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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 76 
 

 

 

ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ №12 ОТ ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 09.10.2012 Г. В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 
 

 

 
 

  По докладна записка с вх.№ 56/30.07.2012 г.– от Веселин Личев – Кмет 

на община Сопот  

Относно: Информация за текущото изпълнение на Бюджета на община 

Сопот за първото шестмесечие на 2012 г.  

 

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.1 т.6 и ал.2 от ЗМСМА, 

чл.27 ал.1 от Закона за общинските бюджети , прие следното  
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

 

 

1. Приема за сведение, информацията за текущото изпълнение на 

Бюджета на община Сопот за първото шестмесечие на 2012 г., представена с 

ДЗ №56/30.07.2012 г. на Кмета на общината. 

2. Възлага на Кмета на общината в срок до 31.10.2012 г. да извърши 

обстоен преглед и анализ на просрочените вземания на община Сопот от 

договори за предоставени под наем имоти – общинска собственост, от данък 

върху недвижимите имоти и от такса битови отпадъци, предприеме действия 

за тяхното събиране и информира по подходящ начин за това ОбС. 

 

         

      МОТИВИ: Настоящето решение се взема на основание чл.21 ал.1 т.6 и ал.2 

от ЗМСМА, чл.27 ал.1 от Закона за общинските бюджети и като  взе в предвид, че следва 

да се предприемат мерки за повишаване на събираемостта на приходите в общината от 

местни данъци,  такси и наеми на общински имоти с оглед осигуряването на изпълнение 

на разходната част на плана на Бюджет 2012 г.  
 

 
 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  15 
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 Гласували                - 15 

„За”                          - 15 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 
 

 

 

 
 

Зам.председател на ОбС:……………...  

       /Анелия Бочева/ 

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 
 


