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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 446 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 29/23.08.2013 г. 
 

 

По втора 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. 25, ал. 1 и чл. 

42, ал. 4 от Закона за общинските бюджети, чл. 9, ал. 1 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 Отчет с вх. № 291 от 02.08.2013 г. с 16 

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

„Въздържали се”, 
  
 

Р Е Ш И : 
 

 

1. Приема Отчета за изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2013 г. в 

съответствие с единната бюджетна класификация в следните параметри: 

1.1. По прихода (разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1): 

2 486 641 лева 

1.1.1. Данъчни приходи  232 451 лева 

1.1.2. Неданъчни приходи 707 917 лева 

1.1.3.  Взаимоотношения с РБ (субсидии) 1 877 406 лева 

1.1.4. Трансфери от министерства и ведомства  65 704 лева 

1.1.5. Предоставени временни безлихвени заеми/минус/ - 280 440 лева 

1.1.6. Операции с фин.активи и пасиви§7200;8800;9300 - 289 82 лева  

1.1.7. Средства по сметки - 87 415 лева 

  в това число преходен остатък от 2012 г. (плюс)  

- остатък в банка в лева/минус/ 

- остатък в банка във валута /минус/ 

- остатък в каса /минус/ 

211 167 лева 

- 239 016 лева 

- 58 916 лева 

- 650 лева 

1.2. По разхода (разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1, в това число и отчета за 

изразходваните средства за основен ремонт и 

придобиване на дълготрайни материални активи, 

съгласно Приложение № 2): 

2 486 641 лева 

 2. Приема Отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове за 

първото полугодие на 2013 г. в следните размери: 

2.1. Специален Фонд за инвестиции и дълготрайни активи  

2.1.1. Наличност в началото на периода 9 лева 

2.1.2. Приходи 0 лева 

2.1.3. Наличност в края на периода 9 лева

2.2. Извънбюджетна сметка на Национален фонд на 



Структурни и кохезионни фондове  

2.2.1. Наличност в началото на периода  г 16 634 лева 

2.2.2. Получени приходи 1 123 075 лева 

2.2.3. Разходи 1 101 325 лева 

2.2.4. Наличност в края на периода  38 384 лева 

2.3. Извънбюджетна сметка на Разплащателна агенция към 

ДФ „Земеделие” 

 

2.3.1. Наличност в началота на периода прех.остатък от 2012 3 462 873 лева 

2.3.2. Получени приходи 0 

2.3.3. Разходи 0 

2.3.4. Наличност в края на периода  3 462 873 лева 

 3. Приема Отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове за чужди 

средства първото полугодие на 2013 г. в следните размери: 

3.1. Извънбюджетна сметка на чужди средства  

3.1.1. Наличност в началото на периода   257 620 лева 

3.1.2. Получени приходи §9310-46971 лв, §7833-27057 лв 74 028 лева 

3.1.3. Наличност в края на периода  331 648 лева 

4. Приема Отчета за състоянието на общинския дълг на Общината за първото 

полугодие на 2013 г. в следните размери: 

4.1 Получен заем ПУДООС 185 609 лева 

4.1.1 Изплатен заем ПУДООС 144 362 лева 

4.2. Състояние на общинския дълг към 30.06.2013 г   

4.2.1 Безлихвен заем ПУДООС 41 247 лева 

 Приложение: Приложение № 1-сборен касов отчет, Приложение № 2- план и отчет 

за изразходваните средства за основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални 

активи, Приложение № 3 – отчет за чужди средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


