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

1.    КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ТУРИЗЪМ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ – ЗАСЕДАВА НА 24.01.2018г. ОТ 13:00  ЧАСА 

 
1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 1018/13.12.2017г. относно вземане на решение от 

Общински съвет – Вършец за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на 
ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за продажба на 3 бр. употребявани 
моторни превозни средства, собственост на община Вършец.  

2. Разглеждане на Докладна записка вх. № 20/15.01.2018г. относно приемане на бюджета на Община 
Вършец за 2018год.  

3. Разглеждане на Докладна записка вх. № 28/19.01.2018г. относно приемане на „Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.” на община 
Вършец на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/. 

4. Разглеждане на Докладна записка вх. № 29/19.01.2018г. относно провеждане на публичен търг с 
явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем 
на части от имот частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 
12961.423.490.4 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., бивш пансион на ПГИТ гр. Вършец. 

5. Разглеждане на Докладна записка вх. № 30/19.01.2018г. относно разглеждане и приемане на 
„Програма за развитие на туризма в Община Вършец за 2018г.“.  

2.    КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА – ЗАСЕДАВА 
НА 24.01.2018г. ОТ 14:30 ЧАСА.          

1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 1018/13.12.2017г. относно вземане на решение от 
Общински съвет – Вършец за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на 

ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за продажба на 3 бр. употребявани 
моторни превозни средства, собственост на община Вършец.  

2. Разглеждане на Писмо вх. № 1029/20.12.2017г. от Ани Ангелова – Директор на СУ „Иван Вазов“ 
гр. Вършец относно информация за изпълнението на бюджета за деветмесечието на СУ „Иван 
Вазов“ гр. Вършец за 2017 година.  
 

3. Разглеждане на Докладна записка вх. № 20/15.01.2018г. относно приемане на бюджета на Община 
Вършец за 2018год.  

4. Разглеждане на Писмо вх. № 24/18.01.2018г. относно Решение № 456/30.08.2017г. на Общински 
съвет – Вършец.  
 

5. Разглеждане на Докладна записка вх. № 28/19.01.2018г. относно приемане на „Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.” на община 
Вършец на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/. 

6. Разглеждане на Докладна записка вх. № 29/19.01.2018г. относно провеждане на публичен търг с 
явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем 
на части от имот частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 
12961.423.490.4 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., бивш пансион на ПГИТ гр. Вършец. 
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3.   КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ  
– ЗАСЕДАВА НА 24.01.2018г. ОТ 15:00 ЧАСА. 

 
1. Разглеждане на Молба вх. № 1027/ 19.12.2017г. от Георги Николов – Председател на УС на СОПД 

„ФК Вършец 2012“ относно участие в разпределението на годишната субсидия за подпомагане на 
спортните организации. 
 

2. Разглеждане на Писмо вх. № 1029/20.12.2017г. от Ани Ангелова – Директор на СУ „Иван Вазов“ 
гр. Вършец относно информация за изпълнението на бюджета за деветмесечието на СУ „Иван 
Вазов“ гр. Вършец за 2017 година.  
 

3. Разглеждане на Молба вх. № 1036/28.12.2017г. от Емил Зарчев – Председател на клуба на 
пенсионера и самодееца „ОЗИРОВЦИ“ с. Долно Озирово относно участие в разпределението на 
годишната субсидия за подпомагане на пенсионерските клубове. 
 

4. Разглеждане на Молба вх. № 1037/29.12.2017г. от Цеца Антонова – Председател на СНЦ „ 
Козница“ гр. Вършец относно участие в разпределението на годишната субсидия за подпомагане 
на пенсионерските клубове. 
 

5. Разглеждане на Заявление вх. № 1040/29.12.2017г. от Наташа Станимирова – Председател на СНЦ 
„Тодорини кукли 2003“ с. Спанчевци относно участие в разпределението на годишната 
субсидия за подпомагане на пенсионерските клубове. 
 

6. Разглеждане на Молба вх. № 1041/29.12.2017г. от Савка Серафимова – Председател на ПК 
“Чинарите“ гр. Вършец относно участие в разпределението на годишната субсидия за 
подпомагане на пенсионерските клубове. 
 

7. Разглеждане на Молба вх. № 1042/29.12.2017г. от Вергиния Тодорова – Председател на 
ПК“Магнолия“ с. Горно Озирово относно участие в разпределението на годишната субсидия 
за подпомагане на пенсионерските клубове. 
 

8. Разглеждане на Заявление вх. № 1043/29.12.2017г. от Николина Иванова –Председател на ПК 
“Еделвайс“ с. Драганица относно участие в разпределението на годишната субсидия за 
подпомагане на пенсионерските клубове. 
 

9. Разглеждане на Молба вх. № 1044/29.12.2017г. от Димитър Мицов – Председател на ПК 
„Детелина“ с. Черкаски относно участие в разпределението на годишната субсидия за 
подпомагане на пенсионерските клубове. 
 

10. Разглеждане на Докладна записка вх. № 1045/ 29.12.2017г. от Коста Младенов – Председател на 
„ОСК Вършец“, гр. Вършец относно участие в разпределението на годишната субсидия за 
подпомагане на спортните организации. 
 

11. Разглеждане на Заявление вх. № 1046/29.12.2017г. от Ели Бонева – Председател на „ СК 
Незабравка 2004“ – Вършец относно участие в разпределението на годишната субсидия за 
подпомагане на спортните организации. 
 

12. Разглеждане на Молба вх. № 11/08.01.2018г. от Митко Симеонов – Председател на УС на СНЦ „ 
ФК ОЗИРОВО“ с . Долно Озирово относно участие в разпределението на годишната субсидия за 
подпомагане на спортните организации. 
 

13. Разглеждане на Писмо вх. № 13/09.01.2018г. от Ани Ангелова – Директор на СУ „Иван Вазов“ гр. 
Вършец относно поименен списък на пътуващия педагогически персонал от СУ „Иван Вазов“ към 
01.01.2018 год.  
 

14. Разглеждане на Докладна записка вх. № 17/15.01.2018г. относно разглеждане и приемане на 
Културен календар по месеци и дейности на Община Вършец за 2018г. 
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15. Разглеждане на Заявление вх. № 19/15.01.2018г. от Соня Живкова – Председател на Сдружение 
„Диабетик Вършец 2017“  
 

16. Разглеждане на Докладна записка вх. № 20/ 15.01.2018г. относно приемане на бюджета на Община 
Вършец за 2018 год.  
 

17. Разглеждане на Писмо вх. № 24/18.01.2018г. относно Решение № 456/30.08.2017г. на Общински 
съвет – Вършец.  

 
4.  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЕКОЛОГИЯ –. 

ЗАСЕДАВА НА 24.01.2018г. ОТ 14:00 ЧАСА. 
 
1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 20/ 15.01.2018г. относно приемане на бюджета на Община 

Вършец за 2018 год.  

 
5.    КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ, ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И 

       ПРОЕКТИ –  ЗАСЕДАВА НА 24.01.2018г. ОТ 13:30 ЧАСА. 
 
1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 20/ 15.01.2018г. относно приемане на бюджета на Община 

Вършец за 2018 год.  
 

6.   КОМИСИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА,       
ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И БОРБА С 
КОРУПЦИЯТА  – ЗАСЕДАВА НА 24.01.2018г. ОТ 12:30 ЧАСА. 

 
1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 14/11.01.2018г. относно отчет по чл. 8, ал. 4 от Наредбата 

за командировките в страната на Кмета на община Вършец за използваните средства от бюджета 
на общината за командировки през третото и четвъртото тримесечие на 2017 г. 
 

2. Разглеждане на Докладна записка вх. № 20/15.01.2018г. относно приемане на бюджета на Община 
Вършец за 2018 год.  
 

3. Разглеждане на Докладна записка вх. № 22/17.01.2018г. относно отчет на Кмета на община 
Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.07.2017 
г. – 31.12.2017 г. 
 

4. Разглеждане на Докладна записка вх. № 25/18.01.2018г. за отчет за дейността на Общински съвет – 
Вършец и неговите комисии за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г. 

5. Разглеждане на Заявление вх. № 18/15.01.2018г. от Николинка Троянова Тодорова 
 относно вземане на решение за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на 
персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО. 

6. Молби за отпускане на финансова помощ. 

 
7.    ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ  – ЗАСЕДАВА НА 24.01.2018г. ОТ 16:00 ЧАСА. 

 


