
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ,
ОБЛАСТ ШУМЕН

ПРОТОКОЛ
№ 15

С.ВЕНЕЦ
16.06.2009 година



Днес 16.06.2009 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, г-жа Хатидже Исуф –
Директор на Д-я „ФСД и УС”, г-н  Рубил Халимов – Началник отдел
“Общински приходи” 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. Разглеждане на Докладна записка относно: Утвърждаване на
Програма за ограничаване на структурния дефицит, подготвена на
основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за финансово
подпомагане на общини със структурен дефицит през 2009 г.

Вносител:
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец

2. Разглеждане на Докладна записка относно: Индивидуалните основни
месечни заплати на кметовете

Вносител:
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец

3. Определяне на представител за общото събрание на акционерите към
«МБАЛ – Шумен» АД

Вносител:
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец



4. Разглеждане на Докладна записка относно: Кандидатстване на на
Община Венец с проект «Рехабилитация на обществени зелени площи –
паркове, детски площадки и съоръжения към тях» по мярка 322 “
Обновяване и развитие на населените места” на “Програма за Развитие
на селските райони 2007-2013 г.”.

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 № 155

На основание  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет с. Венец, Област
Шумен

Приема предложената Програма и задължава кмета на общината да
кандидатства пред Министъра на финансите за финансово подпомагане на
общината в размер на 121 115 лв. /Програмата е приложена към настоящия
протокол /

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 5 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 № 156

На основание чл. 21 ал. 1 т. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет с. Венец, област Шумен приема:

1. Индивидуалните основни месечни заплати  на кмета на общината,
заместник кмет на община и кметовете на населените места, считано
от 01.06.2009 г. да бъдат както следва :

2.
№ по
ред

Име, презиме, фамилия Длъжност Сума в
  лева

1. Нехрибан Османова Ахмедова Кмет на община        1462
2. Фахри Хамидов Салиев Кмет на с.Борци   670
3. Ердинч Мюмюнов Еминов Кмет на с.Боян  670
4. Ремзия Сабит Мустафа Кмет на с.Буйновица 600
5. Мустафа Хасан Хамид Кмет на с.Габрица  670
6. Хюсеин Хасан Юмер Кмет на с.Деница     550



7. Селим Мехмед Хасан Кмет на с.Дренци 600
8. Ерджан Тефик Мюстеджеб Кмет на с.Изгрев  670
9. Мехмед Мустафа Мустафа Кмет на с.Капитан Петко  670
10. Шенол Османов Ахмедов Кмет на с.Осеновец 670
11. Юлиян Асенов Аспарухов Кмет на с. Страхилица 550
12. Салим Хюсню Осман Кмет на с.Черноглавци 670
13. Ридван Хюдаим Ахмед Кмет на с.Ясенково 740
14. Илхан Сали Сали Зам.кмет на община 920

2. Да се изплатят парични награди от икономията на разходите за заплати
на служителите от дейност “Общинска администрация” в размер на една
основна месечна заплата.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21 ал. 1, т.23 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 № 157

На основание чл. 21 ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет с. Венец,
област Шумен приема на редовното общо събрание на акционерите на
«Многопрофилна болница за активно лечение» АД – гр. Шумен, Община
Венец да бъде представлявана от Бейзат Садък Яхя – Председател на
Общински съвет с. Венец.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21 ал. 1, т.23 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 № 158

На основание чл. 21 ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет с. Венец,
Област Шумен декларира че следното проектно предложение на Община
венецза предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:



· по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” на „Програма
за Развитие на селските райони 2007-2013 г”  :

 “Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове, детски
площадки и съоръжения към тях”

ОТГОВАРЯ на следните приоритети в Плана за развитие на Община Венец
за 2007-2013 година :

Приоритет 2: Интегрирано развитие на селищните територии и повишаване
привлекателността 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.

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/


	Име, презиме, фамилия
	Длъжност


