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ОБЩИНА ЯКОРУДА                     MUNICIPALITY of YAKORUDA

  
                        2790 Якоруда, ул.”Васил Левски” № 1                                           1, V. Levski Str., 2790 Yakoruda, Bulgaria 

  тел.07442/2328, факс 07442/2328                                                      Phone: +359/7442/2328, Fax: +359/7442/2328    
                                     ел. поща: oba_yda@abv.bg                            e-mail: oba_yda@abv.bg 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ЯКОРУДА 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

от 

Кмета на община Якоруда 

инж. Нуредин Кафелов 

                  

       Уважаема госпожо Председател,  

       Уважаеми Дами и Господа общински съветници, 
 

       На основание чл.21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1,във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  

от ЗМСМА; чл.137 ал.2 от Закона за публичните финанси,  и Наредбата за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

община Якоруда Ви моля да разгледате и подложите на гласуване следното   

 

ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ №…………………. 

 

              На основание чл.21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1,във връзка с чл.27, ал.4 и 

ал.5  от ЗМСМА; чл.137 ал.2 от Закона за публичните финанси,  и 

Наредбата за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет на община Якоруда, Общински съвет гр.Якоруда 

  

РЕШИ: 

 

1.Приема информацията за уточнения план на бюджета за 2021 год. по 

приходната и разходната част по функции, групи и дейности към 

30.06.2021 г.е както следва: 

 

1.1.ПО ПРИХОДА, в т.ч.:    - 10 703 376 лв. 

За делегирани от държавата дейности  -   7 844 910 лв. 

За местни дейности     -   2 858 466 лв. 

 /разпределен по параграфи, съгласно Приложение №1/; 

 

1.2.ПО РАЗХОДА, в т.ч.:    - 10 703 376 лв. 

За делегирани от държавата дейности  -   7 844 910 лв. 

За местни дейности     -   2 858 466 лв. 

 /разпределен по функции,групи, дейности и видове разходи,съгласно 

Приложение№ 1/; 
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2.Приема информацията за изпълнение на бюджета към 30.06. 2021 год., 

както следва: 

 2.1.ПО ПРИХОДА     - 5 268 179 лв. 

За делегирани от държавата дейности  - 3 934 063 лв. 

За местни дейности     - 1 334 116 лв. 

  /разпределен по параграфи съгласно Приложение №1,/; 

 2.2.ПО РАЗХОДА     - 5 268 179 лв. 

За делегирани от държавата дейности  - 3 768 625 лв. 

За местни дейности     - 1 499 554 лв. 

 /разпределен по функции,групи, дейности и видове разходи,съгласно 

Приложение№ 1/; 

3.Приема  информацията за състоянието на Общинския дълг за първото 

полугодие за 2021 год.,съгласно приложение №2 

4.Прима информацията на поименен списък за  капиталови разходи към 

30.06.2021 год.,по обекти и източници на финансиране на Община 

Якоруда, съгласно Приложение № 3 

5.Приема информацията за касовото изпълнение на сметките за средства от 

Европейския съюз и фондове на бенефициенти на Кохезионния и 

Структурните фондове към Национален фонд и Разплащателна агенция 

към ДФ „Земеделие”  и други европейски средства към 30.06.2021 год. на 

Община Якоруда:/пр.№4,5,6. 

6.Приема информацията  за чужди средства с код 33 съгласно Приложение 

№ 7. 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА: 

 /ИНЖ.НУРЕДИН КАФЕЛОВ/ 

  


