
1/1 Решение № 79,  взето с  поименно гласуване с протокол  № 13 от извънредно заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 

14.09.2016  г. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 79 
 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  С ПРОТОКОЛ № 13 

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 14.09.2016 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 

По Писмо с вх.№ 79/2 от 31.08.2016 г. от Деян Дойнов – Кмет на Община 

Сопот.  
   
Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение 72, взето с поименно 

гласуване с протокол №12 от заседание на ОбС - Сопот, проведено на 23.08.2016 г. 

относно:Актуализация на Бюджета за 2016 г., приет с Решение №50/30.05.2016 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, във връзка с ал.5, 7 и 9 от чл.45 от ЗМСМА, прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
Приема повторно Решение 72, взето с поименно гласуване с протокол №12 от 

заседание на ОбС - Сопот, проведено на 23.08.2016 г. относно:Актуализация на Бюджета 

за 2016 г., приет с Решение №50/30.05.2016 г. на Общински съвет – Сопот.  

 

 
МОТИВИ: Настоящето решение се приема:  
-  на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА 

и във връзка с чл.45 ал.5, 7 и 9  от ЗМСМА;  

-  и като взе предвид мотивите на Кмета на общината за връщането за ново обсъждане 

по целесъобразност на решение № 72, взето с поименно гласуване с протокол № 12 от 

заседание на ОбС – Сопот, проведено на 23.08.2016 г., изразени в писмо № 79/2 от 31.08.2016 

г.      

 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          -  15 
 Гласували                - 15 
„За”                          - 11 
„Против”                -  4 
„Въздържал се”      - няма 

 
  
Зам.председател на ОбС:……………………....  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

  

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

          

Председател на ОбС.:………………..  

                                        /Мариана Кацарова/ 

 


