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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 187 

 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 29 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 30.01.2014 г. В   ЗАСЕДАТЕЛНАТА 

ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - СОПОТ 
 

 

По Докладна записка № 174/20.01.2014 г. от Веселин Личев – Кмет на  

община Сопот 

 

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сопот. 
 

Общински съвет – община Сопот, на основание и в изпълнение на 

правомощията по чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 82, ал.1 от Закона за 

публичните финанси, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, 

чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, прие следното 

       

РЕШЕНИЕ: 
 

Общински  съвет Сопот приема  Наредба за условията и реда за съставяне 

на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,  

обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сопот, с 

текст съгласно приложение , в едно с мотивите към нея, съгласно приложение 2 

и  отменя Наредба за съставянето, изпълнението и отчитане на общинския 

бюджет на община Сопот, приета с Решение № 104, взето с Протокол № 16 от 

30.07.2004 г. Общински съвет – Сопот.  

 

 Приложения: 
1. приложение 1 - Наредба  за условията и реда за съставяне на тригодишна 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,  обсъждане, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на община Сопот; 

2. приложение 2 - Мотиви към проекта на Наредба  за условията и реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,  

обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сопот; 
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МОТИВИ:  Настоящото решение се приема: 

- на основание и в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.2 във  връзка с чл.21 

ал.1 т.6 ЗМСМА,  чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси, при спазване на 

изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА ; 

и като взе предвид задължението на общинските съвети да приемат, изменят и 

отчитат бюджетите на общината.   

 

 
Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          - 13 

 Гласували                - 13 

„За”                          - 13 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

 

   
Зам.председател на ОбС……………...  

       /………………………/ 

 

 

Зам.председател на ОбС………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

   

              Председател на ОбС.:………………..  

                                        /Мариана Кацарова/ 

 


