ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕЛО ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН
До
Общински съветник от
село ………………………….

П О К А Н А № 13
На основание чл.23,ал.2,т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ заседание на Общински съвет
село Венец, област Шумен на 06.04.2009 година от 10.00 часа в заседателната зала на
Общинска администрация село Венец при следния
ДНЕВЕН РЕД :
1. Обсъждане на Решение № 131 по протокол № 12 от 11.03.2009 година за
одобряване на общата численост и структура на Общинска администрация – Венец.
2. Обсъждане на Решение № 133 по протокол № 12 от 11.03.2009 година за
провеждане на явен търг за отдаване под наем на помещение от кметство с.Ясенково.
3. Разглеждане на Докладна записка относно: Подготовка на пакет от
документи за искане за кредит за изпълнение на одобрен проект по оперативна
програма „Регионално развитие”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG161PO001/4.1.-01./2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и
рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно
развитие”, Проект „Ремонт, внедряване мерки за енергийна ефективност в част от
образователните институции в община Венец, в подкрепа на устойчивото местно
развитие”от Фонда за органите на местно самоуправление /”ФЛАГ” ЕАД/
Вносител :
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
4. Разглеждане на Докладна записка относно: кандидатстване с проектно
предложение по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” на „Програма за
Развитие на селските райони 2007-2013 г”.
Вносител :
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
5. Разглеждане на Докладна записка относно : кандидатстване с проектно
предложение по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” на „Програма за
Развитие на селските райони 2007-2013 г”.
Вносител :
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
6. Разглеждане на молби за отпускане на еднократна парична помощ за
болни от хронична бъбречна недостатъчност.
7.Разни
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - с.Венец:
БЕЙЗАТ ЯХЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ,
ОБЛАСТ ШУМЕН

ПРОТОКОЛ
№ 13
С.ВЕНЕЦ
06.04.2009 година

Днес 06.04.2009 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 ,
ДНЕВЕН РЕД :
1. Обсъждане на Решение № 131 по протокол № 12 от 11.03.2009 година за
одобряване на общата численост и структура на Общинска администрация – Венец.
2. Обсъждане на Решение № 133 по протокол № 12 от 11.03.2009 година за
провеждане на явен търг за отдаване под наем на помещение от кметство с.Ясенково.
3. Разглеждане на Докладна записка относно: Подготовка на пакет от
документи за искане за кредит за изпълнение на одобрен проект по оперативна
програма „Регионално развитие”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG161PO001/4.1.-01./2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и
рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно
развитие”, Проект „Ремонт, внедряване мерки за енергийна ефективност в част от
образователните институции в община Венец, в подкрепа на устойчивото местно
развитие”от Фонда за органите на местно самоуправление /”ФЛАГ” ЕАД/
Вносител :
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
4. Разглеждане на Докладна записка относно: кандидатстване с проектно
предложение по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” на „Програма за
Развитие на селските райони 2007-2013 г”.
Вносител :
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
5. Разглеждане на Докладна записка относно : кандидатстване с проектно
предложение по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” на „Програма за
Развитие на селските райони 2007-2013 г”.
Вносител :
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
6. Разглеждане на молби за отпускане на еднократна парична помощ за болни
от хронична бъбречна недостатъчност.
7.Разни
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21,ал.1,т.2 , съгласно чл.27,ал.4 от ЗМСМА от общо гласували
15 : с 15 гласа "за", без “против” и без “въздържал се”, Общински съвет с.Венец прие
РЕШЕНИЕ № 137

1. Отменя Решение № 131 по Протокол 12 на Общински съвет с.Венец от
проведеното заседание на 11.03.2009 година за одобряване на общата численост и
структура на Общинска администрация – с.Венец.
2. 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”- 12 щ.бр;
Отдел “Общински приходи”- 6 щ.бр;
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция “Проекти и инвестиции и ТСУ”- 13 щ.бр;
Секретар на МКБППМН – 1щ.бр;
Кметове на кметства – 12 щ.бр;
Старши спец. “АО”към Кметство -9 щ.бр;
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21,ал.1,т.8 , съгласно чл.27,ал.4 от ЗМСМА от общо гласували
15 : с 15 гласа "за", без “против” и без “въздържал се”, Общински съвет с.Венец прие
РЕШЕНИЕ № 138
1. Отменя Решение № 133 по Протокол 12 на Общински съвет с.Венец от
проведеното заседание на 11.03.2009 година за провеждане на явен търг за отдаване
под наем на помещение от кметство с.Ясенково.
2. На основание чл.21, ал.1, 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 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", без “против” и без “въздържал се”, Общински съвет с.Венец прие
РЕШЕНИЕ № 139
На основание на чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Глава четвърта „Поемане на общински
дълг” и чл. 19 а от Закона за общинския дълг, Общински съвет с. Венец приема
1. Община Венец поема краткосрочен общински дълг за реализация на проект:
„Ремонт, внедряване мерки за енергийна ефективност в част от образователните
институции в община Венец, в подкрепа на устойчивото местно развитие”,
приоритетна ос „Местно развитие и сътрудничество”, операция „Дребномащабни местни

инвестиции”, по схема BG161PO001/4.1.-01./2007 „Подкрепа за осигуряване на
подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво
местно развитие”, по Оперативна програма „Регионално развитие” на МРРБ при следните
параметри:
· Максимален размер на дълга – 600 000 /шестстотин хиляди/ лева;
· Валута на дълга – лева;
· Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
· Срок на погасяване – до 6 месеца след изтичане на срока на договора с УО, с
възможност за предсрочно погасяване с предизвестие изцяло или на части, без
наказателни санкции;
· Условията за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия
орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.101/2007/024;
· Максимален лихвен процент – съгласно условията на Фонд ФЛАГ, но не повече
от 10 % годишно;
· Начисляване и плащане на лихвите – всеки месец, считано от деня на усвояване
на първата сума на заема, в размер на договорения лихвен процент;
· Наказателна надбавка при просрочие – съгласно условията на Фонд ФЛАГ, но
не повече от 5 % надбавка;
· Други такси и комисионни /вкл. и такса за ангажимент/ - съгласно условията на
Фонд ФЛАГ;
· Начин и срок за усвояване – на траншове до 11.2009 г.
· Начин на обезпечение на кредита
- Учредяване на залог върху бъдещи вземания по Договор за безвъзмездна
помощ № BG161PO001/4.1-01/2007/024, сключен с Управляващия орган
ОП “Регионално развитие”, и
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6, т.
1 от ЗОД и върху общата изравнителна субсидия за местни дейности по
чл. 34, ал.1, т. 3 от ЗОБ, разрешени от закона;
2. Упълномощава Кмета на Община Венец да отправи искане към Министерството
на финансите за възстановяване на част/изцяло разходите по обслужване на дълга към
“Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД.
3. Общински съвет с. Венец възлага и делегира права на Кмета на Община Венец
да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка –
“Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и
да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на
решението по т. 1.
ПО ЧЕТВЪРТА 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", без “против” и без “въздържал се”, Общински съвет с.Венец прие
РЕШЕНИЕ № 140
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет с.Венец, Област
Шумен декларира, че следното проектно предложение на Община Венец за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
· по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” на „Програма за Развитие
на селските райони 2007-2013 г” :

„Реконструкция на ключови улици в община Венец”, включващ следните населени места
– с. Капитан Петко /ул. “Победа” и ул. “Приказна”/, с. Деница /ул. “Дружба”/, с. Боян /ул.
“Цар Калоян”, ул. “Херсон” и ул. “Кишинев”/;
ОТГОВАРЯ на следните приоритети в Плана за развитие на Община Венец за
2007-2013 година :
Приоритет 1: Създаване на условия за растеж, заетост, ограничаване на бедността.
Специфична цел 1.2: Развитие и модернизация на физическата инфраструктура.
Мярка 1.2.1: Развитие и модернизация на регионалната и местна транспортна
инфраструктура.
Проектното предложение е в пряка връзка и с:
Приоритет 2: Интегрирано развитие на селищните територии и повишаване
привлeкателността и качеството на живот в Общината.
Специфична цел 2.1:Повишаване качеството на живот и работа в Общината.
Мярка 2.1.1: Благоустрояване на населените места.
ПО ПЕТА 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", без “против” и без “въздържал се”, Общински съвет с.Венец прие
РЕШЕНИЕ № 141
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински съвет с.Венец, Област
Шумен декларира, че следното проектно предложение на Община Венец за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ:
· по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” на „Програма за Развитие
на селските райони 2007-2013 г” :
„Реконструирани улици - подобрена жизнена среда в селата Буйновица и Осеновец от
община Венец”, включващ следните улици: с. Буйновица - ул. “Добруджа” и ул. “Васил
Левски”, с. Осеновец - ул. “19-ти май”, ул. “Берлин” и ул. “Еделвайс”;
ОТГОВАРЯ на следните приоритети в Плана за развитие на Община Венец за 2007-2013
година :
Приоритет 1: Създаване на условия за растеж, заетост, ограничаване на бедността.
Специфична цел 1.2: Развитие и модернизация на физическата инфраструктура.
Мярка 1.2.1: Развитие и модернизация на регионалната и местна транспортна
инфраструктура.
Проектното предложение е в пряка връзка и с:
Приоритет 2: Интегрирано развитие на селищните територии и повишаване
привлeкателността и качеството на живот в Общината.
Специфична цел 2.1:Повишаване качеството на живот и работа в Общината.
Мярка 2.1.1: Благоустрояване на населените места.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21,ал.1,т.6, съгласно чл.27,ал.4 от ЗМСМА от общо гласували
15 : с 15 гласа "за", без “против” и без “въздържал се”, Общински съвет с.Венец прие

РЕШЕНИЕ № 142
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. Ахмед Хюсеинов Ахмедов, с постоянен адрес с.Габрица- 50 лв;
2. Куню Стоянов Георгиев , с постоянен адрес с.Венец -50 лв.;
3. Тасин Мехмедов Стоянов, с постоянен адрес с.Венец- 50 лв.;
4. Ружди Мустафа Хасан, с постоянен адрес с.Изгрев- 50 лв.;
5. Хюсеин Али Мустафа, с постоянен адрес с.К.Петко- 50 лв.;

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 /

