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ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
№660
взето на заседание на Общински съвет - Две могили
с Протокол № 40/20.06.2014 г.
По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл.
21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 140, ал. 1 и ал. 5
от Закона за публичните финанси, чл. 8а, чл. 9 от Закона за общинския дълг,
чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на
Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация и Доклад с вх. № 145 от 20.03.2014 г. с 14 (четиринадесет)
гласа „ За ", 0 (нула) гласа „Против " и 3 (три) гласа „Въздържал се "

РЕШИ:
1. Приема Отчета за изпълнението на бюджета за 2013 г. в съответствие с единната
бюджетна класификация в следните параметри:
5 068 642 лева
1.1.
По прихода (разпределени по параграфи, съгласно
Приложение № 1):
438 960 лева
Данъчни приходи
1.1.1.
1 046 233 лева
Неданъчни приходи
1.1.2.
3 484 222 лева
Взаимоотношения с РБ (субсидии)
1.1.3.
Трансфери от министерства и ведомства
126 695 лева
1.1.4.
49 386 лева
Предоставени временни безлихвени заеми
1.1.5.
94 923 лева
Операции
с
фин.активи
и
пасиви§7200;8800;9300
1.1.6.
Средства по сметки
79 939 лева
1.1.7.
211
167 лева
в това число преходен остатък от 2012 г. (плюс)
-131 228 лева
- остатък в банка в лева/минус/
1.2.
По разхода (разпределени по параграфи, съгласно
5 068 642 лева
Приложение № 1, в това число и отчета за
изразходваните
средства за основен ремонт и
придобиване на дълготрайни материални активи,
съгласно Приложение № 2):
2. Приема Отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове за 2013
г. в следните размери:
2.1.
Извънбюджетна сметка на Национален фонд на
Структурни и кохезионни фондове
2.2.1.
16 634 лева
Наличност в началото на периода г
2.2.2.
Получени приходи
1 550 559 лева
1 557 617 лева
2.2.3.
Разходи
2.2.4.
Наличност в края на периода
9 576 лева
2.3.
Извънбюджетна сметка на Разплащателна агенция към ДФ
„Земеделие"

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

Наличност в началота на периода прех.остатък от 2012
3 462 873 лева
Получени приходи
-5 870 лева
Разходи
3 017 580 лева
Наличност в края на периода
439 423 лева
3. Приема Отчета за изпълнението на сметките за чужди средства за отчетната 2013
г. в следните размери:
Сметка на чужди средства
3.1.
257 620 лева
Наличност в началото на периода
3.1.1.
3.1.2.
32 044 лева
Получени приходи §2408-минус -4; §8801 /минус/-2925 лв
§9310-7916 лв, §7833-27057 лв
3.1.3.
Наличност в края на периода
- 289 664 лева
4. Приема Отчета за състоянието на общинския дълг на Общината за отчетната
2013 г. в следните размери:
4.1
Получен заем ПУДООС
185 609 лева
4.1.1
175 297 лева
Изплатен заем ПУДООС
4.2.
Състояние на общинския дълг към 31.12.2013 г
4.2.1
Безлихвен заем ПУДООС
10 312 лева
5. Приема отчета на дълга на общинска фирма „Черни лом 2 008" ЕООД за 2013
година в следните размери:
221 728 лева
5.1
Получен заем от общината
123 678 лева
Изплатен заем
5.1.1
5.2.
Състояние на дълга на общинската фирма към
31.12.2013 г
5.2.1
98 050 лева
Безлихвен заем за изплащане
Приложения:
1. Приложение № 1 - сборен касов отчет за изпълнението на бюджета,
извънбюджетните сметки и фондове;
2. Приложение № 2 - план и отчет за изразходваните средства за основен ремонт и
придобиване на дълготрайни материални активи;
3. Приложение № 3 - отчет за чужди средства;
4. Приложение № 4 - Справка за структурата и размера на общинския дълг.
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