
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вх.№ ДЗ-29-00-58 
Дата: 17.10.2018 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. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА); 

 

 

ОТНОСНО: Предаване на 2 броя мотоциклети на РУ – Ветово с договор за послужване. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи писмо с вх. № ОбС-41-01-

160/17.10.2018 г. от гл. инсп. Станислав Станчев – началник на РУ – Ветово, с което ни 

уведомява, че ежегодно с постановление на Министерския съвет на Република България на 

Община Ветово се отпускат парични средства в размер на 2 500 лв. за календарна година 

(държавни дейности), за дейността на полицейските инспектори и инспектори ДПС. 

Закупени са били 2 броя мотори (скутери) от Община Ветово и за да бъдат предоставени на 

РУ – Ветово за нуждите на полицейските инспектори в гр. Глоджево и с. Смирненски се 

изисква решение на Общински съвет - Ветово. 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Ветово да приеме следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Община Ветово предоставя 1 бр. мотоциклет марка/модел Кийуей Таргет, 

регистрационен номер Р 1100 В, идентификационен номер LBBJ89009JB944963, с бензинов 

двигател, номер на двигател QJ153FMI8A80706860. 

2. Община Ветово предоставя 1 бр. мотоциклет марка/модел Кийуей Таргет, 

регистрационен номер Р 1101 В, идентификационен номер LBBJ89003JB944957, с бензинов 

двигател, номер на двигател QJ153FMI8A80706795. 

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/


3. Упълномощава кмета на община Ветово да подпише  Договора за безвъзмездно 

управление на движима вещ – частна общинска собственост, която е неразделна част от 

настоящото решение. 
 

 

С уважение, 

 

Д-р Мехмед Мехмед. /п/ 

Председател на Общински съвет - Ветово 


