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ГРАФИК И ДОКУМЕНТИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНИ ПО 
          КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ   
 
 

1. КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ТУРИЗЪМ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ – ЗАСЕДАВА НА 17.11.2017г. ОТ 13:30  ЧАСА 

 
1. Разглеждане на Писмо вх. № 960/08.11.2017г. от инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец 

относно Заповед № 466/31.10.2017г. за определяне границите на районите, вида на предлаганите 
услуги по чл.62 от ЗМДТ и честотата на сметоизвозване на територията на община Вършец за 

2018г. 

2. Разглеждане на Докладна записка вх. № 961/08.11.2017г. относно предоставяне на имоти по реда 

на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ. 

3. Разглеждане на Докладна записка вх. № 962/08.11.2017г. относно предоставяне на имоти по реда 

на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ. 

4. Разглеждане на Докладна записка вх. № 963/08.11.2017г. относно предложение за отмяна на 
разпоредбата на чл.34 и изменение на чл.37, ал.5 и чл.50, ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец /Приета с Решение № 78 по 
протокол № 10/29.03.2012г. и отменя същата, приета с Решение № 108/30.09.2004 г., допълнена 
с  Решение № 340 от Протокол № 34/ 26.02.2010г. и допълнена с Решение № 549 по Протокол № 
53/28.11.2014 г,. и с Решение № 616 по Протокол № 59/17.03.2015 г., изменена с Решение № 386 по 

Протокол № 25/27.02.2017г.от Общински съвет-Вършец/.  

5. Разглеждане на Докладна записка вх. № 968/13.11.2017г. относно предложение за отмяна на 
разпоредбите на чл.23, ал.2 - ал.4 и изменение на чл.8, ал.1; чл.16, ал.4 и чл.68 от Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/ ((Приета с Решение № 87 по Протокол № 10/29.03.2012г., изменена и 
допълнена с Решение № 100 по Протокол № 14/ 08.06.2012 г.; допълнена с Решение № 136 по 
Протокол № 16/ 31.07.2012г., изменена и допълнена с Решение № 277 по Протокол № 28/ 
19.04.2013 г.и изменена; допълнена с Решение № 437 по Протокол № 42/ 05.03.2014 г.; изменена с 
Решение № 501 по Протокол № 47/10.07.2014 г., изменена и допълнена с Решение № 631 по 
Протокол № 60/02.04.2015 г. и изменена и допълнена с Решение № 227 по Протокол № 
10/31.05.2016 г. , изменена с Решение № 415 от Протокол № 29/25.05.2017 г., на Общински съвет 
- Вършец), поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен. 

6. Разглеждане на Докладна записка вх. № 969/14.11.2017г. относно предложение за приемане на 
Наредба за реда и начина за добиване и ползване на дървесина извън горски територии 
собственост на община Вършец. 

7. Разглеждане на Докладна записка вх. № 970/15.11.2017г. относно отчет за изпълнението на 

бюджета на община Вършец към 30.06.2017г. 

8. Разглеждане на Докладна записка вх. № 974/15.11.2017г. относно кандидатстване по проект 
„Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци от Община Берковица и Община Вършец“ по процедура 
BG16M1OP002-2.005 - Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци по приоритетна ос 2 на 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

9. Разглеждане на Докладна записка вх. № 975/15.11.2017г. относно Осигуряванe на финансиране 
за покриване недопустим разход (ДДС)  по проект „Изграждане на компостираща 
инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от Община 

Берковица и Община Вършец“ по процедура BG16M1OP002-2.005 - Проектиране и 
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изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 
2014-2020 г.“ 

2. КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА  – ЗАСЕДАВА    
НА 17.11.2017г. ОТ 13:00 ЧАСА. 

 
1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 968/13.11.2017г. относно предложение за отмяна на 

разпоредбите на чл.23, ал.2 - ал.4 и изменение на чл.8, ал.1; чл.16, ал.4 и чл.68 от Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/ ((Приета с Решение № 87 по Протокол № 10/29.03.2012г., изменена и 
допълнена с Решение № 100 по Протокол № 14/ 08.06.2012 г.; допълнена с Решение № 136 по 
Протокол № 16/ 31.07.2012г., изменена и допълнена с Решение № 277 по Протокол № 28/ 
19.04.2013 г.и изменена; допълнена с Решение № 437 по Протокол № 42/ 05.03.2014 г.; изменена с 
Решение № 501 по Протокол № 47/10.07.2014 г., изменена и допълнена с Решение № 631 по 
Протокол № 60/02.04.2015 г. и изменена и допълнена с Решение № 227 по Протокол № 
10/31.05.2016 г. , изменена с Решение № 415 от Протокол № 29/25.05.2017 г., на Общински съвет 
- Вършец), поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен. 

2. Разглеждане на Докладна записка вх. № 969/14.11.2017г. относно предложение за приемане на 
Наредба за реда и начина за добиване и ползване на дървесина извън горски територии 
собственост на община Вършец. 

3. Разглеждане на Докладна записка вх. № 970/15.11.2017г. относно отчет за изпълнението на 

бюджета на община Вършец към 30.06.2017г. 

4. Разглеждане на Докладна записка вх. № 974/15.11.2017г. относно кандидатстване по проект 
„Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци от Община Берковица и Община Вършец“ по процедура 
BG16M1OP002-2.005 - Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци по приоритетна ос 2 на 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

5. Разглеждане на Докладна записка вх. № 975/15.11.2017г. относно Осигуряванe на финансиране 
за покриване недопустим разход (ДДС)  по проект „Изграждане на компостираща 
инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от Община 
Берковица и Община Вършец“ по процедура BG16M1OP002-2.005 - Проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 
2014-2020 г.“ 

3.  КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ  –    
ЗАСЕДАВА НА 16.11.2017г. ОТ 14:30 ЧАСА. 

1. Разглеждане на План вх. № 950/25.10.2017г. за дейността на Народно читалище „ Просвета 1922- 

с. Горно Озирово“ за 2018 год. 

2. Разглеждане на Предложение вх. № 959/08.11.2017г. за дейността на Народно читалище „ 
Просвета – 1946г.“ с. Долно Озирозо за 2018 год. 

3. Разглеждане на План вх. № 964/09.11.2017г. за дейността на Народно читалище „ Васил Левски – 
2015“ с. Драганица за 2018 год. 

4. Разглеждане на Културен календар вх. № 965/09.11.2017г. за дейността на Народно читалище „ 

Просвета – 1935“ с. Спанчевци за 2018 год.  

5. Разглеждане на План вх. № 966/10.11.2017г. за дейността на Народно читалище „ Просвета – 

1931г.“ с. Черкаски за 2018год.  
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6. Разглеждане на План – програма вх. № 967/10.11.2017г. за дейността на Народно читалище             

„ Пробуда 1934 Заножене“ . 

7. Разглеждане на Докладна записка вх. № 970/15.11.2017г. относно отчет за изпълнението на 

бюджета на община Вършец към 30.06.2017г. 

4. КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЕКОЛОГИЯ –. 
ЗАСЕДАВА НА 17.11.2017г. ОТ 14:30 ЧАСА. 

 
1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 970/15.11.2017г. относно отчет за изпълнението на 

бюджета на община Вършец към 30.06.2017г. 

5.  КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ, ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И 
ПРОЕКТИ – ЗАСЕДАВА НА 17.11.2017г. ОТ 12:30 ЧАСА. 
 

1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 970/15.11.2017г. относно отчет за изпълнението на 

бюджета на община Вършец към 30.06.2017г. 

2. Разглеждане на Докладна записка вх. № 974/15.11.2017г. относно кандидатстване по проект 
„Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци от Община Берковица и Община Вършец“ по процедура 
BG16M1OP002-2.005 - Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци по приоритетна ос 2 на 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

3. Разглеждане на Докладна записка вх. № 975/15.11.2017г. относно Осигуряванe на финансиране 
за покриване недопустим разход (ДДС)  по проект „Изграждане на компостираща 
инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от Община 
Берковица и Община Вършец“ по процедура BG16M1OP002-2.005 - Проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 
2014-2020 г.“ 

6. КОМИСИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА,       
ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И БОРБА С 
КОРУПЦИЯТА  – ЗАСЕДАВА НА 17.11.2017г. ОТ 14:00 ЧАСА. 

 
1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 963/08.11.2017г. относно предложение за отмяна на 

разпоредбата на чл.34 и изменение на чл.37, ал.5 и чл.50, ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, 
управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец /Приета с Решение № 78 по 
протокол № 10/29.03.2012г. и отменя същата, приета с Решение № 108/30.09.2004 г., допълнена 
с  Решение № 340 от Протокол № 34/ 26.02.2010г. и допълнена с Решение № 549 по Протокол № 
53/28.11.2014 г,. и с Решение № 616 по Протокол № 59/17.03.2015 г., изменена с Решение № 386 по 

Протокол № 25/27.02.2017г.от Общински съвет-Вършец/.  

2. Разглеждане на Докладна записка вх. № 968/13.11.2017г. относно предложение за отмяна на 
разпоредбите на чл.23, ал.2 - ал.4 и изменение на чл.8, ал.1; чл.16, ал.4 и чл.68 от Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/ ((Приета с Решение № 87 по Протокол № 10/29.03.2012г., изменена и 
допълнена с Решение № 100 по Протокол № 14/ 08.06.2012 г.; допълнена с Решение № 136 по 
Протокол № 16/ 31.07.2012г., изменена и допълнена с Решение № 277 по Протокол № 28/ 
19.04.2013 г.и изменена; допълнена с Решение № 437 по Протокол № 42/ 05.03.2014 г.; изменена с 
Решение № 501 по Протокол № 47/10.07.2014 г., изменена и допълнена с Решение № 631 по 
Протокол № 60/02.04.2015 г. и изменена и допълнена с Решение № 227 по Протокол № 
10/31.05.2016 г. , изменена с Решение № 415 от Протокол № 29/25.05.2017 г., на Общински съвет 

- Вършец), поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен. 
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3. Разглеждане на Докладна записка вх. № 969/14.11.2017г. относно предложение за приемане на 
Наредба за реда и начина за добиване и ползване на дървесина извън горски територии 

собственост на община Вършец. 

4. Разглеждане на Докладна записка вх. № 970/15.11.2017г. относно отчет за изпълнението на 

бюджета на община Вършец към 30.06.2017г. 

5. Молби за отпускане на финансова помощ. 

 
7. ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ  – ЗАСЕДАВА НА 17.11.2017г.  ОТ 15:00 ЧАСА. 

 

 

 

 

 


