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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 13.09.2019г. ОТ 14:00  ЧАСА 

 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 224/28.08.2019 год. относно приемане на отчета 

на Бюджета на Община Вършец за 2018 г. 

2.   Разглеждане на Докладна записка вх. № 232/11.09.2019 год. относно учредяване право на   

прокарване на техническа инфраструктура по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ в полза на „ДРИЙМС 

ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИ“ ООД, ЕИК 205163265, със седалище и адрес на управление: гр. Вършец, 

ул. “Д-р Елена Теодосиева“ № 17, бл. 9, вх. „А“, ап. 12, през поземлени имоти публична общинска 

собственост с идентификатори: 12961.424.88 - ул. “Република“, 12961.424.143 – ул. “Добри 

Чинтулов“, 12961.420.36 – ул. “Христо Ботев“  и 12961.420.32 – ул. “Любен Каравелов“ по КК и 

КР на гр. Вършец от 2008 г., за реализиране на обект: „Изграждане на водопровод за минерална 

вода за захранване на урегулиран поземлен имот с идентификатор 12961.424.157 по КК и КР на гр. 

Вършец, /хотел „Мариус“/. 

3.    Разглеждане на Докладна записка вх. № 233/11.09.2019 г. относно учредяване на възмездно право 

на прокарване на техническа инфраструктура по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ в полза на Диана 

Венчева Петкова – Конецовска и Иван Аспарухов Конецовски, с постоянен адрес: гр. Враца, ул. 

“Бузлуджа“ № 1, за изграждане на водопроводно отклонение за водоснабдяване с питейна вода и 

за изграждане на канализационно отклонение до поземлен имот с идентификатор 12961.33.33, 

/собственост на заявителите/, през поземлен имот публична общинска собственост с 

идентификатор 12961.33.58 по КК и КР на гр. Вършец, /собственост на община Вършец/, 

представляващ селскостопански, горски и ведомствен път. 

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

НА 13.09.2019г. ОТ 15:30 ЧАСА.          

     1.   Разглеждане на Докладна записка с вх. № 224/28.08.2019 год. относно приемане на отчета                   

на Бюджета на Община Вършец за 2018 г. 

     2.    Разглеждане на Докладна записка с вх. № 226/30.08.2019 г. от д-р Веселин Петков Петков 

– управител на „Медицински център – Вършец“ , относно отчет на изразходването на 

гласувана финансова помощ. 

3.   Разглеждане на Докладна записка вх. № 234/11.09.2019 г.  относно  издаване на Запис на 

заповед от Община Вършец в полза на Министерство на труда и социалната политика, 

обезпечаваща авансово плащане по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в община Вършец“, финансиран по Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0118–С01 от 

23.07.2019 г. по процедура № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора 

и лица с увреждания - Компонент 2” от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020. 

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

– ЗАСЕДАВА НА 13.09.2019 г. ОТ 11:30 ЧАСА. 

 
1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 224/28.08.2019 год. относно приемане на отчета                   

на Бюджета на Община Вършец за 2018 г. 
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     2.  Разглеждане на Докладна записка вх. № 229 /10.09.2019 г. от Ани Димитрова Ангелова – Директор 

на СУ „Иван Вазов“ гр. Вършец относно утвърждаване на маломерна паралелка. 

3. Разглеждане на Докладна записка вх. № 236/11.09.2019 г. относно утвърждаване на маломерна 

паралелка. 

 

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

ЗАСЕДАВА  13.09.2019г. ОТ 15:00 ЧАСА. 

 
1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 224/28.08.2019 год. относно приемане на отчета                   

на Бюджета на Община Вършец за 2018 г. 

 

2.  Разглеждане на Докладна записка с вх. № 226/30.08.2019 г. от д-р Веселин Петков Петков – 

управител на „Медицински център – Вършец“ , относно отчет на изразходването на 

гласувана финансова помощ 

 

5. КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ, ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И 

                ПРОЕКТИ  ЗАСЕДАВА 13.09.2019 г.ОТ 13.00 ЧАСА.  

 
1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 224/28.08.2019 год. относно приемане на отчета                 

на Бюджета на  Община Вършец за 2018 г. 

 

 

6. КОМИСИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА,       

ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И БОРБА С 

КОРУПЦИЯТА  – ЗАСЕДАВА НА 13.09.2019г. ОТ 10:30 ЧАСА. 

 
1. Разглеждане на заявление с вх. № 206/16.08.2019 г. от Владо Антов Иванов относно отпускане на 

еднократна помощ. 

 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 224/28.08.2019 год. относно приемане на отчета                 

на Бюджета на Вършец за 2018 г. 

 

3. Разглеждане на Докладна записка вх. № 230/10.09.2019 г. относно определяне временно 

изпълняващи длъжността Кмет на Кметство  - с. Долно Озирово и с. Спанчевци, във връзка с 

произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.  

 

4.    Разглеждане на Докладна  записка вх. № 231/11.09.2019 г. относно  публикуване на агитационни  

материали във в. „Вършец“, свързани с произвеждане на изборите за общински съветници и 

кметове на 27.10.2019 г. 

5.   Разглеждане на Докладна записка вх. № 235/11.09.2019 г. относно отчет на Кмета на Община 

Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.01.2019 г. – 

30.06.2019 г. 

 

7.    ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ  – ЗАСЕДАВА НА 13.09.2019г. ОТ 16:30 ЧАСА. 


