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РЕШЕНИЕ № 171
по протокол № 16 от 10.06.2021 г.
на заседание на Общински съвет с. Венец
На основание на чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.124 ал.2 и 3 от ЗПФ,
общински съвет - Венец след поименно гласуване с 17 гласа „ЗА”, без „против” и без
„въздържал се”

РЕШИ:
Общински съвет – Венец приема актуализацията на плана за капиталовите разходи
за 2021 г., както следва:
1. Да се актуализира Приложение №7 на Решение №121 по Протокол №13 от 11.02.2021 г. със
следните нови обекти:
1.1. „Изработка и монтаж на обемни цветни букви-надпис „ВЕНЕЦ“ – 6 750 лв. от

собствени бюджетни средства;
1.1.1. Да се извърши прехвърляне на средства в размер на 6 750 лв. от плана на §1020 „Разходи за външни услуги” по плана на дейност 2606 „Изграждане, ремонт и
поддържане на уличната мрежа” по параграф 52-03 „Придобиване на друго
оборудване, машини, съоръжения ” на дейност 2619 „Други дейности по жилищното
строителство, благоустройство и регионалното развитие”.
1.2. Закупуване на моторен уред косачка за трева за нуждите на ОУ „Христо
Смирненски“ с .Ясенково“ – 1 248 лв. от други източници – дарения от страната;
1.2.1. Да се извърши прехвърляне на средства в размер на 1 248 лв. от плана на §4500 „Дарения от страната” по плана на дейност 2322 „Неспециализирани училища,
без професионалните гимназии” по параграф 52-05 „Стопански инвентар” на
дейност 2322 „Неспециализирани училища, без професионалните гимназии”.
2. УТВЪРЖДАВА -Актуализиран поименен списък за разпределението на плана на
капиталовите разходи към м. Юни 2021 г., съгласно Приложение №1.
3. Възлага на Кмета на Община Венец да извърши необходимата актуализация по
бюджета за 2021 г., произлизащи от актуализацията на поименния списък за капиталовите
разходи.
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