ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ,
ОБЛАСТ ШУМЕН

ПРОТОКОЛ
№ 14
С.ВЕНЕЦ
21.05.2009 година

Днес 21.05.2009 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.
Заседанието 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

Р Е Д:

1. Разглеждане на Докладна записка относно: Оптимизиране на училищната
мрежа на територията на Община Венец.
Вносител :
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
2. Разглеждане на Докладна записка относно: Съфинансиране на съвместен
проект за проектиране по договори, сключени на основание Споразумение
между Община Венец, Община Хитрино и Община Каолиново.
Вносител:
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
3. Разглеждане на Докладна записка относно: Кандидатстване и реализиране на
проект с наименование “За по-широко социално включване в Община Венец”,
по Оперативна програма “Развитие за човешките ресурси”, схема за
безвъзмездна
финансова
помощ
№
BG051PO001-5.01“Социално
предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални предприятия –
пилотна фаза”
Вносител :
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
4. Разглеждане на докладна записка относно: Промяна в Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация с. Венец.
Вносител:
Бейзат Яхя –
Председател на ОбС Венец

5. Приемане на споразумение на отпадъците на регионално депо за неопасни
отпадъци в кв. Дивдядово, гр. Шумен, община Шумен.
Вносител :
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
6. Приемане на програма за опазване на околната среда на Община В енец за
периода 2009-2015 г.
Вносител :
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
7. Приемане на Общинска програма за оптимизация на мрежата на общинските
училища за учебната 2009/2010 г.
Вносител:
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
8. Разглеждане на Докладна записка относно: Отдаване под наем на
общинските мери и пасища.
Вносител:
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
9. Разглеждане на Докладна записка относно: Отдаване под наем на помещение
от Кметство с. Ясенково, състояща се от 20 м2 за шивашко ателие.
Вносител:
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
10. Разглеждане на Докладна записка относно: Прехвърляне за временно
ползване на лек автомобил.
Вносител:
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
11. Разглеждане на молби за отпускане на еднократна парична помощ.
Вносител:
Салиха Кърджалъ
Председател на комисията по
ОКЗС при ОбС с.Венец
12. Разглеждане на докладна записка относно: Закупуване на дидактически
материали за детските градини по повод Първи юни – Ден на детето.
Вносител:

Зюбейде Кьосева –
Старши експерт “Образование
и култура”
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. 2 от ЗМСМА, 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 № 143
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 5 от Закона за народната
просвета, чл. 12, ал. 2 от ППЗНП и §68 и §69 от преходните и заключителни
те разпоредби на Закона за държавниия бюджет на Република
България,Общински съвет с. Венец, Област Шумен прие:
1. Закриване на Основно училище „Васил Левски” с. Боян, Община Венец
считано от 01.09.2009 г. и пренасочване на учениците от с. Боян към СОУ
“Н. Й. Вапцаров” с. Венец.
2. През 2009/2010г. учебна година с учениците от с. Боян да се провежда
учебно-възпитателен процес в сградата на Основно училище “Васил
Левски” с. Боян, община Венец.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, 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 № 144
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет с. Венец, област Шумен приема:
Да се съфинансира съвместен проект за подготовка на инвестиционен
проект по договор, сключен на основание Споразумение между Община Венец,
Община Хитрино и Община Каолиново за изграждане на претоварна станция за
неопасни отпадъци и инсталация за сепариране, обслужваща трите общини, с
регламентиран финансов принос на Община Венец в размер на 12 000 лв.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, 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 № 145
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет с. Венец, област
Шумен приема:
1. Общинският съвет подкрепя кандидатстването и реализирането на проект с
наименование „За по-широко социално включване в община Венец” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” , операция №
BG051PO001-5.1.01 „Социално предприемачество –Популяризиране и
подкрепа на социални предприятия -Пилотна фаза”.
2. Приема решение, с което удостоверява, че приходите реализирани въз
основа изпълнението на проекта по настоящата операция ще се
реинвестират в дейностите по проекта, пряко насочени към целевата
група.
3. Във връзка с изпълнение на проектните дейности, сградата на стадиона
/съблекалня/ в землището на с. Венец, Община Венец, област Шумен,
имот № 000119 по КВС на с. Венец, акт за публична общинска
собственост № 329 се предоставя за целите на проекта „За по-широко
социално включване в община Венец” по горепосочената операция, за
период от 5 години в случай, че проектът е предложен за финансиране.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, 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 № 146
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет с. Венец, област Шумен
приема:
Следните промени в Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация с. Венец:
Старият текст на чл. 62, ал. 2 се отменя, създава се нова ал.2

-

-

“Общинският съветник получава възнаграждение за участието си
в заседанията на общинския съвет в размер на 15% от средната
брутна работна заплата в общинска администрация с. Венец за
последния месец от предходното тримесечие”;
“Общинският съветник получава възнаграждение за участието си
в заседанията на постоянни комисии в размер на 10 % от средната
брутна работна заплата в общинска администрация в с. Венец за
последния месец от предходното тримесечие”;

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, 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 № 147
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация ,Общински съвет село Венец, Област Шумен приема:
1. Споразумение за управление на отпадъците на регионално депо за
неопасни отпадъци в кв.Дивдядово,гр.Шумен,Община Шумен.
2. Упълномощава Кмета на Община Шумен да кандидатства пред
Оперативна програма “Околна среда” с проект за финансиране ускорено
доизграждане на депо за ТБО в кв.Дивдядово,Община Шумен.
3. Упълномощава Кмета на Община Шумен да кандидатства за
техническа помощ за изготвяне на Регионална стратегия за управление на
отпадъците.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, 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 № 148
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация ,Общински съвет село Венец, Област Шумен приема Програма
за опазване на околната среда на община Венец за периода 2009 – 2015 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

На основание чл. 21 ал. 2, от ЗМСМА, 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 № 149
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, съгласно чл. 27, ал.3 от ЗМСМА и §74 от
Закона за държавния бюджет на РБ за 2009 г., Общински съвет село Венец,
Област Шумен приема Програма за оптимизация на училищната мрежа на
територията на Община Венец за учебната 2009/2010 г.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21 ал. 1, т.8 от ЗМСМА, 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 № 150
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА ,Общински съвет село Венец, Област
Шумен приема:
1. Точка 2 от Решение № 48 по протокол № 4 от проведено заседание на
25.03.2008 година на ОбС Венец да се чете така:
- определя годишна наемна цена за предоставяне на общински мери и
пасища публична общинска собственост в размер на 3.00 /три/ лева на декар.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21 ал. 1, т.8 от ЗМСМА, 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 № 151
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА ,Общински съвет село Венец, Област
Шумен приема:
1. Да се проведе явен търг за отдаване под наем на помещение от Кметство
с. Ясенково, състояща се от 20 м2 за шивашко ателие 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 ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, 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 № 152
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет с.Венец, Област
Шумен приема :
1. Да се прехвърли лек автомобил “Хонда” с рег. № Н 7174 АХ за временно
ползване от служителите на полицейски участък с. Венец.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА 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 № 153
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. Да се отпусне парична помощ на следните лица:
Райме Реджеб Мехмед от с. Ясенково – 50 лв.
Ширин Исуф Хюсеин от с. Габрица – 50 лв.
Зюбейде Сеидова Арифова от с. Ясенково – 50 лв.
Себайдин Юсуф Адем от с. Дренци – 50 лв.
Йълдъз Хюсеинова Ахмедова от с. Дренци – 50 лв.
Огнян Драгомиров Марков от с. Габрица – 50 лв.
Енгин Сезгин Хюсеин от с. Габрица – 60 лв.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, от общо гласували 15 : с 15 гласа "за",
без “против” и без “въздържал се”, Общински съвет с.Венец прие
РЕШЕНИЕ № 154
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с отбелязването на Първи юни
– Ден на детето, Общински съвет с.Венец, Област Шумен приема :

Да се закупят дидактически материали за детските градини на територията на
Община Венец в рамките на 50 лева на группа.

В 12.30 часа поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от
страна на Председателя на ОбС- Венец – г-н Бейзат Яхя.
Председател на
ОбС -Венец : ____________
/Бейзат ЯХЯ/
Протоколист : ______________
/Фатме Сали/

