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ГРАФИК И ДОКУМЕНТИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНИ ПО 

КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

 
1. КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ТУРИЗЪМ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ – ЗАСЕДАВА НА 12.09.2018г. ОТ 15:00  ЧАСА 

 

1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 256/21.08.2018г. относно приемане отчета на община 

Вършец. 

2. Разглеждане на Докладна записка вх. № 269/31.08.2018г. относно Предложение за изменение и 

допълнение на чл.4, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.39 и чл.41 от Наредба № 1 за осигуряване на 

обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на околната среда в Община Вършец 

(Приета с решение № 80 по протокол № 10/29.03.2012г. на Общински съвет – Вършец, отменя 

НАРЕДБА №1 за опазване на обществения ред, хигиената и околната среда в Община Вършец, 

приета с решение №51/31.03.2004г.; и допълнена с решение №309/29.03.2006г. на Общински съвет 

– Вършец; допълнена с решение №283 по протокол № 28 от 19.04.2013 г., изменена с Решение 

№91 по Протокол №3/29.12.2015 г., изменена с Решение №259 по Протокол №12/30.06.2016 г. и 

изменена с Решение №260 по Протокол №12/30.06.2016 г. от общински съвет- Вършец). 

3. Разглеждане на Докладна записка вх. № 272/10.09.2018г. относно актуализиране на „Годишната 

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

2018 г.” и вземане на решение за продажба на сграда с идентификатор 12961.423.133.8 по КК и КР 

на гр. Вършец /трафопост/, 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. № 273/10.09.2018г. относно вземане на решение за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване на основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, чл.103 и 

чл.104 от ППЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на 

недвижими имоти земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни 

селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро 

земеделско и екологично състояние, по ред, определен в ППЗСПЗЗ. 

5. Разглеждане на Докладна записка вх. № 274/10.09.2018г. относно вземане на решение за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община 

Вършец за отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственостq 

представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови 

култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, находящи се на 

територията на всички землищата в населените места на община Вършец. 

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

13.09.2018г. ОТ 13:30 ЧАСА.    

1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 255/13.08.2018г. относно отпускане на финансови 

средства от Общински съвет – Вършец за погасяване на текущи задължения на „Медицински 

център – Вършец“ ЕООД. 

2. Разглеждане на Докладна записка вх. № 256/21.08.2018г. относно приемане отчета на община 

Вършец. 

3. Разглеждане на Молба вх. № 270/10.09.2018г. от Георги Николов – Председател на УС Сдружение 

с нестопанска цел „ФК Вършец 2012“ 

4. Разглеждане на Докладна записка вх. № 272/10.09.2018г. относно актуализиране на „Годишната 

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

2018 г.” и вземане на решение за продажба на сграда с идентификатор 12961.423.133.8 по КК и КР 

на гр. Вършец /трафопост/, собственост на община Вършец по реда на параграф 4, ал.1, ал.3 и ал.7 

от Закона за енергетиката. 
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5. Разглеждане на Докладна записка вх. № 273/10.09.2018г. относно вземане на решение за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване на основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, чл.103 и 

чл.104 от ППЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на 

недвижими имоти земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни 

селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро 

земеделско и екологично състояние, по ред, определен в ППЗСПЗЗ. 

6. Разглеждане на Докладна записка вх. № 274/10.09.2018г. относно вземане на решение за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община 

Вършец за отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственостq 

представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови 

култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, находящи се на 

територията на всички землищата в населените места на община Вършец. 

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

ЗАСЕДАВА НА 12.09.2018г. ОТ 13:00 ЧАСА. 

 

1. Разглеждане на молба вх. № 246/24.07.2018г. от Емил Йорданов Филипов относно отпускане на 

помощ за издаване на книгата: „Пещерите природните феномени в община Вършец“. 

2. Разглеждане на Докладна записка вх. № 256/21.08.2018г. относно приемане отчета на община 

Вършец. 

3. Разглеждане на Молба вх. № 270/10.09.2018г. от Георги Николов – Председател на УС Сдружение 

с нестопанска цел „ФК Вършец 2012“ 

4.  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЕКОЛОГИЯ – 

ЗАСЕДАВА НА 13.09.2018г. ОТ 10:00 ЧАСА.    

1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 255/13.08.2018г. относно отпускане на финансови 

средства от Общински съвет – Вършец за погасяване на текущи задължения на „Медицински 

център – Вършец“ ЕООД. 

2. Разглеждане на писмо от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана вх. № 261/24.08.2018г. 

относно определяне на представител в извънредно общо събрание на 27.09.2018г. на акционерите 

на „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана. 

3. Разглеждане на Становище вх. № 268/31.08.2018г. относно освобождаване от заплащане такса 

битови отпадъци за 2019 год. на „Медицински център – Вършец“ ЕООД. 

4. Разглеждане на Докладна записка вх. № 256/21.08.2018г. относно приемане отчета на община 

Вършец. 

5.    КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ, ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И 

       ПРОЕКТИ –  ЗАСЕДАВА НА 12.09.2018г. ОТ 14:30 ЧАСА.    

 

1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 256/21.08.2018г. относно приемане отчета на община 

Вършец. 

6. КОМИСИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА,       

ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И БОРБА С КОРУПЦИЯТА  – 

ЗАСЕДАВА НА 13.09.2018г. ОТ 11:00 ЧАСА. 

 

1. Разглеждане на Заявление вх. № 205/21.06.2018г. от Милка Ерменкова – Председател на НЧ 

    „Просвета 1946 “ с. Долно Озирово. 

 

2. Разглеждане на Заявление вх. № 207/22.06.2018г. от Невена Стоянова и Танцов състав „Фолклорна 

Китка“ – гр. Вършец. 
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3. Разглеждане на Заявление вх. № 208/22.06.2018г. от Красимира Георгиева – Председател на 

Сдружение с дейност в частна полза „ Група народни танци Чародейки град Вършец“. 

 

4. Разглеждане на Заявление вх. № 209/27.06.2018г. от Боян Георгиев – Председател на НЧ 

„Пробуда 1934 Заножене“ кв. Заножена гр. Вършец. 

 

5. Разглеждане на отговор по Писмо изх. № 226/13.07.2018год. от Светла Димитрова – Председател 

на НЧ „Просвета 1922“ с. Горно Озирово. 

 

6. Разглеждане на молба вх. № 246/24.07.2018г. от Емил Йорданов Филипов относно отпускане на 

помощ за издаване на книгата: „Пещерите природните феномени в община Вършец“. 

7. Разглеждане на молба вх. № 262/27.08.2018г. от Стоян Николов Нечов.  

 

8. Разглеждане на Докладна записка вх. № 256/21.08.2018г. относно приемане отчета на община 

Вършец. 

9. Разглеждане на Докладна записка вх. № 269/31.08.2018г. относно Предложение за изменение и 

допълнение на чл.4, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.39 и чл.41 от Наредба № 1 за осигуряване на 

обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на околната среда в Община Вършец 

(Приета с решение № 80 по протокол № 10/29.03.2012г. на Общински съвет – Вършец, отменя 

НАРЕДБА №1 за опазване на обществения ред, хигиената и околната среда в Община Вършец, 

приета с решение №51/31.03.2004г.; и допълнена с решение №309/29.03.2006г. на Общински съвет 

– Вършец; допълнена с решение №283 по протокол № 28 от 19.04.2013 г., изменена с Решение 

№91 по Протокол №3/29.12.2015 г., изменена с Решение №259 по Протокол №12/30.06.2016 г. и 

изменена с Решение №260 по Протокол №12/30.06.2016 г. от общински съвет- Вършец). 

10. Разглеждане на молби за отпускане на еднократна помощ.  

 

7.    ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ  – ЗАСЕДАВА НА 13.09.2018г. ОТ 14:00 ЧАСА. 

 


