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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  08.11.2018г. ОТ 10:00  ЧАСА 

 

1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 331/05.11.2018г. относно актуализиране на „Годишната 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 

2018 год.“.  

2. Разглеждане на Докладна записка вх. № 332/05.11.2018г. относно вземане на решение за продажба 

на енергийните съоръжения, монтирани в сграда с идентификатор 12961.423.133.8 по КК и КР на 

гр. Вършец /трафопост „Старата река“/, собственост на община Вършец по реда на параграф 4, ал. 

1, ал. 3 и ал. 7 от Закона за енергетиката. 

3. Разглеждане на Докладна записка вх. № 333/06.11.2018г. относно актуализация на поименният 

списък за капиталови разходи на община Вършец за 2018 год.  

 

4. Разглеждане на Докладна записка вх. № 334/06.11.2018г. относно предоставяне на имоти по реда 

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

 

5. Разглеждане на Докладна записка вх. № 335/06.11.2018г. относно предоставяне на имоти по реда 

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

 

6. Разглеждане на Докладна записка вх. № 336/06.11.2018г. относно предоставяне на имоти по реда 

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

 

7. Разглеждане на Докладна записка вх. № 337/06.11.2018г. относно предоставяне на имоти по реда 

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

 

8. Разглеждане на Докладна записка вх. № 338/06.11.2018г. относно предоставяне на имоти по реда 

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

 

9. Разглеждане на Докладна записка вх. № 339/06.11.2018г. относно вземане на решение за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на един недвижим имот, собственост 

на община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 

– общинска собственост за 2018 г.“ на община Вършец. 

 

10. Разглеждане на Докладна записка вх. № 340/06.11.2018г. относно разглеждане на заявление вх. № 

9400-3649/02.11.2018 г., от Светлана Георгиева Велинова, с адрес: гр. София, район „Красно село“, 

ул. “Княгиня Клементина“ № 18, ет. 6, ап. 22, с искане за допускане изработването на подробен 

устройствен план - план за застрояване, за промяна предназначението на поземлен имот № 047001 

по КВС на землището на с. Стояново, община Вършец, с отреждане „за паркинг, автосервиз, 

автомивка, офиси и магазин“. 

 

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

08.11.2018г. ОТ 13:00 ЧАСА.    

1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 329/05.11.2018г. от Диана Симеонова Георгиева – 

директор на ДГ „Слънце“ гр. Вършец относно оптимизация на дейността в ДГ „Слънце“. 

2. Разглеждане на Докладна записка вх. № 331/05.11.2018г. относно актуализиране на „Годишната 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 

2018 год.“.  
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3. Разглеждане на Докладна записка вх. № 332/05.11.2018г. относно вземане на решение за продажба 

на енергийните съоръжения, монтирани в сграда с идентификатор 12961.423.133.8 по КК и КР на 

гр. Вършец /трафопост „Старата река“/, собственост на община Вършец по реда на параграф 4, ал. 

1, ал. 3 и ал. 7 от Закона за енергетиката. 

4. Разглеждане на Докладна записка вх. № 333/06.11.2018г. относно актуализация на поименният 

списък за капиталови разходи на община Вършец за 2018 год.  

 

5. Разглеждане на Докладна записка вх. № 339/06.11.2018г. относно вземане на решение за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на един недвижим имот, собственост 

на община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 

– общинска собственост за 2018 г.“ на община Вършец. 

 

6. Разглеждане на Докладна записка вх. № 340/06.11.2018г. относно разглеждане на заявление вх. № 

9400-3649/02.11.2018 г., от Светлана Георгиева Велинова, с адрес: гр. София, район „Красно село“, 

ул. “Княгиня Клементина“ № 18, ет. 6, ап. 22, с искане за допускане изработването на подробен 

устройствен план - план за застрояване, за промяна предназначението на поземлен имот № 047001 

по КВС на землището на с. Стояново, община Вършец, с отреждане „за паркинг, автосервиз, 

автомивка, офиси и магазин“. 

 

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

ЗАСЕДАВА    НА 08.11.2018г. ОТ 13:00 ЧАСА.    

1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 329/05.11.2018г. от Диана Симеонова Георгиева – 

директор на ДГ „Слънце“ гр. Вършец относно оптимизация на дейността в ДГ „Слънце“. 

 

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 08.11.2018г. ОТ 14:30 ЧАСА. 

 

1. Разглеждане на молба за отпускане на еднократна помощ с вх. № 330/05.11.2018г.;  

 

7.    ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ  – ЗАСЕДАВА НА 08.11.2018г. ОТ 15:00 ЧАСА. 

 


