
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕЛО ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН

До
Общински съветник от

село ………………………….

П О К А Н А № 11

На основание чл.23,ал.2,т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ заседание на Общински съвет
село Венец, област Шумен на 19.02.2009 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 решение  относно : кандидатстване на Община Венец по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО005/08/1.12/01/07
“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
агломерации от 2000 до 10 000 е.ж.” на Оперативна програма “Околна среда 2007 –
2013 г.”

Вносител :
Нехрибан Ахмедова
Кмет на Община Венец

2. Разглеждане на докладна записка относно: проектно предложение “Изграждане на
смесена канализационна мрежа и ПСОВ в с. Ясенково и реконструкция на водопроводна
мрежа с. Ясенково – Запад” на Община Венец

Вносител :
Нехрибан Ахмедова
Кмет на Община Венец

 3. Приемане на решение  относно: осигуряване на доказателства за осигурено
финансиране на разходите по проект на ОПОС, чрез банково уверение.

Вносител :
Нехрибан Ахмедова
Кмет на Община Венец

4..Разни

Председател на ОбС- Венец: _______________
              /Бейзат ЯХЯ/



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ,
ОБЛАСТ ШУМЕН

ПРОТОКОЛ
№ 11

С.ВЕНЕЦ
19.02.2009 година



Днес 19.02.2009 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 решение  относно : кандидатстване на Община Венец по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО005/08/1.12/01/07
“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
агломерации от 2000 до 10 000 е.ж.” на Оперативна програма “Околна среда 2007 –
2013 г.”

Вносител :
Нехрибан Ахмедова
Кмет на Община Венец

2. Разглеждане на докладна записка относно: проектно предложение “Изграждане на
смесена канализационна мрежа и ПСОВ в с. Ясенково и реконструкция на водопроводна
мрежа с. Ясенково – Запад” на Община Венец

Вносител :
Нехрибан Ахмедова
Кмет на Община Венец

 3. Приемане на решение  относно: осигуряване на доказателства за осигурено
финансиране на разходите по проект на ОПОС, чрез банково уверение.

Вносител :
Нехрибан Ахмедова
Кмет на Община Венец

4..Разни

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 № 125

На основание чл.21,ал.1,т 23  от ЗМСМА, Общински съвет с.Венец, Област
Шумен  дава съгласие Община Венец да кандидатства за финансиране с проектно
предложение “Изграждане на смесена канализационна мрежа и ПСОВ в с. Ясенково и
реконструкция на водопроводна мрежа с. Ясенково – Запад” по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО005/08/1.12/01/07
“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
агломерации от 2000 до 10 000 е.ж.” на Оперативна програма “Околна среда 2007 –
2013 г.”

ПО ВТОРА 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 № 126

На основание чл.21,ал.1,т 23  от ЗМСМА, Общински съвет с.Венец, Област
Шумен  декларира, че проектно предложение “Изграждане на смесена канализационна
мрежа и ПСОВ в с.  Ясенково и реконструкция на водопроводна мрежа с.  Ясенково –
Запад” на Община Венец по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG161РО005/08/1.12/01/07 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в агломерации от 2000 до 10 000 е.ж.” на Оперативна
програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” отговаря на следния приоритет в Плана за
развитие на Община Венец за 2007 – 2013 година:

Приоритет 1: Създаване на условия за разтеж и заетост, ограничаване на бедността;
Спецефична цел 1.2: Развитие и модернизация на регионалната и местна
транспортна инфраструктура;
Мярка 1.2.2. Развитие и модернизация на водопроводната и канализационна мрежа в
населените места на Общината;

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД :

На основание чл.21,ал.1,т.10, съгласно чл.27,ал.4 от ЗМСМА от общо гласували
15 : с 15 гласа “ЗА”, Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 127

На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА, Общински съвет с.Венец , Област
Шумен приема :



1.Дава съгласие Община Венец да осигури доказателства за осигурено
финансиране на разходите по проекта преди тяхното възстановяване, както и
доказателства за разходи, които не се покриват от ОПОС чрез поемане на
общински дълг и получаване на кредит от ТБ ОББ АД – гр. Шумен, ако проектът
бъде финансиран по ОПОС, съобразно изискванията на нормативната уредба.

2.Дава съгласие Община Венец да осигури по настоящата процедура
предварително съгласие/уверение/намерение за финансиране на проект
“Изграждане на смесена канализационна мрежа и ПСОВ в с. Ясенково и
реконструкция на водопроводна мрежа с. Ясенково – Запад” на стойност
28 632 544.07 лв.  ,  по Процедура с референтен №: BG161PO005 08/1.12/01/07,
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.”  на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”от ТБ
ОББ АД – гр. Шумен за финансиране на горепосочените разходи.

3.Упълномощава Кметът на Община Венец да предприеме съответните
действия за изпълнение на настоящето Решение.

Поради изчерпване на дневния ред в 11.30 часа заседанието бе закрито от Председателя
на ОбС – с.Венец – Бейзат Яхя.

ПРОТОКОЛИСТ: _______________
                        /Рубил РУФИЕВ/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: ________________
         /БЕЙЗАТ ЯХЯ /


