ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА КРЕСНА

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ПРОТОКОЛ №45 ОТ 25.03.2019 г. НА ОБС – ОБЩИНА КРЕСНА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 130в,
ал. 2, чл. 130д, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с Писмо от
Кмета с вх. №48/18.03.2019 г., относно откриване на процедура за финансово оздравяване
на община Кресна, след проведено поименно гласуване с 12 гласа „за”, 0 „против” и 0
„въздържал се”, ОбС-Кресна, прие:
Р Е Ш Е Н И Е №602
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 130в,
ал. 2, чл. 130д, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Кресна:
1. Открива процедурата за финансово оздравяване на община Кресна.
2. Възлага на Кмета на община Кресна да изготви план за финансово оздравяване в
срок до 23.04.2019 г.
3. Възлага на Кмета на община Кресна да проведе публично обсъждане на плана с
местната общност.
4. Определя ред за публичното обсъждане на плана за оздравяване на община
Кресна, както следва:
-

Дата: 09.05.2019 г.

-

Място - Зала „5-ти октомври” на община Кресна

-

Час: 17,30

-

Обявление – изготвя се обявление, като същото се публикува на интернет
страницата на община Кресна, на информационното табло на община
Кресна, на входа на административната сграда, както и в местен вестник

-

Присъстващи – задължително е присъствието, Кмета на общината,
Заместник-кметовете,

Директора

на

дирекция

„ФСДУС”,

главния

счетоводител на общината, Председателя на ОбС, общинските съветници.
На обсъждането могат да присъстват всички желаещи жители на
общината;

-

Ръководен орган – Кмета на община Кресна.

5. Упълномощава Кмета на община Кресна в рамките на срока за публичното
обсъждане да съгласува с Министъра на финансите плана за финансово оздравяване
на община Кресна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:
/п/
/инж. Мая Божинова/

