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Изх.№ ОбС-29-00-45 
Дата: 14.08.2017 г. 
 

 
 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЕТОВО 
 
 
 

ПОКАНА 
От д-р Мехмед Мехмед – Председател на Общински съвет - Ветово 
 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

С оглед на постъпили докладни записки в деловодството на Общински съвет – Ветово и на основание 
чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание 
на Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт, Постоянната комисия 
по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство, Постоянната 
комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда и Постоянната комисия по 
осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет. 

Заседанието на постоянните комисии определям да се проведе на 21.08.2017 година (понеделник) от 
09:30 часа в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. 
Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД 
 

1. Състоянието на оперативната обстановка и дейността на РУ – Ветово през първото 
шестмесечие на 2017 г. 

Докл.: гл. инсп. Н. Наумов – Началник на РУ „Полиция“ – Ветово 
2. Информация за изпълнението на общинския бюджет за първото полугодие на 2017 г. 

Вносител: Г. Георгиев – кмет на община Ветово 
3. Актуализация на бюджета на община Ветово – август, 2017 г. 

Вносител: Г. Георгиев – кмет на община Ветово 
4. Определяне на СУ „Васил Левски“ с ПП – гр. Ветово за средищно училище за учебната 2017 – 

2018 година. 
Вносител: Г. Георгиев – кмет на община Ветово 

5. Одобряване на ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура за трасе на външно ел. 
захранване до ПИ 078012 в местност „ Ески балък “, землището на с. Смирненски, община Ветово. 

Вносител: Г. Георгиев – кмет на община Ветово 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО 

7080 гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, тел.: 08161 28-00, 22-53, факс: 08161 28-71 

официален сайт: www.obs-vetovo.eu; e-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg 

http://www.obs-vetovo.eu/


2 

 

6. Одобряване на ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура за трасе на 
водопроводно отклонение от съществуващ уличен водопровод ф 250 до ПИ 078012 в местност „ Ески 
балък “, землището на с. Смирненски, община Ветово. 

Вносител: Г. Георгиев – кмет на община Ветово 
7. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост в Община Ветово през 2017 година. 
Вносител: Г. Георгиев – кмет на община Ветово 

8. Изменение на Решение № 277 по Протокол № 27 от 27.02.2017 г. на Общински съвет – Ветово. 
Вносител: Г. Георгиев – кмет на община Ветово 

9. Даване на съгласие за продажба на терен – общинска собственост, с площ 239,00 ( двеста 
тридесет и девет ) кв.м., представляващ придаваема част по улична регулация към УПИ VII – 1184, в кв. 
76 по регулационния план на град Глоджево, община Ветово. 

Вносител: Г. Георгиев – кмет на община Ветово 
10. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XXVIII – 731, кв. 53 по 
регулационния план на град Сеново, община Ветово. 

Вносител: Г. Георгиев – кмет на община Ветово 
11. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ III Пп –1569, кв. 132 по 
регулационния план на град Глоджево, община Ветово. 

Вносител: Г. Георгиев – кмет на община Ветово 
12. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ III Пп –1565, кв. 132 по 
регулационния план на град Глоджево, община Ветово. 

Вносител: Г. Георгиев – кмет на община Ветово 
13. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ III Пп –1564, кв. 132 по 
регулационния план на град Глоджево, община Ветово. 

Вносител: Г. Георгиев – кмет на община Ветово 
14. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 

недвижими вещи - частна общинска собственост, представляващи дървени бараки, освидетелствани за 
премахване. 

Вносител: Г. Георгиев – кмет на община Ветово 
15. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 

движими вещи - частна общинска собственост, представляващи моторни превозни средства, 
собственост на община Ветово. 

Вносител: Г. Георгиев – кмет на община Ветово 
16. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ „Дворно място“, образуващо 
УПИ VI-2487, кв. 34 по плана на град Сеново, община Ветово. 

Вносител: Г. Георгиев – кмет на община Ветово 
17. Отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 

"Лекарски кабинет" с площ 13,30 кв.м., "Лекарски кабинет" с площ 14,80 кв.м., "Манипулационна" с площ 
14,80 кв.м., "Офис" с площ 20,80 кв.м., "Архив" с площ 14,00 кв.м., "Стерилизатор" с площ 5,40 кв.м., 
коридор с площ 28,80 кв.м. и "Тоалетна" с площ 9,40 кв.м., разположени на I етаж в Административна 
сграда "Кметство" - град Сеново. 

Вносител: Г. Георгиев – кмет на община Ветово 
18. Разглеждане на внесено в деловодството на Общински съвет – Ветово Счетоводен баланс 

към 30.06.2017 година и ОПР (отчет за приходи и разходи) на „ВЕТОВСКА ГОРА“ ЕООД за периода към 
30.06.2017 година. 

Вносител: инж. Пламен Славчев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД 
19. Разглеждане на внесено в деловодството на Общински съвет – Ветово Счетоводен баланс 

към 30.06.2017 година и ОПР (отчет за приходи и разходи) на „Бизнес парк - Ветово“ ЕООД за периода 
към 30.06.2017 година. 

Вносител: инж. Сашо Цанков – Управител на „Бизнес парк - Ветово“ ЕООД 
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20. Разглеждане на молба за еднократна парична помощ от Халил Юсеин Халил, с постоянен 
адрес гр. Ветово, ул. „Янтра“ № 11. 

21. Разни. 
22. Изказвания на граждани. 
 
 
 
 Всички материали по постъпилите предложения и проекти за решения са публикувани на 

интернет–страницата на Общински съвет – Ветово (www.obs-vetovo.eu) и на Община Ветово 
(www.vetovo.com). 
 
 
 

С уважение, 
 

Д-р МЕХМЕД  МЕХМЕД, /п/ 
Председател на Общински съвет - Ветово 

 

http://www.obs-vetovo.eu/
http://www.vetovo.com/

