
 

 

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

 

 

                                                               РЕШЕНИЕ 

 

                                                                         №70 

 

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ №11 ОТ 28.09.2021 г. 

 

 
ОТНОСНО: Изменение на Решение №20 от 12.03.2021г., прието с Протокол №4 от 
редовно заседание на Общински съвет - Съединение, в частта по т. VI, 3.Комитети и 
сдружения - Комитет „Васил Левски” гр. 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 Oбщина 

Съединение и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси и след проведено 

обсъждане Общински съвет – Съединение 

 
РЕШИ: 

 
I.Изменя Решение №20 от 12.03.2021г., прието с Протокол №4 от редовно 

заседание на Общински съвет – Съединение, в частта по т. VI, 3.Комитети и сдружения 
- Комитет „Васил Левски” гр. Съединение, както следва: 

1.Да се увеличи общинската субсидия за Комитет „Васил Левски” гр. 

Съединение с 500  /петстотин/ лева, като средствата да се осигурят, както следва: 

-намалява в Дейност 2122 Общинска администрация § 1020 Разходи за външни услуги 

– 500 лв. 

-увеличава в Дейност 2759 Други дейности по културата § 4500 Субсидии и други 

текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел – 500 лв. 

   

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 Oбщина Съединение и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси и с 

фактически основания: 
увеличаване на общинската субсидия за Комитет „Васил Левски” гр. Съединение. 
 

Кристина Крислова ---ПП--- 
Председател на ОбС-Съединение 
 
Гергана Кошева  ---П--- 
Техн. сътрудник на ОбС-Съединение 

 
Общ брой общински съветници: 13 

Общ брой присъствали на заседанието: 12 

Общ брой гласували-общински съветници: 12 

„За“ – 12 

„Против“- 0 (няма) 

  „Въздържали се“ – 0 (няма) 


