
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изх.№ ОбС-29-00-64 
Дата: 23.11.2017 г. 
 
 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЕТОВО 
 

ПОКАНА 
 
От д-р Мехмед Мехмед – Председател на Общински съвет - Ветово 
 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, свиквам Общински съвет – Ветово на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание, което 
ще се проведе на 30.11.2017 г. (четвъртък) от 09:30 часа в залата на Младежкия дом, в град Ветово, 
ул. „Дунав” № 1, при следния проект за 
  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д 
 

1. Определяне на основната месечна работна заплата на кмета на кметство Писанец. 
Вносител: Г. Георгиев – кмет на община Ветово 

2. Приемане на решение за промяна в състава на постоянните комисии към Общински 
съвет – Ветово. 

Вносител: д-р М. Мехмед – председател на ОбС – Ветово 
3. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина и списък с отделите и 

подотделите за 2018 г. 
Вносител: Г. Георгиев – кмет на община Ветово 

4. Отпускане на допълнителни средства за дофинансиране на СУ "В. Левски" - Ветово и 
СУ "Хр. Ботев" - Глоджево, за текущ на покрив - читалище Сеново и компенсирани промени по 
бюджета на км. Смирненски и в списъка на обектите, финансирани с целева капиталова 
субсидия от ЦБ през 2017 г. 

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

собственост в Община Ветово през 2017 година. 
Вносител: Исм. Селим – зам.-кмет на община Ветово 

6. Изменение на Картата (КВС) с корекция в имотните граници на поземлен имот (ПИ) № 
000431, находящ се в землището на град Ветово, община Ветово, област Русе, ЕКАТТЕ 10803, 
местност "Кантона". 

Вносител: Ив. Кадишев – зам.-кмет на община Ветово 
7. 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 65 кв.м., за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, находящ 
се в кв. 20 (Парка) по плана на село Смирненски, община Ветово. 

Вносител: Исм. Селим – зам.-кмет на община Ветово 
8. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 000721, 
находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово. 

Вносител: Исм. Селим – зам.-кмет на община Ветово 
9. 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. 
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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 Гараж № 1, 
разположен в „Двуетажна жилищна сграда с партер“, вх. А, находяща се в УПИ XXII-2015, кв. 97 
по регулационния план на град Ветово, община Ветово. 

Вносител: Исм. Селим – зам.-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 Гараж № 2, 
разположен в „Двуетажна жилищна сграда с партер“, вх. А, находяща се в УПИ XXII-2015, кв. 97 
по регулационния план на град Ветово, община Ветово. 

Вносител: Исм. Селим – зам.-кмет на община Ветово 
12. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ УПИ XIX-694 в квартал 113 по регулационния план на град Глоджево, община 
Ветово. 

Вносител: Исм. Селим – зам.-кмет на община Ветово 
13. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ ПИ № 1247 в квартал 70 по регулационния план на град Глоджево, община 
Ветово. 

Вносител: Исм. Селим – зам.-кмет на община Ветово 
14. Отпускане на еднократна парична помощ на лице за възстановяване щети от пожар. 

Вносител: Г. Георгиев – кмет на община Ветово 
15. Разни. 
16. 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/

