
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ,
ОБЛАСТ ШУМЕН

ПРОТОКОЛ
№ 22

С.ВЕНЕЦ
22.06.2010 година



Днес 22.06.2010 година от 09.00 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, Хатидже Исуф – Директор на Д-я „ФСД и УС” и г-н
Рубил Халимов – Началник отдел “Общински приходи”.

Заседанието бе открито от Председателя на ОбС-Венец –Бейзат Яхя,
който предложи следния,

Д Н Е В Е Н    Р Е Д  :

1. Разглеждане на Докладна записка относно: Отмяна на Решение
№216 по Протокол № 21 от 27.05.2010 г.

         Вносител:
                                                                      Бейзат Яхя
                                                                      Председател на ОбС – Венец

2. Разглеждане на Докладна записка относно: Отдаване под наем на
помещение, състоящо се от 9 м2 от Административната сграда на
Община Венец.

Вносител:
Бейхан Ахмедов
Координатор на
Проект по Договор
РД50-190/03.06.2009 г.

3. Разглеждане на Докладна записка относно: Актуализация в План за
развитие на Община Венец за периода 2007-2013 г.

Вносител:
Нехрибан Ахмедова
Кмет на Община Венец

4. Разни. / Разглеждане на молба за еднократна помощ/.

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.23, 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 № 227

Отменя Решение №216 по Протокол № 21 на Общински съвет с.Венец от
проведеното заседание на 27.05.2010 г.

ПО ВТОРА 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 № 228

1. Да се проведе явен търг за отдаване под наем на помещение от 9 м2 за
Работно помещение на Сдружение с нестопанска цел “Местна
инициативна група Венец-Хитрино” от Административната сграда на
Община Венец, с.Венец за срок от 5 /пет/ години.

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

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, от общо гласували 15: с 15 гласа
„ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие:

РЕШЕНИЕ № 229

Общински съвет с.Венец, Област Шумен приема да се извърши
актуализация в План за развитие на Община Венец за периода 2007 –
2013,  като в „Мярка 2.1.1. Благоустрояване на населените места” от
Приоритет 2, Специфична цел 2.1, се включи следната дейност:
- Реконструкция и ремонт на инфраструктура – дерета.

ПО ЧЕТВЪРТА 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 № 230

1. Приема да се изплати на Мехмед Салиев Халидов с ЕГН: 6608078820
от с. Габрица еднократна финансова помощ в размер на 200,00 лв.

Поради изчерпване на дневния ред в 10.30 часа заседанието бе закрито
от Председателя на ОбС – с.Венец – г-н Бейзат Яхя.

Председател на
 ОбС - Венец : ____________

/Бейзат ЯХЯ/

Протоколист : ______________
             /Фатме Сали/


