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

 
 

1.КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ТУРИЗЪМ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ – ЗАСЕДАВА НА 19.05.2017 ОТ 14:00  ЧАСА 
 

1. Разглеждане на Докладна записка № 765/16.05.2017г., 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 метален павилион собственост на община Вършец, находящ се в гр. Вършец 
на ул. “Република“ № 84 А. 

2. Разглеждане на Докладна записка № 766/16.05.2017г., 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, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения, други 
селскостопански територии и овощни градини, находящи се на територията на всички землищата в 

населените места на община Вършец. 

3. Разглеждане на Докладна записка № 767/16.05.2017г., относно вземане на решение по реда на чл. 6, 
ал.1 от Закона за общинската собственост за обявяване от публична в частна общинска собственост 
на поземлен имот № 501.529, за който е образувано УПИ ХV в кв. № 33 по действащия 

регулационен план на с. Черкаски, незастроен с площ - 722 кв.м.  

4. Разглеждане на Докладна записка № 768/16.05.2017г., относно предоставяне на имоти по реда на 
чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ. 
 

5. Разглеждане на Докладна записка №769/17.05.2017г., относно оптимизация на мрежата от 
общински детски градини в община Вършец. 
 

6. Разглеждане на Докладна записка № 770/17.05.2017г., относно вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване на основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, ЗОС, 
НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за отдаване под наем на недвижими имоти земеделски 
земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни, 
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 
 

7. Разглеждане на Молба вх. № 751/ 02.05.2017г. от Георги Иванов Георгиев във връзка с 
искане за закупуване на поземлен имот в землището на с. Д. Б. Речка 
 

8. Разглеждане на Писмо изх.№ АВиК-04-13 от 25.04.2017г. от Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и канализация“ООД, град 
Монтана относно извънредно заседание на Общото събрание на  Асоциация по В и К на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град 
Монтана 
 

9. Разглеждане на Докладна записка № 773/17.05.2017г., относно програма за оптимизация на 
училищната мрежа за учебната 2017/2018г. в община Вършец. 
 

10. Разглеждане на Докладна записка № 775/17.05.2017г., относно оптимизация на мрежата от 
общински училища в община Вършец. 
 

11. Разглеждане на Докладна записка № 776/17.05.2017г., относно Актуализиране на „Годишната 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 

2017 г.”. 
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2. КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА  – ЗАСЕДАВА НА 
19.05.2017 ОТ 15.30 ЧАСА 

 

1. Разглеждане на Писмо вх. № 742/ 24.04.2017г. от СУ „ Иван Вазов „ гр. Вършец във връзка 
с изпратена информация за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на СУ „ Иван 
Вазов“ гр. Вършец за 2017 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка № 765/16.05.2017г., 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 метален павилион собственост на община Вършец, находящ се в 
гр. Вършец на ул. “Република“ № 84 А. 

3. Разглеждане на Докладна записка №769/17.05.2017г., относно оптимизация на мрежата от 
общински детски градини в община Вършец. 
 

4. Разглеждане на Докладна записка № 766/16.05.2017г., 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, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения, други 
селскостопански територии и овощни градини, находящи се на територията на всички землищата в 

населените места на община Вършец. 

5. Разглеждане на Докладна записка № 770/17.05.2017г., относно вземане на решение за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване на основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, ЗОС, 
НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за отдаване под наем на недвижими имоти земеделски 
земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

6. Разглеждане на Докладна записка № 773/17.05.2017г., относно програма за оптимизация на 
училищната мрежа за учебната 2017/2018г. в община Вършец. 
 

7. Разглеждане на Докладна записка № 775/17.05.2017г., относно оптимизация на мрежата от 
общински училища в община Вършец. 
 

8. Разглеждане на Докладна записка № 776/17.05.2017г., относно Актуализиране на „Годишната 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 

2017 г.”. 

3.КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ  – 
ЗАСЕДАВА НА 19.05.2017 ОТ 15.00 ЧАСА 

 
1. Разглеждане на Писмо вх. № 742/ 24.04.2017г. от СУ „ Иван Вазов „ гр. Вършец във връзка 

с изпратена информация за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на СУ „ Иван 
Вазов“ гр. Вършец за 2017 година. 

2. Разглеждане на Заявление вх.№ 754/09.05.2017г., от Албена Георгиева Цветкова – класен 
ръководител на XII „а“ клас в СУ „ Иван Вазов „ във връзка с завършването на 
абитуриентите. 

3. Разглеждане на Заявление вх.№ 757/11.05.2017г., от Венета Максимова – класен 
ръководител на XII „б“ клас в СУ „ Иван Вазов „ във връзка с завършването на 
абитуриентите. 

4. Разглеждане на Докладна записка №769/17.05.2017г., относно оптимизация на мрежата от 
общински детски градини в община Вършец. 
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5. Разглеждане на Докладна записка № 773/17.05.2017г., относно програма за оптимизация на 
училищната мрежа за учебната 2017/2018г. в община Вършец. 
 

6. Разглеждане на Докладна записка № 775/17.05.2017г., относно оптимизация на мрежата от 
общински училища в община Вършец. 
 

4. КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЕКОЛОГИЯ – НЯМА 
МАТЕРИАЛИ И НЕ ЗАСЕДАВА   

 

5.КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ, ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И 
ПРОЕКТИ – НЯМА МАТЕРИАЛИ И НЕ ЗАСЕДАВА  
 
6.КОМИСИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, 
ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И БОРБА С КОРУПЦИЯТА  – 
ЗАСЕДАВА НА 19.05.2017 ОТ 13.00 ЧАСА 
 

1. Разглеждане на Писмо вх. № 761/12.05.2017г. от Администрация на Президента  
 

2. Разглеждане на Писмо вх. № 763/ 16.05.2017г. от Окръжен съд – Монтана относно попълване на 
квотата на съдебни заседатели в Районен съд – Берковица. 
 

3. Разглеждане на Докладна записка № 764/16.05.2017г., относно предложение за изменение на  чл. 4, 
ал. 1, чл. 27, ал. 3, чл. 42, чл. 60, ал. 2, т. 6 и чл. 72 от „Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец /по чл.9 
от ЗМДТ/“. 
 

4. Разглеждане на Докладна записка № 777/17.05.2017г., относно отмяна на „Наредба за управление на 
общинските пътища на територията на община Вършец“ /Приета с Решение № 269/07.12.2005 год. 
по Протокол № 28 на Общински съвет – Вършец/ и приемане на нова „Наредба за управление на 
общинските пътища на територията на община Вършец“. 
 

5. Молби за отпускане на финансова помощ 
 
 
7.ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ  – ЗАСЕДАВА НА 19.05.2017 ОТ 16.30 ЧАСА 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 


