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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 351 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 29/20.02.2009 г. 
 

 По пета точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание, чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл. 9, 

ал. 1 от Закона за общинския дълг във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 

27, ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 3, ал. 2, т. 1  от Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация,   
 

Р Е Ш И : 
 

1. Приема уточнен годишен план на бюджета за 2008 година по 

приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:  

1.1. По прихода 6 975 027 лева 

1.2. По разхода 6 975 027 лева 
 

 2. Отчета за изпълнението на бюджета за 2008 г. в съответствие  с 

единната бюджетна класификация в следните размери: 

2.1. По прихода (разпределени по параграфи, съгласно 

Приложение № 1) 
6 550 719 лева 

2.1.1. Данъчни приходи 252 184 лева 

2.1.2. Неданъчни приходи 926 176 лева 

2.1.3. Взаимоотношения с РБ (субсидии) 4 674 561 лева 

2.1.4. Трансфери от министерства и ведомства 393 935 лева 

2.1.5. Придобиване на дялове и акции (минус) – 5 000 лева  

2.1.6.  Предоставени средства за временна финансова 

помощ (минус) 

– 76 000 лева 

2.1.7. Друго финансиране (постъпили депозите и 

изплатени средства на Фонд “Енергийна 

ефективност”) 

10 150 лева 

2.1.8. Средства по сметки в т. ч. преходен остатък от 2007 

г. (минус) 

– 374 813 лева 

2.2. По разхода (разпределени по параграфи, съгласно 6 550 719 лева 
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Приложение № 2), в т. ч. и отчета за изразходвани-

те средства за основен ремонт и придобиване на 

дълготрайни материални активи, съгласно прило- 

жение № 2  

1.1. По прихода 6 975 027 лева 

1.2. По разхода 6 975 027 лева 
 

 3. Отчет за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове за 

2008 година в следните размери: 

3.1. Наличност в началото на периода  9 лева 

3.2. Приходи  – 

3.3. Наличност в края на периода  9 лева 
 

 4. Отчет за състоянието на общинския дълг на общината за 2008 г 

4.1. Заем от фонд “Енергийна ефективност” през 2006 г.  100 000 лева 

4.2. Лихви по погасителен план  12 708 лева 

 Общо: 112 708 лева 

4.3. Изплатени средства от главницата (2006, 2007 и 

2008) 

45 614 лева 

4.4. Изплатени средства за лихва 9 083 лева 

 Общо изплатени средства: 54 697 лева 

4.5. Остатък за погасяване от главница 54 386 лева 

4.6. Остатък за погасяване от лихва 3 625 лева 

 

 Гласували 12 (дванадесет) съветника  

 „За”   - 12 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

Вярно с оригинала 

 

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

           (Н. Начева)              (Б. Георгиев) 


