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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 830 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 41/24.08.2018 г. 
 

По трета 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 и във връзка с чл. 137, ал. 2 от 

Закона за публичните финанси, чл. 8а от Закона за общинския дълг, чл. 49, 

ал. 2 от Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината и 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 

Докладна записка с вх. № 225 от 06.08.2018 г. след проведено явно гласуване 

с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
  

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета за полугодие 2018 г. в съответствие с 

единната бюджетна класификация в следните параметри: 

1.1. По прихода /разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 2/: 

3 419 384 лева 

1.1.1. Данъчни приходи  263 925 лева 

1.1.2. Неданъчни приходи 545 029 лева 

1.1.3.  Взаимоотношения с РБ (субсидии) 2 625 292 лева 

1.1.4. Трансфери от министерства и ведомства  - 315 870 лева 

1.1.5. Предоставени временни безлихвени заеми 67 288 лева 

1.1.6. Операции с фин.активи и пасиви § 7000; 7200; 8300, 

8800; 9300 

217 333 лева  

1.1.7. Средства по сметки 16 387 лева 

  в това число: 

- преходен остатък от 2017 г. /плюс/  

- остатък в банка в края на полугодие 2018 г. /минус/ 

- остатък в каса в края на полугодие 2018 г. /минус/ 

 

255 637 лева 

-238 931 лева 

-319 лева 

1.2. По разхода (разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 2, в това число и отчета за 

изразходваните средства за основен ремонт и 

придобиване на дълготрайни материални активи, 

съгласно Приложение № 3): 

 

3 419 384 лева 

1.2.1. Разходи за делегирани от държавата дейности 2 089 925 лева 



1.2.2 Разходи за местни дейности 1 229 441 лева 

1.2.3 Разходи за дофинансиране в общински приходи на 

делегирани от държавата дейности 

100 018 лева 

 2. Приема отчета за изпълнението на сметки за средства от Европейския съюз за 

полугодие 2018 г. в следните размери: 

2.1. Сметка за средства от Национален фонд на 

Структурни и кохезионни фондове  

2.1.1. Наличност в началото на периода   6 лева 

2.1.2. Получени приходи 74 838 лева 

2.1.3. Разходи 74 734 лева 

2.1.4. Наличност в края на периода  110 лева 

2.2. Сметка за средства от ЕС, администрирани от 

Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” 

 

2.2.1. Наличност в началота на периода 0 лева 

2.2.2. Получени приходи 0 лева 

2.2.3. Разходи 0 лева  

2.2.4. Наличност в края на периода  0 лева 

2.3. Сметка за други средства от Европейския съюз  0 лева 

3. Приема отчета за изпълнението на сметките за чужди средства за полугодие 2018 

г. в следните размери: 

3.1. Сметка на чужди средства  

3.1.1. Наличност в началото на периода   262 018 лева 

3.1.2. Получени и възстановени гаранции по договори и 

изплатени ренти за земеделски земи 

-3 236 лева 

3.1.3. Наличност в края на периода  258 782 лева 

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Общината за полугодие 

2018 г., съгласно данните в Приложение №15 „Информация за общинския дълг 

издадените общински гаранции, съотношенията на плащанията, дълга на лицата по чл.8а 

от ЗОД и издадените от тях гаранции през полугодие 2018 г на община Две могили” в 

следните размери: 

4.1 Получен инвестиционен кредит от Фонд енергийна 

ефективност и възобновяеми източници /ФЕЕВИ/ 

116 740 лева 

4.1.1 Изплатен инвестиционен кредит към ФЕЕВИ 92 512 лева 

4.2 Дължима лихва по кредита 19 846 лева 

4.2.1 Изплатена лихва 19 119 лева 

4.3 Срок на инвестиционния кредит-20.06.14-20.05.19 60 месеца 

4.4 Лихвен процент 6,00 % 

4.5. Състояние на общинския дълг към 30.06.2018  г 0  

4.5.1 Главница 24 228 лева 

4.5.2 Лихва 727 лева 

4.6 Състояние на издадените общински гаранции към 

30.06.2018 г. 

0 

4.7 Получен краткосрочен банков заем-овърдрафт на 

15.12.2017г 

100 000 лева 

4.7.1 Изплатен заем  87 845 лева 

4.8 Изплатена лихва 407 лева  

4.9.1 Състояние на краткосрочния дълг към 30.06.2018 г. 12 155 лева 
 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

при ОбС: .…............................   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:    (п ) 

                    (М. Димитрова)                       (Хр. Ефтимова) 


