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 № 78
по протокол № 9 от 31.08.2020 г.
на заседание на Общински съвет с. Венец
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните
финанси и чл. 44, ал. 1 и 2 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 14 гласа „ЗА”, без

„против” и без „въздържал се”

РЕШИ:
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 моторна коса ЩИЛ за нуждите на БКС с. Венец” – 969 лв.” с
източник на финансиране собствени бюджетни средства;
1.1.1. Да се извърши прехвърляне на средства в размер на 969 лв. от плана на §10-15 „Разходи
за материали” по плана на дейност 2601 „Управление, контрол и регулиране на дейностите
по жил.строителство и териториално развитие” по параграф 52-05 „Придобиване на
стопански инвентар”.
1.2. „Закупуване на пръскачка ЩИЛ за нуждите на доброволното формирование към
Община Венец” – 888 лв.” с източник на финансиране бюджетни средства на дейността;
1.2.1. Да се извърши прехвърляне на средства в размер на 888 лв. от плана на §10-20 „Разходи
за външни услуги” по плана на дейност 1285 „Доброволни формирования за защита при
бедствия” по параграф 52-05 „Придобиване на стопански инвентар”.
1.3. „Доставка и монтаж на фитнес уреди на открито в парк с. Венец по проект „Спорт
на открито в с. Венец“” по проект към ПУДООС – 9 992 лв. с източник на финансиране
средства от ПУДООС;
1.3.1. Да се увеличи в размер на 9 992 лв. плана на дейност 2619 „Други дейности по
жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие” по параграф 52-03
„Придобиване на друго оборудване, съоръжения и машини”;
2. Да се актуализира 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.” да се
чете „Доставка и монтаж на парково оборудване и съоръжения в населените места на
Община Венец – с. Венец, с. Изгрев, с. Капитан Петко, с. Осеновец и в с. Ясенково” – 20
000 лв.”

Председател на
Общински съвет:/п/ Ридван Ибрямов
Вярно с оригинала,
Протоколист: /Зюбейде Ибрям/

