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Днес 22.07.2011 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 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 : г-жа Нехрибан 

Ахмедова – Кмет на Община Венец, г-н Илхан Сали – Зам. Кмет на 

Община Венец, Фатме Сали – Зам. Кмет, Хатидже Исуф – Директор на Д-я 

„ФСД и УС”, Левент Ахмедов – Юрисконсулт на Община Венец и г-н  

Рубил Халимов – Началник отдел “Общински приходи”. 

 Заседанието бе открито от Председателя на ОбС-Венец –  г-н Бейзат 

Яхя, който предложи следния, 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д  : 
 

1. Разглеждане на Докладна записка относно: Приемане на Общинска 

програма за закрила на детето за 2011 г. в Община Венец. 

       Вносител: 

       Берие Хюсеин 

       Д-р Д”СП” 

2. Разглеждане на Докладна записка относно: Изменения и допълнения 

на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 

на услуги на територията на Община Венец. 

                                                                       Вносител: 

                                                       Илхан Сали –  

                                                       Зам. Кмет на Община Венец                                                       

 

3. Разглеждане на Докладна записка относно: Продажба на недвижими 

имоти Общинска собственост. 

Вносител: 

Нехрибан Ахмедова – 

Кмет на Община Венец 

4. Разглеждане на Докладна записка относно: Отдаване под наем на 

Недвижим имот – ВОДОЕМ в землището на с.Борци, община Венец, 

област Шумен с обща площ от 8,428 дка. за рибовъдство. 

Вносител: 

Нехрибан Ахмедова – 

Кмет на Община Венец 

 



5. Разглеждане на Докладна записка относно: Инсталиране на кафе 

машина-автомат в Административна сграда на Община Венец, 

област Шумен. 

Вносител: 

Нехрибан Ахмедова – 

Кмет на Община Венец 

6. Разглеждане на Докладна записка относно: Отдаване под наем на 

помещение състоящо се от 35 м2 от Сградата на Кметство в 

с.Ясенково. 

Вносител: 

Нехрибан Ахмедова – 

Кмет на Община Венец 

 

7. Разглеждане на Докладна записка относно: Предложение за 

създаване на Общински съвет за сътрудничество по етнически и 

интеграционни въпроси. 

Вносител: 

Фатме Сали 

Зам. Кмет на Община Венец 

 

8. Разглеждане на Докладна записка относно: Недостиг на финансови 

средства. 

Вносител: 

Сеид Ахмед 

Председател на НЧ „Изгрев”       

с.Венец 

 

9. Разглеждане на Докладна записка относно: Касовото изпълнение на 

бюджета на Община Венец към 30.06.2011 г. 

Вносител: 

Хатидже Сали – 

                                                             Директор на Д-я «ФСД» 

                                                                                                                                                    

10. Разглеждане на Докладна записка относно: Извършените 

командировъчни разходи от Кмета на Община Венец за І-то 

шестмесечие на 2011 г. 

 

Вносител: 

Хатидже Сали – 

                                                      Директор на Д-я «ФСД»  

 

11. Разглеждане на Докладна записка относно: Прехвърляне на средства 

за Общински турнир по футбол. 



 

Вносител: 

Нехрибан Ахмедова – 

Кмет на Община Венец 

 

12.  Разглеждане на Докладна записка относно: Разглеждане на 

Докладна записка относно: Безвъзмездно предоставяне на резултати 

от реализацията на проект: А08-14-37-С/06.02.2009 г. ”Инициатива за 

развитие на публично-частно партньорство”, финансиран от 

Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република 

България чрез Оперативна програма „Административен капацитет” 

за потенциални инвеститори и партньори. 

Вносител: 

Нехрибан Ахмедова – 

Кмет на Община Венец 
 

13. Разглеждане на Докладна записка относно: Утвърждаване на 

паралелки в общинските училища за  учебната 2011/2012  година,  

като изключения, с  ученици,  под минимално допустимия  брой и 

слети паралелки  с не по - малко от 10 ученици от два класа,  

съгласно чл.11, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба № 7 от 29.12.2000г за 

определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на 

децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и 

обслужващите звена. 

                                                             Вносител: 

                                                             З.Кьосева 

                          Ст. Експерт „Образование К и СД” 
 

14.  Разглеждане на Докладна записка относно: Обявяване на село Венец 

за град Венец. 

Вносител: 

Нехрибан Ахмедова – 

Кмет на Община Венец 

15. Разглеждане на Докладна записка относно: Критерии и начин на 

оценка на конкурса за нова автобусна линия Ясенково-Шумен и 

обратно. 

Вносител: 

Илхан Сали  –  

Зам. Кмет на Община Венец 

16.  Разни. 
 

Предложеният 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.1 от Закона за закрила на детето, от общо 

гласували 15 : с 15 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински 

съвет с. Венец прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 336 

 

Общински съвет с.Венец приема Общинска програма за закрила на детето 

за 2011 г. / Програмата е приложена към Протокол №31 на ОбС от 

22.07.2011 г./ 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл. 21 т.7  от ЗМСМА и във връзка с влизане в сила на 

измененията и допълненията на Закона за опазване на земеделските земи 

/ЗИД на ЗОЗЗ /, обн.ДВ, бр.39 от 20 май 2011 г., в сила от 25 май 2011 г., от 

общо гласували 15 : с 15 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, 

Общински съвет с. Венец прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 337 

 

Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Венец,  както 

следва :   

 

§ 1. Допълва Глава ІІІ „ Цени на неуредени със закон услуги, 

оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица” 

по следния начин :  

І. Създава се нов чл.37 буква „а” със следното съдържание :  

Чл. 37а. (1) Размерът на таксата  за промяна на предназначението на 

земеделска земя от общински поземлен фонд  се определя в зависимост от: 

             ►  Бонитетната  категория на земеделската земя, посочена в акта за 

категоризация, изготвен съгласно  Наредбата за категоризиране  на 

земеделските  земи при промяна на тяхното  предназначение; 

            ►  Размера на земята, включена в границите на определената 

площадка или трасе на обекта; 

            ► Местонахождението на земята съобразно категорията на 

населеното място, определена по реда на чл.36,ал.2 от Закона за 

административно- териториалното устройство на Република България; 

           ►  Вида на обекта; 

           ►  Възможността за напояване. 

                        (2) Размерът на таксата  се определя по следната формула: 

                        



                              Т=СББ х Кплощ х Кк х Кпол,  където 

 

- Т е таксата за промянана предназначението  на 1 дка земеделска  

земя (лв.); 

- СББ – средният бонитетен бал за съответната категория земеделска  

земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2.5; 

- Кплощ- коефициент  за площта на земята- определя се в 

зависимост от необходимия размер и  вида на земята, както следва : 

а) при площ до 1 дка вкл. – 2.00 лв. 

б) при площ над 1 до 5 дка вкл.- 3.00 лв. 

в) при площ над 5 до 10 дка вкл.-4.00 лв.   

г) при площ над 10 дка.-5.00 лв; 

За самозалесили се участъци и други недопустими за подпомагане 

площи, независимо от размера на площта, която се засяга- 2.00 лв.  

За имоти, които са разположени в едно и също землище  и за които  

предложения за промяна  на предназначението  са внесени  от един и същ  

собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, 

коефициентът за площ се определя въз основа на сумата от площите на 

всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни 

устройствени  планове. 

 - Кк- коефициент за категорията на населеното място- определя се  в 

зависимост от групата по категория (функционален тип ) на населеното 

място и от вида на обекта, както следва: 

 

Групи по категория  обект по  

чл. 37а. (1) 

Самозалесили се 

участъци и други 

недопустими за 

подпомагане площи 

Линейни 

обекти 

 

 

За земи  в землищата на 

населени места  от IV и V 

категория 

12.00 1.20 2.00 

За земи в землищата  на 

населени места от VI,VII и 

VIII категория 

9.00 0.80 2.00 

 

- Кпол -коефициент за поливност - при поливни условия е 1.20 а при 

неполивни – 1.00.   

                     (3) При промяна предназначението на земеделска земя за 

изграждане на търговски, производствени, складови, административни, 

курортни, туристически и спортни обекти; на жилищни и вилни сгради; на 

паркинги и гаражи, размерът на таксата се определя по реда на чл. 37а, 

като се ползва съответния коефициент в колона № 2 от горната таблица. 



        (4)  При промяна предназначението на земеделска земя за 

изграждане на здравни обекти; обекти на науката, образуванието и 

културата; обекти за енергетиката и транспорта; обекти със социално 

предназначение; обекти за опазване и възстановяване на околната среда; 

обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии; обекти на 

отбраната и националната сигурност; игрални полета на игрища за голф; 

хидромелиоративна инфраструктура; обекти, свързани с производството, 

съхранението и преработката на селскостопанска продукция; обекти на 

хранително-вкусовата промишленост, стокови тържища за преработена 

растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и 

ремонт на селскостопанска техника, размерът на таксата се определя по 

реда на чл. чл. 37а, като се ползва съответния коефициент в колона № 3 от 

горната таблица. 

 

ІІ. Създава се нов чл.37 буква „б” със следното съдържание :  

 

Чл. 37 б. (1)  Таксата се заплаща от инвеститора на обекта, който ще 

се строи в земеделска земя от общинския поземлен фонд, след 

постановяване на положително Решение за промяна на предназначението 

на земеделскатата земя от комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ. 

               (2) Размерът на таксата по чл. 37а за всеки конкретен обект се 

определя въз основа на протокол на комисия, назначена от кмета на 

общината. Протоколът се връчва на инвеститора на обекта по реда на 

АПК. 

               (3) Таксата се заплаща еднократно, в 30 дневен срок от връчване 

на протокола по предходната алинея.  

 

ІІІ. Таксата по чл.23, т.19 „Съгласуване на инвестиционни проекти за 

благоустрояване и обекти на техническата инфраструктура” се променя от 

30 лв.  на 230 лв., като сумата от 200 лв, следва да бъде предоставена на 

лица, жители на Община Венец,  с доказани здравословни проблеми и 

студенти редовно обучение.  

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл.22, ал..1 от ЗМСМА, Чл.21, ал.2 от НРПСУРОИ и чл.35 от 

ЗОС, от общо гласували 15 : с 15 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал 

се”, Общински съвет с. Венец прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 338 

 

Да се проведе явен търг за продажба  имоти Общинска собственост , 

както следва: 



Земеделски земи със следните имотни номера и декари №049033 – 

1.809 дка. и №061188 – 5.202 дка. в землището на с.Борци, община 

Венец, област Шумен. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл.21, т.8 от ЗМСМА, Чл.14 ал.7 и 8 от ЗОС и по реда на 

НРПСУРОИ, от общо гласували 15 : с 15 гласа „ЗА”, без „против” и без 

„въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 339 

 

1.Да се проведе явен търг за отдаване под наем на Недвижим имот – 

ВОДОЕМ в с.Борци, община Венец, област Шумен с обща водна 

площ от 8.428 дка. за рибовъдство, за срок от 5 /пет/ години с 

годишна наемна цена от  Лицензиран оценител. 

2.Възлага на Кмета на Община Венец организацията и провеждане на 

търга. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл.21, т.8 от ЗМСМА, Чл.14 ал.1,2,3 и 8 от ЗОС и по реда на 

НРПСУРОИ, от общо гласували 15 : с 15 гласа „ЗА”, без „против” и без 

„въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 340 

 

1.Да се проведе явен търг за инсталиране на кафе машина – автомат пред 

Адмнистратината сграда на Община Венец, област Шумен, ул.”Кирил и 

Методий” №24 с площ от 1м2, за срок от 5 /пет/ години с месечен наем  

от 5.00 лева на м2 и 15.00 лева за консумативи. 

2.Възлага на Кмета на Община Венец организацията за провеждането на 

търга и инсталирането на кафе-автомат и сключи договор за наем. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл.21, т.8 от ЗМСМА, Чл.14 ал.7 и 8 от ЗОС и по реда на 

НРПСУРОИ, от общо гласували 15 : с 15 гласа „ЗА”, без „против” и без 

„въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 341 

 

1.Да се проведе явен търг за отдаване под наем на помещение от 

35м2 за Търговска дейност от сградата на Кметство в с.Ясенково, 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 СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл.21,  ал.1,  т.23  от ЗМСМА във връзка с преобразуването на 

Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси 

в Национален съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни 

въпроси (НССЕИВ) и променените разпоредби  в Правилника за 

устройството и дейността на НССЕИВ, от общо гласували 15 : с 15 гласа 

„ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 342 

 

Общински съвет с.Венец: 

1. Сформира Общински съвет за сътрудничество по етнически и 

интеграционни въпроси;  

2.  Приема структура и състав на Общинския съвет за сътрудничество по 

етнически и интеграционни въпроси както следва:  

• Председател:  Нехрибан Ахмедова – Кмет на Община Венец;  

• Секретар: Фатме Сали – Зам. Кмет на Община Венец; 

• Член:  инсп. Тюркер Юзеир –  Представител от РУП – Шумен; 

• Член:  Назифе Сали – Представител от ДБТ гр.Шумен; 

3.  Основните задачи на ОбССЕИВ са свързани с :  

 жилищни проблеми на малцинствените групи;  

 социално-икономически проблеми;  

 образование;  

 здравеопазване;  

 култура;  

 младежка дейност и спорт;  

 екология.  

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, т.3 от ЗНЧ, от 

общо гласували 15 : с 15 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, 

Общински съвет с. Венец прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 343 

 

1. Размерът на субсидията за Читалище „Изгрев” 1929 с.Венец за 

календарната година да бъде увеличена с 1776 лв. / за календарната 

година /. 

2. Размерът на субсидията за Читалище „Съзнание” 1932 с.Черноглавци да 

бъде увеличена с 1500 лв. / за календарната година /.  



 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 25 от Закона за общинските бюджети, от 

общо гласували 15 : с 15 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, 

Общински съвет с. Венец прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 344 

 

Общински съвет с.Венец приема Касовото изпълнение на бюджета на 

Община Венец към 30.06.2011 година. 

 

І. ПО ПРИХОДА  - ВСИЧКО ПРИХОДИ  1 896 939 лв. /съгласно 

приложение № 1/ 

 

1 . ПРИХОДИ  ОТ ДЬРЖАВНИ  ДЕЙНОСТИ  в размер на 1 340 198 

лв. 

 

в т.ч. 

ИМЕ НА ПОКАЗАТЕЛ ПЛАН ОТЧЕТ % 

1.Взаимоотношения с ЦБ 

в.т.ч. 

2 483 143 1 341 253 54,01 

Обща допьлваща субсидия 2 299 023 1 286 422 55,96 

Целева субсидия за кап.разходи              

Целеви трансфери за превоз 

ученици и ветерани 

61 494 54 831 89 16 

Целеви трансфери-стихийни 122 626   

2.Трансфери 137 343 137 343 100.00 

3.Преходен остатьк 341 700 341 700 100.00 

4.Остатък в края на периода  - 480 098  

ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ 

ПРИХОДИ 

2 962 186 1 340 198 45,24 

 

С писма на МФ до 30.06.2011 г. са увеличени целеви трансфери 

/субвенции/ от Централния бюджет, както следва: обща допълваща 

субсидия с 132 945 лв., целевата субсидия за капиталови разходи с 

63 039 лв. и целевите субвенции с 184 090 лв. Увеличението е 

разпределено както следва: 

                                                            

- Компенсации за безпл.превоз ученици до 16 г.         – 55 960 лв. 

- Комп. за безплатни или намалени цени пътувания   -    5 504 лв. 

- Превоз на учители      - 72 083 лв. 



- Присъдена издръжка      -      519 лв. 

- Увел.във функция “Здравеопазване” – Админ           -      676 лв. 

- За командировки на ТЕЛК                                           -      730 лв. 

- За учебници – І до VІІ клас и подг.групи ЦДГ          -  43 010 лв. 

- От МВКВП към МС – ЦДГ с. Черноглавци               -122 626 лв. 

- Увел.на субс. “Образование” – АДМИН   - 12 799 лв. 

- От ПУДООС за закрив.на общинско депо                  - 63 039 лв. 

- В ф-я “Образование” – “ИКТ” и вънщно оценяване -      892 лв. 

 - В ф-я “Образование” – “Изпл.на обезщетения”        -   1 353 лв. 

- В ф-я “Образование” – “Без свободен час”                -      883 лв. 

 

     До 30.06.2011 г.ОБЩИНА ВЕНЕЦ  получи и целеви средства със 

следното предназначение: 

- от МТСП за НП “СПОЗ”                                   -  137 243 лв. 

- от НСИ за “Преброяване 2011”                              -       100 лв. 

 

2.  ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  в размер на 556 741 лв. 

 в т.ч. 

  План отчет % 

1.Собствени приходи в т. ч. 507 774  273 543 53,87 

- Патентен данък 6 000 4 124 68,73 

- Имущуствени даньци 

  

110 000 111 732 101,57  

- Неданьчни приходи 

 

391 774 157 687 40,25  

2. Взаимоотношения с ЦБ в т. ч. 714 039 382 681 53,59  

- Обща изравнит. субсидия 

 

486 900 250 700 51,49 

- Целева субсидия за капиталови  

разходи 

 

227 139 131 981 58,11  

3.Трансфери от/за бюдж.с-ки  -39 158  

- предоставени трансфери  -39 158  

4.Временни безлихвени заеми 242 149 205 168 84,73 

5.Финансиране на дефицита в т.ч. 62 312 -265 493 426,07 

- задълж.по финансов лизинг - 9 573 - 9 573 100,00 

- Предходен остатък 

  

71 885 71 885   100,00  

- Остатък в края на периода  - 327 805  

ВСИЧКО ОБЩИНСКИ 

ПРИХОДИ 

1 526 274 556 741 36,48 



 

 

II. ОБЩО РАЗХОДИТЕ са  в размер на 1 896 939 лв. в т.ч.  

1.РАЗХОДИ ЗА ДЬРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – 1 340 198 лв. /съгласно 

приложение №2/   

 

Дейности План отчет % 

1. ОбА – заплати и осиг.вноски  623 932 268 770 43,08 

2.Отбрана и сигурност 201 038 15 965 7,94 

3.Образование 1 866 670 860 322 46,09 

4.Учил.здравеопазване 42 119 16 334 38,78 

5.Прогр.за врем.заетост и Соц.осиг. 142 777 142 777 100,00 

6.Читалища и физ.дейност 84 945  34 660 40,80 

7.Др. дейности по икономиката 705   1 370 194,33 

Всичко разходи за дьржавни 

дейности 

2 962 186 1 340 198 45,24 

 

2. РАЗХОДИ ЗА  ОБЩИНСКИ  ДЕЙНОСТИ –  556 741 лв. /съгласно 

приложение №3/   

 План Отчет % 

1. ОбА-издрьжка 430 700 260 745 60,54 

2.Отбрана и сигурност 3 000   

3.Образование 96 505 42 603 44,15 

4. Прогр.за временна заетост 12 000 2 995 24,96 

5.БКС  628 430 110 003 17,50 

6.Физкултура, културни дейности 13 000 3 840 29,54 

7.Икономически дейности и услуги 342 400 136 316 39,81 

8.Други-разходи за лихви 239 239 100,00 

Разходи за общински дейности 1 526 274 556 741 36,48 

 

 

4.  КАПИТАЛОВИ  РАЗХОДИ  - 236 501 лв.,      / съгласно приложение 

№ 4 /   

 

5. ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ 

  

Наименование на 

фондове и сметки 

Наличност 

на 01.01.  

                

лв. 

Приходи 

 

             

лв. 

Разходи 

 

             

лв. 

Остатък 

 

             

лв. 

Фонд за  покриване 

разходите за 
1 760 0 0 1 760 



приватизация               

Спец.  Фонд за 

инвестиции и ДА   
2 12 203 0 12 205 

Национален фонд към 

МФ 

361 57 910 57 707 564 

ДФ “Земеделие” - РА 4 511 032 145 865 3 908 4 652 989 

Всичко 4 513 155 215 978 61 615 4 667 518 

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА, от общо гласували 15 : с 15 гласа 

„ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 345 

 
          1. Да се одобрят извършените разходи за командировка в страната на кмета на 

Община Венец за периода от 01.01.2011 г.- 30.06.2011 г. в размер на 140,00 лева, както 

следва: 

 

       1. На 09-11.02.2011 г. до гр. София                                                      60,00 лв. 

 2. На 01-02.03.2011 г. до гр. София                       40,00 лв. 

 3. На 01-02.06.2011 г. до гр. София            40,00 лв. 

 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, от общо гласували 15 : с 15 гласа „ЗА”, без 

„против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 346 

 

1. Във връзка с провеждане на Общински турнир по футбол на малки 

врати, да се направи прехвърляне на средства по плана, както следва: 
- в размер на 1114 лева /Хиляда сто и четиринадесет лева/ от Дейност 

2122 “Общинска администрация” параграф 1020 “Външни услуги” в 

Дейност 2714 “Спортни бази - спорт за всички” §4500 “Субсидии за 

организации с нестопанска цел”. 
 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

В изпълнение на чл. 7, т. 7.1 от Общите условия към Договор №А08-14-37-

С/06.02.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Административен капацитет” с бенефициент Община 

Хитрино и партньори: Община Венец и Община Каолиново,  и на  основание 

чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 



администрация, от общо гласували 15 : с 15 гласа „ЗА”, без „против” и без 

„въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 347 

 

Предоставя безвъзмездно резултатите от реализацията на проект: А08-14-

37-С/06.02.2009 г. ”Инициатива за развитие на публично-частно 

партньорство”, финансиран от Европейския социален фонд и от държавния 

бюджет на Република България чрез Оперативна програма 

„Административен капацитет” за потенциални инвеститори и партньори. 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.11 ал.2 и  ал. 5 от 

Наредба № 7 от 29.12.2000г за определяне броя на паралелките и групите и 

броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, 

детските градини и обслужващите звена, във връзка с Докладни записки с 

вх. № РД 90-00-32/05.07.2011г. и вх. № РД 90-00-35/12.07.2011г., от общо 

гласували 15 : с 15 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински 

съвет с. Венец прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 348 

 
През  учебна 2011/2012  година в ОУ „ Хр. Смирненски” с. Ясенково и ОУ „ 

П.Р.Славейков” с. Изгрев  се  утвърждават  маломерни  паралелки, като изключения, с  

ученици под минимално допустимия брой  и слети паралелки  с не по - малко от 10 

ученици от два класа,  съгласно чл.11, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба № 7 от 29.12.2000г за 

определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 

паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,  както 

следва. 

 

 1. Основно училище  ”Христо Смирненски” с. Ясенково – 

 
Маломерни  паралелки с ученици под  минимално допустимия брой:  
 
III  клас     -   14 ученика; 

VI клас      -   15 ученика; 

VII  клас    -   16 ученика; 

VIII  клас   -  17 ученика. 

 

2           . Основно училище  “П.Р.Славейков” с. Изгрев –  
 

Маломерни паралелки с  ученици под  минимално допустимия  брой и една слята 

паралелка с  ученици от два класа:   

 

I клас       -  12 ученика; 

II клас      -  15 ученика; 



III клас     – 13 ученика. 

IV клас     -  15 ученика; 

V клас       -  15 ученика; 

VII клас    -  11 ученика; 

 

VI – VIII – слята паралелка – 20 ученика ( VI клас – 8 ученика;  VIII клас – 12 ученика). 

 

ПО ЧЕТИРИНАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл.33, ал.1, и ал.2, т.1 от Закона за административно – 

териториално устройство на Република България, от общо гласували 15 : с 

15 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец 

прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 349 

 

1. Дава съгласие за обявяване на с.Венец в град Венец, общ.Венец, 

област Шумен. Решението да се изпълни при условията на чл.33, 

ал.2, т.2 и т.3 от ЗАТУРБ. 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, чл. 19, ал. 1, 

от Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и 

за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, 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 № 350 

1. Утвърждава критериите и начина на оценка и класиране на 

кандидатите, а именно: 

      -    автобусите да са одобрени съгласно изискванията на приложение 

№12 от Наредба №97 от 2004 г за одобряване типа на нови моторни 

превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, 

без мястото на водача 

- екологичност на превозните средства; 

- цени и социални облекчения; 

- оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни 

лица; 

- други, изискващи се по преценка на общинския съвет. 

2. Изисквания към кандидатите: 

- До участие в конкурса се допускат физически или юридически лица, 

които са регистрирани като търговци, притежават лицензия за 

извършване на превоз на пътници или товари, представили са всички 

необходими документи, посочени в тръжната документация, не се 



допускат до конкурса кандидати с нередовни или непълни 

документи 

3.  Оценка на предложенията 

- цена на пътнико-километър и социални облекчения за пенсионери, 

инвалиди, студенти и учащи се – Ц                                                                                

- 25 точки 

- екологичност на превозните средства- Е                                                     

- 15 точки 

- собствен парк /в т. ч. резервни автобуси/ - СП                                           

- 15 точки 

- дата на първоначална регистрация на автобусите – ПР                             

- 15 точки 

- специално оборудване за превоз на трудноподвижни лица - ОТЛ           

- 15 точки 

- отопление, вентилация, уплътнение на врати, прозорци, и др. – ОВУ    

- 15 точки 

Оценка на предложението се изчислява по формулата: Ко= Ц+ Е 

+СП+ПР+ОТЛ+ОВУ 

 

ПО ШЕСТНААДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл.21,ал.1, т.6 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 № 351 

 

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: 

 Фатме Ахмедова Ибрямова, с.Буйновица, ЕГН:6005178749 – 500 

лв. 

 Емигюл Закир Сюлейман, с.Черноглавци, ЕГН:6201088817 – 100 

лв. 

 Ведат Мехмед Хюсмен, с.Боян, ЕГН:6401238806 – 100 лв. 

 Ахмед Фикрет Васви, с.Изгрев, ЕГН:7803108726 – 100 лв. 

 Нурхан Кадир Хаккъ, с.Осеновец, ЕГН:7210258760 – 100 лв. 

 Риза  Али Алиш, с.Габрица, ЕГН: 5709268745 – 100 лв. 

 Айше Феим Зекерие, с.Венец, ЕГН:6907098736 – 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


