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П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е 

     по Протокол № 9 от 29-09-2022 г.    

 

По докл. записка №750/30.08.2022 г., относно: Приемане на Годишния отчет  за 

изпълнението на бюджета на Община Смядово за 2021 г. 

Вносител: Иванка Петрова - Кмет на Община Смядово 

 

С 12 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържал се“ – няма 

 

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.140 от Закона за публичните финанси , чл.9 от Закона за общинския дълг и чл.44 ал.1 от 

Наредбата за условията  и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за 

следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета 

на Община Смядово, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното 

 

РЕШЕНИЕ № 335 

 

1. Приема отчета за изпълнение на  бюджета за 2021 г, както следва :  

1.1 по прихода –                                                                            9 582 158 лв. в т.ч. 

 за делегираните от държавата дейности                                 7 335 562 лв. 

 за местни дейности                                                                    2 246 596 лв. 

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение 1 /; 

1.2 по разхода –                                                                              9 582 158 лв. 

 за делегираните от държавата дейности                                 7 335 562 лв. 

 за дофинансиране на делегираните от държавата                    326 731 лв. 

дейности със собствени средства                                              

 за местни дейности                                                                      1 919 865 лв.                      

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно 

Приложения 2 / 

2.  Приема отчета на поименен списък за капиталовите разходи за 2021 г., по обекти и 

източници на финансиране ,съгласно отчета за касовото изпълнение на бюджета 

/Приложение №3/ 

3.  Приема  отчета за сметките на  средства от Европейския съюз, Други международни 

програми , Други европейски средства и средства от Разплащателна агенция за 2021 г.и  / 

съгласно Приложениe 4/; 

4.   Приема отчета за сметките за чуждите средства за 2021 г. /Приложение №5/; 

5.   Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2021 г. /съгласно Приложение 6/; 

6.   Консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г.,одитиран и заверен от Сметна палата 

в т.ч. 

        6.1.Консолидиран баланс и консолидиран отчет за приходите и разходите към 

31.12.2021 г.; 
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         6.2.Консолидиран отчет за касово изпълнение на бюджета,сметките за средства от ЕС и 

сметките за чужди средства към 31.12.2021 г. 

        6.3.Окончателен одитен доклад 0 0100302522 на Сметна палата, съдържащ мнение 

,относно консолидирания годишен финансов отчет за 2021 г. 

 

 

 

 

БОРИСЛАВ БОРИСОВ  /П/ 
Председател на Общински съвет Смядово 

 

 


