ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ
РЕШЕНИЕ
№ 245
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 39 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 29.10.2014 Г. В
ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ
По Докладна записка с вх.№ 226/29.09.2014 г. от Веселин Личев –
Кмет на община Сопот
Относно: Информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община
Сопот за първото шестмесечие на 2014 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 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 за сведение, информацията за текущото изпълнение на Бюджета на
Община Сопот за първото шестмесечие на 2014 г., съгласно приложение 1 и
приложение 2, към настоящето решение.
2. На основание чл.56 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация:
2.1. създава временна комисия /ВК/ в състав:
Председател: Христо Ангелов Цолев
Членове:
1. Мариана Здравкова Кацарова
2. Тодор Пенчев Богданов
3. Цвятко Маринов Цветков
4. Марин Маринов Бодуров
2.2. поставя следните задачи на ВК по т.2.1.:
- да извърши преглед на управлението на имотите – общинска собственост
чрез отдаването им под наем, който да включва тяхното законосъобразно отдаване,
наличието/липсата на вземания от наемателите, както и предприетите/не
предприетите действия и мерки за повишаване на събираемостта от наеми в
общината;
- да извърши преглед на просрочените вземанията на община Сопот за местни
данъци и такси от длъжници – физически и юридически лица и предприетите мерки
за тяхното събиране;
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2.3. определя срок за приключване на работата на ВК по т.2.1. – до 15
декември 2014 г.
2.4. В срока по т.2.3. временната комисия да изготви и представи в ОбС Сопот отчет за резултатите от дейността си, съдържащ констатации, препоръки и
предложения за последващи действия.
3. В изпълнение на чл.187 ал.2 от Закона за културното наследство, възлага на
Директора на Къща-музей „Иван Вазов“ – Сопот, в срок до 30 ноември 2014 г. да
внесе в ОбС – Сопот за съгласуване, предложение за нови цени на входните билети
за индивидуално или групово посещение на музейните експозиции.

МОТИВИ: Настоящето решение се приема:
- на основание чл.21 ал.2, във връзка с 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
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сопот;
- 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 2014 г.

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали
- 17
Гласували
- 16
„За”
- 16
„Против”
- няма
„Въздържал се”
- няма

Зам.председател на ОбС:……………...
/Катя Адърска-Даскова/
Зам.председател на ОбС:……………………….
/Марин Бодуров/

Председател на ОбС.:………………..
/Мариана Кацарова/
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