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РЕШЕНИЕ № 56 

по протокол № 5 от 30.03.2020 г. 

на заседание на Общински съвет с. Венец 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните 

финанси и чл. 41 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна 

прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Венец, Общински съвет - Венец  след поименно гласуване  с 17 

гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се” 

 

РЕШИ: 
Общински съвет – Венец приема промени в приходната част на бюджета, както 

следва: 

  

1.Да се актуализира в Приложение №7 на Решение №27 по Протокол №4 от 

10.02.2020 г. със следния капиталов разход: 

1.1.  „Закупуване на компютърна техника за нуждите на Общинска 

администрация с. Венец” – 17 215 лв.” с източник на финансиране собствени 

бюджетни средства; 

1.1.1. Да се извърши прехвърляне на средства в размер на 17 215 лв. от плана на 

§10-15 „Разходи за материали” по плана на дейност 2122 „Общинска администрация” 

по параграф 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер”. 

1.2. „Изработване на инвестиционен проект във фаза: „Технически” за 

Обект: „Реконструкция на улици в населени места на територията на Община 

Венец”” – 16 532 лв. с източник на финансиране собствени бюджетни средства; 

1.2.1 Да се извърши прехвърляне на средства в размер на 11 502 лв. от плана на 

§10-20 „Разходи за външни услуги” по плана на дейност 2122 „Общинска 

администрация” и 5 030 лв. с източник на финансиране §40-00 „Постъпления от 

продажба на ДМА” по параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални 

активи” на местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 

мрежа” – 16 532 лв.; 

1.3. „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически” за 

изграждане на паркинг за леки автомобили в парцел УПИ XVIII кв. 23а в с. 

Венец”  - 3 480 лв. с източник на финансиране собствени бюджетни средства; 

1.3.1. Да се извърши прехвърляне на средства в размер на 3 480 лв. от плана на 

§10-20 „Разходи за външни услуги” по плана на дейност 2122 „Общинска 

администрация” по параграф 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” на 

местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – 3 480 

лв.; 

 
Председател на  

Общински съвет:/п/ Ридван Ибрямов 

 

Вярно с оригинала, 

Протоколист: /Зюбейде Ибрям/ 
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