
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вх.№ ДЗ-29-00-69 
Дата: 29.10.2018 г. 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ВЕТОВО 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

от д-р Мехмед Хасан Мехмед 

Председател на Общински съвет – Ветово 

 

 

правно основание: 

чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация ( ЗМСМА ); 

 

 

ОТНОСНО: Изключване на ул. „Околчица“, с. Смирненски от Поименния списък на 

обектите, предвидени за основен ремонт и придобиване на ДМА и НМДА в община Ветово 

през 2018 г. и прехвърляне на сумата по сметката на кметство Смирненски. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 На 30.01.2018 г. с Решение № 406 по Протокол № 45/30.01.2018 г. е приет бюджетът 

на община Ветово с приложенията към него. С Решение № 423 по Протокол № 48/28.03.2018 

г. е напрашена корекция на бюджета за 2018 г. на община Ветово. В Приложение № 5 

Поименен списък на обектите, предвидени за основен ремонт и придобиване на ДМА и 

НМДА в община Ветово през 2018 г. е предвиден обект „Полагане на трошенокаменна 

настилка на ул. „Околчица“ от О.Т. 54 до О.Т. 117“, като предвидената сума е 30 000 лв. На 

55-то си редовно заседание Общински съвет – Ветово прие решение, с което: 

 „1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за обходно трасе на 

село Смирненски, съгласно приложена схема за преработка на съществуващ технически 

проект за обходно трасе на село Смирненски. 

2. ОДОБРЯВА средства в размер на 3 500 лв. за ПУП – Парцеларен план за обходно 

трасе на село Смирненски. 

3. Средствата по т. 2 да бъдат осигурени от предвидените за основен ремонт на ул. 

„Околчица“, с. Смирненски, в Капиталовата програма на бюджета на община Ветово за 2018 

г., съгласно Приложение № 5.”, 

Това решение беше върнато от областния управител на област Русе за ново 

обсъждане. 

Предвид недоволството на жителите на село Смирненски срещу преминаването на 

тежкотоварните МПС-та по ул. „Преслав” и ул. „Плиска” в селото и настояването за  

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/


предприемане на адекватни мерки за изграждането на обходно трасе в с. Смирненски, 

предлагам Общински съвет – Ветово да приеме следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Ветово 

 

  

РЕШИ: 

 

1. ИЗКЛЮЧВА от Поименния списък на обектите, предвидени за основен ремонт и 

придобиване на ДМА и НМДА в община Ветово през 2018 г. обект „Полагане на 

трошенокаменна настилка на ул. „Околчица“ от О.Т. 54 до О.Т. 117“ и сумата от 30 000 лв. 

2. УТВЪРЖДАВА в бюджета на кметство Смирненски средства в размер на 30 000 

лв. във Фунцкия VI. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда, Дейност 

606. Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа, §10-00 Издръжка. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-р Мехмед Мехмед, /п/ 

Председател на Общински съвет - Ветово 


