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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

МАНДАТ 2015-2019 г. 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 7 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 3 ОТ ИЗВЪНРЕДНО 

 ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 26.11.2015 Г. 

 В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

По Докладна записка с вх.№ 3/17.11.2015 г. от Деян Дойнов – Кмет на 

община Сопот  

Относно: Актуализация на Бюджет 2015, приет с Решение № 

269/26.02.2015 г. на Общински съвет – Сопот.  

 

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

правомощията по чл.21 ал.1 т.6,  чл.27 ал.4 и ал.5  и чл.52 ал.1 от ЗМСМА, 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. ПМС 

8/16.01.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015 г. и чл.40, ал.2 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, прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Актуализира първоначалния план на Бюджет 2015 г. в дейност 739 

„Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски 

комплекси с национален и регионален характер“, приет с Решение 

269/26.02.2015 г. на Общински съвет – Сопот, по разхода в частта на 

делегирани от държавата дейности, както следва: 

- Намалява подпараграф 52-01 „Придобиване на компютри и 

хардуер“ – 313 лв.; 

- Намалява подпараграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, 

машини и съоръжения“ – 795.00 лв.;  

- Увеличава подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги“  – 

1108,00  лв.; 

2. Възлага на Кмета на Община Сопот да отрази промяната по т.1 в 

програмата на капиталовите разходи на Община Сопот за 2015 г. приложение 

№ 7 към  Решение № 269/26.02.2015 г. на Общински съвет – Сопот. 

 

 

 
МОТИВИ: Настоящето решение се прие:  

- на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.6,  чл.27 

ал.4 и ал.5  и чл.52 ал.1 от ЗМСМА, Закона за държавния бюджет на Република България за 

2015 г. ПМС 8/16.01.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015 г. и чл.40, ал.2 от Наредбата за  
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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 писмо на Директора на КМ“Иван Вазов“ – гр.Сопот с вх.№ 

С-3952/26.10.2015 г.  

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  16 

 Гласували                - 15 

„За”                          - 15 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

   

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

 

             

Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 

 


