
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вх.№ ДЗ-29-00-18 
Дата: 12.03.2019 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. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация (ЗМСМА) 

 

 

ОТНОСНО:  Промяна начина на трайно ползване на имот № 000944 – частна 

общинска собственост, находящ се в землището на град Ветово, община 

Ветово, от „Полски път“ в „Друга селскостопанска територия“. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Решение № 479 по Протокол № 57 от 30.11.2018 г. Общински съвет – Ветово обяви 

поземлен имот № 000944 – публична общинска собственост, с площ 0,203 дка, с начин на 

трайно ползване „Полски път“, находящ се в землището на град Ветово, община Ветово, в 

имот – частна общинска собственост, поради това, че е престанал да има предназначението 

трайно да задоволява обществени потребности. Имотът е актуван с АЧОС № 3241 от 

17.12.2018 г. Полският път граничи от двете си страни с имот № 039001, с начин на трайно 

ползване „Използваема ливада“, собственост на Сакине Ахмедова Караманова и ПИ № 

040001, с начин на трайно ползване „Използваема ливада“, собственост на Ридван Халилов 

Караманов, жители на град Ветово, община Ветово. 

В Общинска администрация – Ветово е постъпило заявление с вх. № 80С-78-2#1 от 

17.08.2018 г. от Сакине Ахмедова Караманова и Ридван Халилов Караманов, собственици на 

ПИ № 039001 и ПИ № 040001, с искане за покупко-продажба на ПИ № 000944 – публична 

общинска собственост, с площ от 0,203 дка, с НТП „Полски път“, находящ се в землището на 

град Ветово, община Ветово, местността „Башака“. Във връзка с бъдещи инвестиционни 

намерения тяхното искане е да закупят ПИ № 000944 ще бъде обединен с ПИ № 039001. В 

същото време това няма да попречи на достъпа до съседните имоти, до които има достъп от 

други полски пътища наоколо. 

Във връзка с това е необходимо да се промени начина на трайно ползване на имот № 

000944. Според номенклатурата на Единния класификатор на кадастъра най-подходящ начин 

на трайно ползване е „Друга селскостопанска територия“. 

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/


 

 Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Ветово да приеме следното  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация (ЗМСМА), Общински съвет – Ветово 

  

РЕШИ: 

 

 I. Дава съгласие да бъде променен начина на трайно ползване на имот № 000944 с 

площ 0,203 дка – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Ветово, 

община Ветово, ЕКАТТЕ 10803, актуван с АЧОС № 3241 от 17.12.2018 г., от „Полски път“ в 

„Друга селскостопанска територия“. 

 II. Възлага на Кмета на община Ветово да поиска отразяване на промяната на начина 

на трайно ползване на имота в картата на възстановената собственост чрез Общинска служба 

„Земеделие“ – град Ветово. 

 

 

 

 МОТИВИ: Промяната на статута и характера на горецитирания имот и 

евентуалната му продажба няма да попречи за обслужването на съседни имоти, тъй като 

видно от плана за земеразделяне всички имат обслужващи пътища. В същото време няма да 

се спират инвестиционните намерения на лицата, подали заявление за закупуване на 

горецитирания имот. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-р Мехмед Мехмед, /п/ 

Председател на Общински съвет - Ветово 


