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ГРАФИК И ДОКУМЕНТИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНИ ПО КОМИСИИ 

КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 

 
I. КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ТУРИЗЪМ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ – ЗАСЕДАВА НА 23.05.2019г. ОТ 15:00 ЧАСА 

 

1. Разглеждане на Заявление вх. № 101/03.05.2019г. от д-р Илко Николов Асенов – председател на 

настоятелството на Народно читалище Изгрев 2019 относно предложения за дейностите на 

читалището до края на календарната година 2019. 

 

2. Разглеждане на Докладна записка вх. № 116/16.05.2019г. 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 собственост, 

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. Разглеждане на Докладна записка вх. № 117/16.05.2019г. относно предложение за вземане на 

решение от Общински съвет – Вършец по реда на чл. 21, ал. 5 от ЗУТ, за деклариране на съгласие 

за сключено застрояване на един етаж между УПИ VIII и УПИ IX в кв. 65 от подробния 

устройствен план на гр. Вършец. 

 

4. Разглеждане на Докладна записка вх. № 122/20.05.2019г. относно разглеждане на заявление вх .№ 

9400 - 1175/13.05.2019 г. от Диана Венчева Петкова – Конецовска и Иван Аспарухов Конецовски, с 

адрес: гр. Враца, ул. “Бузлуджа“ № 1, с искане за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за 

промяна на предназначението от земеделска в неземеделска земя на поземлен имот с 

идентификатор 12961.33.33 по КК и КР на гр. Вършец, с ново отреждане: „за къмпинг, бунгала и 

магазин“, както и допускане изработването на парцелерни планове за захранване на имота с ел. 

енергия, водопровод и канализация. 

 

5. Разглеждане на Докладна записка вх. № 123/20.05.2019г. относно Разглеждане на заявление вх. № 

3300-651/03.05.2019 г., от д-р Илко Николов Асенов – Председател на настоятелството на Народно 

читалище „Изгрев 2019“ ЕИК 205621600, със седалище и адрес на управление: с. Горна Бела 

Речка, 3544, ул. “Първа“ № 63. 

 

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

23.05.2019г. ОТ 15:30 ЧАСА.    

1. Разглеждане на Заявление вх. № 98/23.04.2019г. от Ани Ангелова – директор на СУ „Иван Вазов“ 

гр. Вършец относно информация за изпълнението на бюджета за тримесечието на СУ „Иван 

Вазов“, гр. Вършец за 2019 година.  

 

2. Разглеждане на Докладна вх. № 99/30.04.2019г. от класните ръководители на XII-те класове в СУ 

„Иван Вазов“, гр. Вършец относно награди за зрелостниците показали отличен успех за целия курс 

на обучение и еднократна финансова помощ на ученици сираци и полусираци випуск 2019год.  

 

3. Разглеждане на Инвестиционна програма вх. № 102/03.05.2019г. на „Медицински център Вършец“ 

ЕООД, гр. Вършец за 2019г.  

 

4. Разглеждане на Докладна вх. № 110/14.05.2019г. от Д-р Веселин Петков – управител на 

„Медицински център – Вършец“ ЕООД относно отчет на дейността за 2018 година. 

 

5. Разглеждане на Докладна записка вх. № 116/16.05.2019г. 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 собственост, 

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. 
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6. Разглеждане на Докладна записка вх. № 119/20.05.2019г. относно вземане на решение за  издаване 

на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово 

плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. за 

проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в Община 

Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-812/ и 

общински път MON 3097 /MON 1092/ кв. Заножене - м. Водопада“,  финансиран по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 

от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

 

7. Разглеждане на Докладна записка вх. № 120/20.05.2019г. относно вземане на решение за  издаване 

на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на 

данък върху добавената стойност (ДДС) към авансово плащане по Договор за отпускане на 

финансова помощ № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. за проект: „Реконструкция и 

рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 

1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-812/ и общински път MON 3097 /MON 

1092/ кв. Заножене - м. Водопада“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на 

селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

 

8. Разглеждане на Докладна записка вх. № 121/20.05.2019г. относно кандидатстване на община 

Вършец пред Фонд „Социална закрила” с проектно предложение „Доставка на ново кухненското 

оборудване за нуждите на  Домашен социален патронаж, град Вършец” и осигуряване на 

съфинансиране по проекта. 

 

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

ЗАСЕДАВА НА 22.05.2019г. ОТ 13:00 ЧАСА.    

1. Разглеждане на Заявление вх. № 98/23.04.2019г. от Ани Ангелова – директор на СУ „Иван Вазов“ 

гр. Вършец относно информация за изпълнението на бюджета за тримесечието на СУ „Иван 

Вазов“, гр. Вършец за 2019 година.  

 

2. Разглеждане на Докладна вх. № 99/30.04.2019г. от класните ръководители на XII-те класове в СУ 

„Иван Вазов“, гр. Вършец относно награди за зрелостниците показали отличен успех за целия курс 

на обучение и еднократна финансова помощ на ученици сираци и полусираци випуск 2019год.  

 

3. Разглеждане на Заявление вх. № 101/03.05.2019г. от д-р Илко Николов Асенов – председател на 

настоятелството на Народно читалище Изгрев 2019 относно предложения за дейностите на 

читалището до края на календарната година 2019. 

 

4. Разглеждане на Докладна записка вх. № 123/20.05.2019г. относно Разглеждане на заявление вх. № 

3300-651/03.05.2019 г., от д-р Илко Николов Асенов – Председател на настоятелството на Народно 

читалище „Изгрев 2019“ ЕИК 205621600, със седалище и адрес на управление: с. Горна Бела 

Речка, 3544, ул. “Първа“ № 63. 

 

IV. КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЕКОЛОГИЯ – 

ЗАСЕДАВА НА 23.05.2019г. ОТ 16:00 ЧАСА.    

1. Разглеждане на Писмо вх. № 100/02.05.2019г. от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана 

относно провеждане на редовно общо събрание на акционерите на 06.06.2019г.  

 

2. Разглеждане на Инвестиционна програма вх. № 102/03.05.2019г. на „Медицински център Вършец“ 

ЕООД, гр. Вършец за 2019г.  

 

3. Разглеждане на Докладна вх. № 110/14.05.2019г. от Д-р Веселин Петков – управител на 

„Медицински център – Вършец“ ЕООД относно отчет на дейността за 2018 година. 
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V. КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ, ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И 

       ПРОЕКТИ –  ЗАСЕДАВА НА 23.05.2019г. ОТ 14:30 ЧАСА.    

1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 119/20.05.2019г. относно вземане на решение за  издаване 

на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово 

плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. за 

проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в Община 

Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-812/ и 

общински път MON 3097 /MON 1092/ кв. Заножене - м. Водопада“,  финансиран по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 

от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

 

2. Разглеждане на Докладна записка вх. № 120/20.05.2019г. относно вземане на решение за  издаване 

на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на 

данък върху добавената стойност (ДДС) към авансово плащане по Договор за отпускане на 

финансова помощ № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. за проект: „Реконструкция и 

рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 

1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-812/ и общински път MON 3097 /MON 

1092/ кв. Заножене - м. Водопада“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на 

селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

 

3. Разглеждане на Докладна записка вх. № 121/20.05.2019г. относно кандидатстване на община 

Вършец пред Фонд „Социална закрила” с проектно предложение „Доставка на ново кухненското 

оборудване за нуждите на  Домашен социален патронаж, град Вършец” и осигуряване на 

съфинансиране по проекта. 

 

VI. КОМИСИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА,       

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

ЗАСЕДАВА НА 22.05.2019г. ОТ 14:00 ЧАСА. 

1. Разглеждане на молби за отпускане на еднократна помощ с вх. № 97/19.04.2019г.; вх. № 

103/09.05.2019г.; вх. № 105/09.05.2019г.; вх. № 106/10.05.2019г.; 

 

 

VII. ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ  – ЗАСЕДАВА НА 23.05.2019г. ОТ 16:30 ЧАСА. 


