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Изх.№ ОбС-29-00-5 
Дата: 12.02.2018 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 и Постоянната 
комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет. 

Заседанието на постоянните комисии определям да се проведе на 19.02.2018 година (понеделник) от 
09:00 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. Предстоящо редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и 
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Русе. 

Вносител: Ив. Кадишев – зам.-кмет на община Ветово  
2. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Гаражна клетка № 2, част от 
Масивна едноетажна сграда № 537,21 (ЕМУ), разположена в ПИ № 000537, находяща в землището на 
град Ветово, община Ветово. 

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

"Офис-клуб" № 2 с площ 21 кв.м., разположен на II етаж в "Сграда за културни мероприятия", находящ 
се в УПИ VII, кв. 160 по плана на град Ветово. 

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

наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Масивна двуетажна сграда 
"Детска градина" - корпус Б, със застроена площ 612,00 кв.м., разположена в УПИ XIX, кв. 19 по плана на 
село Смирненски, община Ветово. 

Вносител: Г. Георгиев – кмет на община Ветово 
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5. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ площ от 1 (един) 
кв.м., за поставяне на кафе-автомат в сградата на кметство Глоджево, община Ветово. 

Вносител: Г. Георгиев – кмет на община Ветово 
6. Разглеждане на молба за финансова еднократна помощ от Дафинка Миткова Пенчева от гр. 

Ветово. 
7. Разглеждане на молба за финансова еднократна помощ от Юмер Сюлейманов Талигаджиев от 

с. Смирненски. 
8. Разглеждане на молба за финансова еднократна помощ от Мете Юсеинов Кючуков от с. 

Смирненски. 
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/

