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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 81 
 

 

 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ №12 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 09.10.2012 Г. В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 

 

 

  По докладна записка с вх.№ 62/28.09.2012 г. – от  Веселин Личев – 

Кмет на община Сопот  

 

  Относно: Корекция на първоначалния план на Бюджета на Община 

Сопот за 2012 г. в частта на местни разходи.  

 

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.1 т.6 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.27 ал.1 от 

Закона за общинските бюджети,  прие следното  
 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

 

 1. Без да  променя общата рамка на приетия първоначален план на 

Бюджета за 2012 г. на Община Сопот в частта за местни разходи, се извършват 

следните корекции: 

 1.1. намалява предвидените средства в дейност 123 „Общински съвети” в 

размер на 1650 лв. както следва:  

- намалява §§ 0202 –  с 1650 лв.; 

1.2. намалява предвидените средства в дейност 122 „Общинска 

администрация” в размер на 1662 лв., както следва: 

  - намалява §§ 1020 –  с 1662 лв.; 

1.3. увеличава предвидените средства за капиталови в дейност 413 

„Общински болници” в размер на 3 312 лв. както следва:  

- увеличава § 5500 –  с 3 312 лв. 

/Придобиване на ДМА – Апарат за интерферентен ток с вакуум за СДПЛ” 

Иван Раев” ЕООД  Сопот/ 

 2. Извърша вътрешни промени по параграфите в дейност 123 „Общински 

съвети” както следва: 

 

намалява §§ 0109  –  с  232 лв; 

намалява §§ 0202 –   с 11154 лв; 

намалява §§ 0551  –  с  600 лв.; 
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намалява §§ 0560  –  с  240 лв.; 

намалява §§ 0580  –  с   65 лв.; 

 

увеличава §§ 0205 –  с   10 лв; 

увеличава §§ 1015 –  с  8 200 лв.; 

увеличава §§ 1020 –  с  4081 лв.; 

 

 Сума в размер на не повече от 9000 лв. от §§ 1015 да се изразходва за 

закупуването на РС – лаптопи на общинските съветници с цел подобряване 

работата на ОбС – Сопот, повишаване на нейната оперативност и 

чувствително намаляване на разходите за канцеларски материали и 

консумативи чрез осъществяване на идеята за „Безхартиен Общински съвет”.   

  

 3.Възлага на Кмета на Общината с изменението по т.1 за придобиване на 

ДМА за СБДПЛ „Иван Раев” – Сопот да актуализира плана на капиталовите 

разходи и поименния списък приет с Решение №34/27.02.2012г. на Общински 

съвет Сопот – Приложение № 10 А. 

  

 
МОТИВИ: Настоящето решение се взема на основание чл.21 ал.1 т.6 и ал.2 от 

ЗМСМА, чл.27 ал.1 от Закона за общинските бюджети и като  взе в предвид, че следва : 

- да се извърши корекция на Бюджет 2012 г. на община Сопот, която да отрази 

промените в нормативната уредба на страната; 

- да се осигурят средства за закупуване на ДМА в общинско ТД; 

 
 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          - 15 

 Гласували                - 15 

„За”                          - 15 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 
 

 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

       /Анелия Бочева/ 

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 
 


