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РЕШЕНИЕ № 250 
 

по Протокол № 25 от заседание на 
Общински съвет – Ветово, 
проведено на 30.01.2017 г. 

по т. 5 от дневния ред 
 
 

Относно: Приемане на бюджета на община Ветово за 2017 година. 
 
 
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от ЗПФ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 
г., ПМС № 374/22.12.2017 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 г. и Наредбата за условията и 
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години 
и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет 
– Ветово след като взе предвид фактическите и правни основания, обективирани в 
Докладна записка под вх. № ДЗ-06-02-3/10.01.2017 год. и участвалите в гласуването 12 
общински съветници, от които  

 
 

Ибрям Караманов  – „за“ 
Бюлент Салимов   – „за“ 
Шинасидин Ферадов  – отсъства 
Гюнейт Тюлеовлуев  – отсъства 
Нежля Ислямова  – „за“ 
Баки Солак   – „за“ 
Мехмед Мехмед  – „за“ 
Димитър Денев  – „за“ 
Пламен Пенчев  – „за“ 
Недялко Христов   – „за“ 
Георги Георгиев   – „за“ 
Паско Христов  – отсъства 
Мюждат Бекиров   – отсъства 
Сюлейман Паша  - „за“ 
Ердин Ветовалиев  - „за“ 
Мюжген Ахмедова   – „за“ 
Неджбидин Чакър  - отсъства 

 
 

Р Е Ш И: 
 

I. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии в бюджета на община Ветово за 
2017 г., както следва: 

1. Членски внос за НПО – 20 000 лв. 
2. Помощи по решение на общинския съвет – 15 000 лв. 
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На основание чл. 145 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 45, 
ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, решението на 
Общински съвет – Ветово може да бъде оспорено пред Административен съд – Русе. 

Жалбата или протестът се подава в писмена форма чрез Общински съвет – Ветово, в 
14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица. 
 

 
 
Д-р МЕХМЕД МЕХМЕД, /п/ 
Председател на Общински съвет – Ветово 

Решението влязло 

в сила 02.03.2017 година 

Председател:  /п/ 

Специалист/деловодител:  /п/ 

 


