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

1. КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ТУРИЗЪМ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ – ЗАСЕДАВА НА 22.08.2017г. ОТ 15:00  ЧАСА 

 
1. Разглеждане на Писмо – копие  вх. № 863 / 02.08.2017г. от Маргарита Георгиева Богданова 

относно полагането на NET – кабелите и възстановителните работи по тротоарите. 

2. Разглеждане на Писмо вх. № 864 / 08.08.2017г. от инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец 
във връзка с получен сигнал от Маргарита Георгиева Богданова за изпълнението на строително-
монтажни работи на строеж „ Кабелна мрежа за пренос на данни“ – гр. Вършец. 

3. Разглеждане на Докладна записка вх. № 866 / 11.08.2017г. относно вземане на решение за 
предоставяне за управление на сграда с идентификатор 501.529.1 по действащия 
регулационен план на с. Долно Озирово, община Вършец  представляваща църква „Свети 
Илия“, с. Долно Озирово на Видинска света митрополия, ЕИК 000162644, със седалище и 
адрес на управление гр. Видин, община Видин, област Видин, ул. “Баба Вида“ № 11. 

4. Разглеждане на Докладна записка вх. № 867 / 11.08.2017г. относно заявление вх. № 9400 - 
1832/27.07.2017 г. от Петър Денков Петров – управител на „КО И ДО“ ЕООД, ЕИК 111557521, със 
седалище и адрес на управление: гр. Вършец, ул. ‚Бреза“ № 20, с искане за даване на съгласие за 
изготвяне на ПУП за разделяне на поземлен имот с идентификатор 12961.27.805 по КК и КР на гр. 
Вършец от 2008 г., на два самостоятелни поземлени имота. 

5. Разглеждане на Докладна записка вх. № 868 / 11.08.2017г. относно актуализиране на „Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 
2017 г.”. 

6. Разглеждане на Докладна записка вх. № 869 / 11.08.2017г. 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. 

7. Разглеждане на Докладна записка вх. № 870 / 11.08.2017г. относно предоставяне на имоти по реда 
на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ. 

8. Разглеждане на Докладна записка вх. № 871 / 11.08.2017г. относно предоставяне на имоти по реда 
на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ. 

9. Разглеждане на Докладна записка вх. № 872 / 11.08.2017г. относно предоставяне на имоти по реда 
на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ. 

10. Разглеждане на Докладна записка вх. № 874 / 17.08.2017г. 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 части от недвижими имоти публична общинска 
собственост на община Вършец, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ. 

11. Разглеждане на Докладна записка вх. № 875 / 17.08.2017г. относно заявление вх. № 9400 - 
1774/24.07.2017 г. от Ивайло Бориславов Първанов с адрес: гр. Вършец ул. “Д-р Елена 
Теодосиева“ № 9 ет. 4 ап. 10, с искане за допускане на частично изменение на подробния 
устройствен план на гр. Вършец, отнасящ се за изработване на ПУП за застрояване на поземлен 
имот с идентификатор 12961.24.169 по КК и КР на гр. Вършец и обединяването му с поземлен 
имот с идентификатор 12961.24.170 по КК и КР на гр. Вършец. 



2 
 

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

НА 22.08.2017г. ОТ 15:30 ЧАСА. 
 
 

1. Разглеждане на Писмо – молба от вх. № 860 / 26.07.2017г. от Инициативен комитет за изграждане 
на войнишки паметник на загиналите във войните за национално обединение 1912-1918г. от с. 
Долно Озирово. 
 

2. Разглеждане на Докладна записка вх. № 868 / 11.08.2017г. относно актуализиране на „Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 
2017 г.”. 

3. Разглеждане на Докладна записка вх. № 869 / 11.08.2017г. 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. 

4. Разглеждане на Докладна записка вх. № 873 / 14.08.2017г. относно Възлагане на вътрешен одит на          
бившата Професионална гимназия по икономика и туризъм гр. Вършец и Средищно училище “Иван 
Вазов“ гр. Вършец. 

5. Разглеждане на Докладна записка вх. № 874 / 17.08.2017г. 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 части от недвижими имоти публична общинска 
собственост на община Вършец, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ. 

 

3. КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ  
– ЗАСЕДАВА НА 22.08.2017г. ОТ 14:30 ЧАСА. 

 

1. Разглеждане на Писмо вх. № 850 / 17.07.2017г. относно информация за изпълнението на бюджета 
за шестмесечието на СУ „Иван Вазов“ гр. Вършец за 2017г.  

 
2. Разглеждане на Писмо – молба от вх. № 860 / 26.07.2017г. от Инициативен комитет за изграждане 

на войнишки паметник на загиналите във войните за национално обединение 1912-1918г. от с. 
Долно Озирово. 
 

3. Разглеждане на Докладна записка вх. № 873 / 14.08.2017г. относно възлагане на вътрешен одит на 
бившата Професионална гимназия по икономика и туризъм гр. Вършец и Средищно училище 
“Иван Вазов“ гр. 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. 
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6. КОМИСИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА,       

ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И БОРБА С 
КОРУПЦИЯТА  – ЗАСЕДАВА НА 22.08.2017г. ОТ 14:00 ЧАСА. 

 
1. Разглеждане на Докладна записка вх.№  849 / 14.07.2017 г. за отчет за дейността на Общински 

съвет - Вършец и неговите комисии за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка вх. № 857 / 21.07.2017г. относно отчет по чл. 8, ал. 4 от 
Наредбата за командировките в страната на Кмета на община Вършец за използваните средства от 
бюджета на общината за командировки през първото и второто тримесечие на 2017 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка вх. № 858 / 21.07.2017г. относно отчет на Кмета на община 
Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода от 01.01.2017 г. до 
30.06.2017 г. 

4. Разглеждане на Заявление вх.№ 861 / 31.07.2017г. от Симеон Ивов Симов относно за внасяне на 
предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия от починалия баща. 

5. Молби за отпускане на финансова помощ. 

 
7. ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ  – ЗАСЕДАВА НА 22.08.2017г.  ОТ 16:00 ЧАСА. 

 


