ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ,
ОБЛАСТ ШУМЕН

ПРОТОКОЛ
№ 32
С.ВЕНЕЦ
21.09.2011 година

Днес 21.09.2011 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 14 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: Приемане на Решение за
избор на временно изпълняващ длъжността „Кмет на община Венец”
и „Кметове на кметства” за срок до полагане на клетва от
новоизбраните кметове.
Вносител:
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
2. 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
№27/321/01013 от 07.07.2011 г. по мярка 321 за Проект
„Реконструкция на водоснобдителна мрежа на с.Венец – област
Шумен”, сключен между Община Венец и ДФ”Земеделие” –
Разплащателна агенция.
Вносител:
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
3. Разглеждане на преписка от Администрацията на Президента на
Република България за опрощаване на дължими държавни вземания
на лицето Джемиле Мехмедова Османова от с.Боян.
Вносител:
Бейзат Яхя –
Председател на ОбС Венец

4. Разглеждане на Заявление за отпускане на персонална пенсия.
Вносител:
Бейзат Яхя –
Председател на ОбС Венец
5. Разни. /Разглеждане на молби за еднократна финансова помощ/
Предложеният дневен ред бе приет с 14 гласа “ЗА” от общо гласували 14
общински съветници.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, от общо гласували 14: с 14 гласа „ЗА”,
без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 352
1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Община ВЕНЕЦ –
ФАТМЕ АПТУЛА САЛИ, считано от 20.09.2011 г. до полагане на клетва
от новоизбрания кмет и да получава основна месечна заплата в размер на
950 лв.
2. Упълномощава временно изпълняващия длъжността „кмет на община
Венец" да назначава временно изпълняващите длъжността "кмет на
кметство".
РЕШЕНИЕ № 353
Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство
С.БУЙНОВИЦА – ФЕВЗИЕ ИСМАИЛОВА АХМЕДОВА, считано от
20.09.2011 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет и да получава
основна месечна заплата в размер на 400 лв.
РЕШЕНИЕ № 354
Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство С.ГАБРИЦА
– БИРСЕН РИЗАЕВА ХАЛИДОВА, считано от 20.09.2011 г. до полагане на
клетва от новоизбрания кмет и да получава основна месечна заплата в
размер на 450 лв.

РЕШЕНИЕ № 355
Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство С.ДРЕНЦИ –
МЕДИХА ХЮСНЮ ЮЗЕИР, считано от 20.09.2011 г. до полагане на клетва
от новоизбрания кмет и да получава основна месечна заплата в размер на
400 лв.
РЕШЕНИЕ № 356
Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство С.ИЗГРЕВ –
САЛИХА РЕДЖЕБ АХМЕД, считано от 20.09.2011 г. до полагане на клетва
от новоизбрания кмет и да получава основна месечна заплата в размер на
450 лв.
РЕШЕНИЕ № 357
Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство С.КАПИТАН
ПЕТКО – АСИЕ ШАКИРОВА МУСТАФОВА, считано от 20.09.2011 г. до
полагане на клетва от новоизбрания кмет и да получава основна месечна
заплата в размер на 450 лв.
РЕШЕНИЕ № 358
Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство
С.ОСЕНОВЕЦ – НУРГЮН НУРИ ХАСАН, считано от 20.09.2011 г. до
полагане на клетва от новоизбрания кмет и да получава основна месечна
заплата в размер на 450 лв.
РЕШЕНИЕ № 359
Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство
С.ЧЕРНОГЛАВЦИ – МЕЛЯТ РЕМЗИЕВА ХАЛИЛОВА, считано от
20.09.2011 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет и да получава
основна месечна заплата в размер на 450 лв.
ПО ВТОРА 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. 12, ал. 9 от
Наредба № 25 от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” 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
№27/321/01013 от 07.07.2011 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на
водоснабдителна мрежа на с. Венец - област Шумен”, 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 14: с 14 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”,
Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 360
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 1 286 652,40 лв.

(един милион двеста осемдесет и шест хиляди шестстотин петдесет и два
лв. и четиридесет ст.) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по
договор за отпускане на финансова помощ №27/321/01013 от 07.07.2011 г.
по мярка 321 за Проект „Реконструкция на водоснабдителна мрежа на с.
Венец - област Шумен” 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

№27/321/01013 от 07.07.2011 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, от общо гласували 14: с 14 гласа
„ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 361
Общински съвет с.Венец, област Шумен дава съгласие за опрощаване на
дължимите държавни вземания посочени в подадената преписка №94-

00/1399/25.07.2011 г. към Администрацията на Президента на Република
България на лицето: Джемиле Мехмедова Османова с ЕГН: 3711218850 с
постоянен адрес с.Боян, ул.”Кишинев” №6.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21,ал.1,т.23, от общо гласували 14: с 14 гласа „ЗА”, без
„против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 362
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.7, ал.2, т.1 и ал.4, т.3 от
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет с.Венец,
област Шумен дава съгласие Министерски съвет да отпусне персонална
пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване на децата:
1. Тудание Владимирова Руменова с ЕГН:0050248816
2. Сали Владимиров Руменов с ЕГН:0341038720
3. Севги Владимирова Руменова с ЕГН:0545198730
Децата са с постоянен адрес – с.Изгрев, община Венец, ул.”Тича” №8
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА, съгласно чл.27, ал.3 от ЗМСМА, от
общо гласували 14: с 14 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”,
Общински съвет с. Венец прие
РЕШЕНИЕ № 363
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:
 Гюнер Осман Тефик, с.Ясенково, ЕГН:8101228816 – 300 лв.
 Бахри Хасан Юзеир, с.Ясенково, ЕГН:7512168861 – 200 лв.
 Адриана Анатолиева Минкова, ЕГН:8903096256 – 100 лв.
 Мюзейе Салиева Юсуф, с.Изгрев, ЕГН:5310108939 – 50 лв.
 Рефика Ибрямова Мехмедова, с.Венец, ЕГН:4306238756 – 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/

