ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН
9751 с.Венец, ул.”Кирил и Методий” № 24, тел.: 05343 21 91, факс: 05343 89 80
e-mail: obs_vn@abv.bg, www.venets.bg
__________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ № 63
по протокол № 6 от 20.05.2020 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 и във
връзка с предишно решение № 27 по протокол № 4 от 10.02.2020 г., Общински съвет - Венец
след поименно гласуване с 16 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”
РЕШИ:
1.

Общински съвет – Венец дава съгласие да се актуализира Приложение №11 на
Решение №27 по Протокол №4 от 10.02.2020 г., както следва:
СУБСИДИИ ЗА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ПРЕЗ 2020 г.
№
ФУТБОЛЕН ОТБОР
БИЛО
субсидия
2020 г.
/в лв./
1. “ФК Ясен-2007” с. Ясенково
6 000
2. ФК “Дъбрава” с. Осеновец
6 000
3. КФС „Вихър 1969 г.” с. Боян
6 000
4. „ФК Борци” с. Борци
6 000
5. ФК „Капитана-Капитан Петко”
6 000
6. „КФС – ЗЕНИТ” с. Черноглавци
6 000
7. ФК „Габър” с. Габрица
3 000
8. Средства за общински турнир
1 000
ВСИЧКО
43 000

СТАВА
субсидия
2020 г.
/в лв./
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
3 100
1 300
23 000

2. Да се актуализира Приложение №7 на Решение №27 по Протокол №4 от 10.02.2020 г. със
следния капиталов разход:
2.1. „Доставка и монтаж на парково оборудване и съоръжения в населените места на
Община Венец – с. Венец, с. Изгрев, с. Капитан Петко и в с. Ясенково” – 20 000 лв.” с
източник на финансиране собствени бюджетни средства;
1.1.1. Да се извърши прехвърляне на средства в размер на 20 000 лв. от плана на §45-00
„Субсидии и други текущи трансфери за ЮЛНЦ” по плана на дейност 2714 „Спортни бази
за спорт за всички” по параграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и
съоръжения ” на дейност 2619 „Други дейности по жил.строителство, благоустрояване и
регионално развитие“ .
Председател на
Общински съвет:/п/ Ридван Ибрямов
Вярно с оригинала,
Протоколист: /Зюбейде Ибрям/

