
 

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  №20, e – mail: obs@sarnitsa.bg, web: www.sarnitsa.bg 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 059 

Относно: Приемане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2016г. Годишен отчет 

за изпълнение на сметките за средства от Европейски съюз за 2016г. Годишен отчет за сметките 

от чужди средства за 2016г. Годишен отчет за изпълнение на капиталовите разходи за 2016г. на 

Община Сърница и Годишен отчет за дълга на Община Сърница за 2016г. 

На основание: чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.140, ал.5 от Закона за 

публичните финанси и съгласно Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с 
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Общински съвет – Сърница  

 

Р Е Ш И: 

1. Приема годишният отчет за изпълнение на бюджета за 2016г., както следва: 

1.1. По прихода – 3 230 158 лева, разпредени по параграфи, съгласно Приложение №1. в т.ч.: 

1.1.1. За делегирани от държавата дейности 1 891 775 лева. 

1.1.2. За местните дейности 1 338 383 лева. 

1.2. По разхода – 3 230 158 лева, разпределени по функции, дейности и видове разходи, 

съгласно Приложение №1, в т.ч.: 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности 1 891 775 лева. 

1.2.2. За местните дейности 1 338 383 лева. 

2. Приема отчета за сметките за средства от Европейски съюз за 2016г., съгласно 

Приложение №2. 

3. Приема отчета за изпълнението на чуждите средства, съгласно Приложение №3. 

4. Приема отчета за изпълнението на капиталовата програма за 2016г. заедно с извършените 

промени, съгласно Приложение №4. 

5. Община Сърница няма поет дълг и не е обслужвала такъв през 2016г. 

6. Протокол за сведение от Публично обсъждане на Бюджет 2016г., съгласно Приложение 

№5  
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Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, 

проведено на 30.05.2017г., Протокол №07, точка 1 от дневния ред, по вх.№093/16.05.2017г. и е 

подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница. 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

    /К. Двуяк/ 

 


