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

1.    КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ТУРИЗЪМ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ – ЗАСЕДАВА НА 22.03.2018г. ОТ 14:30  ЧАСА 

 
1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 101/19.03.2018г. относно предоставяне на имоти 

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

2. Разглеждане на Докладна записка вх. № 104/20.03.2018г. относно вземане на решение за 
предоставяне на 4 бр. земеделски имота, собственост на община Вършец, на Общинско 
предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“, за добиване на дърва за огрев. 

3. Разглеждане на Докладна записка вх. № 105/20.03.2018г. относно актуализиране на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на 
община Вършец за 2018 г.”. 

4. Разглеждане на Докладна записка вх. № 106/21.03.2018г. относно вземане на решение за 
реализация на благоустройствени  мероприятия върху обекти публична общинска 
собственост, с участие на жителите на гр. Вършец. 

5. Разглеждане на Докладна записка вх. № 107/21.03.2018г. относно вземане на решение от 
Общински съвет – Вършец за даване на съгласие Дирекция Природен парк „Врачански 
балкан“ да включи в проектното си предложение и да извърши текущ ремонт на участък 
от земеделски път № 000109, по КВС на землището на с. Долно Озирово, при 
финансиране на проект по INTERREG-IPA, Трансгранично сътрудничество България – 
Сърбия. 

6. Разглеждане на Докладна записка вх. № 108/21.03.2018г. относно предложение за вземане 
на решение от Общински съвет – Вършец по реда на чл. 124а от ЗУТ, за допускане 
изработването на ЧИ на ПУП, за делба на УПИ IХ в кв. 27 от Подробния устройствен план 
на гр. Вършец – същия съставен от П.И.12961.422.766 и П.И.12961.422.767 от 
кадастралната карта на града.   

7. Разглеждане на писмо вх. № 109/ 21.03.2018г. от Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана относно 
редовно заседание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана, проведено на 28.02.2018 год. 
 

2.   КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА – ЗАСЕДАВА 
НА 22.03.2018г. ОТ 14:00 ЧАСА.          

1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 104/20.03.2018г. относно вземане на решение за 
предоставяне на 4 бр. земеделски имота, собственост на община Вършец, на Общинско 
предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“, за добиване на дърва за огрев. 

2. Разглеждане на Докладна записка вх. № 105/20.03.2018г. относно актуализиране на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на 
община Вършец за 2018 г.”. 

3. Разглеждане на Докладна записка вх. № 106/21.03.2018г. относно вземане на решение за 
реализация на благоустройствени  мероприятия върху обекти публична общинска 
собственост, с участие на жителите на гр. Вършец. 
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4. Разглеждане на Докладна записка вх. № 108/21.03.2018г. относно предложение за вземане 
на решение от Общински съвет – Вършец по реда на чл. 124а от ЗУТ, за допускане 
изработването на ЧИ на ПУП, за делба на УПИ IХ в кв. 27 от Подробния устройствен план 
на гр. Вършец – същия съставен от П.И.12961.422.766 и П.И.12961.422.767 от 
кадастралната карта на града.   

3.   КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ  
– ЗАСЕДАВА НА 22.03.2018г. ОТ 13:30 ЧАСА. 

1. Разглеждане на Писмо вх. № 83/23.02.2018г. от Иван Георгиев – Председател на ПК 
„Пробуда“ кв. Заножене относно участие в разпределението на годишната субсидия за 
подпомагане на пенсионерските клубове. 
 

2. Разглеждане на Докладна записка вх. № 103/20.03.2018г. относно приемане от Общински 
съвет – Вършец на Стратегически план за подобряване на спортното туристическо 
предлагане в трансграничния регион Вършец – Пирот, изготвен по проект „Рекреативните 
и спортни обекти като туристически потенциал на региона“ СВ 007.1.11.143, 
съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество 
Interreg – ИПП България – Сърбия 2014 – 2020 г. 

 
4.  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЕКОЛОГИЯ –

ЗАСЕДАВА НА 22.03.2018г. ОТ 15:15 ЧАСА. 
 
1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 107/21.03.2018г. относно вземане на решение от 

Общински съвет – Вършец за даване на съгласие Дирекция Природен парк „Врачански 
балкан“ да включи в проектното си предложение и да извърши текущ ремонт на участък 
от земеделски път № 000109, по КВС на землището на с. Долно Озирово, при 
финансиране на проект по INTERREG-IPA, Трансгранично сътрудничество България – 
Сърбия. 

 
5.    КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ, ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И 
       ПРОЕКТИ –  ЗАСЕДАВА НА 22.03.2018г. ОТ 15:00 ЧАСА. 
 
1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 103/20.03.2018г. относно приемане от Общински 

съвет – Вършец на Стратегически план за подобряване на спортното туристическо 
предлагане в трансграничния регион Вършец – Пирот, изготвен по проект „Рекреативните 
и спортни обекти като туристически потенциал на региона“ СВ 007.1.11.143, 
съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество 
Interreg – ИПП България – Сърбия 2014 – 2020 г. 

 
 

6.   КОМИСИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА,       
ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И БОРБА С 
КОРУПЦИЯТА  – ЗАСЕДАВА НА 22.03.2018г. ОТ 11:00 ЧАСА. 

 
1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 39/29.01.2018г. относно приемане на годишен отчет за 

изпълнение на Програмата за управление на кмета за втората година от мандата ( 2015- 2019 г.). 
 

2. Молби за отпускане на финансова помощ. 

 

7.    ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ  – ЗАСЕДАВА НА 22.03.2018г. ОТ 15:30 ЧАСА. 
 


