
 

 

 

 

 

 

 

 

Вх.№ ДЗ-29-00-53 
Дата: 17.07.2019 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 

 

 

чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост 

чл. 14, ал. 1 от Наредба № 2 на ОбС - Ветово 

чл. 3, ал. 2 от Наредба № 4 на ОбС - Ветово 

 

 

ОТНОСНО: Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на част от поземлен имот № 000674, с начин на трайно ползване 

„Дървопроизводителна площ“, находящ се в землището на село Писанец, община 

Ветово, ЕКАТТЕ 56441, местност „Шумница“. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Общинска администрация – Ветово е постъпило заявление с вх. № 80И-849-2/08.05.2019 

г. от Ивайло Венциславов Маринов от село Писанец, община Ветово, с искане да му бъде отдаден 

1 (един) дка от имота за отглеждане на пчелни семейства за срок от 10 (десет) години. 

Имотът, предмет на искането, е ПИ № 000674, с НТП „Дървопроизводителна площ“, целият 

с площ 178,086 дка, находящ се в землището на с. Писанец, общ. Ветово, ЕКАТТЕ 56441, местност 

„Шумница“. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС), вписан под № 

1742 от 04.04.2006 г. в актовите книги на имотите – общинска собственост при отдел „Общинска 

собственост“ към община Ветово, вписан под № 112, том. 47, вх. рег. № 16196 от 21.11.2006 г. в 

Службата по вписванията – град Русе към Агенцията по вписванията. 

Има изразено становище от управителя на „Ветовска гора“ ЕООД, че в частта от ПИ № 

000674, която иска да наеме г-н Маринов, няма да се извършват сечи до края на 2020 г. 

От ПИ № 000674 няма отдадени под наем части за поставяне на пчелни семейства. 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Ветово да приеме следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

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

администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал. 1 от Наредба 

№ 2 на Общински съвет – Ветово и чл. 3, ал. 2 от Наредба № 4 на Общински съвет – Ветово, 

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. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от 

имот № 000674, с начин на трайно ползване „Дървопроизводителна площ“, целият с площ 

178,086 дка, находящ се в землището на село Писанец, община Ветово, ЕКАТТЕ 56441, местност 

„Шумница“, актуван с АЧОС № 1742 от 04.04.2006 гр., за срок от 10 (десет) години с начална 

тръжна цена 5,00 лв. (пет лева) годишен наем за отглеждане на пчелни семейства. 

II. Одобрява проект на договор за наем, неразделна част от решението. 

III. Упълномощава кмета на община Ветово да организира търга и сключи договор 

за наем. 

 

МОТИВИ: Чрез отдаването под наем на горецитирания имот ще се удовлетвори искането 

на гражданина и ще се реализират постъпления в бюджета на община Ветово и в същото време 

ще се подпомогне дейността на местните пчелари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-р Мехмед Мехмед, /п/ 

Председател на Общински съвет - Ветово 

 


