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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОЛНА БАНЯ
Област Софийска, ул. “Търговска” №134, п.к. 2040
Председател на Общински съвет CSM 0887 81 81 13

тел. (07120) 8846, факс (07120) 2227, www.dolna-banya.net

РЕШЕНИЕ №39

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №4 ОТ 29.12.2015 г.

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

О Т Н О С Н О : Корекция на Бюджета на ОДЗ “Юрий Гагарин”,
град Долна баня за 2015 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОЛНА БАНЯ – на редовно заседание на
двадесет и девети декември през две хиляди и петнайста година, в пълен
състав: общо 9 на брой общински съветници, разгледа по точка първа –
“Доклад от съвместно заседание на ПК №1 “Бюджет, финанси, ТСУ” и
ПК №2 “ Образование и култура” към Общинския съвет, проведено на
21.12.2015г.” от Дневния ред - Докладна записка с вх. №23/21.12.2015г., с
изх. №08-08-177/21.12.2015г. от Владимир Джамбазов, кмет на община
Долна баня относно: Корекция на Бюджета на ОДЗ “Юрий Гагарин”,
град Долна баня за 2015 година.

Воден от горното и на основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА на
основание чл. 124, ал.2 от Закон за публичните финанси във връзка с чл.
27, ал. 5 от ЗМСМА присъстваха 9 на брой общински съветници и
гласуваха 9 на брой общински съветници, единодушно с  9 /девет/ гласа
”за”, Общински съвет град Долна баня

РЕШИ:

ПРИЕМА – Корекция в Дейност 1311, ОДЗ “Юрий Гагарин” по
Бюджета на община Долна баня за 2015 година, както следва:

§ 0101Възнагр. на персонала нает по трудови правоотношения-/-
10 200 лв./
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§ 0201Възнагр. на нещатен персонал нает по трудови
правоотношения-/+825лв./

§ 0208 Обезщетения за персонал с характер на възнаграждения - /+40
лв./

§ 560 Здравно осигурителни вноски - /-500 лв./
§ 552 Учителски пенсионен фонд - /-810 лв./
§ 580 Вноски за доп. задължително осигу. от работодателя/- 250 лв./
§ 1015 Материали - /+10 895 лв./

Председател на Общински съвет
град Долна баня: /П/

/Лиляна ДРАГАНОВА/

Изготвил: Мариана Китова,
Младши експерт към Дирекция “АПОФУС”

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА на
основание чл. 124, ал.2 от Закон за публичните финанси във връзка с чл. 27, ал. 5 от
ЗМСМА.

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. Интернет страницата – 08.01.2016 г.;

2. Инф. табло – ул. „Търговска” № 134 –08.01.2016 г.


