ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 26
от заседанието на 27.07.2017 г.
по точка 4 от дневния ред
Относно: Приемане отчета за изпълнение бюджета на общината за първото шестмесечие на
2017г.
докладва: Христо Христов – кмет на общината

ОбС взе Решение №300
на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.137, ал.2
от Закона за публичните финанси, Общински съвет- Болярово
РЕШИ:
1. На основание чл.33, ал.2 от Наредба № 4 на Общински съвет за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община
Болярово
приема уточнения годишен план и отчет на бюджета за първото
шестмесечие на 2017 г. по приходната и разходна част, по функции и дейности, както
следва:
1.1. План по прихода и разхода
5 908 800 лв.
/разпределени по видове приходи и разходи, съгласно Приложения № 1 и № 2/;
1.2. Отчета за изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2017 г., както
следва:
1.2.1. По прихода
2 920 853 лв.
/разпределени по видове приходи, съгласно Приложение №1/;
1.2.2. По разхода
2 515 274 лв.
/разпределени по видове разходи, съгласно Приложение №2 /;
2. На основание чл.33, ал.2 от Наредба № 4 приема отчет за изпълнението на сметките
за средствата от Европейския съюз в размер на 270 442 лв., съгласно Приложение №3
3. На основание чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА задължава кмета на общината да
организира изпълнението на приходната част на бюджета и целесъобразно да
изпълнява разходната част на бюджета на общината за 2017 г.
Гласували:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

9 “за”;
0 “против”;
Атанас Борисов Дженков
Атанас Стайков Ангелов
Бинка Петрова Величкова
Донка Ангелова Ботева
Златина Николаева Николова
Красимир Любчов Григоров
Мария Стоилова Маринова
Съба Георгиева Недева
Янко Кирилов Анев

Вярно с оригинала!

0 “въздържал се”

Снел преписа:_________________ /Ст.Николова/

