ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ,
ОБЛАСТ ШУМЕН

ПРОТОКОЛ
№ 24
С.ВЕНЕЦ
07.09.2010 година

Днес 07.09.2010 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……. 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 – Секретар на Община Венец и г-н
Рубил Халимов – Началник отдел “Общински приходи”.
Заседанието бе открито от Председателя на ОбС-Венец –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
№ 27/321/00005 от 29.06.2010 г. по мярка 321 за Проект "Шанс за подобри основни услуги за населението и икономиката на община
Венец, чрез рехабилитация на общинска пътна инфраструктура",
сключен между Община Венец и ДФ "Земеделие" Разплащателна
агенция.
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
№ 27/321/00041 от 29.06.2010 г. по мярка 321 за Проект
"Рехабилитация на общински път SHU1021 и SHU1158 – община
Венец", сключен между Община Венец и ДФ "Земеделие" Разплащателна агенция.
Вносител:
Нехрибан Ахмедова –
Кмет на Община Венец
3. Разглеждане на Докладна записка относно: Утвърждаване на
паралелки в общинските училища за учебната 2010/2011 година,

като изключения, с ученици, под минимално допустимия брой и
слети паралелки с не по - малко от 10 ученици от два класа,
съгласно чл.11, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба № 7 от 29.12.2000г за
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на
децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена.
Вносител:
Зюбейде Кьосева –
Старши експерт «Образование,
Култура и СД»
4. Разглеждане на Докладна записка относно: Предоставяне на „В и К”Шумен ООД, правото на ползване за управление и стопанисване на
Обект „Напорен водоем ”, намиращ се в землището на с.Венец в
имот №.000102.
Вносител:
Илхан Сали –
Зам. Кмет на Община Венец
5. Разглеждане на Докладна записка относно: Изработване на
Специализирана план-схема за газификация на с.Венец, с цел
проектиране за инвестиционно намерение.
Вносител:
Илхан Сали –
Зам. Кмет на Община Венец
6. Разни. /Отпускане на парична помощ на лицата, болни от хронична
бъбречна недостатъчност/
Предложеният дневен ред бе приет с 14 гласа “ЗА” от общо гласували 14
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 и чл.12, ал.5 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 година, чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО)
№1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ
№27/321/00005 от 29.06.2010 г. по мярка 321 за Проект "Шанс за по-добри
основни услуги за населението и икономиката на община Венец, чрез
рехабилитация на общинска пътна инфраструктура", сключен между
Община Венец и ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, със седалище и

адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от изпълнителния директор Калина Иванова Илиева, от общо
гласували 14 : с 14 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински
съвет с. Венец прие:
РЕШЕНИЕ № 250
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 2659940,80 лв. (два милиона шестстотин
петдесет и девет хиляди деветстотин и четиридесет лв. и осемдесет
ст.) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за
отпускане на финансова помощ № 27/321/00005 от 29.06.2010 г. по
мярка 321 за Проект "Шанс за по-добри основни услуги за
населението и икономиката на община Венец, чрез рехабилитация на
общинска пътна инфраструктура" 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 №27/321/00005 от 29.06.2010 г. и да ги
представи пред ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция.
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 и чл.12, ал.5 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 година, чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО)
№1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ
№27/321/00041 от 29.06.2010 г. по мярка 321 за Проект " Рехабилитация на
общински път SHU1021 и SHU1158 – община Венец ", сключен между
Община Венец и ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, със седалище и

адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от изпълнителния директор Калина Иванова Илиева, от общо
гласували 14 : с 14 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински
съвет с. Венец прие:
РЕШЕНИЕ № 251
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 2536938,80 лв. (два милиона петстотин тридесет
и шест хиляди деветстотин тридесет и осем лв. и осемдесет ст.) за
обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане
на финансова помощ № 27/321/00041 от 29.06.2010 г. по мярка 321 за
Проект "Рехабилитация на общински път SHU1021 и SHU1158 –
община Венец " 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 №27/321/00041 от 29.06.2010 г. и да ги
представи пред ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.11 ал.2 и ал. 5 от
Наредба № 7 от 29.12.2000г за определяне броя на паралелките и групите и
броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата,
детските градини и обслужващите звена, във връзка с Докладни записки с
вх. № РД 67-00-31/30.07.2010г.; вх. № РД 90-00-29/02.08.2010г.; вх. № РД
90-00-28/28.07.2010г.
от директорите на общинските училища, от общо
гласували 14 : с 14 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински
съвет с. Венец прие:

РЕШЕНИЕ № 252
През учебна 2010/2011 година в училищата на Община Венец се
утвърждават паралелки, като изключения, с ученици под минимално
допустимия брой и слети паралелки с не по - малко от 10 ученици от два
класа, съгласно чл.11, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба № 7 от 29.12.2000г за
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата
в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена, както следва.
1. СОУ ”Н. Й. Вапцаров” с. Венец –
В с. Боян – четири слети паралелки с не по - малко от 10 ученици от два
класа:
Слята паралелка – I и III клас – 11 ученика;
Слята паралелка – II и IV клас – 11 ученика;
Слята паралелка – V и VIII клас – 18 ученика;
Слята паралелка – VI и VII клас – 16 ученика.
2. Основно училище ”Христо Смирненски” с. Ясенково –
Пет паралелки с ученици под минимално допустимия брой:
II клас IIIа клас IIIб клас V клас VI клас -

14 ученика;
13 ученика;
13 ученика;
17 ученика;
17 ученика.

3. Основно училище “П.Р.Славейков” с. Изгрев –
Две паралелки с ученици под минимално допустимия брой и една слята
паралелка с не по - малко от 10 ученици от два класа:
VI клас - 17 ученика;
VII клас - 15 ученика;
Слята паралелка – V и VIII клас – 21 ученика.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21, ал1, т.8 от ЗМСМА, от общо гласували 14 : с 14 гласа
„ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие:

РЕШЕНИЕ № 253
1. Да се предостави на „В и К”-Шумен ООД, правото на ползване за
управление и стопанисване на Обект „Напорен водоем ”,намиращ
се в землището на с.Венец в имот №.000102, включващ :
- Напорен водоем 450 м2
- Напорен водоем 180 м2
- Хлоратор-изоставена сграда
- СОЗ- заградена площ 2,675 дка.
2. Обектът се предоставя, до възлагането му чрез концесии или друг
метод от страна на Общината, регламентиран от Закона за
общинската собственост и Закона за водите.
3. На основание чл.10, ал.2 от Закона за водите,възлага на Кмета на
Община Венец да сключи договор за предоставяне на обекта за
правото на ползване за управление и стопанисване.
Орхан Велиев - общински съветник от с.Венец: Аз предлагам
тежкотоварните камиони и трактори да не минават по главната улица
“Кирил и Методий”, понеже водопроводната мрежа е много стара и силно
амортизирана и именно тези тежкотоварни камиони са основната причина за
честите аварии.
Бейзат Яхя – Председател на ОбС - Венец: Тогава да подложим на
гласуване предложението на общинския съветник Орхан Велиев и да
приемем и следното решение:
На основание чл.21, ал1, т.23 от ЗМСМА, от общо гласували 14 : с 14 гласа
„ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет с. Венец прие:
РЕШЕНИЕ № 254
Забранява се преминаването на товарни автомобили, моторни превозни
средства с ремаркета, освен с полуремаркета или единични едноосни
ремаркета, трактори и самоходни машини по улица “Кирил и Методий” с.
Венец, общ. Венец, обл. Шумен.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
На основание чл.21, ал1, т.11 от ЗМСМА и чл.98 а от ЗУТ, от общо
гласували 14 : с 14 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински
съвет с. Венец прие:
РЕШЕНИЕ № 255

Не приема
1.Да се изработи Специализирана план-схема за газификация на
с.Венец, с цел проектиране за инвестиционно намерение.
2.Упълномощава кмета на Община Венец да издаде заповед за
допускане за изработване на план-схемата за газифициране на
с.Венец.
ПО ШЕСТА 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 № 256
Приема да се отпусне парична помощ на следните лица, болни от хронична
бъбречна недостатъчност:
Ахмед Хюсеинов Ахмедов, с. Габрица, ЕГН:4410268728 – 50 лв.
Куню Стоянов Георгиев, с. Венец, ЕГН:4210108764 – 50 лв.
Тасин Мехмедов Стоянов, с. Венец, ЕГН:4503108720 – 50 лв.
Ружди Мустафа Хасан, с. Изгрев, ЕГН:6301088868 – 50 лв.
Поради изчерпване на дневния ред в 12.00 часа заседанието бе закрито
от Председателя на ОбС – с.Венец – г-н Бейзат Яхя.

Председател на
ОбС - Венец : ____________
/Бейзат ЯХЯ/
Протоколист : ______________
/Фатме Сали/

