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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 154 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

29.10.2020 г. с Протокол № 15 

 

ОТНОСНО: Вътрешна корекция по бюджета на Община Николаево. 

 

Мотиви: В Бюджета за 2020 г. в Дейност 122 – „Общинска 

администрация“, Параграф 4214 – „Обезщетения и помощи по решение на 

общинския съвет “, бяха заложени средства в размер на 7 500 лв., които 

към момента са изчерпани. Заявления за изплащане на еднократна 

финансова помощ продължават да бъдат депозирани в Общинска 

администрация и очевидно нуждата от такъв тип подпомагане на 

населението в общината е голяма.  

През м. януари 2020 г. бяха раздадени еднократни помощи по 

решения на Об С Николаево от м. декември 2019 г., възлизащи на сума в 

размер на 1 500 лв. Тази сума бе взета от бюджета за 2020 г., а не от този за 

2019 г. На по-късен етап това доведе до объркване в Об С за разчета на 

предвидените за еднократни помощи средства и резултатът е изчерпването 

им към днешна дата.  

Към настоящия момент в Дейност 898 – „Други дейности по 

икономиката“, Параграф 1011 – „Храна“ – има налични средства, от които 

може да бъде заделена сума, която да бъде използвана за предоставяне на 

еднократни финансови помощи на хора в нужда. Считам, че предвид 

създалата се ситуация, такова прехвърляне на средства би било рентабилно 

и целесъобразно за общината. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 

от ЗМСМА и чл. 124 ал.2 от ЗПФ, Общински съвет Николаево  

 

Р Е Ш И: 

 

Разрешава прехвърляне на сума в размер на 2 000 лв. (две хиляди 

лева) от Бюджет на Община Николаево, от Дейност 898 – „Други дейности 

по икономиката“, Параграф 1011 – „Храна“, в Дейност 122 – „Общинска 

администрация“, Параграф 4214 – „Обезщетения и помощи по решение на 

общинския съвет“.  
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 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2. Асен Александров Асенов Х     

3. Захари Колев Захариев Х   

4. Иван Атанасов Иванов Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. инж.Румяна Димитрова Чергеланова Х   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов Х   

12. Юсеин Юсеинов Юсменов Х   

13. Христо Нейков Христов -   

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които 12 „за“, 

„против” - няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/ 

                                         / Юсеин Юсменов /  


