
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вх.№ ДЗ-29-00-39 
Дата: 23.05.2019 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. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация (ЗМСМА); 

 

 

ОТНОСНО: Дофинансиране дейността на спортните клубове на територията на община 

Ветово през 2019 година. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

През 2019 година с решение на Общински съвет – Ветово за 5 спортни клуба бяха 

осигурени средства от общинския бюджет, както следва: „Сдружение „СКБ Лудогорска слава“ – 

Глоджево – 7 000 лв., „Спортен клуб по борба – Дан Колов“ гр. Ветово  – 7 000 лв., СК по тенис 

на маса „Устрем“, гр. Глоджево – 2 000 лв., ФК „Миньор 2012“ гр. Сеново – 7 000 лв. и СК по 

футбол с. Смирненски – 7 000 лв. 

На 30.04.2019 г. в деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи информация от 

Исмаил Селим – председател на Сдружение „КАОЛИН 2000“, гр. Глоджево, с който е 

предоставен на вниманието на общинския съвет отчет за дейността на клуба през 2018 г. Във 

връзка с продължаване нормалното функциониране на Сдружение „КАОЛИН 2000“, гр. 

Глоджево и предвид започването на спортния сезон, е необходимо да бъдат осигурени средства 

за неговото дофинансиране. С оглед факта, че община Ветово няма приет бюджет са в сила 

разпоредбите на чл. 98 от Закона за публичните финанси. 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Ветово да вземе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет Ветово 

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/


 

 

 

 

Р Е Ш И : 

 

I. Задължава кмета на община Ветово в 7-дневен срок от влизане в сила на 

решението да преведе сумата от ……….. лв. по сметката на Сдружение „КАОЛИН 2000“, гр. 

Глоджево, съгласно разпоредбата на чл. 98 от Закона за публичните финанси. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-р Мехмед Мехмед, /п/ 

Председател на Общински съвет - Ветово 


