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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 172 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 16/18.07.2008 г. 
 

По единадесета точка от дневния ред, Общинския съвет, на 

основание чл. 25, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от Закона за общинските 

бюджети, чл. 9 от Закона за общинския дълг във връзка с чл. 21, 

ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, 

Р Е Ш И : 
 1. Приема отчета за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие 

на 2008 г. в съответствие с единната бюджетна класификация в следните 

размери: 

 

1.1. Данъчни приходи  130 944 лева 

1.2. Неданъчни приходи 335 633 лева 

1.3.  Взаимоотношения с РБ (субсидии) 1 898 623 лева 

1.4. Трансфери  97 062 лева 

1.5. Финансиране на дефицита 9 453 лева 

1.6. Депозити и средства по сметки  279 566 лева 

 Всичко приходи и разходи по бюджета 2 751 281 лева 
 

 2. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и 

фондове за четвъртото тримесечие на 2007 г. в следните размери: 
  

2.1. Наличност в началото на периода  9 лева 

2.2. Приходи 0 лева 

2.3. Наличност в края на периода         9 лева  
 

 3. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Общината за 

четвъртото тримесечие на 2007 г. в следните размери: 
  

3.1. По договор за кредит с фонд „Енергийна ефективност” 64 912 лева 
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3.2. Лихви по плащане 5 129 лева 

 

Гласували 14 (четиринадесет) съветника 

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 

 

Вярно с оригинала: 

 

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

           (Н. Начева)              (Б. Георгиев) 


