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

 

                                                               РЕШЕНИЕ 

 

                                                                         №63 

 

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ №9 ОТ 30.08.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Oсигуряване на средства за направа на ударопоглъщаща настилка на 

спортната площадка в двора на „Комплекс за образование“ в УПИ VII, за дневен детски 

дом, по КККР на с. Царимир, общ. Съединение, обл. Пловдив 

 

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, предвид изложените в предложение с 

вх.№188 от 17.08.2022г. фактически основания, Общински съвет – Съединение 

 

РЕШИ: 

 

 1.Допълва Приложение 4 „Поименно разпределение на разходите за текущи 

ремонти за 2022г. на Община Съединение“, буква Б „Детски градини“, II ДГ „Светлина“, 

с. Царимир с нова точка 5 „Направа на ударопоглъщаща настилка на спортната площадка 

в двора на „Комплекс за образование“ в УПИ VII, за дневен детски дом, по КККР на с. 

Царимир, общ. Съединение, обл. Пловдив на стойност 11 330 лв. 

 2.Осигурява необходимите средства за финансиране на обект „Направа на 

ударопоглъщаща настилка на спортната площадка в двора на „Комплекс за образование“ 

в УПИ VII, за дневен детски дом, по КККР на с. Царимир, общ. Съединение, обл. 

Пловдив на стойност 11 330 лв., както следва: 

 Увеличава § 1030 „Текущ ремонт“, Дейност 2311 „Детски градини“ с 11 330 лв. 

 Намалява § 0098 „Резерв“, Дейност 2389 „Други дейности по образованието“ с 

11 330 лв. 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 

60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 4.Възлага на Кмета на общината изпълнението на решението. 

 

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

фактически основания: 

oсигуряване на средства за направа на ударопоглъщаща настилка на спортната площадка 

в двора на „Комплекс за образование“ в УПИ VII, за дневен детски дом, по КККР на с. 

Царимир, общ. Съединение, обл. Пловдив. 
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)  

  „Въздържал се” – 0 (няма) 


