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Днес 04.05.2011 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: Изработване на ПУП за 

частично изменение на плана за регулация, с цел преотреждане от 

спортен терен в имоти за ниско жилищно строителство с граници от 

изток и запад-улици, от юг кв.3 и кв.4 и от север – кв. 59 в 

с.Ясенково, община Венец. 

Вносител: 

Илхан Сали 

Зам. Кмет  

 

2. Разглеждане на Докладна записка относно: Одобряване изготвеният 

от „Габрица Уинд” ЕООД, ПУП-ПП за обект „Кабели средно 

напрежение за Ветропарк „Габрица”, попадащи в землищата на 

с.Габрица, с.Дренци и с.Капитан Петко, общ.Венец, област Шумен”. 

Вносител: 

Илхан Сали 

Зам. Кмет  

 

3. Разглеждане на Докладна записка относно: Провеждане на явен търг 

за продажба на имот – УПИ ХІІ, кв.11 по плана на с.Деница, община 

Венец. 

Вносител: 

Илхан Сали 

Зам. Кмет  

 



4. Разглеждане на Докладна записка относно: Обособяване на отделни 

парцели: с.Габрица – Джамия и бивша фурна в с.Габрица.  

Вносител: 

Илхан Сали 

Зам. Кмет 

 

5. Разглеждане на Докладна записка относно: Приемане на общинска 

стратегия за развитие на социалните услуги в Община Венец за 

периода 2011 – 2015 г. 

Вносител: 

Фатме Сали 

Зам. Кмет 

 

6. Разглеждане на Докладна записка относно: Приемане на Годишен 

план за действие за 2011 г. по изпълнение на общинска стратегия за 

развитие на социалните услуги в Община Венец 2011 – 2015 г. 

Вносител: 

Фатме Сали 

Зам. Кмет 

 

7. Разглеждане на Докладна записка относно: Изработване на 

Подробни устройствени планове за обекти – общинска собственост. 

Вносител: 

Илхан Сали 

Зам. Кмет 

 

8. Разглеждане на Докладна записка относно: Приемане на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за съставянето, изпълнението и 

отчитането на общинския бюджет на Община Венец. 

    Вносител: 

                                                                           Нехрибан Ахмедова – 

                                                                           Кмет на Община Венец 

 

9. Разглеждане на Докладна записка относно: Промяна в Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Венец. 

 

Вносител: 

Левент Ахмедов 

Мл. Юрисконсулт  

на Община Венец 

 



10.  Разглеждане на Докладна записка относно: Промяна в Наредба №1 

за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на 

територията на община Венец. 

Вносител: 

Левент Ахмедов 

Мл. Юрисконсулт  

на Община Венец 

 

11.  Разглеждане на Докладна записка относно: Предложение за отмяна 

на Решение №92 по Протокол №14 от 08.12.2000 г. на ОбС с.Венец. 

    Вносител: 

                                                                           Нехрибан Ахмедова – 

                                                                           Кмет на Община Венец 

 

 

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

част от УПИ VІ, кв.23 в с.Венец за поставяне на временни 

преместваеми обекти. 

    Вносител: 

                                                                           Нехрибан Ахмедова – 

                                                                           Кмет на Община Венец 

 

 

13. Разглеждане на Докладна записка относно: Заповед № РД09 – 116 от 

21.02.2011 година на Министъра на земеделието и храните Д-р 

Мирослав Найденов за предоставяне на мери и пасища на 

земеделски производители, физически и юридически лица. 

    Вносител: 

                                                                           Нехрибан Ахмедова – 

                                                                           Кмет на Община Венец 

 

14. Разглеждане на Докладна записка относно: Провеждане на явен търг 

за продажба на имоти – общинска собственост. 

Вносител: 

Илхан Сали 

Зам. Кмет 

 

15. Разглеждане на Докладна записка относно: Провеждане на явен търг 

за продажба на имоти в с.Осеновец. 

Вносител: 

Илхан Сали 

Зам. Кмет 

 



16. Разглеждане на Докладна записка относно: Финансиране на обекти 

на ВиК в размер на 25 562 лв. за Община Венец и Община 

Каолиново. 

Вносител:  

Инж. Асен Аврамов 

Управител на „ВиК Шумен” 

 

17. Разглеждане на Докладна записка относно: Нова автобусна линия 

Ясенково-Шумен и обратно. 

Вносител: 

Ридван Ахмед 

Кмет на с.Ясенково 

 

18. Разглеждане на Докладна записка относно: Бракуване на 

новосъздадени горски култури поради нисък процент на 

прихващане. 

Вносител: 

Рубил Руфиев 

Н-к отдел „ОП” 

 

19. 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 от ЗМСМА , чл.109, чл.110 , чл.128 ал.3 и чл.134 от 

Закона за устройство на територията и съгласно разпоредбите на  Закона за 

общинската собственост, от общо гласували 15 : с 15 гласа „ЗА”, без 

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

 

РЕШЕНИЕ № 315 

 

1. Изработване на ПУП за частично изменение на плана за 

регулация, с цел преотреждане от спортен терен в имоти за ниско 

жилищно строителство с граници от изток и запад-улици, от юг- кв.3 и кв.4 

и от север- кв.59 в с.Ясенково, община Венец,  

2.Упълномощава Кмета на Община Венец да издаде Заповед за 

допускане за изработване на ПУП по т.1. 

 

 



ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл.21, ал.1, т. 11 и 13 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, от 

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

Общински съвет с. Венец прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 316 

 

1. Одобрява изготвения  от  „Габрица Уинд” ЕООД, ПУП-ПП за 

Обект ” Кабели средно напрежение за Ветропарк „Габрица”, попадащи в 

землищата на с.Габрица, с.Дренци и с.Капитан Петко, общ.Венец, област 

Шумен” 

 

2.Упълномощава Кмета на Община Венец да издаде Заповед за 

одобряване на  изработения  ПУП по т.1. 

 

3. Решението по т.1 да бъде изпратено от Председателя на ОбС за 

обнародване в  следващия брой на официалното издание на Държавен 

вестник в 7- дневен срок от приемането му, съгласно изискванията на  

чл.129 ал.1 от ЗУТ. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл. 21 т.8  от ЗМСМА , чл.35 ал.1 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 № 317 

 

1.Да се проведе явен търг за продажба, със първоначална тръжна 

цена определена от лицензиран оценител, приложена към докладната за 

следния  имот : 

 

- УПИ ХІІ, кв.11 по плана на с.Деница, община Венец- обща площ на 

имота 500 кв.м. 

 

2. Възлага на кмета на Община Венец да организира  провеждането 

на търга.  

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл. 21 от ЗМСМА , съгласно чл.110 ал.1, т.2, чл.128 ал.3, 

чл.134 ал.2  от Закона за устройство на територията, от общо гласували 15 : с 

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

прие: 

 



РЕШЕНИЕ № 318 

 

В изпълнение на прието Решение № 291 по протокол № 27 / 31.01.2011 г 

на Общински съвет с. Венец, за изработване на ПУП в с. Габрица в УПИ 

І , кв 16 и кв.17 , осовата линия между точка ок-59 до точка ок-60”а” 

отпада от регулационния план на уличната мрежа на населеното място- не 

е приложена и не функционира като такава. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.36 б от ППЗСП, от общо 

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

съвет с. Венец прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 319 

 

Общински съвет с.Венец приема Стратегия за развитие на социалните 

услуги в Община Венец за периода 2011 - 2015 г. / Стратегията е 

приложена към Протокол №29 на ОбС от 04.05.2011 г./ 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.36 б, ал.4 от ППЗСП, от общо 

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

съвет с. Венец прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 320 

 

Общински съвет с.Венец приема Годишен план за действие за 2011 г. по 

изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в 

Община Венец 2011 – 2015 г. / Планът е приложен към Протокол №29 на 

ОбС от 04.05.2011 г./ 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл. 21 от ЗМСМА , чл.109, чл.110 и чл.134 от Закона за 

устройство на територията и съгласно разпоредбите на  Закона за 

общинската собственост, от общо гласували 15 : с 15 гласа „ЗА”, без 

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

 

РЕШЕНИЕ № 321 

 

            1.  Изработване на ПУП / Подробен устройствен план /  за следните 

обекти, общинска собственост: 

- Детска градина в  с.Борци, община Венец – кв.23, УПИ ІІІ 

- Кметство в с.Боян, община Венец– кв.4, УПИ І 



- Кметство в с.Габрица, община Венец– кв.19, УПИ І-96 

- Изоставен обект /Клуб/ в с.Дренци, община Венец– кв.11, УПИ ІІ 

- Детска градина в с.Изгрев, община Венец– кв.29, УПИ ІІ 

- Читалище в с.Изгрев , община Венец – кв.21, УПИ ІІІ-324 

- Бивша столова в  с.Изгрев , община Венец – кв.29, УПИ ІІІ 

- Млечна кухня в с.Капитан Петко, община Венец– кв.28, УПИ ІІІ 

- Кметство в с. Страхилица, община Венец -кв.6, УПИ ІV-79 

- Бивше училище в с.Черноглавци, община Венец- кв.39, УПИ ХІІІ 

- Бивша баня с.Черноглавци, община Венец- кв.34, УПИ VІІ 

- Детска градина в с.Ясенково,общ Венец-кв.28, УПИ І 

- Кметство в с.Ясенково,общ Венец-кв.29, УПИ І 

- Здравна служба в с.Ясенково,общ Венец-кв.30, УПИ VІІ 

- Сватбена зала в с.Венец, община Венец- кв.23, УПИ ІІ 

- Училище в с.Изгрев, община Венец – кв.26 УПИ ІІ  

 

2.  Упълномощава Кмета на Община Венец да издаде Заповед за 

допускане за изработване на ПУП по т.1. 

 

ПО ОСМА 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 № 322 

 

1. Приема Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за условията и 

реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет 

/Приложение № 1/. 

 

2. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема 

бюджетните им сметки, считано от 01.01.2011 /Приложение № 2/. 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.112, ал.1 от ППЗАДС, чл.6, ал.1, т.1 

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

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 323  

 

Изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Венец, съгласно Наредбата за 

изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 



община Венец. / Наредбата е приложена към Протокол №29 на ОбС от 

04.05.2011 г./ 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА  предлагам на общинския съвет с. 

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

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

 

РЕШЕНИЕ № 324 

 

Допълва  Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и 

чистотата на територията на общ. Венец, съгласно Наредбата за изменение 

и допълнение на  Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения 

ред и чистотата на територията на общ. Венец. / Наредбата е приложена 

към Протокол №29 на ОбС от 04.05.2011 г./ 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА 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 № 325 

 

1. Отменя Решение №92 по Протокол №14 от 08.12.2000 г. на 

Общински съвет с.Венец, Шуменска област изцяло. 

2. Задължава Кмета на община Венец да предприеме съответните 

действия за изпълняване на настоящето решение. 

 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, от общо гласували 15 : с 15 гласа 

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

  

РЕШЕНИЕ № 326 

 

1. Дава съгласие,  част от УПИ VІ, кв.23 в с.Венец, община Венец да бъде 

отдадена под наем за  поставяне на  временни преместваеми обекти.   

 

2. Упълномощава Кмета на Община Венец да извърши необходимата 

процедура съгласно изискванията на Наредбата  за реда за придобиване, 

стопанисване, управление и разпореждане с общинското имущество на 

Община Венец. 

 

 



ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, от общо гласували 15 : с 15 гласа „ЗА”, 

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

  

РЕШЕНИЕ № 327 

 

1. Първоначалната годишна наемна цена на декар общински мери и 

пасища за земеделски производители, физически и юридически лица 

да е в размер на 6.00 /шест/ лева. 

2. Отдаването под наем на пасища и мери от общинския поземлен 

фонд за  земеделски производители, физически и юридически лица 

да се извърши чрез търг съгласно Наредба №6 с начална цена 6.00 

/шест/ лева на декар. 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл. 21 т.8  от ЗМСМА , чл.35 ал.1 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 № 328 

 

1.Да се проведе явен търг за продажба, с първоначална тръжна цена 

определена от лицензиран оценител, приложена към докладната за 

следните  имоти : 

 

- Стопанска постройка-бивш КРАВАРНИК в УПИ І, кв.20 „в” в   

землището на с.Борци, община Венец,  с обща РЗП от 1512  м2. 

- Стопанска постройка-УГОИТЕЛНА в УПИ ІІІ, кв.20 „д” в   

землището на с.Борци, община Венец,  с обща застроена площ – 324 кв.м. 

- УПИ ХІІ кв.23 в землището на с.Венец- бивша аптека с РЗП от 306 

кв.м. и прилежаща площ 771- кв.м. 

- УПИ ХІ кв.23 с площ от 280 м2., ведно с построена полумасивна 

сграда с площ от 75 м2, мазе- 30 м2  и  гараж 41 кв2 

 

2. Възлага на кмета на Община Венец да организира  провеждането 

на търга.  
 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл. 21 т.8  от ЗМСМА , чл.35 ал.1 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 № 329 

 

1.Да се проведе явен търг за продажба, с първоначална тръжна цена 

определена от лицензиран оценител, приложена към докладната за 

следните  имоти : 

 

- Имот № 010213 в Землището на с.Осеновец, местност „Ясаци 

изток” с обща площ  1,944 дка . 

 - Имот № 010202 в Землището на с.Осеновец, местност „Ясаци 

изток” с обща площ  3,606 дка . 

- Имот № 010207 в Землището на с.Осеновец, местност „Ясаци 

изток” с обща площ  3,321 дка . 

 

2. Възлага на кмета на Община Венец да организира  провеждането 

на търга.  

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, от общо гласували 15 : с 15 гласа 

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

  

РЕШЕНИЕ № 330 

 

Общински съвет с. Венец НЕ ПРИЕМА да отпусне парични средства в 

размер на 25 562 лв. / общо за община Венец и за община Каолиново/ за  

финансиране на обекти на „ВиК” Шумен ООД.   

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл.17, ал.1, т.2, ал.3 и ал.5 от Наредба №2 за условията и реда 

за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 

превози на пътници с автобуси и леки автомобили, 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 № 331 

 

1. Дава съгласие за провеждане на конкурс за възлагане на нова 

автобусна линия Ясенково-Шумен и обратно с маршрутно 

разписание, утвърдено от областният управител на област Шумен. 

2. Възлага на Кмета на община Венец провеждането на конкурса. 

3. Определя състава на комисията за провеждане на конкурса както 

следва: Комисия в състав от петима членове, в т.ч. един 

правоспособен юрист, представител на общината, Изпълнителна 

агенция „Автомобилна администрация”, КАТ – Пътна полиция, ТДД. 



ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и Протокол за бракуване на 

култури от 13.12.2010 г. на ДЛС „Паламара”, от общо гласували 15 : с 15 

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

прие: 

  

РЕШЕНИЕ № 332 

 

Бракува имотите описани в Протокол за бракуване на горски култури от 

13.12.2010 г. на ДЛС” ПАЛАМАРА” с. Венец. / Протоколът е приложен 

към Протокол №29 на ОбС от 04.05.2011 г./ 
 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА 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 № 333 

 

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: 

 Неше Исмаилова Еюбова, с.Габрица, ЕГН:8808148831 – 400 лв. 

 Нурсен Хасанова Хюсеинова, с.Изгрев, ЕГН:7011088790 – 150 лв. 

 Якуб Хасан Якуб, с.Габрица, ЕГН:6902068744 – 200 лв. 

 Айше Хасан Исуф, с. Осеновец, ЕГН: 6711258837 - 150 лв. 

 Гюлфизе Расим Ембие, с. Осеновец, ЕГН: 6106045630  - 150 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/ 


