ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 8
от проведено заседание на 30.06.2020 г.
по точка първа от дневния ред
Относно: Приемане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община
Кубрат за 2019 година.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат
Р Е Ш Е Н И Е № 96
На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.140, ал.ал.1-3 и ал.5 от
Закона за публичните финанси, чл.9 от Закона за общинския дълг, чл.65 и чл.66, ал.3 от
Наредба №12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет, чл.5, ал.1, т.5 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет – гр. Кубрат
Р Е Ш И:
1. Приема Доклад за изпълнението на бюджета на Община Кубрат към
31.12.2019 г. (съгласно Приложение „Доклад-отчет 2019“).
2. Приема годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Кубрат
към 31.12.2019 г. (съгласно Приложения B3_2019_4_6703, BALANCE-2019IV-6703,
10-30_tekushti_remonti_2019_4_6703,
Capital_2019_4_6703,
KR_2019_4_6703,
ZO_2019_4_6703,
commitement_2019_4_6703,
Intragovernment_Flow_2019_4_6703,
POS_ustroistva_3_2019_4_6703,
predstavitelni_razhоdi_2019_4_6703,
prosr_3_2019_4_6703,
razshifr_§§31_3_2019_4_6703, Spravka izp.plan-smetka TBO_2019_4_6703,
Spravka
neusv.nalichni
sredstva
MD_2019_4_6703,
Total_Cash_Report_2019_4_6703, Naturi_3_2019_4_6703).
3. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 г.
(съгласно Приложения „Отчет за дълга към 31.12.2019 г.“ и Prilojenie № 14).
4. Приема годишен отчет за изпълнение на сметките за средства от
Европейския
съюз
към
31.12.2019
г.
(съгласно
Приложение
IB3_2019_4_6703_KSF,
IB3_2019_4_6703_RA,
IB3_2019_4_6703_DES,
IB3_2019_4_6703_DMP).
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5. Приема отчет за командировките на кмета към 31.12.2019 г. съгласно
Приложение „Отчет за командировките на кмета на община Кубрат към
31.12.2019г.“).
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат и областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Резултати от поименното гласуване: „за”- 15 (петнадесет), „против” – 6
(шест), „въздържал се” – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ:
/п/
/ Хюсеин Юмеров /
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