
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 

 

                                                               РЕШЕНИЕ 

 

                                                                         №103 

 

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ №15 ОТ 22.12.2020 г. 

 

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение №15 от 12.02.2020г., прието с Протокол №4 от 

редовно заседание на Общински съвет - Съединение, в частта по т. ІІІ, Приложение 4. 

 
 
 
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Атанас Генов Балкански – Kмет на Община Съединение 
 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 38 от Наредбата за условията и 

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

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 

Съединение и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, предвид изложените в 

докладна записка с вх.№308 от 14.12.2020г. фактически основания, Общински съвет – 

Съединение 
 

РЕШИ: 

 

1. Изменя Решение №15 от 12.02.2020г., прието с Протокол 

№4/12.02.2020г. от редовно заседание на Общински съвет - Съединение, в частта по т. 

ІІІ, Приложение 4, както следва: 

 
 

№ 

 

Наименование на обекта 

 

§§ 

 

било 

 

става 

 

разлика 

ФУНКЦИЯ І – Общи държавни служби 
 дейност 2122 – Общинска 

администрация 

    

10 -

нова 

Компютърна конфигурация 1бр. 5201  794,88 +794,88 

ФУНКЦИЯ VІ – Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройство и регионално развитие 
 дейност 2606 Изграждане, ремонт и 

поддръжка на уличната мрежа 

    

1 Направа на пешехони пътеки и 

неравности, пътни маркировки и знаци за 

тях в с. Царимир 

5100 6 000 5 205,12 -794,88 

 
 



МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 

38 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Съединение и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси и с 

фактически основания: 

изменение на Решение №15 от 12.02.2020г., прието с Протокол №4 от редовно 

заседание на Общински съвет - Съединение, в частта по т. ІІІ, Приложение 4. 
 

 
 

      
         Председател на  

                                                            Общински съвет: ------ПП------ 

                                                                                                                /Кристина Крислова/ 

                                                                     Водил протокола: -----П----- 

                                                                                                     /Гергана Кошева/ 
 
 

 

 

 

 
Общ брой общински съветници: 13 

Общ брой присъствали на заседанието: 13 

Общ брой гласували-общински съветници: 13 

„За“ – 12 

„Против“- 1 

 „Въздържали се“ – 0 (няма) 

 

 


