ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ,
ОБЛАСТ ШУМЕН

ПРОТОКОЛ
№3
С.ВЕНЕЦ
22.12.2011 година

Днес 22.12.2011 година от 11.00 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, 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,
ДНЕВЕН РЕД :
1. Разглеждане на Докладна записка относно: Издаване на запис на
заповед от община Венец в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор
№27/313/00040 от 11.10.2011 г. по мярка 313 за Проект „Изграждане
на информационен център в с. Венец – община Венец”, сключен
между Община Венец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Вносител:
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
2. Разглеждане на Докладна записка относно: Приемане на промени в
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Венец.
Вносител:
Илхан Сали
Зам. Кмет на Община Венец
3. Разглеждане на Докладна записка относно: Определяне на такса
„Битови отпадъци” в Община Венец за 2012 г.
Вносител:
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
4. Разглеждане на Докладна записка относно: Приемане на Наредба за
реда и условията за гледане на животни – домашни любимци и
селскостопански животни на територията на Община Венец.

Вносител:
Илхан Сали
Зам. Кмет на Община Венец
5. Разглеждане на Докладна записка относно: Изработване на ПУП –
ПР за възстановяване на имот по регулационните линии по плана на
с.Дренци.
Вносител:
Илхан Сали
Зам. Кмет на Община Венец
6. Разглеждане на Докладна записка относно: Приемане на Наредба За
реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени
общински терени и зелени площи при извършване на строителни и
монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на
територията на Община Венец.
Вносител:
Илхан Сали
Зам. Кмет на Община Венец
7. Разглеждане на Докладна записка относно: Актуване на гробищни
паркове като общинска собственост.
Вносител:
Илхан Сали
Зам. Кмет на Община Венец
8. Разглеждане на Докладна записка относно: Закриване на кметствата
– Страхилица и Деница.
Вносител:
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
9. Разглеждане на Докладна записка относно: Приемане на решение за
участие на Община Венец в Сдружение за изграждане на приют за
безстопанствени животни на основание чл.41, ал.2 от Закона за
защита на животните.
Вносител:
Левент Ахмедов –
Мл. Юрисконсулт
на Община Венец

10.Разглеждане на Докладна записка относно: Предоставяне на средства
за издръжка на футболен клуб „Дъбрава” с.Осеновец.
Вносител:
Шенол Ахмедов
Управител
на Футболен клуб „Дъбрава”
11. 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. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация; чл. 11, ал. 9 от
Наредба № 32 от 12.09.2008 г., за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите
дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 –
2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и
договор за отпускане на финансова помощ №27/313/00040 от 11.10.2011 г.
по мярка 313 за Проект „Изграждане на информационен център в с. Венец,
община Венец”, 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 № 13
1. Упълномощава кмета на община Венец да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 116 614,30 лв. (сто
и шестнадесет хиляди шестстотин и четиринадесет лв. и тридесет ст.) за
обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на
финансова помощ №27/313/00040 от 11.10.2011 г. по мярка 313 за Проект
„Изграждане на информационен център в с. Венец, община Венец”

сключен между Община Венец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.
2. Възлага на кмета на Община Венец да подготви необходимите
документи

за

получаване

на

авансовото

плащане

по

договор

№27/313/00040 от 11.10.2011 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21, 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 № 14
І. Актуализиране на Наредбата за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Венец със следните промени:
В ГЛАВА ВТОРА
РАЗДЕЛ І ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
1. Чл.15а придобива следния текст :
„чл. 15 а Определя такса за битови отпадъци за календарна година в размери
както следва:
1) за жилищни, нежилищни и вилни имоти, общинска, държавна
собственост и собственост на физически лица за населени места в общината с
организирано сметосъбиране и сметоизвозване:

№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Населено
място
с. Ясенково
с.Борци
с.Боян
с.Буйновица
с.Венец
с.Габрица
с.Деница
с.Дренци
с.Изгрев
с.К.Петко
с.Осеновец
с.Страхилица
с.Черноглавци
ОБЩО

ОБЩ
ПРОМИЛ
6.3
6.5
6.8
7.0
3.6
7.2
4.9
7.3
6.0
6.5
5.6
6.3
5.9
6.1

2. Към чл. 16 се създава нова алинея 4 със следния текст:
“Освобождават се от такса битови отпадъци като собственици и ползватели,
считано от 01.01.2012 г.:
- читалищата;
- молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;”
В Раздел ІІІ “Такси за технически услуги”:
1. Чл.23 т.1 се изменя, както следва: Издаване на удостоверение относно
собствеността на недвижими имоти : в регулация- 15 лв. и извън регулация- 8 лв.
2. Чл.23. т.11 се изменя, както следва: В „ Допускане /разрешаване/ на
изработване на ПУП „ таксата за ЮЛ и ЕТ от 50 лв. става на 100 лв.
3. Чл.23. т.12 се изменя, както следва : В „ Издаване на скица-виза за
проектиране „ таксата за ЮЛ и ЕТ от 35 лв. става на 70 лв.
4.Чл.23 т. 13 се изменя, както следва : Регистриране и въвеждане строежите в
експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете
строежи ІV и V категория- за частни лица- 30 лв. и за ЮЛ и ЕТ -100 лв.
5. Чл.23 т.14. се изменя, както следва : Съгласуване на идеен инвестиционен
проект- за частни лица 20 лв. и за ЮЛ и ЕТ-50 лв.
6. Чл.23 т.15 се отменя.
7. Чл.23 т.16. се изменя и се добавят нови подточки, както следва :
Разглеждане, съгласуване и/или одобряване на проекти /идейни, технически и работни/
с цел издаване на разрешения за строеж:
7.1. С доклад за оценка за съответствие- за частни лица 40 лв. и за ЮЛ и ЕТ -100
лв.
7.2. С Решение на Общински експертен съвет- за частни лица 40 лв.и за ЮЛ и
ЕТ- 200 лв.
8. Чл.23 т.17 се изменя, както следва : Издаване на разрешение за изменение
на одобрен инвестиционен проект- за частни лица-10 лв. и за ЮЛ и ЕТ- 50 лв.
9. Чл.23 т.20 се отменя.
10. Чл.23 т.26 се изменя, както следва : Удостоверение за идентичност на
урегулиран поземлен имот- за частни лица-10 лв. и за ЮЛ и ЕТ-30 лв.
11. Чл.23 т.27 се изменя, както следва : Приемане и заверяване екзекутивна
документация- за части лица-10 лв. и за ЮЛ и ЕТ-50 лв.
12. Чл.23 т.28 се изменя, както следва : Издаване на разрешения за строеж без
инвестиционен проект- за части лица-20 лв. и за ЮЛ и ЕТ-50 лв.
13. Чл.23 т.30 се изменя, както следва : Издаване на удостоверение за
възникнало сервитутно право- за частни лица – 8 лв. и за ЮЛ и ЕТ -30 лв
14. Чл.23 т.35 се изменя, както следва : Презаверяване на скица, от издаването
на която са изтекли 6 месеца-за частни лица – 10 лв. и за ЮЛ и ЕТ -30 лв.
15. Чл.23 т. 36 се изменя, както следва : Издаване на скица за недвижим имотза частни лица 15 лв. и за ЮЛ и ЕТ -50 лв. За експресна услуга- до края на работния
ден, сумата се удвоява.
16. Чл.23 т.41 се изменя, както следва : Издаване на удостоверения за
нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР,
във връзка с чл.175 от ЗУТ- за частни лица 8 лв. и за ЮЛ и ЕТ -50 лв.
17. Чл.23 т.43 се изменя, както следва : Издаване на удостоверения за
търпимост- за частни лица 30 лв. и за ЮЛ и ЕТ -200 лв.
18. Чл.23, т.45- „Одобряване на ПУП / ПЗ,ПР /” , подточка 2, буква „б” и „в”
се изменят, както следва :
б/ от 1 до 3 дка -150 лв.

в/ над 3 дка – 150 лв. плюс 50 лв. за всеки следващ декар.
19. Чл. 24 се отменя.
В Раздел V “Услуги местни данъци и такси”:
Чл.31 . се изменя така: За услугата се дължат следните такси:
Обикн.услуга Бърза усл. Експресна
5 р.дни
3 р.дни
1 р.ден
1. Издаване на удостоверение за
данъчна оценка на недвижим имот
и незавършено строителство –
- имот в регулация
ФЛЮЛ- земеделска земя
ФЛЮЛ2. Издаване на удостоверение за
удостоверение
за
данни,
декларирани по Закона за местните
данъци и такси
3. Издаване на удостоверение за
дължим данък върху наследство
4. Издаване на удостоверение за
платен данък върху превозни
средства
5. Издаване на дубликат от
подадена данъчна декларации
6. Издаване на удостоверение за
наличие или липса на задължения
по Закона за местните данъци и
такси
ФЛ ЮЛ -

5,00
7,00

7,00
10,00

15,00
20,00

4,00
6,00

5,00
8,00

10,00
12,00

4,00

6,00

4,00

4,00
4,00

4,00
6,00

6,00

6,00
6,00

6,00
8,00

8,00

8,00

8,00
8,00

8,00
10,00

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 15 от Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Венец, от общо гласували 17: с 17 гласа „ЗА”,
без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 15
1. Утвърждава план-сметка за размера на необходимите средства и определя такса
“Битови отпадъци” за дейностите свързани с отпадъците в Община Венец
съгласно Приложение №1.

1.

2.

3.

4.

5.

За нежилищни имоти на юридически лица, находящи се в
регилационни граници на дадено населено място, таксата да е в
размер на 9 /девет/ промила.
Нежилищни имоти на граждани и юридически лица, находящи се
извън регулационния план на дадено населено място да бъдат
освободени от заплащане на такса битови отпадъци.
Имоти /жилищни или нежилищни/, които няма да се ползват през
годината, да бъдат освободени от заплащане на такса “Битови
отпадъци”, въз основа на подадена молба от собственика до края на
предходната година.
Остатъкът от събраната такса “Битови отпадъци” към 31.12.2011 г.
остава за 2012 г. за проектиране, закупуване на нови съдове и за
рекултивиране и закриване на нерегламентирани сметища на
населените места на община Венец.
Вноските за такса смет се внасят в сроковете за плащане на данък
сгради.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21, ал.2 чл.22 от ЗМСМА, от общо гласували 17: с 17
гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец
прие
РЕШЕНИЕ № 16
Приема Наредба за реда и условията за гледане на животни –
домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община
Венец. /Наредбата е приложена към Протокол №3 от 22.12.2012 г. на ОбСВенец./
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21 от ЗМСМА , съгласно чл.110 ал.1, т.2, чл.128 ал.3 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 № 17
1. Изработване на ПУП-ПР за възстановяване на имота по
регулационните линии по плана на с.Дренци, Община Венец,
представляващо УПИ І, кв.9.
2.Упълномощава Кмета на Община Венец да издаде Заповед за
допускане за изработване на ПУП по т.1.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, вр. чл. 22, ал. 4 и сл. от ЗМСМА,
както и на основание текстовете в гл. ІV от ЗУТ, от общо гласували 17: с
17 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет с.
Венец прие
РЕШЕНИЕ № 18
Приема Наредба « За реда и условията, свързани с разкопаване на
благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на
строителни и монтажни работи на елементи от техническата
инфраструктура на територията на Община Венец »

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21, ал.1 от ЗМСМА и изискванията на Наредба № 2 за
здравни изискваня към гробищните паркове (гробища) и погребването и
пренасянето на покойници, от общо гласували 17: с 17 гласа „ЗА”, без
„против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 19
Да бъдат актувани като Публична общинска собственост, следните
имоти по населени места, както следва:
1. имот № 000235- с.Борци
2. имот № 000153- с.Венец
3. имот № 000037- с.Деница
4. имот № 000075- с.Боян
5. имот № 027023- с.Капитан Петко
6. имот № 000086- с.Дренци
7. имот № 000043- с.Буйновица
8. имот № 000086- с.Габрица
9. имот № 000634- с.Изгрев
10.имот № 019083- с.Ясенково
11.имот № 000385- с.Осеновец
12.имот № 000023- с.Страхилица
13.имот № 000070- с.Черноглавци
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21, ал.1, т.16 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и чл.16, т. 1 от
ЗАТУРБ, във връзка с чл.30 от ЗАТУРБ, от общо гласували 17: с 17 гласа
„ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 20
1. Закрива следните кметства на територията на община Венец:
- Кметство с.Страхилица;
- Кметство с. Деница
2. Настоящето решение да бъде изпратено в седем дневен срок от
приемането му на Областния управител на област Шумен за изпращане за
обнародване в Държавен вестник.
3. Настоящето Решение влиза в сила от датата на обнародването му в
Държавен вестник.
/Таблицата за броя на лицата с постоянен адрес към 21.06.2011 г. в община
Венец е приложена към Протокол №3 на ОбС-Венец от 22.12.2012 г./

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, от общо гласували 17: с
17 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет с.
Венец прие
РЕШЕНИЕ № 21
1.Общински съвет с.Венец дава принципно съгласие Община Венец да участва
като член в създаването на сдружение за изграждане на приют за безстопанствени
животни по реда на чл.41, ал.2 от Закона за защита на животните.
2. Общински съвет с.Венец упълномощава кмета на Община Венец да води
всички преговори и консултации свързани с учредяването и дейността на сдружението,
както и да представлява общината в Общото събрание на сдружението.
3. Одобрява проект за споразумение между общините за изграждане на приюта,
съгласно Приложение № 1.

Приложение 1
ПРОЕКТ на СПОРАЗУМЕНИЕ
Днес, ……………………….2011 г., в гр. Нови Пазар, между СТРАНИТЕ:
1/ ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР със седалище и адрес на управление – гр. Нови Пазар, обл.
Шумен, ул. ……………………………., с ЕИК………………………, представлявана от
инж. Румен Панайотов – кмет на община,
2/ ОБЩИНА КАСПИЧАН със седалище и адрес на управление – гр. Каспичан, ул.
„Мадарски конник” 91 с ЕИК………………………, представлявана от Милена Недева –
кмет на община,
3/ ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО със седалище и адрес на управление – с. Никола
Козлево, обл. Шумен, ул. ………………………., с ЕИК………………………..,
представлявана от Турхан Каракаш – кмет на община
4/ ОБЩИНА КАОЛИНОВО със седалище и адрес на управление – гр. Каолиново,
ул………………………….., с ЕИК………………………., представлявана от Нида
Ахмедов – кмет на община,
5/ ОБЩИНА ВЕНЕЦ със седалище и адрес на управление, ул. „Кирил и Методий” 24, с
ЕИК…………………………., представлявана от Нехрибан Ахмедова – кмет на община
Се постигна следното споразумение:
1. СТРАНИТЕ, наричани по-долу СЪДРУЖНИЦИ, обединяват своите усилия и
възможности за изграждането и стопанисването на приют за безстопанствени
кучета;
2. Приютът ще бъде изграден на територията на общ. Нови Пазар;
3. СЪДРУЖНИЦИТЕ възлагат на общ. Нови Пазар да извърши следните
действия:

3.1. Да избере и предложи за одобрение от съдружниците подходящ терен за
изграждане на приюта;
3.2. Да извърши необходимите предварителни проучвания за проектиране на
строителството на приюта;
3.3. Да извърши необходимите действия по възлагане на проектирането на обекта;
4. След изготвяне и одобряване на проектната документация, необходимите видове
СМР ще бъдат остойностени. Разходите по проектирането и изграждането на
обекта ще бъдат заплатени от СЪДРУЖНИЦИТЕ пропорционална на техния дял
в общото съдружие, който се определя на база брой на жителите на съответната
община по настоящ адрес;
5. След приключването на строителството на обекта, СЪДРУЖНИЦИТЕ по
взаимно съгласие и чрез подписване на допълнително споразумение ще
определят:
5.1. Щатното разписани и възнагражденията на персонала на приюта;
5.2. Правно-организационната форма на функциониране на приюта;
5.3. Конкретните задължения на всеки един от СЪДРУЖНИЦИТЕ по осигуряване
дейността на приюта;
Настоящото споразумение се състави и подписа в пет еднообразни екземпляра – по
един за всеки от съдружниците.
ПОДПИСИ НА СТРАНИТЕ:

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.59, ал. 2 от
Закона за физическото възпитание и спорта, от общо гласували 17: с 17
гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец
прие
РЕШЕНИЕ № 22
1. Да се зеделят финансови средства в размер на 2 550 лв за 2011 г. за
издръжка на ФК „Дъбрава” с.Осеновец.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Бейзат Яхя - Председател на ОбС:
Имаме постъпила докладна записка от директора на ОУ „Хр.
Смирненски”. Винаги съм бил на принципа, че който внася докладна
записка трябва да присъства на съответното заседание на общинския съвет
и да я защити пред общинските съветници. От друга страна от самата
докладна записка не става ясно за какво ще бъдат разходвани тези
допълнителни средства, нито пък размерът им. Тука са упоменати само
разходите за ел. енергия, вода и за храна на децата. Също така през август
месец тя е внесла друга докладна записка в която твърди, че не се налага
осигуряване на допълнителни средства от страна на първостепенния

разпоредител, като по този начин тя си противоречи. Аз съм катеригочно
против приемането на решение за отпускане на допълнителни средства.
Колеги чакам вашите мнения и предложения.
Мехмед Мехмед – Общински съветник от с.Ясенково:
Аз искам да попитам защо има недостиг на финансови средства, как са
разходвани? Както каза председателя тя трябваше да присъства и да даде
подробна информация за средствата, разходвани през цялата календарна
година, тъй като знаете, че училищата са вече на делегиран бюджет.
Според мен това показва нецелесъобразно изразходване на средства.
Сюлейман Сюлейман - Общински съветник от с.Ясенково:
Ние като общински съветници многократно искахме среща с нея, но тя не
ни уважи нито веднъж.
Метхи Кадир - кмет на с.Ясенково :
Мога да потвърдя думите на Сюлейман като на кмет на с.Ясенково. Тя
постоянно отбягваше една такава среща.
Муталиб Назифов – общински съветник от с.Буйновица:
Добре колеги на мен сега не ми стана ясно за какво ги иска тези пари и
защо има недостиг, както каза колегата тя така трябва да си разпредели
средствата от делегирания бюджет за да й стигнат за цялата година. Ако
догодина пак има недостиг, пак ли ще иска допълнетилни средства?
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, от общо гласували 17: с 17 гласа
„ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 23
НЕ ПРИЕМА
1. Да подпомогне ОУ „Хр. Смирненски” с финансови средства от
общинския бюджет.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА 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 № 24
Общински съвет с. Венец, област Шумен приема на долупосоченото лице
да се изплати сума в размер посочен по-долу под формата на еднократна
финансова помощ:

1.

Да се отпусне парична помощ на следното лице:
 Селим Абтула Мюстеджеб, с.Венец, ЕГН:5709108726 – 150 лв.

Поради изчерпване на дневния ред в 12.30 часа заседанието бе
закрито от Председателя на ОбС – с.Венец – Бейзат Яхя.
Председател на
ОбС - Венец : ____________
/Бейзат ЯХЯ/
Протоколист : ______________
/Фатме Сали/

