
 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 №9 ОТ 30.08.2022 г. 

 

 

 

ОТНОСНО: Прехвърляне на средства заложени в бюджет 2022г.  от параграф в 

параграф в една дейност и от дейност в дейност 

 

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 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.№201 от 30.08.2022г. фактически основания, Общински съвет – 

Съединение 

 

 

РЕШИ: 

 

Изменя Решение №17 от 28.04.2022г., прието с Протокол №5 от редовно 

заседание на Общински съвет - Съединение: 

 

1. Прехвърля средства заложени в бюджет 2022г.  от параграф в параграф в една 

дейност и от дейност в дейност, както следва: 

дейност/разход § било става разлика 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ         

СЪЕДИНЕНИЕ         

Общинска администрация 2122       

вода, горива и енергия 10-16 224 047     221 047 -3 000 

ДРАГОМИР         

Общинска администрация 2122       

Текущ ремонт 10-30 0     3 000 3 000 

ПРАВИЩЕ         

Обредни домове и зали 2745      

Основен ремонт на ДМА   51-00 12 000     0 -12 000 

Придобиване на други ДМА 52-19 0     12 000 12 000 

 



 2. Дарява на “61 – ва Стрямска механизирана бригада“ гр. Карлово - плакети 

10бр. на стойност 420лв.; Знамена  15 бр. различни размери и на различни институции 

на стойност 555 лв. 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 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: 

прехвърляне на средства заложени в бюджет 2022г.  от параграф в параграф в една 

дейност и от дейност в дейност 

 
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: 10 

„За“ – 10 

„Против“- 0 (няма) 

  „Въздържал се” – 0 (няма) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


