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

 

 

                                                               РЕШЕНИЕ 

 

                                                                         №110 

 

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ №15 ОТ 22.12.2020 г. 

 

 
ОТНОСНО: Отпускане на безвъзмездна финансова помощ на жител на Община 
Съединение 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 

от ЗМСМА, чл.124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2020г., ПМС № 381 от 30.12.2019г. за изпълнение на 

държавния бюджет на Република България за 2019г. и 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 след 

обсъждане Общински съвет – Съединение 

 

 
РЕШИ: 

 
1.Отпуска безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 000 лв. в полза на Ангел 

Тенев Чолаков от с.Царимир.  
 

2.Сумата да бъде осигурена от средствата, предвидени в § 02-09 „Други 
плащания и възнаграждения” от Дейност 123 Общински съвет. 
 

3.Възлага на Кмета на Община Съединение да извърши необходимите действия 
по изпълнение на настоящото решение. 
 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, 

във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните 

финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020г., ПМС № 381 от 30.12.2019г. за 

изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019г. и 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 с фактически основания: 
отпускане на безвъзмездна финансова помощ на жител на Община Съединение. 
 

 
 
                 
 
 
 
 



         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“ – 13 

„Против“- 0 (няма) 

 „Въздържали се“ – 0 (няма) 

 

 

 


