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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 331 

 
ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 53  ОТ РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 14.10.2015 Г. 

 В ЗАЛА НА НЧ“ИВАН ВАЗОВ-1871“ -  СОПОТ 

 

По Докладна записка с вх.№ 314/30.09.2015 г от Веселин Личев – Кмет 

на Община Сопот.   
 

 

Относно: Информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община 

Сопот за първото шестмесечие на 2015 г. 
 

 

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

правомощията по чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/ и във връзка с чл.137, ал.2 от Закона за публичните 

финанси и чл.54 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната 

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

изпълнение и отчитане на Бюджета на Община Сопот, прие следното:   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

Приема за сведение информация за текущото изпълнение на Бюджета на 

Община Сопот за първото шестмесечие на 2015 г., съгласно приложения 1, 2 и 3.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 
- приложение 1 – сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета с натрупване 

на Община Сопот за период 01.01.2015 – 30.06.2015 г. 

- приложение 2 – сборен отчет за касовото изпълнение за средствата от 

Европейския съюз с натрупване на Община Сопот за период 01.01.2015 – 30.06.2015 г. 

- приложение 3 – справка за просрочените вземания и задължения на Община 

Сопот към 30.06.2015 г.  

 

 

МОТИВИ: Настоящето решение се прие:  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и във връзка с 

чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.54 от Наредбата за условията и реда за 

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

обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета на Община Сопот; 
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- и като взе в предвид, че следва да се предприемат мерки за повишаване на 

събираемостта приходите в общината от местни данъци и такси и наеми с оглед осигуряване 

на изпълнението на разходната част на бюджет 2015 г. 

 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  13 

 Гласували                - 13 

„За”                          - 12 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - 1 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                              /Катя Адърска-Даскова/   

 

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

        

      

Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


