П Р О Т О К О Л № 30
Днес, 26.10.2021 година (вторник) от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл.
56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г. се проведе
заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.
Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветника.
Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.
На заседанието присъстваха още: П. Стефанов – зам.-кмет на община Вършец, А. Тошев-директор
дирекция „СА“;
Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – Председател на общински
съвет - Вършец.
ДНЕВЕН РЕД
1.

Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 266/ 13.10.2021 г. относно
предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за безвъзмездно
придобиване правото на собственост от държавата по реда на чл. 54 от Закона за държавната
собственост на поземлен имот с идентификатор 12961.424.44 и построените в него сгради с
идентификатори: 12961.424.44.1, 12961.424.44.2, 12961.424.44.3 и 12961.424.44.4 по КК и КР на
гр. Вършец от 2008 г., с административен адрес: гр. Вършец, ул. “Серафим Георгиев“ № 12
/бивше детско диабетично училище/.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

2.

Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 265/ 13.10.2021 г. относно
разглеждане на заявление вх. № 9400-3042/06.10.2021 г. от Петър Костов Петров, от гр. Вършец,
с искане за прилагане на действащата регулация на УПИ XI-99, кв. 208 по регулационния и
застроителен план на гр. Вършец от 1986 г. по отношение на поземлен имот с идентификатор
12961.421.99 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г. и предложение за приемане на решение от
Общински съвет – Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

3.

Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 263/ 13.10.2021 г. относно
актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост на община Вършец за 2021 г.” и за продажба на 1 бр. недвижим имот с учредено
право на строеж /суперфиция/ по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл. 37, ал. 1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост на община Вършец“.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

4.

Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 260/ 12.10.2021 г. относно
актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2021 г. на община Вършец“, както и 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 3 /три/ кафе-автомата в изпълнение на „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. на община Вършец“.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

5.

Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 264/ 13.10.2021 г. относно
предоставяне за безвъзмездно управление на 2 бр. земеделски имота, частна общинска
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собственост на община Вършец, находящи се в землищата на с. Горно Озирово и с. Драганица на
Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“, за изпълнение на дейността
дърводобив.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
6.

Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 262/ 12.10.2021 г. относно
предложение за допълнение на т. 1, от Решение № 553, от Протокол № 41 от 28.03.2018 г. на
Общински съвет – Вършец, с което са утвърдени правилата за кандидатстване и отпускане на
средства за благоустрояване и озеленявани на отделни имоти, публична общинска собственост в
различни части на гр. Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

7.

Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 261/ 12.10.2021 г. относно
писмо изх. № РД-5247/05.10.2021 г. от Началника на ОС „Земеделие“, гр. Берковица за
предоставяне на един поземлен имот по реда на чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с & 27, ал.
2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ на наследниците на Мито Тошов Младенов.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

8.

Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 267/ 19.10.2021 год. относно
отпускане на финансова помощ по молби с вх. № 255/ 21.09.2021 г., вх. № 256/23.09.2021 г., вх.
№ 259/08.10.2021 г.
Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

9.

Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г.,
дневния ред бе приет единодушно:
Гласували: “за”- 13; “против” – няма; “въздържали се” – няма;

ПРИЕМА СЕ

ПЪРВА ТОЧКА Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 266/ 13.10.2021 г.
относно предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за безвъзмездно
придобиване правото на собственост от държавата по реда на чл. 54 от Закона за държавната
собственост на поземлен имот с идентификатор 12961.424.44 и построените в него сгради с
идентификатори: 12961.424.44.1, 12961.424.44.2, 12961.424.44.3 и 12961.424.44.4 по КК и КР на гр.
Вършец от 2008 г., с административен адрес: гр. Вършец, ул. “Серафим Георгиев“ № 12 /бивше
детско диабетично училище/.
Докладва: Петър Стефанов – зам.-кмет на община Вършец
Изказаха се: П. Стефанов, В. Маринов;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 280
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 54, ал.1 от Закона
за държавната собственост, взема решение за безвъзмездно придобиване правото на собственост от
държавата по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост на поземлен имот с идентификатор
12961.424.44 по КК и КР гр. Вършец и построените в имота сгради с идентификатори:
12961.424.44.1, 12961.424.44.2, 12961.424.44.3 и 12961.424.44.4 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г.,
с административен адрес: гр. Вършец, ул. “Серафим Георгиев“ № 12 /бивше детско диабетично
училище/.
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Упълномощава Кмета на община Вършец да предприеме всички правни и фактически действия
за подаване на искане за безвъзмездно придобиване правото на собственост от държавата в полза на
Община Вършец на описания поземлен имот и построените в него сгради, чрез Областен управител
на област Монтана до Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма - ,; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 265/ 13.10.2021 г.
относно разглеждане на заявление вх. № 9400-3042/06.10.2021 г. от Петър Костов Петров, от гр.
Вършец, с искане за прилагане на действащата регулация на УПИ XI-99, кв. 208 по регулационния и
застроителен план на гр. Вършец от 1986 г. по отношение на поземлен имот с идентификатор
12961.421.99 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г. и предложение за приемане на решение от
Общински съвет – Вършец.
Докладва: Петър Стефанов – зам.-кмет на община Вършец
Изказаха се: П. Стефанов, В. Маринов;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 281
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от
Закона за общинската собственост, взема решение за обявяване от публична в частна общинска
собственост на 6,9 кв.м. /шест цяло и девет кв.м./ от поземлен имот с идентификатор 12961.421.191
представляващ улица „Пета“ в гр. Вършец, като тази площ се придава към поземлен имот с
идентификатор 12961.421.99 по КК и КР на гр. Вършец, с цел прилагане на действащата регулация на
УПИ XI-99, кв. 208 по отношение на поземлен имот с идентификатор 12961.421.99 по КК и КР на гр.
Вършец от 2008 г.
Възлага на кмета на Община Вършец да извърши всички необходими действия по изпълнение
на настоящото решение.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 282
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА в качеството си на
собственик на поземлен имот с идентификатор 12961.421.99 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г.
дава съгласие да бъде приложен действащия регулационен план на гр. Вършец, като се отдели част
от поземлен имот с идентификатор 12961.421.191, с площ от 6,9 кв. м., която е обявена за частна
общинска собственост с решение на Общински съвет – Вършец и тази площ да се придаде към
поземлен имот с идентификатор 12961.421.99 по КК и КР на гр. Вършец в съответствие с
конфигурацията и площта на УПИ XI-99, кв. 208 по регулационния и застроителен план на гр.
Вършец от 1986 г.
Възлага на кмета на Община Вършец да извърши всички необходими действия по изпълнение
на настоящото решение.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
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ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 263/ 13.10.2021 г.
относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост на община Вършец за 2021 г.” и за продажба на 1 бр. недвижим имот с учредено право
на строеж /суперфиция/ по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.
37, ал. 1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
на община Вършец“.
Докладва: Петър Стефанов – зам.-кмет на община Вършец
Изказаха се: П. Стефанов, В. Маринов, инж. А. Димитров;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 283
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/, реши:
1. Актуализира „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2021 г. на община Вършец“ в частта раздел III. Описание на недвижимите имотите,
които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и за продажба през 2021 г.
както следва:
1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти общинска собственост през 2021 г., подточка 2.5.2 Имоти
за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 37 от НРПУРОС на община Вършец
/поземлени имоти върху, които е учредено право на строеж суперфиция по реда на ЗОС/ се включва
следния недвижим имот:
- Поземлен имот № 501.552 /петстотин и едно точка петстотин двадесет и две/, за който е
образуван УПИ XIII /тринадесет/ в кв. 32 /тридесет и две/ по действащия регулационен план на с.
Спанчевци, община Вършец, област Монтана, ул. “Петнадесета“ № 9, ЕКАТТЕ 68179, одобрен със
Заповед № 412/1989 г., с площ 657 кв.м. /шестстотин петдесет и седем кв.м./, а УПИ XIII /тринадесет/
е с площ 657 кв.м. /шестстотин петдесет и седем кв.м./, при граници и съседи: Поземлен имот №
501.554, двор на наследниците на Михаил Зафиров Петров, землищна граница, поземлен имот №
501.549, двор на Йордан Никифоров Михайлов, поземлен имот № 501.9532, улица на община
Вършец, поземлен имот № 501.551, двор на Антоанета Стоянова и поземлен имот № 501.553 двор на
Кирил Борисов Петров. Върху имота е учредено право на строеж /суперфиция/ с Договор за
отстъпване право на строеж върху държавен недвижим имот, съгласно Закона за собствеността и
Наредбата за държавни имоти от 30.08.1984 г. Правото на строеж е учредено в полза на Венета
Тодорова Велкова, бивш жител на гр. София. Продажна цена на имота без ДДС – 1 371,80 лв. /хиляда
триста седемдесет и един лева и осемдесет ст. без ДДС/.
2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2021 г.” влиза в сила от датата на приемане на решението.
3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната в „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. на община Вършец“ да се обяви на таблото
пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на
община Вършец „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2021 г.”.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ

Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 284
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската
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собственост /ЗОС/ и чл. 37, ал. 1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост на община Вършец“, взема решение за продажба на Чавдар Нинков Цанков, с
адрес: гр. София, ул. “Латинка“ № 25, ет. 4, ап. 4, като собственик на законно построена сграда
върху общинска земя - Поземлен имот № 501.552 /петстотин и едно точка петстотин двадесет и две/,
за който е образуван УПИ XIII /тринадесет/ в кв. 32 /тридесет и две/ по действащия регулационен
план на с. Спанчевци, община Вършец, област Монтана, ул. “Петнадесета“ № 9, ЕКАТТЕ 68179,
одобрен със Заповед № 412/1989 г., с площ 657 кв.м. /шестстотин петдесет и седем кв.м./, а УПИ
XIII /тринадесет/ е с площ 657 кв.м. /шестстотин петдесет и седем кв.м./, при граници и съседи:
Поземлен имот № 501.554, двор на наследниците на Михаил Зафиров Петров, землищна граница,
поземлен имот № 501.549, двор на Йордан Никифоров Михайлов, поземлен имот № 501.9532, улица
на община Вършец, поземлен имот № 501.551, двор на Антоанета Стоянова и поземлен имот №
501.553 двор на Кирил Борисов Петров. Продажна цена на имота без ДДС – 1 371,80 лв. /хиляда
триста седемдесет и един лева и осемдесет ст. без ДДС/.
2. Упълномощава Кмета на община Вършец да издаде заповед по реда на чл. 35, ал. 6 от ЗОС и
чл. 37, ал. 4 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец“ и след заплащане на сумата за закупуване на имота от купувача
Чавдар Нинков Цанков с адрес: гр. София, ул. “Латинка“ № 25, ет. 4, ап. 4 да сключи договор за
продажба на имота по ЗОС и ЗС.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 260/
12.10.2021 г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост за 2021 г. на община Вършец“, както и 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 3 /три/ кафе-автомата в изпълнение на „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. на община Вършец“.
Докладва: Петър Стефанов – зам.-кмет на община Вършец
Изказаха се: П. Стефанов, В. Маринов, инж. А. Димитров;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 285
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/, реши:
1. Актуализира „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2021 г. на община Вършец“ в частта раздел III. Описание на недвижимите имоти,
които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и за продажба през 2021 г.,
точка 1. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под
наем, подточка 1.1. Нежилищни обекти, части от сгради и терени, билбордове и рекламни елементи
общинска собственост, за които ще се проведат публични търгове и публично оповестени конкурси
по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за отдаването им под наем за търговски и
други нужди и поставяне на павилиони, съоръжения, кафе-автомати, банкомати и т.н. в населените
места на територията на община Вършец през 2021 г., като в тази подточка се включват следните
части от имоти:
- Част от 1 кв.м. пред входа на сградата на корпус I на СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец за
поставяне на 1 бр., кафе-автомат;
- Част от 1 кв.м. пред входа на сградата на корпус II на СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец за
поставяне на 1 бр., кафе-автомат;
- Част от 1 кв.м. пред сградата на Кметство с. Горно Озирово за поставяне на 1 бр. кафеавтомат;
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2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2021 г. на община Вършец“ влиза в сила от датата на приемане на решението.
3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната в „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. на община Вършец“ да се обяви на таблото
пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на
община Вършец „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2021 г. на община Вършец“.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 286
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС
във връзка с чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост на община Вършец“ и чл. 25, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община Вършец“, взема решение за провеждане на публичен
търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост на
община Вършец, както следва:
- Част от 1 кв.м. пред входа на сградата на корпус I на СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец за
поставяне на 1 бр., кафе-автомат;
- Част от 1 кв.м. пред входа на сградата на корпус II на СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец за
поставяне на 1 бр., кафе-автомат;
- Част от 1 кв.м. пред сградата на Кметство с. Горно Озирово за поставяне на 1 бр. кафеавтомат;
Срок за отдаване под наем на частите от недвижимите имоти – 3 /три/ календарни години,
считано от датата на сключване на договора/договорите за наем.
Определя първоначална тръжна месечна наемна цена - 50 лв. без ДДС /петдесет лева без ДДС/
за 1 кв.м. за 1 бр. кафе-автомат.
Цена на тръжната документация 50 лв., /петдесет лева/.
Депозит за участие в търга 150 лв./сто и петдесет лева/ за всяка отделна площ.
Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна месечна наемна цена.
При сключване на договор за наем спечелилият/спечелилите търга участници заплащат 3 /три/
месечни наемни вноски за наетите от тях площ/площи.
Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора
“Търгове” от НУРПТК на община Вършец и да сключи договор/и за отдаване под наем на частите от
имоти публична общинска собственост със спечелилия/те търга участник/ци.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 264/ 13.10.2021 г.
относно предоставяне за безвъзмездно управление на 2 бр. земеделски имота, частна общинска
собственост на община Вършец, находящи се в землищата на с. Горно Озирово и с. Драганица на
Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“, за изпълнение на дейността
дърводобив.
Докладва: Петър Стефанов – зам.-кмет на община Вършец
Изказаха се: П. Стефанов, В. Маринов;
Общински съвет – Вършец прие:
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РЕШЕНИЕ № 287
I. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Закона
за общинската собственост и чл. 25, т. 3 от „Наредбата за създаване и функциониране на общински
предприятия на територията на Община Вършец“, предоставя за временно безвъзмездно управление
на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“ за извършване на дейността
„Дърводобив“ - 2 бр. недвижими имота частна общинска собственост на община Вършец, находящи
се в землищата на с. Горно Озирово и с. Драганица описани, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 16866.73.12 по КК и КР на землището на с. Горно Озирово, с
НТП ливада, с площ 12 244 кв.м.
2. Поземлен имот с идентификатор 23073.172.344 по КК и КР на землището на с. Драганица с
НТП друг вид трайно насаждение, с площ 45 695 кв.м.
II. Дейностите по дърводобив да се извършат от Общинско предприятие „Общински дейности
и туризъм – Вършец“ в срок до 30.11.2021 г.
III. След извършване на дейностите по дърводобив или след изтичане на срока по т. II, за
които са предоставени на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“,
земеделските имоти подробно описани в т. I от настоящото решение продължават да се управляват,
ползват и стопанисват от община Вършец, съгласно тяхното НТП по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 262/ 12.10.2021 г.
относно предложение за допълнение на т. 1, от Решение № 553, от Протокол № 41 от 28.03.2018 г. на
Общински съвет – Вършец, с което са утвърдени правилата за кандидатстване и отпускане на
средства за благоустрояване и озеленявани на отделни имоти, публична общинска собственост в
различни части на гр. Вършец.
Докладва: Петър Стефанов – зам.-кмет на община Вършец
Изказаха се: П. Стефанов, инж. А. Димитров, И.Андров;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 288
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, допълва текста на т. 1
от свое Решение № 553, от Протокол № 41 от 28.03.2018 г., като след гр. Вършец се добавя: „и
населените места на територията на общината“. Всички останали текстове на решение Решение №
553, от Протокол № 41 от 28.03.2018 г. остават непроменени.
Възлага на Кмета на община Вършец да извърши всички необходими действия по изпълнение
на настоящото решение.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 261/ 12.10.2021 г.
относно писмо изх. № РД-5247/05.10.2021 г. от Началника на ОС „Земеделие“, гр. Берковица за
предоставяне на един поземлен имот по реда на чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с & 27, ал. 2
от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ на наследниците на Мито Тошов Младенов.
Докладва: Петър Стефанов – зам.-кмет на община Вършец
Изказаха се: П. Стефанов, В. Маринов;
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Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 289
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и чл. 45 ж, ал. 2 от
ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, взема решение за предоставяне на
наследниците на Мито Тошов Младенов, следния имот:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 16119.16.175 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на село Горна Бела Речка, община Вършец, област Монтана, с площ 2448 кв.м., местност
„Углешница“, земи от Общинският поземлен фонд на община Вършец, съгласно скица-проект № 15770790-15.07.2021 г.
2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районен съд гр. Берковица по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.
3. На основание чл. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ, решението да се връчи по реда
на Административно-процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по
„Земеделие“ гр. Берковица.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 267/ 19.10.2021 год.
относно отпускане на финансова помощ по молби с вх. № 255/ 21.09.2021 г., вх. № 256/23.09.2021 г.,
вх. № 259/08.10.2021 г.
Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК
Изказаха се: И. Андров;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 290
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си Бюджет 2021 г.
параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер на 300,00 /триста/ лева на Петрана Рангелова
Миладинова.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ

Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 291
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си Бюджет 2021 г.
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параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер на 300,00 /триста/ лева на Иван Иванов
Тодоров.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 292
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си Бюджет 2021 г.
параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер на 300,00 /триста/ лева на Росица Симеонова
Вачова.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ

ДЕВЕТА ТОЧКА: Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Изказаха се: Г. Найденов, Н. Томов

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет – Вършец закри
заседанието в 14:50 часа

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

Даниела Андреева
Технически сътрудник ОбС

Съгласувано с юрисконсулт
/Антон Тошев /
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