О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г Р. С Е П Т Е М В Р И
Р Е Ш Е Н И Е
№ 855
Взето с протокол № 44 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември,
проведено на 22.07.2022 год.
ОТНОСНО: Промяна в изразходването на преходния остатък от 2021 г. за
потребностите на „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ – с. Славовица.
Общински съвет гр. Септември след като се запозна с предложението на Кмета на
Община Септември, отчитане на необходимостта от закупуване на автомобил за трайно
задоволяване на обществените потребности и след станалите разисквания на основание
чл. 21, ал.1, т.6 и т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.3,ал.2, т.3 от ЗОбС и във връзка с чл.124,
ал.2 от Закона за публичните финанси
РЕШИ:
1. Общински Съвет дава съгласие за промяна на Решение №783/31.03.2022 г. за
изразходване на средствата, както следва:
- със една трета от преходния остатък от 2021 г.- до 15 000 лева на делегирана
държавна дейност:541 „Домове за възрастни хора с увреждания”, предоставена за
управление на социалната услуга на външен доставчик/ Фондация НЕТ/ да бъде
изразходвана за закупуване на лек автомобил – втора употреба, който да се ползва за
нуждите на домуващите.
2. Разхода за закупуване на лек автомобил, да намери отражение в поименния
капиталов списък в увеличение в размер до 15 000 лв. при разходен параграф § 52 04
„Придобиване на транспортни средства“, Функция 05„Социално осигуряване,
подпомагане и грижи“ при делегирана държавна дейност:541 „Домове за пълнолетни
лица с увреждания”, за сметка на намаление на разходен параграф §10-20 „Външни
услуги”. Настоящата актуализация променя макрорамката на капиталовата програма за
2022 г.
3. Задължава кмета на общината за събиране на оферти и изискванията на които
трябва да отговаря закупения лек автомобил. Като предлаганата от участниците цена не
трябва да надвишава планираните от възложителя финансови ресурси, както следва: до
15 000 лв. с ДДС, крайна сума.
4. Определя вещта за публична общинска собственост, тъй като закупеният
автомобил ще бъде използван за трайно задоволяване на обществените потребности.
Автомобилът да бъде заведен в активите на общината като публична общинска
собственост.
Общ брой общински съветници
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