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 № 196
по протокол № 18 от 16.09.2021 г.
на заседание на Общински съвет с. Венец
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 49 и чл. 52 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 15 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал
се”
РЕШИ:
Общински съвет – Венец:
1. Приема отчета по бюджета на Община Венец за 2020 г. по Приложения No 1,2.
2. Приема отчета на извършените капиталови разходи от Община Венец за периода
01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. по Приложение No 3 „Разчет за финасиране на
капиталовите разходи (план/отчет) за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.“.
3. Приема отчета на извършените разходи за текущи ремонти на общинска улична
мрежа §§10-30, финансирани със средства от ЦБ в размер на 21 245 лв. за периода
01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. по Приложение No 4.
4. Приема структурата и размера на общинския дълг към 31.12.2020 г., съгласно
Приложение No 5.
5. Приема одитен доклад No 0100309321 на Сметна палата за извършен финансов одит
на консолидирания годишен отчет на Община Венец за 2020 г. по Приложение No 6.
6. Одобрява извършените разходи за посрещане на гости и представителни разходи на
общинската администрация в размер на 2 405 лв. и за възнаграждения и издръжка на
Общински съвет 85 806 лв., съгласно Приложение No 7.
7. Приема приходите и разходите на сметките за средствата от Европейския съюз за
2020 г. на Община Венец по Приложение No 8.
8. Приема за сведение протокола от проведеното обществено обсъждане на касовото
изпълнение на бюджета на Община Венец към 31.12.2020 г. по Приложение No 9.
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