
1/2 Решение № 253, взето с поименно гласуване с  протокол № 43 от  заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 

22.12.2014 г. 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 253 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 43 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2014  Г. 

 В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 

 

  По Докладна записка с вх.№ 203/14.05.2014 г.  от Веселин Личев – Кмет 

на община Сопот    

 

Относно: Приемане на Годишния Отчет за изпълнение на Бюджета на 

Община Сопот за 2013 година. 
 

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на 

правомощията по чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140 от 

Закона за публичните финанси,  чл.9, ал.1 и ал.2 от ЗОД, чл.50 и чл.51 от Наредбата 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, приема следното:  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1.  Приема уточнения годишен план на Бюджета на Община Сопот за 

2013 г., по приходната и разходната част по функции и дейности, както следва:  

1.1.  По прихода в размер 5 681 760 лв.,  

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1/ 

1.2.  По разхода в размер 5 681 760 лв, 

/разпределени по функции, дейности и видове разходи съгласно Приложение № 2/. 

2. Не приема  отчета за изпълнение на Бюджета за 2013 г., със следните 

мотиви: 

2.1. не е изпълнен плана за приходите в Бюджет 2013 г.; 

2.2. изпълнението на разходната част на Бюджет 2013 г. не отговаря на 

заложените при приемането му приоритети; 

2.3. доклада към отчета за изпълнение на бюджета е непълен и липсва 

информация: 

-   по чл.137 ал.1, т.2  от ЗПФ за контролирани от общината лица, които 

попадат в подсектор „Местно управление“ и не са разпоредители с бюджет по 

бюджета на общината, както и на динамиката и текущото състояние на техния дълг; 

-   за наличие на обстоятелства, при които Кмета на общината се е възползвал 

от предоставеното му право  по т.17.2., т.18.1. и т.18.2. от  Решение № 101, взето с 

поименно гласуване с протокол № 16 от заседание на ОбС – Сопот, проведено на 

11.03.2013 г.; 
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-  за изпълнението на план-графика за погасяване на просрочените задължения 

и събиране просрочените вземания за 2013 г., приет като приложение 16 към Решение 

№ 101, взето с поименно гласуване с протокол № 16 от заседание на ОбС – Сопот, 

проведено на 11.03.2013 г.; 

- за размера и състоянието на просрочените задължения и вземания на 

общината към 31.12.2013 г.; 

3. Приема Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 г.,  

съгласно Приложение № 3. 

4. Приема Годишен отчет за изпълнението на сметките за средствата от 

Европейския съюз за 2013 г. съгласно Приложение № 4.  
 

МОТИВИ: Настоящето решение се приема:  

-  на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1, т.6, във връзка 

с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140 от Закона за публичните финанси,  чл.9, ал.1 и ал.2 от 

ЗОД, чл.50 и чл.51 от Наредбата 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 

- и като взе предвид приоритетите за разходване на бюджетните средства в 

съответствие с политиката на общината.  

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  16 

 Гласували                - 16 

„За”                          - 13 

„Против”                -  1 

„Въздържал се”      - 2 

 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

      

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


