “Разходи за външни услуги” – 1 500 лв. и
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§ 1015 Материали” – 1 500 лв. на дейност 898 “Други дейности по
икономиката”.

16.    Изпълнението на бюджетните кредити в разходната част на
Бюджет 2008 да се осъществява балансирано и пропорционално на
изпълнението на приходната част. В отчетно тримесечие, да не се
допуска разлика по – голяма от 15%  в изпълнението на разходната
част  между отделните дейности. Приоритет на бюджетни кредити са
следните параграфи: 1011, 1016, 1020 , както и параграфите
отразяващи разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала
от местни дейности.

Общ брой Общински съветници – 17
Гласували     - 15
“За”             -13
“Против”   - 2
“Въздържал се” – няма

Зам.председател на Об.С……………...
 /И.Дончев/

Зам.председател на Об.С……………………….
/М.Кацарова/

Председател на ОбС.:………………..
    /В.Попов/

          Вярно с оригинала:
/печат/


