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Вх.№ ДЗ-29-00-67 
Дата: 25.10.2018 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. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА); 

чл. 4, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на решение за провеждане на изнесено заседание на Общински съвет – 

Ветово извън територията на Община Ветово. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 С Решение № 406 по Протокол № 45 от 30.01.2018 година на Общински съвет – Ветово е 

приет бюджетът на Община Ветово за 2018 година, който следва да бъде изпълняван считано от 

31.01.2018 г.  

Съгласно чл. 4, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, по изключение, с 

решение на общинския съвет, заседание може да се проведе и извън територията на общината. 

През текущата 2018 година са проведени 13 заседания на Общински съвет – Ветово, като  

заседание извън територията на Община Ветово не е провеждано. Поради това считам, че 

провеждането на такова през месец ноември 2018 година ще бъде изключение. Задължително 

условие е Общински съвет – Ветово да приеме изрично решение. Средствата за провеждане на 

изнесено заседание са предвидени за бюджетната 2018 година. Залегнати са във Функция І. 
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„Общи държавни служби“, Дейност 1.11.123. „Общински съвет“, §10-51 „Командировки в 

страната“ – 4 000 лв. 

Решението, което Общински съвет – Ветово ще приеме е с организационен характер, не 

подлежи на оспорване, тъй като е изключен от кръга на административните актове, подлежащи 

на оспорване.  

 Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Ветово да приеме следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 4, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
 

 

Р Е Ш И: 
 

І. ОПРЕДЕЛЯ редовното заседание през месец ноември на Общински съвет – Ветово да 

бъде проведено извън територията на Община Ветово. 

 ІІ. УПЪЛНОМОЩАВА д-р Мехмед Хасан Мехмед – Председател на Общински съвет – 

Ветово да организира провеждането на редовното заседание през месец номеври на Общински 

съвет – Ветово извън територията на Община Ветово, като определи мястото, часа и деня на 

неговото провеждане.  

 ІII. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Ветово да изплати пътните пари на общинските 

съветници от състава на общинския съвет и на Председателя на общинския съвет във връзка с 

разход, извършен по повод участие в изнесено заседание, по досегашния ред – съгласно 

Наредбата за командировките в страната, Кодекса на труда, Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, при спазване на финансово - счетоводните правила за отчитане на 

разход, извършен във връзка с командироване в страната, както и да извърши плащане по 

посочената от съответния хотел банкова /разплащателна сметка. 
 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-р Мехмед Мехмед. /п/ 

Председател на Общински съвет - Ветово 
 


