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ГРАФИК И ДОКУМЕНТИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНИ ПО 
          КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 
 
1. КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ТУРИЗЪМ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ – ЗАСЕДАВА НА 14.07.2017 ОТ 13:00  ЧАСА 
 

1. Разглеждане на Докладна записка № 836/12.07.2017г. относно вземане на решение за провеждане 
на публичен търг с явнно наддаване на основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, чл.103 и чл.104 от 
ППЗСПЗЗ, 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 и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро 
земеделско и екологично състояние, по ред, определен в ППЗСПЗЗ. 

2. Разглеждане на Докладна записка № 837/12.07.2017г. относно учредяване право на прокарване на 
инженерна инфраструктура по реда на чл. 193, ал. 1 от ЗУТ в полза на „БРИДЖ ХАУЗЕС“ ЕООД 
и „РИВЪР ХАУЗЕС“ ЕООД гр. Вършец, за изграждане на канализационно отклонение през 
общински поземлен имот с идентификатор 12961.40.262 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г. с 
НТП пасище, находящ се в местността „Бокьово млачище“, в землището на гр. Вършец.  

3. Разглеждане на Докладна записка № 838/12.07.2017г. относно актуализиране на „Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 
2017 г.”. 

4. Разглеждане на Докладна записка № 839/12.07.2017г. относно предоставяне на имот по реда на чл. 
45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ. 
 

5. Разглеждане на Докладна записка № 840/12.07.2017г. относно предоставяне на имот по реда на чл. 
45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ. 
 

6. Разглеждане на Докладна записка № 841/12.07.2017г. относно заявление вх. № 9400-
1380/05.06.2017 г., от Надежда Петрова Ангелова с постоянен адрес гр. Вършец, ул. “Д-р 
Константин Пенев“ № 2, с искане за допускане на частично изменение на подробния устройствен 
план на гр. Вършец, отнасящо се за промяна на предназначението на поземлен имот с 
идентификатор 12961.40.33 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с отреждане за ваканционно 
селище, спа център, медицински център, басейн гаражи и магазин. 

2. КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА  – ЗАСЕДАВА НА 
14.07.2017 ОТ 13:30 ЧАСА 

 
1. Разглеждане на Докладна записка № 836/12.07.2017г. относно вземане на решение за провеждане 

на публичен търг с явнно наддаване на основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, чл.103 и чл.104 от 
ППЗСПЗЗ, 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 и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро 
земеделско и екологично състояние, по ред, определен в ППЗСПЗЗ. 

2. Разглеждане на Докладна записка № 838/12.07.2017г. 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 14.07.2017 ОТ 09:00 ЧАСА 

1. Разглеждане на Докладна записка № 842/12.07.2017г. относно предложение Детска градина 
«Слънце» - гр. Вършец да бъде включена в списъка на защитени детски градини към 
Министерския съвет. 
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2. Разглеждане на Докладна записка № 843/12.07.2017г. относно предложение Детска градина 
„Слънце“ − гр. Вършец да бъде включена в списъка на средищните детски градини към 
Министерския съвет. 
 

3. Разглеждане на Докладна записка № 844/12.07.2017г. относно Предложение Средно училище 
„Иван Вазов“ − гр. Вършец да бъде включено в Списъка на средищните училища към 
Министерския съвет. 
 

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 14.07.2017 ОТ 14:00 ЧАСА 

 
1. Молби за отпускане на финансова помощ 

 
7. ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ  – ЗАСЕДАВА НА 14.07.2017 ОТ 14:30 ЧАСА 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


