ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ,
ОБЛАСТ ШУМЕН

ПРОТОКОЛ
№5
С.ВЕНЕЦ
24.04.2012 година

Днес 24.04.2012 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 17 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, Фатме Сали – Зам. Кмет,
Хатидже Исуф – Директор на Д-я „ФСД и УС”, и Левент Ахмедов –
Юрисконсулт на Община Венец.
Заседанието бе открито от Председателя на ОбС-Венец – г-н Бейзат
Яхя, който предложи следния,
ДНЕВЕН РЕД :
1. Разглеждане на Докладна записка относно: Съгласуване и
одобряване на ПУП-ПП за кабели средно напрежение за ветропарк
„Габрица”.
Вносител:
Илхан Сали
Зам. Кмет на Община Венец
2. Разглеждане на Докладна записка относно: Приемане на отчет за
изпълнението на приетите решение от Общински съвет Венец за
периода от 31.01.2011 г. до 22.12.2011 г.
Вносител:
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
3. Разглеждане на Докладна записка относно: Изработване на ПУП-ПР
за частично изменение на плана за регулация в УПИ VІ, кв.71 и УПИ
VІІ, кв.71 по плана на с.Венец, община Венец и възстановяването им
в реални граници.
Вносител:
Илхан Сали
Зам. Кмет на Община Венец
4. Разглеждане на Докладна записка относно: Приемане на Годишен
план за действие за 2012 г. по изпълнение на общинска стратегия за
развитие на социалните услуги в Община Венец 2011-2015 г.

Вносител:
Фатме Сали
Зам. Кмет на Община Венец
5. Разглеждане на Докладна записка относно: Приемане на Общинска
програма за закрила на детето за 2012 г. в Община Венец.
Вносител:
Зюбейде Кьосева
Старши експерт
„Култура и Социални дейности”
6. Разглеждане на Докладна записка относно: Издаване на запис на
заповед от община Венец в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за
ДДС към авансово плащане по договор № 27/322/00466 от 23.12.2010
г. по мярка 322 за Проект "Рехабилитация на обществени зелени
площи – паркове, детски площадки и съоръжения към тях, в т.ч.
доставка на съоръжения", сключен между Община Венец и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
Вносител:
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
7. Разглеждане на Докладна записка относно: Приемане на Годишен
доклад за наблюдение на Общински план за развитие на Община
Венец 2007-2013 година през 2011 година.
Вносител:
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
8. Разглеждане на Докладна записка относно: Продължаване
прилагането на стратегията „Полицията в близост до обществото” на
територията на Община Венец и определяне на представители в
Общинската комисия за обществен ред и сигурност.
Вносител:
Бейзат Яхя
Председател на ОбС – Венец
9. Разглеждане на Докладна записка относно: Приемане Програма за
изпълнение на Общински план за развитие на Община Венец 20072013 година през 2012 година.
Вносител:
Нехрибан Ахмедова –

Кмет на Община Венец
10. Разглеждане на Докладна записка относно: Разделяне на общински
имот № 012082 с цел обособяване на два отделни имота.
Вносител:
Илхан Сали
Зам. Кмет на Община Венец
11. Разглеждане на Докладна записка относно: Актуване на нива от V
категория / в местността „Балъкаркасъ”/ от публична в частна
общинска собственост.
Вносител:
Илхан Сали
Зам. Кмет на Община Венец
12. Разглеждане на Докладна записка относно: Разделяне на общински
имот № 029006 с цел обособяване на два отделни имота.
Вносител:
Илхан Сали
Зам. Кмет на Община Венец
13.Разни.
Предложеният дневен ред бе приет с 17 гласа “ЗА” от общо гласували
17 общински съветници.
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129 от ЗУТ и положително
решение за утвърждаване на площадка и трасе №КЗЗ-4 от 01.03.2012 г. на
МЗХ, от общо гласували 17: с 17 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал
се”, Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 46
1.Съгласува и одобрява ПУП-ПП за кабели средно напрежение (20
KV) за ветропарк „Габрица”, преминаващи през землищата на селата
Габрица,Дренци и Капитан Петко, община 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 ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, от общо гласували 17: с 17 гласа
„ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 47
Приема отчета за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет –
Венец за периода от 31.01.2011 г. до 22.12.2011 г., съгласно приложената
справка.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21 от ЗМСМА , съгласно чл.110 ал.1, т.2,чл.128 ал.3 и
чл.134 ал.2 т.6 от Закона за устройство на територията, от общо гласували
17: с 17 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет с.
Венец прие
РЕШЕНИЕ № 48
1.Изработване на ПУП-ПР за частично изменение на плана за
регулация в УПИ VІ, кв.71 и УПИ VІІ, кв.71 по плана на село Венец,
община Венец и възстановяването им в реални граници.
2. Упълномощава Кмета на Община Венец да издаде Заповед за
допускане за изработване на ПУП по т.1.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.36 б, ал.4 от ППЗСП, от общо
гласували 17: с 17 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински
съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 49
Общински съвет с.Венец приема Годишен план за действие за 2012 г. по
изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в
Община Венец 2011 – 2015 г. /Годишният план е приложен към Протокол
№5 от 24.04.2012 г. на ОбС – Венец/.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от
Закона за закрила на детето, от общо гласували 17: с 17 гласа „ЗА”, без
„против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 50
Общински съвет с.Венец приема Общинска програма за закрила на детето за
2012 г. в Община Венец. /Програмата е приложена към Протокол №5 от
24.04.2012 г. на ОбС – Венец/.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация; чл. 115 от
Постановление № 367 на Министерски съвет от 29.12.2011 г. за
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012г. и
договор за отпускане на финансова помощ №27/322/00466 от 23.12.2010 г.
по мярка 322 за Проект "Рехабилитация на обществени зелени площи –
паркове, детски площадки и съоръжения към тях, в т.ч. доставка на
съоръжения ", сключен между Община Венец и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул.
„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен
номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор
Румен Андонов Порожанов, от общо гласували 17: с 17 гласа „ЗА”, без
„против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 51
1. Упълномощава кмета на община Венец Нехрибан Османова
Ахмедова да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски,
платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”

–

Разплащателна

агенция в размер на 23 901,24 лв. (двадесет и три хиляди деветстотин и
един лв. и двадесет и четири ст.) за обезпечаване на 110 % от плащането за
финансиране на разходи за ДДС към авансовото плащане по договор за
отпускане на финансова помощ № 27/322/00466 от 23.12.2010 г. по мярка
322 за Проект "Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове,
детски площадки и съоръжения към тях, в т.ч. доставка на съоръжения"

сключен между Община Венец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.
2. Възлага на кмета на Община Венец Нехрибан Османова Ахмедова
да подготви необходимите документи за получаване на авансовото
плащане по договор № 27/322/00466 от 23.12.2010 г. и да ги представи
пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.23, т.4 от Закона за
регионалното развитие и във връзка с чл.91, ал.3 от Правилника за
прилагане на Закона за регионалното развитие, от общо гласували 17: с 17
гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец
прие
РЕШЕНИЕ № 52
1. Приема Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински
план за развитие на Община Венец 2007 – 2013 година през 2011 г.
/Докладът е приложен към Протокол №5 от 24.04.2012 г. на ОбС –
Венец/.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, от общо гласували 17: с 17 гласа
„ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 53
1. Одобрява продължаването на действието на стратегията „Полицията в
близост до обществото” на територията на Община Венец.
2. Избира следните представители на Общински съвет – Венец в
Общинската комисия за обществен ред и сигурност.
- Ерджан Нуриев Мустафов – Общински съветник от с.Ясенково
- Фердун Хамид Хасан – Общински съветник от с.Изгрев
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА и във връзка с чл.13, ал.2,
т.7 от Закона за регионалното развитие, от общо гласували 17: с 17 гласа
„ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие

РЕШЕНИЕ № 54
1. Приема Програма за изпълнение на Общински план за развитие на
Община Венец 2007 – 2013 година през 2012 година. /Програмата е
приложена към Протокол №5 от 24.04.2012 г. на ОбС – Венец/.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.8 ,ал. 1 от ЗОбС, от общо
гласували 17: с 17 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински
съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 55
1. Дава съгласие общински имот № 012082, притежаващ АОС №
214/23.08.2005 г., представляващ нива в местност „Балък Аркасъ”
с.Венец, община Венец, да бъде разделен с цел обособяване на два
отделни имота.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.6 ал.1 от Закона за общинската
собственост, от общо гласували 17: с 17 гласа „ЗА”, без „против” и без
„въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 56
Имот № 012081 с площ от 4.000 дка, НТП – нива от V категория, местност
«Балък аркасъ», да се актува от публична в частна общинска собственост.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОбС, от общо
гласували 17: с 17 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински
съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 57
1. Дава съгласие общински имот №029006, притежаващ АОС
№221/14.11.2005 г., представляващ нива в местност „СИВРИ БУРУН”
с.Осеновец, община Венец, да бъде разделен с цел обособяване на два
отделни имота.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, съгласно чл.27, ал.3 от ЗМСМА, от
общо гласували 17: с 17 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”,
Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 58
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 в размер на 150 лв. на Назмие Хасан
Мехмед с ЕГН: 4604208732 от с.Габрица.
2. Да се отпусне парична помощ в размер на 100 лв. на Неврие Яшар
Али с ЕГН: 7105228854 от с.Габрица.
3. Да се отпусне парична помощ в размер на 50 лв. на Неврие Керимова
Реджебова с ЕГН: 5806158917 от с.Ясенково.
4. Да се отпусне парична помощ в размер на 100 лв. на Рейхане
Мюзекяр Мехмедова с ЕГН: 4905228734 от с.Борци.
5. Да се отпусне парична помощ в размер на 200 лв. на Галя
Веселинова Симеонова с ЕГН: 8412258794 от с. Черноглавци.

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/

