ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ,
ОБЛАСТ ШУМЕН

ПРОТОКОЛ
№ 18
С.ВЕНЕЦ
21.12.2009 година

Днес 21.12.2009 година от 10.00 часа в заседателната зала на община
Венец се проведе заседание на Общински съвет село Венец.
Заседанието официално бе открито от страна на г-н Бейзат Яхя Председателя на ОбС-Венец .
На заседанието присъстваха 17 общински съветници от общо 17 в
ОбС.
Освен общинските съветници на заседанието присъстваха още :
Нехрибан Ахмедова – Кмет на Община Венец, Илхан Сали – Зам. Кмет,
Хатидже Исуф – Директор на Д-я „ФСД и УС”, Рубил Халимов – Началник
отдел “Общински приходи” и кметове на населени места.
Заседанието бе открито от Председателя на ОбС-Венец –Бейзат Яхя,
който предложи следния,
ДНЕВЕН

РЕД :

1. Разглеждане на Докладна записка относно: Определяне на такса
“Битови отпадъци” в Община Венец за 2010 г.
Вносител:
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
2. Разглеждане на Докладна записка относно: Приемане на Наредба за
определяне размера местните данъци.
Вносител:
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
3. Разглеждане на Докладна записка относно: Приемане на общинска
стратегия за развитие на социалните услуги в Община Венец за
периода 2010 – 2015 г.
Вносител:
Зюбейде Кьосева –
Старши експерт «Образование,
Култура и СД»
4. Разглеждане на Докладна записка относно: Допълнение и изменение
на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Венец / приета съгласно
чл. 9 от ЗМДТ и Решение № 286 от 06.03.2003 г., изм. и доп. с Реш.
09 от 17.12.2007 г. и Реш. №120 от 20.01.2009 г.
Вносител:
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец

5. Разглеждане на Докладна записка относно: Съдействие за
провеждане на заседания на сформираният обществен съвет на
основание чл.52, ал.1 от ППЗСП в община Венец.
Вносител:
Директор Д”СП”
Б. Хюсеин
6. Разглеждане на Докладна записка относно: Приемане на решение за
участие на община Венец в учредяване на организация с нестопанска
цел с дейност в обществена полза съгласно изискванията на Ос 4 –
ЛИДЕР от Програма за развитие на селските райони за периода
2007-2013 г. и проект «Придобиване на умения и постигане на
обществена активност на територията за потенциални местни
инициативни групи в община Венец и Хитрино», Договор № РД 50190/03.06.2009 г.
Вносител:
Зюбейде Кьосева –
Старши експерт «Образование,
Култура и СД»
7. Разглеждане на Докладна записка относно: Решение за подписване
на споразумение за сътрудничество между Община Венец,
Министерство на културата, Програма за развитие на Организацията
на Обединените Нации / ПРООН / и следните читалища на
територията на общината:
1.Народно читалище «Изгрев» с. Венец.
2.Народно читалище «Г.С. Раковски» с. Ясенково.
3.Народно читалище «Съзнание» с. Черноглавци.
Вносител:
Зюбейде Кьосева –
Старши експерт «Образование,
Култура и СД»
8. Разглеждане на Докладна записка относно: Ползване на безлихвен
заем между бюджетни и извънбюджетни сметки.
Вносител:
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец

9. Разглеждане на Докладна записка относно: Кандидатстване с
проектно предложение по мярка 313 «Насърчаване на
туристическите дейности» на «Програма за Развитие на селските
райони 2007-2013 г.»
Вносител:
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
10.Разглеждане на Докладна записка относно: Приемане на Програма за
развитие на туризма в Община Венец за периода 2010 -2011 г. и
приемане на Правилник за дейността на Консултативния съвет по
туризъм в Община Венец.
Вносител:
Илхан Сали –
Зам. Кмет на Община Венец
11. Разглеждане на Докладна записка относно: Изплащане от собствени
средства за превоз на ученици.
Вносител:
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
12.Разглеждане на Докладна записка относно: Изработване на ПУП –
частично изменение на плана за регулация за УПИ ІІІ -439 кв.36 по
плана на с. Ясенково, общ. Венец.
Вносител:
Илхан Сали –
Зам. Кмет на Община Венец
13.Разглеждане на докладни записки относно отдаване под наем на
помещения общинска собственост.
14.Разглеждане на молба за отпускане на персонална пенсия.
15. Разглеждане на молби за еднократна помощ .

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Бейзат Яхя даде думата на кмета на
общината г-жа Нехрибан Ахмедова да запознае присъстващите с промените
в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги в община.

г-жа Нехрибан Ахмедова – Кмет на Община Венец: Промяната в Наредбата
се състои в намаляването на общите промили за всички населани места.
Както ви е ясно, промилите за 2009 г. бяха драстично увеличени поради
факта, че бяхме предвидили закупуването на сметоизвозващ камион и
съдове за битови отпадъци. Кандидатствахме в ПУДООС за сметоизвозващ
камион, но отговорът беше отрицателен. В резултат на това ние закупихме
камион със собствени средства за сметосъбиране и сметоизвозване на
стойност 102 000 лв.
Председателят на Общински съвет г-н Бейзат Яхя даде думата на:
г-жа Хатидже Исуф – Директор на Д-я “ФСД”: Съгласно план-сметката
общата събираемост на такса „битови отпадъци” в община Венец е 52%, по
последни данни имаме 109 000 лв. несъбрана такса „Битови отпадъци”. Да
се надяваме, че намаляването на промилите ще увеличи събираемостта.
г-жа Салиха Кърджалъ – общински съветник : Според мен намаляването на
промилите наистина ще окаже благоприятно влияние върху събираемостта,
това ще активизира хората, но първо ние трябва да разясним нашата
политика.
г-н Бейзат Яхя – председател на ОбС : Аз предлагам служителите от
данъчното периодично да обикалят селата и да събират таксите, само по
този начин може да увеличим събираемостта на такса „битови отпадъци”.
Ридван Ахмед – кмет на с. Ясенково поиска обяснение относно по-високите
промили за с. Ясенково в сравнение с другите населени места.
г-жа Хатидже Исуф – Директор на Д-я “ФСД” се зае да разясни този въпрос,
като обясни, че промилите за всяко населено място се изчисляват на база
данъчна оценка на имотите.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за
местните данъци и такси, от общо гласували 17: с 17 гласа „ЗА”, без
„против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 173
1. Утвърждава план-сметка за размера на необходимите средства и
определя такса “Битови отпадъци” за дейностите сметосъбиране,
сметоизвозване и ползване на депо за ТБО, както следва:

УСЛУГИ чл.66 от ЗМДТ и промили

№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Населено
Данъчни
място
оценки
с.Ясенково
3635450
с.Борци
1076450
с.Боян
661820
с.Буйновица
476420
с.Венец
2552130
с.Габрица
667540
с.Деница
338490
с.Дренци
533870
с.Изгрев
1343420
с.К.Петко
1091340
с.Осеновец
843460
с.Страхилица
188400
с.Черноглавци
944080
ОБЩО

14352870

Недобори
от
минали
години
25976
7663
4494
4105
12072
7238
1761
4660
16540
8295
4823
1041
11041
109709

количество
отпадък в
1 бр
бр контейнери
Общо
контейнер кол. ТБО
х2

Годишно
количество
битови
отпадъци
в тонове
697
214
122
94
294
131
45
110
253
219
128
30
159

Събиране
на ТБО ,
транспорт и
ФРЗ до депо
/тон x 19.64
лв/
13689
4203
2396
1846
5774
2573
884
2160
4969
4301
2514
589
3123

Промил за
събиране на
битови отпадъци
и
транспортирането
им до депо
3,77
3,90
3,62
3,88
2,26
3,85
2,61
4,05
3,70
3,94
2,98
3,13
3,31

2496

49021,44

3,42

73207,68

5,10

среден разход на
гориво

общ
разход
на
гориво

ед. Цена
гориво

бр. на
курсовете
месечно

Промил за
Депо
/29,33 x обезвреждане
в депа
тон/
20443,01
5,62
6276,62
5,83
3578,26
5,41
2757,02
5,79
8623,02
3,38
3842,23
5,76
1319,85
3,90
3226,3
6,04
7420,49
5,52
6423,27
5,89
3754,24
4,45
879,9
4,67
4663,47
4,94

Необх
одима ОБЩ
сума ПРОМИЛ
34132
9,39
10480
9,74
5974
9,03
4603
9,66
14397
5,64
6415
9,61
2204
6,51
5387
10,09
12389
9,22
10724
9,83
6268
7,43
1469
7,80
7786
8,25
12222
9,1
8,52

Общо
разхо
ди

стар
пром
ил
15,62
16,02
15,21
15,64
9,33
15,69
10,12
16,48
15,24
15,56
12,18
11,76
13,51
13,99

разлика
6,23
6,28
6,18
5,98
3,69
6,08
3,61
6,39
6,02
5,73
4,75
3,96
5,26
5,47

344 бр.бобър

2502 бр.мева

350 кг

35 кг

ВСИЧКО

Бр.служители
2

120 400

87 570

207 970
средномесечна
заплата
350 лв

общо
разходи
ФРЗ
700 лв

14

14
Общо
разходи за
гориво на
месец

80 л. за 7 т.ТБО
1120
при работна фаза л/месец
50 л. среднопълен курс
транспорт до
депо

130 л./ курс

Общ ТБО за
депониране
в тонове
Такса депо
208
29.33 лв/т.

700
л/месец

1 820 лв

1,86 лв/л.

2
083,2
лв

1,86 лв/л.

1302
лв.
3385.
2лв/м
есец

Общо
разход
6 100

1. КСС е направена съгласно Зап.№ 239/ 27.10.2009 г..на кмета на Общината за извоз и транспорт- 2 пъти месечно от населените места
2. Сумата от 19.64 лв/т. включва събиране,транспорт и ФРЗ на 1 бр. шофьори и 1 бр. помощен персонал за 208 т.месечно
3Брой курсове за изчислени като населените места са районирани в 7 района според географското им разположение.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет г-н Бейзат Яхя даде думата на:
г-жа Хатидже Исуф – Директор на Д-я “ФСД”: Като малка община сме
зависими от събираемостта на местните данъци и такси и в тази връзка
правим актуализации всяка година, като промените ги правим, ръководейки
се от размера на таксите в съседните общини.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за
местните данъци и такси, от общо гласували 17: с 17 гласа „ЗА”, без
„против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 174
1. Приема Наредба за определяне размера на местните данъци за 2010 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане, във връзка
с чл.36 и чл.36а от Правилника за прлагане на Закона за социално
подпомагане, от общо гласували 17: с 17 гласа „ЗА”, без „против” и без
„въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 175
Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община
Венец за периода 2010 – 2015 година – Приложение №1 неразделна част от
настоящото Решение.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21,ал.1,т.7 и ал.2 от ЗМСМА, от общо гласували 17: с 17
гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец
прие
РЕШЕНИЕ № 176
Приема в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цени на услугите на територията на Община Венец да бъдат направени
изменения и допълнения и да бъдат включени нови видове административни
услуги и съответните им цени, съгласно приложение № 1 към настоящата
докладна записка.

Приложение № 1
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ
ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
С. ВЕНЕЦ
В Раздел ІІІ “Такси за технически услуги” се правят следните
изменения и допълнения:
1. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
– 8.00 лв.
2. Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за
недвижими имоти – общинска собственост – 10.00 лв.
3. Издаване на удостоверение относно отчуждаване на имот – 10.00 лв.
4. Издаване на удостоверение за отписан / деактуван / или за възстановен
общински имот – 8.00 лв.
5. Приемане на документи и прекратяване на собственост върху недвижим
имот – 8.00 лв.
6. Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост – 8.00 лв.
7. Издаване на заверени копия от документи относно общинска
собственост – 5.00 лв.
8. Справка по актовите книги – 5.00 лв.
9. Справка относно разпределение на идеални части от общите части на
сгради с етажна собственост – 5.00 лв.
10. Справка за извършени сделки с имоти общинско собственост – 5.00 лв.
11. Допускане / разрешаване / на изработване на подробен устройствен
план – от 15.00 на 30.00 лв. за ФЛ и 50.00 лв. за ЮЛ
12. Издаване на виза проектиране – от 20.00 на 25.00 лв. за ФЛ и от 30.00
на 35.00 лв за ЮЛ
13. Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване
удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи ІV и V
категория – 30.00 лв.
14. Съгласуване на идеен инвестиционен проект – 20.00 лв.
15. Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които
се издава разрешение за строеж – 30.00 лв.
16. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване
на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез
Общински експертен съвет – 40.00 лв.
17. Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен
проект – 10.00 лв.
18. Изготвяне на справки относно изменения на устройствени планове и
схеми – 5.00 лв.

19. Съгласуване на инвестиционни проекти за благоустрояване и обекти на
техническата инфраструктура – 30.00 лв.
20. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти – 20.00 лв.
21. Произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение на
подробен устройствен план – 15.00 лв.
22. Издаване на разрешение за строеж – от 25.00 лв. на 30.00 лв.
23. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за
издаване на разрешение за строеж за проводи на инженерната
инфраструктура – 30.00 лв.
24. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път
– 30.00 лв.
25. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти – 20.00
лв.
26. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот – 10.00 лв.
27. Приемане и заверяване екзекутивна документация – 10.00 лв.
28. Издаване на разрешения за строеж без одобряване на инвестиционни
проекти от 15.00 лв. на 20.00 лв.
29. Издаване на разрешения за строеж в земеделски земи от горския фонд
без промяна на предназначението – 20.00 лв.
30. Издаване на удостоверение за възникнало сервитутно право – 8.00 лв.
31. Включване на земеделски земи в границите на урбанизационите
територии – 20.00 лв.
32. Допускане / разрешаване / изработването на комплексен доклад за
инвестиционна инициатива – 20.00 лв.
33. Разрешаване и комплексен проект за инвестиционна инициатива –
25.00 лв.
34. Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда –
10.00 лв.
35. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца –
10.00 лв.
36. Издаване на скица за недвижим имот – от 10.00 лв. на 15.00 лв.
37. Изготвяне на копия от кадастрален план / кадастрална листа, ръчна
скица, разписна книга и извадка от ЗРП / подобрен устройствен план / 8.00 лв.
38. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените
строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на
застрояването – 15.00 лв.
39. Съгласуване на скица с подземен кадастър – 10.00 лв.
40. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план –
8.00 лв.
41. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в
действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от

ЗУТ – 8.00 лв.
42. Съгласуване на доброволна делба – 8.00 лв.
43. Издаване на удостоверение за търпимост – 30.00 лв.
В Раздел ІV “Такси за административни услуги” се правят следните
изменения и допълнения:
1. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат – 7.00 лв.
2. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат –
7.00 лв.
3. Издаване на препис – извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
– 7.00 лв.
4. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско
състояние – 7.00 лв.
5. Издаване на удостоверение за наследници – 7.00 лв.
6. Издаване на удостоверение семейно положение – 7.00 лв.
7. Издаване на удостоверение за родствени връзки – 7.00 лв.
8. Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице –
7.00 лв.
9. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на
граждански брак с чужденец в чужбина – 20.00 лв.
10. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на
граждански брак с чужденец в Република България – 20.00 лв.
11. Издаване на удостоверение за постоянен адрес – 7.00 лв.
12. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес – 7.00 лв.
13. Издаване на удостоверение за настоящ адрес – 7.00 лв.
14. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес – 7.00 лв.
15. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – 10.00 лв.
16. Издаване на преписи на удостоверения или на преписи -извлечения от
съставени актове за гражданско състояние – 5.00 лв.
17. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани,
които имат актове съставени в чужбина – от 25.00 лв. на 30.00 лв.
18. Издаване на удостоверения за вписване в регистрите на населението на
чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец или на лице без
гражданство – от 15.00 лв. на 30.00 лв.
19. Установяване на наличие на българско гражданство – 40.00 лв.
Нов раздел V “Услуги местни данъци и такси”
1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и
незавършено строителство – за ЮЛ от 15 на 20 лв., за ФЛ – от 10
на 15.00 лв.

2. Издаване на удостоверение за удостоверение за данни, декларирани по
Закона за местните данъци и такси – 8.00 лв.
3. Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследство – 8.00 лв.
4. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства –
8.00 лв.
5. Издаване на дубликат от подадена данъчна декларации – 8.00 лв.
6. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по
Закона за местните данъци и такси – 8.00 лв. за ФЛ и 10.00 лв. за ЮЛ
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Председателят на Общински съвет даде думата на:
г-жа Берие Хюсеин – Директор Дирекция “Социално подпомагане” община
Венец: За упражняване на обществен контрол при осъществяване на
дейностите по социално подпомагане с решение на общинският съвет трябва
да се създаде обществен съвет, който да осъществява контрол върху
качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и
стандарти. Комисията трябва да се състои от най-малко трима души.
г-н Бейзат Яхя – Председател на ОбС : Аз предлагам комисията да се състои
от трима души, от които един председател и двама членове, като свикването
на комисията да става по предложение на председателя.
г-н Недживет Халим – общински съветник взе отношение по въпроса, като
предложи г-н Бейзат Яхя за председател на обществения съвет за
упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите по
социално подпомагане и предложи той като такъв да избере другите двама
членове но комисията.
Предложението бе одобрено от всички съветници. Те единодушно избраха гн Бейзат Яхя за председател на комисията. Той от своя страна избра Рубил
Халимов – н-к отдел “ОП” и Ридван Ахмед – кмет на с. Ясенково за членове
на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при
осъществяване на дейностите по социално подпомагане
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, съгласно чл.52, ал.1 от ППЗСП, от
общо гласували 17: с 17 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”,
Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 177
Да се създаде обществен съвет със следните функции:
1. съдейства за провеждането на политиката по социално подпомагане
в общината;

2. обсъжда регионални стратегии, програми и проекти, свързани със
социалното подпомагане;
3. съдейства за координиране на дейността по предоставяне на
социални услуги на физически лица, регистрирани по Търговския
закон и на юридически лица;
4. осъществява контрол върху качеството на социалните услуги в
съответствие с утвърдените критерии и стандарти;
5. дава становище за откриване и закриване на специализирани
институции за социални услуги в територията на общината.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА от общо гласували 17: с 17 гласа
„ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 178
1. Общински съвет с. Венец дава съгласие за участие на община Венец
в учредяване на организация с нестопанска цел с дейност в
обществена полза – Местна инициативна група.
2. Определя представител на община Венец в организацията с
нестопанска цел с дейност в обществена полза – Местна
инициативна група – Кмета на общината Г-жа Нехрибан Ахмедова.
3. Възлага на Нехрибан Ахмедова – Кмет на Община Венец да
предприеме всички необходими
действия по учредяване на
организация с нестопанска цел с дейност в обществена полза –
Местна инициативна група.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА от общо гласували 17: с 17 гласа
„ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 179
1. Община Венец да участва като партньор на местно ниво в Проект №
00071115 – Програма „Глобални библиотеки – България”.

2. Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по
Програмата, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото
Решение.
3. В изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото Решение упълномощава
Кмета на Община Венец да подпише от името на общината съответните
Споразумения за сътрудничество (Приложение № 1) между общината,
Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и следните
читалища на територията на общината:
ü Народно Читалище „Изгрев” с. Венец.
ü Народно Читалище „Г.С.Раковски” с. Ясенково.
ü Народно Читалище „Съзнание” с. Черноглавци.
4.
Задължава Кмета на Община Венец да информира периодично
Общинския съвет за изпълнението на Програмата на местно ниво.
5.
Възлага контрола по изпълнение на настоящото Решение на
Постоянната комисия по образование и култура към Общински съвет с.
Венец.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 40 от ЗОБ и Наредбата на
общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ и чл. 17 от Закона за общинския дълг, от
общо гласували 17: с 17 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”,
Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 180
1. Община Венец да ползва временен безлихвен заем между бюджетни

и извънбюджетни сметки по проект „BG 161PO001/4.1-01/2007/024
„Ремонт, внедряване мерки за енергийна ефективност в част от
образователните институции в община Венец, в подкрепа на
устойчивото местно развитие”.
2. Временният безлихвеният заем да се възстанови до края на
бюджетната 2010 година.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, от общо гласували 17: с 17 гласа
„ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие

РЕШЕНИЕ № 181
Общински съвет с.Венец, Област Шумен декларира, че следното
проектно предложение на Община Венец за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ:
· по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности” на „Програма за
Развитие на селските райони 2007-2013 г” :
„Изграждане на Информационен център в с. Венец, община Венец”
ОТГОВАРЯ на следните приоритетни мерки в Програмата за развитие на
туризма в Община Венец за 2010-2011 година:
1. Изграждане на културно-информационен център (КИЦ) във Венец, с
контролираща функция върху туристическия поток;

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и съгласно изискванията на чл.10 ал.1 от Закона за
туризма и писмо № 08-00-24/23.11.2009 г. на Областен управител на Област
Шумен, от общо гласували 17: с 17 гласа „ЗА”, без „против” и без
„въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 182
1. Приема Програма за развитие на туризма в Община Венец, за
периода 2010-2011 г.
2. Приема Правилник за дейността на Консултативния съвет по
туризъм в Община Венец.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 82, ал. 2 от ПМС №27/2009 г. за изпълнение на
ЗДБРБ за 2009 г. и във връзка с чл. 32 от Наредба №2 от 31.03.2006 г. за
условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на
намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния
транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории

пътници, от общо гласували 17: с 17 гласа „ЗА”, без „против” и без
„въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 183
1. При недостиг на средства за превоз на ученици, отпуснати от
Министерството на финансите, разликата да се изплати от собствени
средства.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
След положително становище от страна на съветниците от с. Ясенково по
издаването на заповедта за изработването на ПУП се прие предложението,
разходите по цялата процедура да бъдат за сметка на Ридван Рафи Шабан.
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, съгласно чл.110 ал.1 т.5,
чл.128 ал.1,3, чл.129 ал.1,2 и на чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, от общо гласували 17:
с 17 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет с.
Венец прие
РЕШЕНИЕ № 184
1.Да бъде изработен ПУП – частично изменение на плана за
регулация за УПИ ІІІ-439 кв.36 по плана на с.Ясенково, общ.Венец
2.Упълномощава кмета на общ.Венец да издава заповед за допускане
изработване на ПУП – парцеларен план.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21, ал.8 от ЗМСМА, от общо гласували 17: с 17 гласа „ЗА”,
без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 185
І.
1. Да се проведе явен търг за отдаване под наем на помещение от Младежки
дом с. Ясенково, състоящо се от 80 м2 за Магазин за строителни материали
за срок от 5/пет/ години и първоначална месечна наемна цена от 2.00 лева на
квадратен метър.
2. Възлага на Кмета на Община Венец организацията и провеждане на търга.

ІІ.
1. Да се проведе явен търг за отдаване под наем на помещение от Младежки
дом с. Ясенково, състоящо се от 17 м2 за Магазин за хранителни стоки за
срок от 5/пет/ години и първоначална месечна наемна цена от 2.00 лева на
квадратен метър.
2. Възлага на Кмета на Община Венец организацията и провеждане на търга.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
г-н Бейзат Яхя – Председател на ОбС : Има подадена молба от лицето
Небает Фикретова Шабан за одобряване отпускането на персонална пенсия
на детето й, предлагам да се направи предложението пред Министерски
съвет.
На основание чл.21,ал.1,т.23, съгласно чл.27, ал.3 от ЗМСМА, от общо
гласували 17: с 17 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински
съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 186
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.7, ал.2, т.1 и ал.4, т.3 от
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет с.Венец,
област Шумен дава съгласие Министерски съвет да отпусне персонална
пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване на детето:
Небие Айдън Исмаил с ЕГН: 9912208751, с постоянен адрес: с.
Ясенково, община Венец, област Шумен, ул.”Родопи” №1
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, съгласно чл.27, ал.3 от ЗМСМА, от
общо гласували 17: с 17 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”,
Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 187
На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, съгласно чл.27, ал.3 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
финенсова помощ:
1. Да се отпусне парична помощ на следните лица:

Исмаил Шефкет Шабан, с. Боян, ЕГН:4607178842 – 100 лв.
Хюсеин Али Мустафа, с. Капитан Петко, ЕГН:5708028781 – 50 лв.
Мехмед Мухидин Халим, с. Капитан Петко, ЕГН:6409278765 – 50 лв.
Емине Хюсеин Мустафа, с. Ясенково, ЕГН:6105188810 – 50 лв.
Якуб Хасан Якуб, с. Габрица, ЕГН:6902068744 – 50 лв.
Ширин Исуф Хюсеин, с. Габрица, ЕГН:7109068820 – 50 лв.
Шефкет Бейтула Хасан, с. Осеновец, ЕГН:4209208725 – 50 лв.
Енвер Мехмед Хюсеин, с. Изгрев, ЕГН:8809308786 – 50 лв.
Вилдание Сали Хюсеин, с. Осеновец, ЕГН:6103208836 – 100 лв.
Вайде Ахмедова Хасанова, с. Осеновец, ЕГН:5410018910 – 50 лв.
2. Да се отпусне парична помощ на следните лица, болни от хронична
бъбречна недостатъчност:
Ахмед Хюсеинов Ахмедов, с. Габрица, ЕГН:4410268728 – 50 лв.
Куню Стоянов Георгиев, с. Венец, ЕГН:4210108764 – 50 лв.
Тасин Мехмедов Стоянов, с. Венец, ЕГН:4503108720 – 50 лв.
Ружди Мустафа Хасан, с. Изгрев, ЕГН:6301088868 – 50 лв.
Поради изчерпване на дневния ред в 12.00 часа заседанието бе
закрито от Председателя на ОбС – с.Венец – Бейзат Яхя.
Председател на
ОбС - Венец : ____________
/Бейзат ЯХЯ/
Протоколист : ______________
/Фатме Сали/

