
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН

До
…………………………...............
Общински съветник от
село

П О К А Н А № 12

На основание чл.23,ал.2,т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ заседание на Общински съвет село
Венец, област Шумен на 11.03.2009 година от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска
администрация село Венец при следния,

Д Н Е В Е Н    Р Е Д  :

               1. Приемане на Отчет относно състоянието на престъпността и охраната на
обществения ред през 2008 г. в община Венец.

Вносител :
                                                                                   Гл.инсп. Тихомир Тодоров
                                                                                   Началник – ПУ Хитрино при РУ – гр.Шумен
              2.Приемане на  Бюджета за 2009 година на Община Венец.

   Вносител :
                                                                                     Нехрибан Ахмедова  –
                                                                                     Кмет на Община Венец

               3. Приемане на решение за съфинансиране на Проект “Красива България ” към МТСП
за Обект : “Частичен   ремонт на помещенията за здравно обслужване в община Венец в селата:
Борци, Боян, Буйновица, Венец, Габрица, Деница, Дренци, Изгрев, К.Петко, Осеновец,
Страхилица, Черноглавци и Ясенково”.

 Вносител :
 Нехрибан Ахмедова  –
 Кмет на Община Венец

               4. Одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация
с.Венец.

 Вносител :
 Нехрибан Ахмедова  –

                                                                                               Кмет на Община Венец

             5. Приемане на Решение за продажба на недвижим имот – масивна едноетажна
сграда състояща се от автоспирка и магазин със обща застроена площ от 52 м2, находящо
се в  с.Буйновица, община Венец.

 Вносител :
 Нехрибан Ахмедова  –

                                                                                                Кмет на Община Венец



            6. Приемане на Решение за отдаване под наем на помещение от Кметство
с.Ясенково, състояща се от 12 м2 за фризьорски салон.

 Вносител :
 Нехрибан Ахмедова  –

                                                                                                Кмет на Община Венец
                 7. Приемане на Наредба за управление на отпадъците на община Венец.

Вносител :
 Нехрибан Ахмедова  –

                                                                                                Кмет на Община Венец
                 8.Приемане на годишен отчет за изпълнението на Програма за управление на
отпадъци на община Венец за периода 2008-2013 г.

 Вносител :
 Нехрибан Ахмедова  –

                                                                                                Кмет на Община Венец
                9. Разглеждане на молби за отпускане на еднократна парична помощ за жители на
община Венец.

   10.Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - с.Венец:
                                                    БЕЙЗАТ ЯХЯ



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ,
ОБЛАСТ ШУМЕН

ПРОТОКОЛ
№ 12

С.ВЕНЕЦ
11.03.2009 година



Днес 11.03.2009 година от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Венец се проведе
заседание  на Общински съвет село Венец.

На заседанието присъстваха  15 общински съветници от общо 17  в ОбС.
Събранието е редовно на основание чл.27,ал.2 от ЗМСМА.
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха още : Нехрибан Ахмедова –

Кмет на Община Венец,  Илхан Сали –  зам.кмет на община,  Зюбейде Ибрям –  Секретар на
община  и  кметове на населени места.

Заседанието бе открито от Председателя на ОбС-Венец –Бейзат Яхя, който предложи
следния ,

Д Н Е В Е Н    Р Е Д  :

               1. Приемане на Отчет относно състоянието на престъпността и охраната на
обществения ред през 2008 г. в община Венец.

Вносител :
                                                                                   Гл.инсп. Тихомир Тодоров
                                                                                   Началник – ПУ Хитрино при РУ – гр.Шумен
              2.Приемане на  Бюджета за 2009 година на Община Венец.

   Вносител :
                                                                                     Нехрибан Ахмедова  –
                                                                                     Кмет на Община Венец

               3. Приемане на решение за съфинансиране на Проект “Красива България ” към МТСП
за Обект : “Частичен   ремонт на помещенията за здравно обслужване в община Венец в селата:
Борци, Боян, Буйновица, Венец, Габрица, Деница, Дренци, Изгрев, К.Петко, Осеновец,
Страхилица, Черноглавци и Ясенково”.

 Вносител :
 Нехрибан Ахмедова  –
 Кмет на Община Венец

              4. Одобряване на общата численост и структурата на общинска администрация с.Венец.
 Вносител :
 Нехрибан Ахмедова  –

                                                                                               Кмет на Община Венец

             5. Приемане на Решение за продажба на недвижим имот – масивна едноетажна
сграда състояща се от автоспирка и магазин със обща застроена площ от 52 м2, находящо
се в  с.Буйновица, община Венец.

 Вносител :
 Нехрибан Ахмедова  –

                                                                                                Кмет на Община Венец

            6. Приемане на Решение за отдаване под наем на помещение от Кметство
с.Ясенково, състояща се от 12 м2 за фризьорски салон.

 Вносител :
 Нехрибан Ахмедова  –

                                                                                                Кмет на Община Венец



                 7. Приемане на Наредба за управление на отпадъците на община Венец.
Вносител :
 Нехрибан Ахмедова  –

                                                                                                Кмет на Община Венец
                 8.Приемане на годишен отчет за изпълнението на Програма за управление на
отпадъци на община Венец за периода 2008-2013 г.

 Вносител :
 Нехрибан Ахмедова  –

                                                                                                Кмет на Община Венец
                9. Разглеждане на молби за отпускане на еднократна парична помощ за жители на
община Венец.
Предложения дневен ред бе приет с 15 гласа “ЗА” от общо гласували 15 общински съветници.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21,ал.1,т.23, съгласно чл.27,ал.3 от ЗМСМА от общо гласували 15 : с

15 гласа “ЗА”, Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 128
           На основание чл.21,ал.1,т 23  от ЗМСМА, Общински съвет с.Венец, Област Шумен
приема  Отчет относно състоянието на престъпността и охраната на обществения ред през 2008
г. в община Венец.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21,ал.1,т.6 , съгласно чл.27,ал.4 от ЗМСМА от общо гласували 15 :  с

14 гласа "за", без “против” и 1 глас “въздържал се”, Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 129
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7, чл. 12 и 30 от

Закона за общинските бюджети, чл. 9, ал. 2 и чл. 11 от Закона за общинския дълг и във връзка
с разпоредбите за ЗДБРБ за 2009 година, ПМС №27/09.02.2009 г. и писмо № ФО-
02/11.02.2009 г. на МФ  и Наредбата на общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ, Общинският съвет
с. Венец
1. Приема бюджета за 2009 г., както следва:
1.1. ПО ПРИХОДА                                            - 3 776 771 лв.
/разпределени по параграфи съгл.Приложение № 1/
в т.ч.
1.1.1. приходи за местни дейности:       -      1 232 298 лв.
1.1.1.1.собствени приходи                                                -   423 040 лв.
в т.ч. данъчни                                                                       -    75 800 лв.
         неданъчни                                                                    -   347 240 лв.
1.1.1.2. обща изравнителна субсидия                           -     429 400 лв.
1.1.1.3. целева субсидия за кап.разходи за финансиране на общински дейности
-        134 200 лв.
1.1.1.4. целева субсидия за кап.разходи – за изграждане и основен
ремонт на общински пътища           133 400 лв.
1.1.1.6. трансфер за зимно поддържане и снегопоч.   -  28 800 лв.
1.1.1.8. погасяване на главница по фин.лизинг       -     16 512  лв.
1.1.1.9. преходен остатък от 2008 г.      -     99 970 лв.
1.1.1.10. резерв 10% по чл. 17 и 18 от ЗДБРБ 2009 г. – 72 580 лв.

1.1.2. приходи от държавни трансфери                     2 544 473  -  лв.



в т.ч.
        - обща субсидия за делегирани дейности          - 2 342 995 лв.
        - преходен остатък  от 2008 г.          - 201 478 лв.
        - резерв 10% по чл. 17 и 18 от ЗДБРБ 2009 г.     -  234 299 лв.

1.1.3. разпределение на преходния остатък
№ Разпределение на преходния остатък Лева
1. Държавни дейност 201 478

1.  Салда на ОУ към 31.12.2008 г. 30 205
2. Целеви ср-ва от МИС - стихийни 86 483
3. Целеви ср-ва от ЦОИДУЕМ към МОН 9 341
4. Целеви ср-ва от НП “Оптимизация на
училищната мрежа” към МОН

38 063

5. Целеви ср-ва от МИС -ГЗ 9 304
6. Стипендии 4 998
7. Масова физкултура   617
8. Целеви ср-ва за компенсации за
вътрешноградски превози

1 326

9. Охрана 21 141
2. Общински дейности 99 970

1. ТБО 42 528
2. Общинска администрация - издръжка 13 893
3. Зимно поддържане и снегопочистване 10 614
4. Издръжка 32 935

ВСИЧКО: 301 448

1.2. ПО РАЗХОДА                                                                      - 3 776 771 лв.
в т.ч.:
държавни дейности        -  2 544 473  лв.
общински дейности        -  1 232 298 лв.
1.2.1. Разпределен по функции съгл. Приложение № 2;
1.2.2. Разпределен по параграфи съгл. Приложение № 3;
1.3. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА в размер на                 267 600 лв., съгласно приложен
поименен списък: утвърждава поименен списък на обектите, предвидени за строителство на
безобектовите машини и съоръжения, предвидени за доставка през 2009 година в рамките на
целевите средства съгласно Приложение № 6.

4. Приема следните лимити за разходи:
Лимит за представителни разходи в размер на 8 000 лв., в т.ч.

- за Кмет на Община Венец – 5 000 лв.
- за Председател на ОбС Венец – 3 000 лв.

Определя разходи за обслужване на дълга в размер на 3 111 лв.
/Не повече от 25% от собствени приходи и изравнителна субсидия/

5. Приема разчет за целеви разходи както следва:
За погребения съгл. чл.31 от ПМС № 27 по 30 лв. на лице;
За помощи по решение на ОбСъвет – 3 500 лв.

6. Утвърждава списък на длъжностите,  които имат право на транспортни разходи от
местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени



места – за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната
длъжност, за която няма кандидати от Община Венец /съгласно чл. 30 от ПМС №27/:

- учители и служители от общината;

 6.1. Утвърждава поименен списък на лицата по т. 6 и размера на средствата за заплащане на
разходите по автомобилния транспорт до 85 на сто. /§83, ал. 3 от ПМС №27/2009 г./
Приложение №.8 и 9 /

7. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:
- за читалищата – 78 430 лв.

Упълномощава Кмета да договори допълнителни условия по целевите разходи по т.7,
свързани с времето и начинът на предоставяне и отчитането на тези средства.

8. Определя численост на персонала и размера на средствата за работни заплати по
функции и дейности съгл. Приложение № 4.

9. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове съгласно Приложение № 5. /В
съответствие с прил. №9 към §39 от ЗДБРБ за 2009 г./

10. Приема финансовите сметки на общински предприятия, съгласно Приложение №7;
11. Приема план-сметка за таксата за битови отпадъци за 2009 г. съгласно Приложение

№10;
12. Определя /съгласно чл.  11  и при спазване изискванията по чл.  12  от ЗОД/  годишния

размер на плащанията по общинския дълг, съгласно Приложение №. 11А, 11Б.
13. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет

по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци;
14. Разходването на бюджетните средства се осъществява при съблюдаване на

изискванията на чл. 17 от ЗДБРБ за 2009 г.
15. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на:
“местни дейности” текущо да се ползват временни безлихвени заеми от извънбюджетни

сметки и фондове на общината,  като определя срок за възстановяване –  до края на
бюджетната година.

делегирани от държавата дейности да се отправи мотивирано искане  за предоставяне на
авансова сума от одобрената субсидия.

разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС
да се отправи мотивирано искане за ползване на безлихвен заем от централния бюджет.

16. Разходването на бюджетните средства се осъществява при съблюдаване на следните
приоритети:

-    разходи по обслужването на дълга;
- заплати;
- осигурителни вноски;
- стипендии;
- отопление, осветление, ВиК;
- други разходи;

17. Възлага на Кмета на общината:
Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните и третостепенни

разпоредители с бюджетни кредити;
Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване

на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система
за финансово управление и контрол;



Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на
общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и
стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от дейност в дейност в
рамките на една бюджетна група, без да изменя общия й размер и без  да се прехвърлят
кредити от държавни дейности в общински дейности;

При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на “държавни”
дейности, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово
предоставяне на одобрената субсидия;

Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и
разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора;

Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и
причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочените вземания в
определен размер /примерно, над 5% спрямо общинските приходи/, както и за просрочените
вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

Да предлага на общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят средства от един вид
разходи в друг вид разходи в делегираните от държавата дейности, с изключение на
разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие, че няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

Да се разпорежда с резервния кредит;
Да кандидатства за средства от структурни и други фондове на ЕС, по национални

програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на
общинския план за развитие и съфинансиране на общински програми и проекти и да
разработи бюджета на общината по пълна бюджетна класификация;

/Горепосочените Приложения са приложени към  Протокол № 12 на ОбС от проведеното
заседание на 11.03.2009 година /.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21,ал.1,т.6 , съгласно чл.27,ал.4 от ЗМСМА от общо гласували 15 :  с

14 гласа "за", без “против” и 1 глас “въздържал се”, Общински съвет с.Венец прие

РЕШЕНИЕ № 130

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, Общински съвет с.Венец, област Шумен приема
да се съфинансира Проект “Красива България” към МТСП за Обект “Частичен   ремонт на
помещенията за здравно обслужване в община Венец в селата: Борци, Боян, Буйновица, Венец,
Габрица, Деница, Дренци, Изгрев, К.Петко, Осеновец, Страхилица, Черноглавци и Ясенково”, в
размер на 80 002 лв.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21,ал.1,т.2 , съгласно чл.27,ал.4 от ЗМСМА от общо гласували 15 : с

14 гласа "за", без “против” и 1 глас “въздържал се”, Общински съвет с.Венец прие

РЕШЕНИЕ № 131

На основание чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА, Общински съвет с.Венец, област Шумен
одобрява следната обща численост и структура на Общинска администрация –Венец считано
от 01.03.2009 година :

Обща численост на персонала – 58 щ.бр;
Ръководство – 5 щ.бр;



ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция “Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”- 10

щ.бр;
Отдел “Общински приходи”- 6 щ.бр;

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция “Административно обслужване,проекти и инвестиции и ТСУ”- 15

щ.бр;

Секретар на МКБППМН – 1щ.бр;
Кметове на кметства – 12 щ.бр;
Старши спец. “АО”към Кметство -9 щ.бр;

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21,ал.1,т.8 , съгласно чл.27,ал.4 от ЗМСМА от общо гласували 15 : с

14 гласа "за", без “против” и 1 глас “въздържал се”, Общински съвет с.Венец прие

РЕШЕНИЕ № 132

На основание чл.21,  т.8  от ЗМСМА,  Чл.35  ал.1  от ЗОС и по реда на НРПСУРОИ,
Общински съвет с.Венец  приема:
1.Да се проведе явен търг за Продажба на недвижим имот –  масивна едноетажна сграда
състояща се от автоспирка и магазин със обща застроена площ от 52 м2, находящо се в
двора на училището представляващ имот УПИ-І, кв.19 по плана на с.Буйновица, ЧОС с
АОС №327 от 23.12.2008 година, със първоначална тръжна цена от 5200.00 лв. определена
цена от лиценциран оценител.

2.Възлага на Кмета на Община Венец организацията и провеждане на търга.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21,ал.1,т.8 , съгласно чл.27,ал.4 от ЗМСМА от общо гласували 15 с 14

гласа "за", без “против” и 1 глас “въздържал се”, Общински съвет с.Венец прие

РЕШЕНИЕ № 133

На основание чл.21, т.8 от ЗМСМА, Чл.14 ал.7 и 8 от ЗОС и по реда на НРПСУРОИ,
Общински съвет с.Венец  приема

1.Да се проведе явен търг за отдаване под наем на помещение от Кметство с.Ясенково,
състояща се от 12  м2  за фризьорски салон за срок от 5  /пет/  години и първоначална
месечна наемна  цена от  2 /два/ лева на кв.м.
2.Възлага на Кмета на Община Венец организацията и провеждане на търга.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21, ал.2, съгласно чл.27,ал. 3от ЗМСМА от общо гласували 15 : с 14

гласа "за", без “против” и 1 глас “въздържал се”, Общински съвет с.Венец прие

РЕШЕНИЕ № 134

На основание чл.  21,  ал.  2 от ЗМСМА,   във връзка с чл.  19 от ЗУО,  Общински съвет
с.Венец, област Шумен :



Приема Наредба за управление на отпадъците на община Венец. /Наредбата е приложена към
Протокол № 12 на ОбС от проведеното заседание на 11.03.2009 година /.

ПО ОСМА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

На основание чл.21, ал.1, т.12,  съгласно чл.27,ал. 3от ЗМСМА от общо гласували 15 : с 14
гласа "за", без “против” и 1 глас “въздържал се”, Общински съвет с.Венец прие

РЕШЕНИЕ № 135

На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 79 от Закона за опазване
на околната среда, чл.32 от Закона за управление на отпадъци, Общински съвет с.Венец,
област Шумен :
Приема Годишен отчет за изпълнението на Програма за управление на отпадъци на община
Венец за периода 2008 – 2013 г.. /Отчета е приложен към Протокол № 12 на ОбС от
проведеното заседание на 11.03.2009 година /.

ПО ДЕВЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21,ал.1,т.6, съгласно чл.27,ал.4 от ЗМСМА от общо гласували 15 : с 14

гласа "за", без “против” и 1 глас “въздържал се”, Общински съвет с.Венец прие

РЕШЕНИЕ № 136

На основание чл.21,л.1,т.6 от ЗМСМА , Общински съвет с.Венец, област Шумен
приема на долупосочените лица да се изплати сума в размер посочен по-долу  под формата на
еднократна финансова помощ :

1. Надие Шемседин Мустафа, с постоянен адрес с.Венец- 100 лв;
2. Васвие Хюсеин Мюсреф , с постоянен адрес с.Черноглавци -100 лв.;
3. Исмигюл Салиева Ваидова, с постоянен адрес с.Осеновец- 200 лв.;

Поради изчерпване на дневния ред в 12.30 часа заседанието бе закрито от
Председателя на ОбС – с.Венец – Бейзат Яхя.

ПРОТОКОЛИСТ: _______________
                        /Рубил РУФИЕВ/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: ________________
         /БЕЙЗАТ ЯХЯ /




