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ГРАФИК И ДОКУМЕНТИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНИ ПО 

КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

 
I. КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ТУРИЗЪМ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ – ЗАСЕДАВА НА  24.01.2019г. ОТ 14:00  ЧАСА 

 

1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 378/21.12.2018г. относно предоставяне на имоти по реда 

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

 

2. Разглеждане на Докладна записка вх. № 09/15.01.2019г. относно приемане на „Годишна програма 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019г. на община Вършец“ на 

основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/. 

 

3. Разглеждане на Докладна записка вх. № 12/16.01.2019г. относно приемане бюджета на Община 

Вършец за 2019г. 

 

4. Разглеждане на Докладна записка вх. № 14/17.01.2019г. относно разглеждане и приемане на 

„Програма за развитие на туризма в Община Вършец за 2019г.“.  

 

5. Разглеждане на Докладна записка вх. № 15/17.01.2019г. относно вземане на решение от Общински 

съвет – Вършец за изключване от списъка с имоти, предоставени за ползване от Общинско 

предприятие „Общински дейности и туризъм - Вършец“ на поземлен имот с идентификатор 

129610.422.5 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г. 

 

6. Разглеждане на Докладна записка вх. № 16/17.01.2019г. относно приемане на задание за 

изработване на общ устройствен план на Община Вършец (ОУПО) и откриване на процедура по 

възлагане на изработване на ОУПО на Община Вършец по реда на ЗОП. 

 

7. Разглеждане на Докладна записка вх. № 17/17.01.2019г. относно вземане на решение за 

провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от имоти публична 

общинска собственост на община Вършец - за поставяне на кафе-автомати в изпълнение на 

„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. на 

община Вършец“. 

 

8. Разглеждане на Докладна записка вх. № 18/17.01.2019г. относно провеждане на публично 

оповестен конкурс по реда на ЗОС, НРПУРОС и ,НУРПТК на община Вършец, за отдаване под 

наем на 300 кв.м. от  поземлен имот с идентификатор 12961.422.678 по КК и КР на гр. Вършец, 

представляващ част от бул.“България“, срещу сградата на „Медицински център – Вършец“ ЕООД. 

 

9. Разглеждане на Докладна записка вх. № 20/18.01.2019г. относно предложение за изменение и 

допълнение на „Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Вършец“. 

 

10. Разглеждане на Докладна записка вх. № 21/18.01.2019г. относно предложение за изменение на 

„Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Вършец“ /по чл. 9 от ЗМДТ/ . 

 

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

24.01.2019г. ОТ 15:00 ЧАСА.    

1. Разглеждане на План вх. № 325/29.10.2018г. от Георги Митрофанов – Секретар на НЧ „Просвета 

1922 – с. Горно Озирово за дейността на Народно читалище „Просвета 1922 – с. Горно Озирово“ 

за 2019год.  

 

2. Разглеждане на Заявление вх. № 357/ 20.11.2018г. от Димитър Мицов – председател на ПК 

„Детелина“ с. Черкаски относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на 

Община Вършец за 2019 година. 
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3. Разглеждане на Молба вх. № 371/ 13.12.2018г. от Емил Зарчев – председател на „Клуб на 

пенсионера и самодееца – Озировци“ с. Долно Озирово относно определяне на размер на 

финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2019 година. 

 

4. Разглеждане на Докладна вх. № 374/ 18.12.2018г. от Ели Бонева – председател на „СК Незабравка 

2004“ – Вършец относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община 

Вършец за 2019 година. 

 

5. Разглеждане на Заявление вх. № 375/ 19.12.2018г. от Николина Иванова – председател на ПК 

„Еделвайс“ с. Драганица относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на 

Община Вършец за 2019 година. 

 

6. Разглеждане на Докладна вх. № 379/ 21.12.2018г. от Коста Младенов – председател на „ОСК 

ВЪРШЕЦ“ гр. Вършец относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на 

Община Вършец за 2019 година. 

 

7. Разглеждане на Заявление вх. № 380/ 27.12.2018г. от Ценка Младенова – Антонова – председател 

на СНЦ „Козница“ гр. Вършец относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на 

Община Вършец за 2019 година. 

 

8. Разглеждане на Заявление вх. № 381/27.12.2018г. от Наташа Станимирова – председател на СНЦ 

„Тодорини кукли 2003“ с. Спанчевци относно определяне на размер на финансиране съгласно 

Бюджет на Община Вършец за 2019 година. 

 

9. Разглеждане на Молба вх. № 382/28.12.2018г. от Георги Николов – председател на СНЦ „ФК 

Вършец 2012“ гр. Вършец относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на 

Община Вършец за 2019 година. 

 

10. Разглеждане на Заявление вх. № 01/04.01.2019г. от Йошка Петрова – председател на ПК 

„Магнолия“ с. Горно Озирово относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на 

Община Вършец за 2019 година. 

 

11. Разглеждане на Молба вх. № 02/09.01.2019г. от Савка Серафимова – председател на ПК 

„Чинарите“ гр. Вършец относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на 

Община Вършец за 2019 година. 

 

12. Разглеждане на Заявление вх. № 03/09.01.2019г. от Соня Живкова – председател на СНЦ 

„Диабетик Вършец 2017“ гр. Вършец относно определяне на размер на финансиране съгласно 

Бюджет на Община Вършец за 2019 година. 

 

13. Разглеждане на Докладна записка вх. № 06/11.01.2019г. относно разглеждане и приемане на 

Културен календар по месеци и дейности на Община Вършец за 2019г. 

 

14. Разглеждане на Докладна записка вх. № 06/11.01.2019г. относно приемане на „Годишна програма 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. на община Вършец“ на 

основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/. 

 

15. Разглеждане на Молба вх. № 09А/ 14.01.2019г. от Митко Симеонов – председател на 

Управителния съвет на „ФК ОЗИРОВО“ с. Долно Озирово относно определяне на размер на 

финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2019 година. 

 

16. Разглеждане на Докладна записка вх. № 10/16.01.2019г. относно определяне на индивидуалните 

основни месечни заплати на Кметовете на кметства в община Вършец.  

 

17. Разглеждане на Докладна записка вх. № 11/16.01.2019г. от Олга Яничкова – председател на МК по 

чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при Община Вършец относно утвърждаване на разходи на МК по 

чл.8,ал.2 от ЗУПГМЖСВ по реда на § 17,ал.3 от Предходните и заключителни разпоредби на 

Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ. 
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18. Разглеждане на Докладна записка вх. № 12/16.01.2019г. относно приемане бюджета на Община 

Вършец за 2019г. 

 

19. Разглеждане на Докладна записка вх. № 17/17.01.2019г. относно вземане на решение за 

провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от имоти публична 

общинска собственост на община Вършец - за поставяне на кафе-автомати в изпълнение на 

„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. на 

община Вършец“. 

 

20. Разглеждане на Докладна записка вх. № 18/17.01.2019г. относно провеждане на публично 

оповестен конкурс по реда на ЗОС, НРПУРОС и ,НУРПТК на община Вършец, за отдаване под 

наем на 300 кв.м. от  поземлен имот с идентификатор 12961.422.678 по КК и КР на гр. Вършец, 

представляващ част от бул.“България“, срещу сградата на „Медицински център – Вършец“ ЕООД. 

 

21. Разглеждане на Заявление вх. № 19/18.01.2019г. от Теодор Попов – председател на СНЦ „КЛУБ 

ПО КОНЕН СПОРТ ВЪРШЕЦ 2014“ гр. Вършец относно определяне на размер на финансиране 

съгласно Бюджет на Община Вършец за 2019 година. 

 

22. Разглеждане на Докладна записка вх. № 20/18.01.2019г. относно предложение за изменение и 

допълнение на „Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Вършец.“  

 

23. Разглеждане на Докладна записка вх. № 21/18.01.2019г. относно предложение за изменение на 

„Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Вършец“ /по чл. 9 от ЗМДТ/.  

 

 

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

ЗАСЕДАВА НА 22.01.2019г. ОТ 15:00 ЧАСА.    

1. Разглеждане на План вх. № 325/29.10.2018г. от Георги Митрофанов – Секретар на НЧ „Просвета 

1922 – с. Горно Озирово за дейността на Народно читалище „Просвета 1922 – с. Горно Озирово“ 

за 2019год.  

 

2. Разглеждане на Заявление вх. № 357/ 20.11.2018г. от Димитър Мицов – председател на ПК 

„Детелина“ с. Черкаски относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на 

Община Вършец за 2019 година. 

 

3. Разглеждане на Молба вх. № 371/ 13.12.2018г. от Емил Зарчев – председател на „Клуб на 

пенсионера и самодееца – Озировци“ с. Долно Озирово относно определяне на размер на 

финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2019 година. 

 

4. Разглеждане на Докладна вх. № 374/ 18.12.2018г. от Ели Бонева – председател на „СК Незабравка 

2004“ – Вършец относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община 

Вършец за 2019 година. 

 

5. Разглеждане на Заявление вх. № 375/ 19.12.2018г. от Николина Иванова – председател на ПК 

„Еделвайс“ с. Драганица относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на 

Община Вършец за 2019 година. 

 

6. Разглеждане на Докладна вх. № 379/ 21.12.2018г. от Коста Младенов – председател на „ОСК 

ВЪРШЕЦ“ гр. Вършец относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на 

Община Вършец за 2019 година. 

 

7. Разглеждане на Заявление вх. № 380/ 27.12.2018г. от Ценка Младенова – Антонова – председател 

на СНЦ „Козница“ гр. Вършец относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на 

Община Вършец за 2019 година. 
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8. Разглеждане на Заявление вх. № 381/27.12.2018г. от Наташа Станимирова – председател на СНЦ 

„Тодорини кукли 2003“ с. Спанчевци относно определяне на размер на финансиране съгласно 

Бюджет на Община Вършец за 2019 година. 

 

9. Разглеждане на Молба вх. № 382/28.12.2018г. от Георги Николов – председател на СНЦ „ФК 

Вършец 2012“ гр. Вършец относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на 

Община Вършец за 2019 година. 

 

10. Разглеждане на Заявление вх. № 383/28.12.2018г. от Красимира Георгиева – председател на СНЦ 

„Група за народни танци Чародейки град Вършец“ относно Решение № 642 от Протокол № 

48/29.10.2018г. на Общински съвет – Вършец.  

 

11. Разглеждане на Заявление вх. № 01/04.01.2019г. от Йошка Петрова – председател на ПК 

„Магнолия“ с. Горно Озирово относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на 

Община Вършец за 2019 година. 

 

12. Разглеждане на Молба вх. № 02/09.01.2019г. от Савка Серафимова – председател на ПК 

„Чинарите“ гр. Вършец относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на 

Община Вършец за 2019 година. 

 

13. Разглеждане на Заявление вх. № 03/09.01.2019г. от Соня Живкова – председател на СНЦ 

„Диабетик Вършец 2017“ гр. Вършец относно определяне на размер на финансиране съгласно 

Бюджет на Община Вършец за 2019 година. 

 

14. Разглеждане на Докладна записка вх. № 06/11.01.2019г. относно разглеждане и приемане на 

Културен календар по месеци и дейности на Община Вършец за 2019г. 

 

15. Разглеждане на Молба вх. № 09А/ 14.01.2019г. от Митко Симеонов – председател на 

Управителния съвет на „ФК ОЗИРОВО“ с. Долно Озирово относно определяне на размер на 

финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2019 година. 

 

16. Разглеждане на Докладна записка вх. № 12/16.01.2019г. относно приемане бюджета на Община 

Вършец за 2019г. 

 

17. Разглеждане на Заявление вх. № 19/18.01.2019г. от Теодор Попов – председател на СНЦ „КЛУБ 

ПО КОНЕН СПОРТ ВЪРШЕЦ 2014“ гр. Вършец относно определяне на размер на финансиране 

съгласно Бюджет на Община Вършец за 2019 година. 

 

IV. КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЕКОЛОГИЯ – 

ЗАСЕДАВА НА 24.01.2019г. ОТ 13:30 ЧАСА.    

 

1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 12/16.01.2019г. относно приемане бюджета на Община 

Вършец за 2019г. 

 

V. КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ, ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И 

       ПРОЕКТИ –  ЗАСЕДАВА НА 24.01.2019г. ОТ 14:30 ЧАСА.    

1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 12/16.01.2019г. относно приемане бюджета на Община 

Вършец за 2019г. 

 

VI. КОМИСИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА,       

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

ЗАСЕДАВА НА 24.01.2019г. ОТ 13:00 ЧАСА. 

1. Разглеждане на Писмо вх. № 04/09.01.2019г. от Национално сдружение на общините в Република 

България относно промени в пенсионното законодателство от 01.01.2019г., свързани с 

получаването на персонална пенсия.  
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2. Разглеждане на Докладна записка вх. № 05/11.01.2019г. относно отчет на Кмета на община 

Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.07.2018г. – 

31.12.2018г.  

3. Разглеждане на Докладна записка вх. № 07/11.01.2019г. относно приемане на План за провеждане 

на спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи на територията на община Вършец.  

4. Разглеждане на Докладна записка вх. № 12/16.01.2019г. относно приемане Бюджета на Община 

Вършец за 2019г.  

5. Разглеждане на Докладна записка вх. № 13/16.01.2019г. относно отчет за дейността на Общински 

съвет – Вършец и неговите комисии за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г. 

6. Разглеждане на молба за отпускане на еднократна помощ с вх. № 08/11.01.2019г.;  

 

VII. ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ  – ЗАСЕДАВА НА 24.01.2019г. ОТ 16:00 ЧАСА. 

 


