ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН
9751 с.Венец, ул.”Кирил и Методий” № 24, тел.: 05343 21 91, факс: 05343 89 80
e-mail: kmet@venets.bg, www.venets.bg
__________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ № 170
по протокол № 16 от 10.06.2021 г.
на заседание на Общински съвет с. Венец
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124 от Закона за
публичните финанси и чл. 41 от приетата на заседание на Общинския съвет 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, с които се
регламентира реда за промените в общинския бюджет и Решение №121 по протокол №13 от
11.02.2021 г., общински съвет - Венец след поименно гласуване с 17 гласа „ЗА”, без
„против” и без „въздържал се”

РЕШИ:
1.Да се актуализира т. 4.2. от Решение №121 по протокол №13 от 11.02.2021 г., както
следва:
БИЛО:
„4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за
други цели) – 30 000 лв., в т.ч.:
- за погребение – по 30 лв. на лице;
- транспортиране на тленните останки - до 100 лв.;
- за транспорт на тленни останки и разходи за погребение на починал от доказана SARS
CoV2 инфекция /COVID-19/ – до 300 лв.;
- еднократна помощ за кръводаряване – по 30 лв. на кръводарител;
- еднократна помощ на пациент на хемодиализа – по 200 лв.;“
СТАВА:
„4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други цели)
– 46 000 лв., в т.ч.:
- за погребение – по 30 лв. на лице;
- транспортиране на тленните останки - до 100 лв.;
- за транспорт на тленни останки и разходи за погребение на починал от доказана SARS
CoV2 инфекция /COVID-19/ – до 300 лв.;
- еднократна помощ за кръводаряване – по 30 лв. на кръводарител;
- еднократна помощ на пациент на хемодиализа – по 200 лв.;
- еднократна помощ за новородено:
 в натура - комплект на стойност – 23 лв.
 в пари – по 100 лв. /постоянен адрес на родителите в Община Венец/;
- еднократна помощ в натура за младоженци – комплект на стойност – 80 лв.“
Председател на
Общински съвет:/п/ Ридван Ибрямов
Вярно с оригинала,
Протоколист: /Зюбейде Ибрям/

