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Изх.№ ОбС-29-00-1 
Дата: 16.01.2018 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 23.01.2018 година (вторник) 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 2016 г. 

Докл.: гл. инсп. Н. Наумов – Началник на РУ „Полиция“ – Ветово 
2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово. 
Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС Ветово 

3. Приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и 
сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на 
територията на Община Ветово. 

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС Ветово 
4. Участие на Община Ветово с проекти по ПРСР 2014-2020, мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“. 

Вносител: Г. Георгиев – кмет на община Ветово  
5. Приемане на План за противодействие на тероризма в Община Ветово. 

Вносител: Ив. Кадишев – зам.-кмет на община Ветово  
6. Отпускане на ДМС на служителите на „Ветовска гора“ ЕООД за календарната 2017 година. 

Вносител: инж. Пл. Славчев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД 
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7. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в 
Община Ветово през 2017 г. 

Вносител: Г. Георгиев – кмет на община Ветово  
8. Приемане на бюджета на община Ветово за 2017 година. 

Вносител: Г. Георгиев – кмет на община Ветово  
9. Разни. 
10. 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/

