
Препис – извлечение! 

    

       Р Е Ш Е Н И Е  № 22  

       02.12.2015 г. 

      / Протокол № 3 / 
              

ОТНОСНО: Предложение на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС – 321  

/26.11.2015   г.  -   корекция по бюджета на Община Гурково за 2015 година. 

МОТИВИ: На  г-н Стефан Василев Азманов – кмет на с. Конаре се дължи 

парично обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на основание чл. 224, ал. 1 

от Кодекса на труда. Този вид отпуск е в размер на 22 дни, както следва: за 2014 г. 11 

дни и за 2015 г. 11 дни, възлизащ  на обща сума 1062,60 лева. 

По бюджета на кметство с. Конаре няма планирани /утвърдени/ средства по § 02-

08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение”. За да бъдат изплатени 

средствата е необходимо да бъде извършена корекция по съответния параграф и 

дейност. 

 Постоянната комисия по бюджет, финанси, инфраструктура, европейски 

фондове, национални и регионални програми, териториално развитие и общинска 

собственост  не прие предложението с мотива,че г-н Стефан Азманов може да ползва 

отпуската си, защото не му е прекратено трудовото правоотношение.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси и  в съответствие с чл. 

37, ал. 2 от  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Гурково, Общински съвет - Гурково   

 

РЕШИ: 
 

Не приема Предложението на Кмета на Община Гурково с вх.№ ОС – 321  

/26.11.2015   г.  -   корекция по бюджета на Община Гурково за 2015 година. 
 

Участвали    в   поименно  гласуване  13 общ. съветници,    гласували  „за”   –  

няма,      

     „против” –  13, „въздържали се” – няма. 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГУРКОВО  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

                                        / Димитър Атанасов Драчев / 

ПРОТОКОЛИСТ: /п/ 

                                        / Иванка Рачева – Генчева / 

 

 
 


