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РЕШЕНИЕ № 625 
 

по Протокол № 52 от заседание на 
Общински съвет – Ветово, 
проведено на 29.08.2022 г. 

по т. 3 от дневния ред 
 

Относно: Приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ветово 

за 2021 година. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, и във връзка с чл. 140, ал. 5  от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 2 от 

Закона за общинския дълг и чл. 44 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ветово, Общински съвет – Ветово 

след като взе предвид фактическите и правни основания, обективирани в Докладна записка 

под вх. ОбС-ДЗ-116/08.08.2022 г., която е разгледана на заседание на ПК на 23.08.2022 г.  и 

участвалите в гласуването 12 общински съветници, от които 

 

Баки Солак    – „за“ 

Бюлент Салимов   – „за“ 

Идириз Панджаров   – „за“ 

Гюрай Хамдиев   – „за“ 

Исмаил Мустафа   – „за“ 

Нежля Ислямова  – „за“ 

Шинасидин Ферадов – „за“ 

Гюнейт Исметов   – „за“ 

Недялка Паригвоздева – отсъства 

Петко Ахмаков   – „за“ 

Исмаил Селим   – отсъства 

Мюжген Ахмедова   – отсъства 

Семра Идиризова  – отсъства 

Паско Христов  – отсъства 

Наум Наумов   –  „за“ 

 Яхия Чаир   – „за“ 

 Мустафа Яхя   – „за“ 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема отчет за касовото изпълнение на бюджет за 2021 г., съгласно приложение №1 

и изготвените справки и разшифровки към приложението, на сметките за средства от 

Европейския съюз и отчета за състоянието на общинския дълг. 
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На основание чл. 145 от Административно процесуалния 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 21.09.2022 година 

Председател:  /п/ 

Специалист/деловодител:  /п/ 


