П Р О Т О К О Л № 32
Днес, 29.12.2021 година (сряда) от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 56,
ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г. се проведе заседание на
Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.
Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветника.
Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.
На заседанието присъстваха още: инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П. Стефанов – зам.
кмет на община Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция „СА“,
Т. Кънчев – представител на Симеон Венелинов Хубев – Управител на „Хубев“ ЕООД;
Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – Председател на общински
съвет - Вършец.
ДНЕВЕН РЕД
1.

Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 295/ 22.11.2021 г. относно
приемане на план-сметка, включваща необходимите разходи за дейностите по третиране на
битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване за 2022 година.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 308/ 15.12.2021 г. относно
изпълнение на мерките във връзка с COVID-19 и актуализация на бюджета на Община Вършец за
2021 година.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 312/ 15.12.2021 г. относно
разглеждане на мотивирано предложение за изработване на ПУП за разделяне на поземлен имот
с идентификатор 12961.423.601 и сгради с идентификатори 12961.423.601.1 и 12961.423.601.12
по КК и КР на гр. Вършец, собственост на „Медицински център – Вършец“ ЕООД, в изпълнение
на Решение № 279 от Протокол № 29/13.09.2021 г. на Общински съвет – Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 310/ 15.12.2021 г. относно
вземане на решение от Общински съвет – Вършец за приемане на направените инвестиции в
активи публична общинска собственост от „ВиК“ ООД, гр. Монтана през 2021 г. в община
Вършец, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на
ангажимент за минималното ниво на инвестициите от ВиК оператора.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 313/ 15.12.2021 г. относно
предложение за отменяне на „Наредбата за упражняване правата върху общинската част от
капитала на търговските дружества с общинско участие, за участието на общината в граждански
дружества и в сдружения с нестопанска цел на община Вършец“ и предложение за приемане на
нова „Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Вършец в публични
предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала“.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
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6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 311/ 15.12.2021 г. относно
предложение за актуализиране на „Програмата за управление на отпадъците на община Вършец
за периода 2021 – 2028 г.“, в частта на точка 3.3.2 „Морфологичен анализ на състава и количества
на ТБО на община Вършец“.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 288/ 16.11.2021 г. и
допълнително писмо с вх. № 309/ 15.12.2021 г. относно провеждане на публичен търг с тайно
наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС, НУРПТК на община Вършец за продажба на 20 бр.,
конфискувана озвучителна техника собственост на община Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
8.

Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 316/ 21.12.2021 г. относно
Докладна записка с вх. № 304/ 08.12.2021 г. от д-р Веселин Петков – управител на „Медицински
център – Вършец“ ЕООД.
Докладва: д-р Румяна Дамянова – председател на ПК по ЗСДЕ

9. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.
Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г.,
дневния ред бе приет единодушно:
Гласували: “за”- 13; “против” – няма; “въздържали се” – няма;

ПРИЕМА СЕ

инж. Анатоли Димитров – Председател на Общински съвет –Вършец запозна присъстващите с
постъпили две запитвания от г-н Недялко Томов и Георги Найденов – общински съветници в
Общински съвет – Вършец, по чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, както следва:
1. Искане по чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА с вх. № 9400-3292/ 26.10.2021 г. от г-н Недялко Томов и
отговор от инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец с изх. № 9400-3292-/4/ 26.11.2021 г. и
допълнителна информация с изх. № 9400-3292-/5/ 10.12.2021 г.;
2. Питане по чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА с вх. № 301/ 02.12.2021 г. от г-н Георги Найденов и
отговор от инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец с вх. № 328/ 29.12.2021 г.

ПЪРВА ТОЧКА Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 295/ 22.11.2021 г.
относно приемане на план-сметка, включваща необходимите разходи за дейностите по третиране на
битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване за 2022 година.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров В. Маринов, Н. Томов, Г. Найденов;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 303
І. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1 т. 7 от ЗМСМА , във връзка с чл. 66 от
ЗМДТ и чл. 17 от «Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Вършец“, одобрява обобщената план-сметка за 2022 година, общата
стойност на която възлиза на 1 219 000 лв. и включва необходимите разходи за:

2

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и др. в
размер на 33 000 лв.;
2. Събиране на битови отпадъци и транспортиране до депото за обезвреждането им 194 000 лв;
3. Проучване, проектиране, изграждане, подържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депото за обезвреждане на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО. –
369 000 лв;
4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 623 000 лв.
ІІ. Запазва размера на такса битови отпадъци по видове услуги и населени места в
размерите на 2021 година.
ІІІ . Одобрява
приходи.

дофинансиране на услугите в размер на 419 000 лв. от други собствени

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, Н. Томов; “против” – 3 - Б. Христов, И. Цветанов, Г.
Найденов; “въздържали се” – 2 - А. Маджарски, Г. Ангелов,;
ПРИЕМА СЕ
ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 308/ 15.12.2021 г.
относно изпълнение на мерките във връзка с COVID-19 и актуализация на бюджета на Община
Вършец за 2021 година.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров, д-р Р. Дамянова;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 304
Общински съвет – Вършец на основание чл. 124 от Закона за Публичните финанси, ПМС 326 от
12.10.2021г. и чл.21, ал.1, т.6 и чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА взима следните решения:
1. Приема мерки във връзка с намаляване на последствията от COVID 19 в община Вършец.
/Приложение № 1/
2. Приема актуализация на разходите за местни дейности по бюджета на Община Вършец.
/Приложение № 2/
3. Възлага на Кмета на общината да отрази промените по бюджета на община Вършец за 2021г.
по функции, дейности и параграфи.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ

3

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 312/ 15.12.2021 г.
относно разглеждане на мотивирано предложение за изработване на ПУП за разделяне на поземлен
имот с идентификатор 12961.423.601 и сгради с идентификатори 12961.423.601.1 и 12961.423.601.12
по КК и КР на гр. Вършец, собственост на „Медицински център – Вършец“ ЕООД, в изпълнение на
Решение № 279 от Протокол № 29/13.09.2021 г. на Общински съвет – Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, инж. А. Димитров, И. Цветанов, Б. Христов, Г. Найденов,
Т. Кънчев, В. Маринов;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 305
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/, дава съгласие да бъде продължена процедурата по
изработване на Подробен устроиствен план - План за регулация и застрояване за делба на поземлен
имот с идентификатор 12961.423.601 и на сгради с идентификатори 12961.423.601.1 и
12961.423.601.2 по КК и КР на гр. Вършец, собственост на „Медицински център – Вършец“ ЕООД в
отделен самостоятелен имот, ведно със сградите попадащи в него, съгласно мотивираното
предложение изготвено от Главният архитект на община Вършец, което е неразделна част от
настоящото решение.
Гласували поименно: “за” – 7 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров; “против” – 6- А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов,
И. Цветанов, Г. Найденов; “въздържали се” – 1 - Н. Томов;
ПРИЕМА СЕ
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 310/
15.12.2021 г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за приемане на направените
инвестиции в активи публична общинска собственост от „ВиК“ ООД, гр. Монтана през 2021 г. в
община Вършец, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на
ангажимент за минималното ниво на инвестициите от ВиК оператора.
Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на община Вършец
Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, инж. А. Димитров;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 306
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА реши:
1. Одобрява и приема списък на инвестициите в активи публична общинска собственост
направени от „ВиК“ ООД, гр. Монтана през 2021 г. в община Вършец, като част от одобрената
инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минималното ниво на
инвестициите, съгласно приложението към настоящото решение включващ 1 /един/ обект на обща
стойност 7 822,33 лв., без ДДС /седем хиляди осемстотин двадесет и два лева и тридесет и три ст. без
ДДС/, а с ДДС 9 386,79 лв. /девет хиляди триста осемдесет и шест лева и седемдесет и девет ст. с
ДДС/, с наименование:„Профилактично поддържане СКАДА на ПСОВ гр. Вършец“.
2. Предава управлението на приетите активи по т. 1 от настоящото решение в Асоциацията по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана и
предава същите за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия ВиК оператор, чрез
допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора за изпълнение на дейностите по чл.
198о, ал. 1 от Закона за водите.
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Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 313/ 15.12.2021 г.
относно предложение за отменяне на „Наредбата за упражняване правата върху общинската част от
капитала на търговските дружества с общинско участие, за участието на общината в граждански
дружества и в сдружения с нестопанска цел на община Вършец“ и предложение за приемане на нова
„Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Вършец в публични предприятия и
търговски дружества с общинско участие в капитала“.
Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на община Вършец
Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, инж. А. Димитров, И. Андров;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 307
I. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 37, ал. 3 от
Закона за нормативните актове отменя „Наредбата за упражняване правата върху общинската част от
капитала на търговските дружества с общинско участие, за участието на общината в граждански
дружества и в сдружения с нестопанска цел на община Вършец“, приета с Решение № 77 от
Протокол № 10/29.03.2012 г., изменена с Решение № 570 по Протокол № 43 от 10.05.2018г. от
Общински съвет – Вършец.
II. Отмяната на наредбата влиза в сила в деня на приемане на настоящото решение.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 308
I. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 51а, ал. 4,
т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 3 от Закона за публичните предприятия,
приема „Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Вършец в публични
предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала“.
II. Приетата „Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Вършец в
публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала“, влиза в сила от
датата на приемане на настоящото решение.
III. Задължава Кмета на община Вършец в 7 /седем/ дневен срок от приемане на настоящото
решение да публикува на сайта на община Вършец приетата „Наредба за реда за учредяване и
упражняване правата на община Вършец в публични предприятия и търговски дружества с общинско
участие в капитала“.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка с вх. № 311/ 15.12.2021 г. относно предложение за
актуализиране на „Програмата за управление на отпадъците на община Вършец за периода 2021 –
2028 г.“, в частта на точка 3.3.2 „Морфологичен анализ на състава и количества на ТБО на община
Вършец“.
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Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на община Вършец
Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, инж. А. Димитров, Н. Томов, П. Стефанов, А. Тошев;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 309
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 8 от
Закона за управление на отпадъците, актуализира „Програмата за управление на отпадъците на
община Вършец за периода 2021 – 2028 г.“ в частта: точка 3.3.2 „Морфологичен анализ на състава и
количества на ТБО на община Вършец“.
Задължава Кмета на община Вършец в 7 /седем/ дневен срок от приемане на настоящото
решение да публикува на интернет страницата на община Вършец, актуализираната „Програма за
управление на отпадъците на община Вършец за периода 2021 – 2028 г.“.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 288/ 16.11.2021 г.
и допълнително писмо с вх. № 309/ 15.12.2021 г. относно провеждане на публичен търг с тайно
наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС, НУРПТК на община Вършец за продажба на 20 бр.,
конфискувана озвучителна техника собственост на община Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на община Вършец
Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров, В. Маринов;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 310
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл.28, ал.1, т.1 и чл.33 от Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /НРПУРОС/ на община Вършец и
чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на
община Вършец взема решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на
20 бр. конфискувана озвучителна техника, собственост на община Вършец описана, както следва:
1. KTS – 1050A – 1 бр.
2. Стереоуредба „Samsung“ модел MAX MS-750 – 1 бр. + 2бр. тонколони към нея
3. Тонколона Laney CX12 – 1 бр.
4. Тонколона – STB – 1 бр.
5. Уредба – LG СМ8350 – 1 бр.
6. Тонколона модел №335230 - 1 бр.
7. Музикална тонколона - Ийст хоуки ЕООД – произход Китай – 1 бр.
8. Музикална тонколона – кафява с височина 115см. – 1 бр.
9. Тонколона марка UKC - черна + зарядно – 1 бр.
10. Преносима тонколона KTS – 1178 – 1 бр.
11. Музикална колона EKHO №11889 – 1 бр.
12. Музикална колона Laney – CX12 – 1 бр.
13. Аудио - усилвател – PEDVEY 150M – 1 бр.
14 Аудио - усилвател – Stadium с №2112 – 1 бр.
15. Аудио- уредба SONY №5500204 – 1 бр + 2 бр. тонколони към нея SONY №5501091/092
16. Тонколони SONY №40062749 и №5029843 – 2 бр.
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17. Тонколона Thunder - 1бр.
18. Аудио усилвател YAMAHA – 1 бр.
19. Тонколона – без марка, модел и номер с 4 бр. говорители – 1 бр.
20. Тонколона – черен цвят със зелен стикер на гърба – EBH15W1712093 – 1 бр.
Начална тръжна продажна цена на озвучителна техника съгласно пазарната оценка за всяка от
тях без ДДС.
Участниците в търга могат да участват за закупуване на една, няколко или всички озвучителни
системи, предмет на търга.
Цена на тръжната документация - 20 лв.
Депозит за участие в търга - 50 лв. за всяка отделна озвучителна техника.
Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната продажна цена на съответната озвучителна
техника без ДДС.
Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора
“Търгове” от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 316/ 21.12.2021 г.
относно Докладна записка с вх. № 304/ 08.12.2021 г. от д-р Веселин Петков – управител на
„Медицински център – Вършец“ ЕООД.
Докладва: д-р Румяна Дамянова – председател на ПК по ЗСДЕ
Изказаха се: д-р Р. Дамянова, инж. А. Димитров;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 311
Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска финансова
помощ на „Медицински център -Вършец" ЕООД от собствения си бюджет за 2021 година, от § 10-98
сумата от 2 926,53 лева за погасяване на текущи задължения за доставка на електроенергия на
„Медицински център – Вършец“ ЕООД.
След погасяване на задълженията си управителя на Медицински център – Вършец“ ЕООД да
представи в деловодството на Общински съвет – Вършец копие от фактурите за изплатените суми.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ДЕВЕТА ТОЧКА: Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.
Изказаха се: Н. Томов, инж. И. Лазаров, И. Цветанов;
Поради изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет – Вършец закри
заседанието в 15:25 часа
инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец
Даниела Андреева
Технически сътрудник ОбС

Съгласувано с юрисконсулт
/Антон Тошев /
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