
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вх.№ ДЗ-29-00-43 
Дата: 12.06.2019 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); 

чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост 

чл. 51 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Общински съвет - Ветово 

 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, представляващ УПИ XIV в квартал 65 по регулационния план на 

село Смирненски, община Ветово. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

В деловодството на Общинска администрация – Ветово е постъпило заявление с вх. № 

80С-418-1/14.06.2019 г. от Сейфетин Руждиев Сабриев, жител на село Смирненски, община 

Ветово, с искане да му бъде разрешено да закупи земя – ЧОС, находяща се в село Смирненски, 

община Ветово. 

Земята, предмет на искането, е ЧОС и представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) 

XIV с площ 533 кв. м. в квартал 65 по регулационния план на с. Смирненски, община Ветово, 

област Русе. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС), вписан под № 

3226 от 13.04.2018 г. в актовите книги на имотите – общинска собственост при отдел „Общинска 

сосбтвеност” към община Ветово, вписан под № 44, том. 10, нд 1913, вх. рег. № 4327 от 

17.04.2018 г. в Службата по вписванията – град Русе към Агнецията по вписванията. 

За определяне пазарната цена на имота е изготвена Експертна оценка от лицензиран 

оценител (съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС). Текущата пазарна цена на имота е 1951,00 лв. (хиляда 

деветстотин петдесет и един  лева) без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е 1718,90 лв. (хиляда седемстотин и осемнадесет лева 

деветдесет стотинки). 

 Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Ветово да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ 

 

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/


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

администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 

51 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

на Общински съвет - Ветово, Общински съвет – Ветово 

  

РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 

недвижим имот – частна общинска собтсвеност, представляващ УПИ XIV, кв. 65 по 

регулационния план на село Смирненски, община Ветово, отреден за „Жилищно застрояване”, с 

площ 533 (петстотин тридесет и три) кв. м., при граници и съседи: улица „Дунав, УПИ XIII и 

улица „”Сливница”, актуван с АЧОС № 3226 от 13.04.2018 г. , с начална тръжна цена 1951,00 

лв. (хиляда деветстотин петдесет и един  лева) без ДДС и други дължими данъци и такси. 

Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия участник-купувач. 

II. Упълномощава кмета на община Ветово да организира провеждането на търга и 

сключи договор за покупко-продажба със спечелилия участник-купувач. 

 

 

 

 

МОТИВИ: Чрез продажбата на горецитирания имот ще се удовлетвори искането на 

гражданина и ще се реализират постъпления в бюджета на община Ветово. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-р Мехмед Мехмед, /п/ 

Председател на Общински съвет - Ветово 


