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ГРАФИК И ДОКУМЕНТИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНИ ПО 

          КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 

 
1.    КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ТУРИЗЪМ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ – ЗАСЕДАВА НА 20.07.2018г. ОТ 14:00  ЧАСА 

 

1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 232/16.07.2018г. относно актуализация на 

поименният списък за капиталови разходи на община Вършец за 2018год.  

2. Разглеждане на Докладна записка вх. № 234/17.07.2018г. относно Вземане на решение от 

Общински съвет – Вършец за провеждане на открит конкурс по реда на „Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна 

и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за 

продажба на стояща дървесина на корен“, от поземлен имот с идентификатор 12961.40.913 

по кадастралната карта  и кадастралните регистри на гр. Вършец от 2008 г., с начин на 

трайно ползване – горска територия, собственост на община Вършец. 

2.   КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА – ЗАСЕДАВА    

НА 20.07.2018г. ОТ 14:30 ЧАСА.    

1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 232/16.07.2018г. относно актуализация на 

поименният списък за капиталови разходи на община Вършец за 2018год.  

2. Разглеждане на Докладна записка вх. № 234/17.07.2018г. относно вземане на решение от 

Общински съвет – Вършец за провеждане на открит конкурс по реда на „Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна 

и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за 

продажба на стояща дървесина на корен“, от поземлен имот с идентификатор 12961.40.913 

по кадастралната карта  и кадастралните регистри на гр. Вършец от 2008 г., с начин на 

трайно ползване – горска територия, собственост на община Вършец. 

3. Разглеждане на Докладна записка вх. № 235/17.07.2018г. относно определяне на такса по 

чл. 2, ал. 1, т. 8 от „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Вършец“ /по чл.9 от ЗМДТ/, за посещаване на 

Забавно лятно училище „Дъга“ към Център за подкрепа за личностно развитие - 

Общински детски комплекс, град Вършец за лятото на 2018 год. 

3.   КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ  

– ЗАСЕДАВА НА 20.07.2018г. ОТ 13:30 ЧАСА. 

 

1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 233/17.07.2018г. от Ани Димитрова Ангелова 

директор на СУ „Иван Вазов“ гр. Вършец относно утвърждаване на маломерни паралелки 

за учебната 2018/2019год. 

2. Разглеждане на Докладна записка вх. № 235/17.07.2018г. относно определяне на такса по 

чл. 2, ал. 1, т. 8 от „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Вършец“ /по чл.9 от ЗМДТ/, за посещаване на 

Забавно лятно училище „Дъга“ към Център за подкрепа за личностно развитие - 

Общински детски комплекс, град Вършец за лятото на 2018 год. 
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4.  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЕКОЛОГИЯ –. 

НЯМА ДА ЗАСЕДАВА. 

 

5.    КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ, ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И 

       ПРОЕКТИ –  НЯМА ДА ЗАСЕДАВА. 

 

6.   КОМИСИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА,       

ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И БОРБА С 

КОРУПЦИЯТА  – ЗАСЕДАВА НА 20.07.2018г. ОТ 11:00 ЧАСА. 

 

1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 228/12.07.2018г. относно приемане на План за 

действие при терористични дейности на община Вършец. 

2. Разглеждане на Докладна записка вх. № 235/17.07.2018г. относно определяне на такса 

по чл. 2, ал. 1, т. 8 от „Наредба за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Вършец“ /по чл.9 от ЗМДТ/, за посещаване 

на Забавно лятно училище „Дъга“ към Център за подкрепа за личностно развитие - 

Общински детски комплекс, град Вършец за лятото на 2018 год. 

3. Молби за отпускане на финансова помощ. 

7.    ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ  – ЗАСЕДАВА НА 20.07.2018г. ОТ 15:00 ЧАСА. 

 


