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РЕШЕНИЕ № 325 
 

по Протокол № 33 от заседание на 
Общински съвет – Ветово, 
проведено на 30.06.2017 г. 

по т. 2 от дневния ред 
 

Относно: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 
5 от ЗУТ с Шинасидин Алиев Ферадов от село Смирненски, община 
Ветово, област Русе. 

 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, 

Общински съвет – Ветово след като взе предвид фактическите и правни основания, 
обективирани в Докладна записка под вх. № ДЗ-06-02-165/18.05.2017 год. и участвалите в 
гласуването 13 общински съветници, от които  

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

 
Р Е Ш И: 

 
 I. Дава съгласие да се сключи предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 
от Закона за устройство на територията с Шинасидин Алиев Ферадов,с адрес: с. 
Смирненски, община Ветово, ул. „Бистрица“ № 1. 
 II. Упълномощава кмета на община Ветово да сключи предварителен договор с 
Шинасидин Алиев Ферадов за продажба на терен – общинска собственост, с площ 65,33 
(Шестдесет и пет цяло тридесет и три) кв.м., представляващ придаваема част по улична 
регулация към УПИ XII-542, кв. 83 по регулационния план на село Смирненски, община 
Ветово, на пазарна цена, определена от инж. Красимир Станчев – лицензиран оценител 
(Сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 100100056 от 14.12.2009 г.), в размер 
на 239,00 лв. (Двеста тридесет и девет лева) без начислен ДДС. 
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 III. Упълномощава кмета на община Ветово, след влизане в сила на изменението на 
ПУП – ИПР и заплащане на цената, да сключи окончателен договор с Шинасидин Алиев 
Ферадов за продажба на 65,33 (Шестдесет и пет цяло тридесет и три) кв.м. 

 
 
 
 

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 ………………….. година 

Председател: ……………………….. 

Специалист/деловодител: ……………………… 

 


