
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 11 
 

по Протокол № 03 от заседание на 
Общински съвет – Ветово, 
проведено на 04.12.2019 г. 

по т. 4 от дневния ред 
 
 

Относно: Определяне на такса за промяна на предназначението на 
земеделска земя на поземлени имоти с № 000185, 
000205, 000207 и 000236 с обща площ 34296кв. м. – 
общинска собственост в землището на с. Смирненски, 
общ. Ветово, обл. Русе. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация; Решение № КЗЗ-14 от 30.07.2019 г. на Комисията за земеделските 
земи при Министерство на земеделието, храните и горите; чл. 30, ал. 2 от Закона за опазване 
на земеделските земи; § 7 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 8 за 
определяне и администрирането на местните такси на община Ветово и Тарифа за таксите, 
които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи, приета с ПМС № 
121/31.05.2002 г., Общински съвет - Ветово , след като взе предвид фактическите и правни 
основания, обективирани в Докладна записка под вх. № ДЗ-06-02-145/19.11.2019 год. и 
участвалите в гласуването 15 общински съветници, от които 

 

Баки Солак    – „за“ 
Бюлент Салимов   – отсъства 
Идириз Панджаров   – „за“ 
Венцислав Чавдаров  – „за“ 
Исмаил Мустафа   – „за“ 
Нежля Ислямова  – „за“ 
Шинасидин Ферадов – „за“ 
Гюнейт Исметов   – „за“ 
Георги Георгиев   – „за“ 
Петко Ахмаков   – „за“ 
Валентин Димитров   –„ за“ 
Исмаил Селим   –„за“ 
Мюжген Ахмедова   – „за“ 
Семра Идиризова  –  отсъства  
Ивайло Кадишев   – „за“ 
Меджнун Хаджиюмеров –  „за“ 
Наум Наумов   – „за“ 
 

 
Р Е Ш И: 

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ такса за промяна на предназначението на земеделска земя от 

общинския поземлен фонд, както следва: 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО 

7080 гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, тел.: 08161 28-00, 22-53, факс: 08161 28-71 

E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg 



 

№ Имот № Площ (дка) 
Такса за промяна на 
предназначението на 
земеделска земя (лв) 

1. ПИ № 000185 24,065 16244,00 

2. ПИ № 000205 7,490 842,62 

3. ПИ № 000207 1,560 175,50 

4. ПИ № 000236 1,181 797,20 

ОБЩО: 34,296 18059,32 
 

Общият размер на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя е 
18059,32 лв. (Осемнадесет хиляди петдесет и девет лева тридесет и две стотинки). 

2. Таксата да бъде внесена в общинския бюджет по следната банкова сметка: 
Банка: ДСК - ЕАД, Банков офис Ветово 

 IBAN: BG46STSA93008412475000 
 BIC: STSABGSF 
 Код за вид плащане: 448090 

3. Препис от решението да бъде връчено на „СТОУН ЛОКЪЛ ГРУП” ООД. 
 
 
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. 
 
 
 
 

Инж. ПЕТКО АХМАКОВ, /п/ 
Председател на Общински съвет – Ветово 
 
 

Решението влязло 

в сила ………………….. година 

Председател: ……………………….. 

Специалист/деловодител: ……………………… 

 

 


