ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД РАЗЛОГ

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л
№ 7
От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог,
31.07.2019 година.
…
ДНЕВЕН РЕД:

проведено на

4. Доклад № 61.00 – 195/12.07.2019 год. от инж. Красимир Герчев – Кмет на
Община Разлог, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община
Разлог за 2018 година, на основание чл. 140, ал. 1, 2, 3 и 5 от Закона за публичните
финанси, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 9 от Закона за общинския дълг и чл. 44,
ал. 1, 2, 3 и 5 от Наредба 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 Община Разлог, приета с решение 281, вписано в протокол
13 от редовно заседание на Общински съвет Разлог, проведено на 19.12.2013 година.
...
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл. 140,
ал. 1, 2, 3 и 5 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 9 от
Закона за общинския дълг и чл. 44, ал. 1, 2, 3 и 5 от Наредба 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 Община Разлог,
приета с решение 281, вписано в протокол 13 от редовно заседание на Общински
съвет Разлог, проведено на 19.12.2013 година и чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 16 гласа
“ЗА” д-р Мария Копанарова – Тасева, Петър Попов, Кирил Калоянов, Фиданка
Цирова, Гергана Костова, Красимир Панков, Радослава Иванова, Никола Колчев,
Димитър Тренчев, Цветана Юрукова, Емил Колевичин, Иван Димитров, д-р
Христо Георгиев, д-р Радко Тумбев, Васка Бележкова – Кирева, Росица Тумбева и
1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Илия Лулеов от гласували 17 общински съветници,
ОбС прие
РЕШЕНИЕ № 138
1.
Приема годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Разлог
за 2018 година.
2.
съюз.

Приема отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския

3.
Приема информация за изпълнението на фискалните цели, както и за
изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал. 3.
4.

Приема Годишен отчет за състоянието на общинския дълг.

МОТИВИ: Настоящите решения са приети на основание чл. 140, ал. 1, 2, 3 и 5
от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 9 от Закона за
общинския дълг и чл. 44, ал. 1, 2, 3 и 5 от Наредба 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 Община Разлог,
приета с решение 281, вписано в протокол 13 от редовно заседание на Общински
съвет Разлог, проведено на 19.12.2013 година; като взе предвид, че текущото
наблюдение на бюджета на Общините е в компетенциите на Общинските съвети.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/
/д-р Мария Копанарова - Тасева/
Вярно,

