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ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТНОСНО: Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за сметките от Европейския 
съюз на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2018 година; приемане отчета за 
изпълнение на бюджета и индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново за 
2018 година; приемане отчета на Инвестиционната програма за 2018 година

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, 
чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, предлагам Великотърновски общински съвет да вземе 
следното

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
/ЗМСМА/, чл. 124, ал. 2 и чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ утвърждава промените по 
бюджета и по сметките за средствата от Европейския съюз за 2018 година по Приложение 1 и промените по 
Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Приложение 1 А.

2. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.140, ал. 5 от ЗПФ, приема годишния отчет по 
приходната и разходната част на бюджета и по сметките за средствата от Европейския съюз на Община Велико 
Търново за 2018 година, разходите за делегираните държавни дейности, местните дейности и делегираните 
държавни дейности, дофинансирани с местни приходи по Приложение 2, Приложение 3, Приложение 5, 
Приложение 6 и отчета на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 31.12.2018 година по 
Приложение 4.

3. На основание чл.9 от Закона за общинския дълг приема годишния отчет за състоянието на общинския 
дълг, съгласно Приложение 7.

4. Приема Отчета на План сметката за приходите и начислените разходи през 2018 година за дейност 
„Чистота” по чл. 66, ал. 1 от Закона/зв местните данъци и такси /Приложение 8 и Приложение 8А/.

5. Упълномощава кмета иа Община Велико Търново да използва остатъка от резервираните средства от 
Такса битови отпадъци в р— ер |ia |9 ^ 5 ^ Д 4  дева за изплащане на текущи разходи в Дейност „Чистота“.
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