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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 № 213 

  
      гр. Копривщица           28.10.2021 година 

 
 

На основание чл. 137, ал.2 от Закона за публичните финанси за внасяне на 

шестмесечния отчет за изпълнението на бюджета на община Копривщица и 

сметките за средства на Европейския съюз, чл. 46, ал.2 от Наредбата за условията 

и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 

три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на общината, както  и 

чл.21, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

 

Общински съвет Копривщица РЕШИ: 
 

 
I.  Изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г., както следва: 

1.1 По прихода, в  т.ч. :                                                       -      2 056 270 лв. 

За делегирани от държавата дейности                                  -     1 123 672 лв. 

За местни дейности                                                                  -         932 598 лв. 

1.1. По разхода , в т.ч. :                                                         -     2 056 270 лв. 

За делегирани от държавата дейности                                   -    1 123 672  лв. 

За дофинансиране на делегирани от  

държавата дейности със собствени приходи                         -          73 379 лв. 

За местни дейности                                                                   -        859 219 лв. 

II.  Представям Ви отчетите за изпълнението  на бюджета на община Копривщица 

към 30.06.2021 г., както следва: 

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Копривщица към 

30.06.2021 г. – финансово-правна форма -  бюджет (Б-3); 

2. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2021 г. – 

Кохезионния и структурните фондове – финансово-правна форма – СЕС-3-КСФ; 

3. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2021 г. – Средства 

от други международни програми – финансово-правна форма – СЕС-3-ДМП; 

4. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на бенефициенти на 

разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“към 30.06.2021 г.– 

финансово-правна форма – СЕС-3-РА; 

5. Отчет за сметките за други средства от Европейския съюз към 30.06.2021 г.– 

финансово-правна форма – СЕС-3-ДЕС; 

6. Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства от към 

30.06.2021 г.– финансово-правна форма – Б-3-33; 

7. Разчет за капиталовите разходи към 30.06.2021 г. 
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Настоящето решение е прието на извънредно заседание на ОбС – Копривщица, 

проведено на 28.10.2021 год., Протокол №35/28.10.2021 год. по точка първа от 

дневния ред с 9 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 1 гласа „въздържал се, след 

направените обсъждания и е подпечатено с официалният печат на Общински съвет 

– Копривщица. 

 

 

 

Протоколист:……………….      Председател ОбС:…………… 

        / Ц. Галинова/                   /Л.Цеков /  


