ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ
Препис!

РЕШЕНИЕ № 41
19.03.2009 г.
/Протокол № 5/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и във връзка с чл. 44, ал.1, т.5
от ЗМСМА, чл. 18 от ЗОБ и чл. 44, ал. 2 от Наредба № 12 от
07.06.2004 г. за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета в
Община Етрополе, Общинският съвет
РЕШИ:
Изменя и допълва Решение № 29/16.03.2009г. /Протокол № 4/
на Общински съвет - Етрополе, както следва:
I. ПО РАЗХОДА:
1. В т. 1.1. Държавни дейности, в т.ч. – сумата от 4 363 076 лв.
да се промени на 4 802 076 лв.
2. В т.1.1.2. финансирани от общински приходи – сумата от
194 062 лв. да се промени на 633 062 лв.
3. В т.1.2. Общински дейности – сумата от 4 921 116 лв. да
стане 4 482 116 лв.
II. ПО Т.2 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ
1. № по ред 3, ф. „Образование” /Прил.3/, колона „Държавна
дейност с общинско финансиране” сумата от 119 327 да се промени
на 558 327 лв.; колона „Общинска дейност” сумата от 1 047 968 лв.
да се промени на 608 968.
2. Във ф. „Образование” /Приложение №3/, ред № 1 – СОУ
„Хр. Ясенов” от колона 21 „КР”, сумата от 419 000 лв. да се извади
от „Разходи за общински дейности” и ред №2 – ОУ „Хр. Ботев” от
колона 21 „КР” сумата от 20 000 лв. да се извади от „Разходи за
общински дейности” и да се добави в „Разходи за делегирани от
държавата дейности”, к. 11 „КР”, на ред № 11.1 – ООУ към ОбА „ДД
с общинско финансиране” сумата 439 000 лв.
3. В т.8.1. да се замени текста „начислените трудови
възнаграждения”, с текста „плановите разходи за заплати на лицата,
назначени по трудови правоотношения”.
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4. Във ф. „Общи държавни служби”, Приложение №1 от ред 1.3
„Общ. дейност”, колона 18 „Издр.” да се извади сумата от 13 500 лв.
и да се добави на същия ред, колона 21 „КР”.
5. В Поименен списък /Приложение №10/ да се добави в
раздел II „Придобиване на ДМА”, функция „Общи държавни служби”
нова т. 1.б „Цифрова централа Общинска администрация” /в к. 2/ и
сумата от 13 500 лв. в к. 5.
6. Приложение „Приоритетни текущи ремонти” Прил. № 11, от
функция „Общи държавни служби” да отпадне т.1д „Нова цифрова
централа Общинска администрация” и сумата от 13 500 лв.
III. ПО СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕШЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЕТРОПОЛЕ
В Решението на Общински съвет – Етрополе за приемане на
бюджета на Община Етрополе за 2009г. да се добави информация
за:
1. Размера на просрочените задължения от минали години,
които ще бъдат разплатени от бюджета за 2009г. и размера на
просрочените вземания, които ще бъдат събрани през годината.
2. Информация за поемане на общински дълг.

Изготвил: /п/
/Венцислава Василева/

Вярно:
/ВВ

Председател на ОбС: /п/
/д-р Цено Глогов/

