П Р О Т О К О Л № 38
Днес, 27.05.2022 година (петък), от 15:30 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 съветници.
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, А. Тошевдиректор дирекция „СА“.
Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – Председател на общински
съвет - Вършец.
Председателят на общински съвет – Вършец инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал. 2
т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г. предложи, следните
допълнения в дневния ред:
1. Включване на Докладна записка вх. № 146/ 20.05.2022 г. като точка 15-та от дневния ред на
заседанието.
Общият брой точки в дневният ред стават 16.
Гласували: “за”- 13; “против” – няма; “въздържали се” – няма.
ДНЕВЕН РЕД
1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 142/18.05.2022 г. относно
определяне на такса по чл. 2, ал. 1, т. 8 от „Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец“ /по чл. 9 от ЗМДТ/, за
посещаване на забавно лятно училище към Център за подкрепа за личностно развитие
/Общински детски комплекс/, гр. Вършец, за периода от 04.07.2022 г. до 26.08.2022 г.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 145/19.05.2022 г. относно
предложение за изменение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Вършец“ по чл. 9 от ЗМДТ.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 141/18.05.2022 г. относно
предложение за приемане на решение от Общински съвет - Вършец по чл. 39, ал. 1 от „Наредбата
за реда за учредяване и упражняване правата на община Вършец в публични предприятия и
търговски дружества с общинско участие в капитала“, за провеждане на публичен търг с тайно
наддаване по реда на НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на 1 кв.м. от входа на
сградата на „Медицински център – Вършец“ ЕООД, за поставяне на банкомат.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 140/18.05.2022 г. относно
предложение за приемане на решение от Общински съвет - Вършец за провеждане на публичен
търг с тайно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване
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под наем на 6 /шест/ части от имоти публична и частна общинска собственост на община Вършец
в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2022 г.“ на община Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 144/18.05.2022 г. относно
предложение за приемане на решения от Общински съвет - Вършец за продажба на 2 бр.
недвижими имота с учредено право на строеж /суперфиция/ по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за
общинската собственост във връзка с чл. 37, ал.1 от „Наредбата за реда на придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 143/18.05.2022 г. относно
предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за даване на съгласие, за
учредяване на възмездно право на прокарване по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ в полза на „КРИД“
ООД, ЕИК 111031788, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красно село, бул.
“Цар Борис III“ № 81, вх. „В“, ет. 5, за реализиране на трасе на техническата инфраструктура за
обект: „Кабелно ел. захранване – НН от съществуващ трафопост в УПИ I, кв. 58 по
регулационния план на гр. Вършец, представляващ поземлен имот с идентификатор
12961.423.157 по КК на гр. Вършец, през поземлен имот с идентификатор 12961.423.154 до РК
пред УПИ V, кв. 58 по регулационния план, представляващ поземлен имот с идентификатор
12961.423.605 по КК на гр. Вършец“.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 139/18.05.2022 г. относно
предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец 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, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения и
други селскостопански територии, находящи се в землищата в населените места на община
Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 148/20.05.2022 г. относно
определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 31.05.2022 год. редовно
присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“
ООД, град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.
Докладва: Вътко Маринов – председател на ПК по ТИУТУОС
9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 149/20.05.2022 г. относно
отпускане на награди за учениците зрелостници, показали отличен успех за целия курс на
обучение и помощ за дете сирак.
Докладва: Адрияна Николова – председател на ПК по ОКМД
10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 150/20.05.2022 г. относно
определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2022 година на
спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на
територията на Община Вършец.
Докладва: Адрияна Николова – председател на ПК по ОКМД
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11. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 151/20.05.2022 г. относно
определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 15.06.2022 г. редовно общо
събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД град Монтана, гласуване на изрични
пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.
Докладва: Ивайло Цветанов – член на ПК по ЗСПЕ
12. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 152/20.04.2022 г. относно
определяне на представител на Община Вършец в Комисията за изработване на Областна
здравна карта
Докладва: Ивайло Цветанов – член на ПК по ЗСПЕ
13. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 153/20.05.2022 г. относно
определяне на представител на Община Вършец в Комисията за изработване на Областна
аптечна карта
Докладва: Ивайло Цветанов – член на ПК по ЗСПЕ
14. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 154/20.05.2022 г. относно
отпускане на финансови помощи по молби с вх. № 116/ 14.04.2022 г., с вх. № 120/18.04.2022 г., с
вх. № 129/09.05.2022 г., и с вх. № 131/11.05.2022 г.
Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК
15. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 146/20.05.2022 г. относно
заявлениe вх. № 70 00 - 280/16.05.2022 г. от Петър Харалампиев Петров, управител на „ДРИЙМС
ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИ" ООД, със седалище и адрес на управление: гp. Вършец, ул. ,,Д-р Елена
Теодосиева" № 17, бл. 9, вх. „А“, ап. 12 - собственик на УПИ XIV - 157 в кв. 83 от подробния
устройствен план на гр. Вършец, общ. Вършец, урегулиран имот с приложена регулация
(съответстващ на поземлен имот с идентификатор 12961.424.157 от КК на гр. Вършец), с искане
за разрешаване на изработване на ЧИ на ПУП – план-схема за захранване на п.и. 12961.424.157
от КК на гр. Вършец с минерална вода от Сондаж № 4 в гр. Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
16. 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.,
дневният ред бе приет единодушно:
Гласували: “за”- 13; “против” – няма; “въздържали се” – няма;

ПРИЕМА СЕ

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 142/18.05.2022 г.
относно определяне на такса по чл. 2, ал. 1, т. 8 от „Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец“ /по чл. 9 от ЗМДТ/, за
посещаване на забавно лятно училище към Център за подкрепа за личностно развитие /Общински
детски комплекс/, гр. Вършец, за периода от 04.07.2022 г. до 26.08.2022 г.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Николова, инж. А. Димитров;
Общински съвет – Вършец прие:
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РЕШЕНИЕ № 350
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с
чл. 2, ал. 1, т. 8 от „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Вършец“, определя такси за посещение на Забавно лятно училище през
2022 г. към Център за подкрепа за личностно развитие гр. Вършец, за периода от 04.07.2022 г. до
26.08.2022 г., както следва:
- За един ден – 10.00 /десет/ лева;
- За една седмица – 30.00 /тридесет/ лева;
- За един месец – 100.00 /сто/ лева.
2. Възлага на Кмета на Община Вършец, събраните през периода такси за ползване на Забавно
лятно училище към Център за подкрепа за личностно развитие гр. Вършец да бъдат предоставяни в
бюджета на Център за подкрепа за личностно развитие гр. Вършец, след изтичане на съответния
календарен месец.
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
ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 145/19.05.2022 г.
относно предложение за изменение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Вършец“ по чл. 9 от ЗМДТ.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
Изказаха се: инж. И. Лазаров, И. Андров;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 351
I. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ във връзка
с параграф 5 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО изменя „Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец“, по чл. 9 от ЗМДТ, както следва:
1. В чл. 2, ал. 1, т. 3 от „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Вършец“ думите „детски ясли“ и „детски градини“ се заличават,
като текста се изменя, както следва:
- за ползване на общежития и други общински социални услуги, домове за социални грижи;
2. В Глава втора „Местни такси“ наименованието на Раздел III „Такси за детски градини и
други общински социални услуги“, думите „детски ясли“ и „детски градини“ се заличават, като
наименованието на раздела се изменя, както следва:
- Раздел III „Такси за общински социални услуги“.
3. В Глава втора „Местни такси“ в Раздел III с ново наименование „Такси за общински
социални услуги“ се отменят текстовете на чл. 29 и чл. 30
II. Изменението на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Вършец“, по чл. 9 от ЗМДТ, влиза в сила от 01.04.2022 г.
III. Задължава Кмета на община Вършец в 7 /седем/ дневен срок от приемане на настоящото
решение да публикува в сайта на община Вършец, изменението на „Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец“, по чл. 9
от ЗМДТ.
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
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ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 141/18.05.2022 г.
относно предложение за приемане на решение от Общински съвет - Вършец по чл. 39, ал. 1 от
„Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Вършец в публични предприятия
и търговски дружества с общинско участие в капитала“, за провеждане на публичен търг с тайно
наддаване по реда на НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на 1 кв.м. до входа на
сградата на „Медицински център – Вършец“ ЕООД, за поставяне на банкомат.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, инж. А. Димитров;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 352
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 65, ал. 2 от Правилника за
прилагане на закона за публичните предприятия и 39, ал.1 от „Наредба за реда за учредяване и
упражняване правата на община Вършец в публични предприятия и търговски дружества с общинско
участие в капитала“ и чл. 25, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и
конкурси на община Вършец“, взема решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване
за отдаване под наем на 1 кв.м., за поставяне на банкомат до входа на сграда с идентификатор
12961.423.601.1 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., представляваща сграда на „Медицински център
– Вършец“ ЕООД, с административен адрес: гр. Вършец, бул.“България“ № 2.
Първоначална тръжна месечна наемна цена - 80 лв. /осемдесет лева/.
Срок за отдаване под наем на частта от недвижимия имот – 3 /три/ календарни години, считано
от датата на сключване на договора за наем.
Цена на тръжната документация 100 лв., /сто лева/.
Депозит за участие в търга – 300 лв. /триста лева/.
Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна месечна наемна цена.
Задължава управителя на „Медицински център – Вършец“ ЕООД да организира и проведе търга
по реда на Глава втора “Търгове” от НУРПТК на община Вършец и да сключи договор със
спечелилия търга участник.
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
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх.
№ 140/18.05.2022 г. относно предложение за приемане на решение от Общински съвет - Вършец за
провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община
Вършец, за отдаване под наем на 6 /шест/ части от имоти публична и частна общинска собственост
на община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2022 г.“ на община Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
Изказаха се:инж. И. Лазаров, В. Маринов, инж. А. Димитров;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 353
I. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 ал. 2, ал. 7
и ал. 8 от ЗОС във връзка с чл. 42, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от „Наредбата за реда на придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“ и чл. 25, ал. 1 от „Наредбата
за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец“, взема решение за
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провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична
и частна общинска собственост /части от сгради и терени/ на община Вършец описани, както следва:
1. 1 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 12961.423.156 по КК и КР на гр. Вършец, за
поставяне на 1 бр. кафе-автомат до входа на сградата на сектор „Чистота“ с административен адрес:
гр. Вършец, ул. “Христо Ботев“. Първоначална месечна наемна цена –70 лв., без ДДС.
2. 1 кв.м. от тротоара на поземлен имот с идентификатор 12961.420.31 по КК и КР на гр.
Вършец /до входа на сградата на Медицински център - Вършец/ с адрес: гр. Вършец, бул. “България“
№ 2, за поставяне на 1 бр. кафе-автомат. Първоначална месечна наемна цена – 70 лв., без ДДС.
3. 1 кв.м. от тротоара на поземлен имот с идентификатор 12961.422.428 по КК и КР на гр.
Вършец от тротоара на кръстовището на ул. “Иван Вазов“ и ул. “Цар Иван Асен II“ с лице от към ул.
“Иван Вазов“, за поставяне на 1 бр. кафе-автомат. Първоначална месечна наемна цена – 70 лв., без
ДДС.
4. Част от недвижим имот - 2 /две/ помещения от сграда с идентификатор 12961.40.913.3 по КК
и КР на гр. Вършец, представляваща „Анфитеатър“, гр. Вършец с обща площ 45 кв.м., за обществено
хранене и търговия. Първоначална месечна наемна цена – 150 лв., без ДДС.
5. Част от поземлен имот с идентификатор 12961.424.73 представляващ разширение на ул. “Д-р
Дамян Иванов“ с площ от 60 кв.м., за поставяне на преместваем обект. Първоначална месечна наемна
цена – 200 лв., без ДДС.
6. Част от поземлен имот с идентификатор 12961.423.156 с адрес: гр. Вършец, ул. “Република“
№ 57, с площ от 15 кв.м. под сграда с идентификатор 12961.423.156.6 /тото-пункт/. Първоначална
месечна наемна цена – 100 лв., без ДДС.
II. Срок за отдаване под наем на частите от недвижимите имоти – 3 /три/ календарни години,
считано от датата на сключване на договорите за наем. При наличие на действащ договор за наем
новият договор се сключва след изтичане срока на действащият договор за наем.
III. Цена на тръжната документация 100 лв., /сто лева/.
IV. Депозит за участие в търга, както следва:
- За площите за поставяне на кафе – автоматите - 150 лв. /сто и петдесет лева/ за всеки
отделен обект.
- За останалите части от сгради и поземлени имоти – 300 лв. /триста лева/ за всеки отделен
обект.
V. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна месечна наемна цена.
VI. Всеки участник в търга може да участва за наемане на един, няколко или всички части от
сгради и поземлени имоти предмет на търга.
VII. Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора
“Търгове” от НУРПТК на община Вършец и да сключи договори за отдаване под наем на частите от
имоти публична и частна общинска собственост с спечелилите търга участници.
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. № 144/18.05.2022 г.
относно предложение за приемане на решения от Общински съвет - Вършец за продажба на 2 бр.
недвижими имота с учредено право на строеж /суперфиция/ по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за
общинската собственост във връзка с чл. 37, ал.1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост на община Вършец“.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
Изказаха се:инж. И. Лазаров, В. Маринов, инж. А. Димитров, Г. Найденов;
Общински съвет – Вършец прие:

6

РЕШЕНИЕ № 354
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/ и чл. 37, ал. 1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост на община Вършец“, взема решение за продажба на Трайко Ангелов Трайков,
с постоянен адрес: гр. Вършец, ул. “Тодорини кукли“ № 65, като собственик на законно построена
сграда върху общинска земя на 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с
идентификатор 12961.422.323 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин
двадесет и две точка триста двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно
изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни
за изменение, адрес на поземления имот: град Вършец, община Вършец, област Монтана, ул.
„Тодорини кукли“ № 65, площ на имота: 684 кв.м. /шестстотин осемдесет и четири кв.м./, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10
м.), предишен идентификатор: няма, номер на предходен план: 100, квартал 25, парцел ХІХ при
граници и съседи: 12961.422.324, 12961.422.651, 12961.422.320, 12961.422.322, 12961.422.325. За
имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 779/02.12.2020 г.
Продажна цена на имота без ДДС – 4 411,80 лв. без ДДС /четири хиляди четиристотин и
единадесет лева и осемдесет ст. без ДДС/.
2. Упълномощава Кмета на община Вършец да издаде заповед по реда на чл. 35, ал. 6 от ЗОС и
чл. 37, ал. 4 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец“ и след заплащане на сумата за закупуване на идеалната част от
имота от купувача Трайко Ангелов Трайков, с постоянен адрес: гр. Вършец, ул. “Тодорини кукли“ №
65 да сключи договор за продажба на имота по ЗОС и ЗС.
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 № 355
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/ и чл. 37, ал. 1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост на община Вършец“, взема решение за продажба на Юлия Крумова Игнатова
с постоянен адрес: гр. Монтана, бул. “Трети март“ № 72а, ап. 3, като собственик на законно
построена сграда върху общинска земя – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.533 /петстотин и едно точка
петстотин тридесет и три/, за който е образуван УПИ І /едно/ в квартал № 30 /тридесет/ по
действащия регулационен план на село Спанчевци, община Вършец, област Монтана, одобрен със
Заповед № 412/1989 г., адрес на поземления имот: село Спанчевци, община Вършец, област Монтана,
ул. „Петнадесета“ № 1, ЕКАТТЕ 68179, площ на имота: 537 кв.м. /петстотин тридесет и седем кв.м./,
УПИ І /едно/ е с площ 537 кв.м. /петстотин тридесет и седем кв.м./, отреден за жилищно застрояване
при граници и съседи: Поземлен имот № 501.531 – двор на община Вършец, поземлен имот №
501.532 – двор на Апостол Йорданов Кирков и др., поземлен имот № 501.9533 – улица на община
Вършец, поземлен имот № 501.535 – двор на насл. Антония Каменов, поземлен имот № 501.534 –
двор на Кънчо Русимов, поземлен имот 501.9530 – улица на община Вършец. За имота е съставен Акт
за частна общинска собственост № 854/23.02.2022 г.
Продажна цена на имота без ДДС –1 121,30 лв. без ДДС /хиляда сто двадесет и един лева и
тридесет ст. без ДДС/.
2. Упълномощава Кмета на община Вършец да издаде заповед по реда на чл. 35, ал. 6 от ЗОС и
чл. 37, ал. 4 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец“ и след заплащане на сумата за закупуване на имота от купувача
Юлия Крумова Игнатова с постоянен адрес: гр. Монтана, бул. “Трети март“ № 72а, ап. 3 да сключи
договор за продажба на имота по ЗОС и ЗС.
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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
ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 143/18.05.2022 г.
относно предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за даване на съгласие, за
учредяване на възмездно право на прокарване по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ в полза на „КРИД“
ООД, ЕИК 111031788, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красно село, бул. “Цар
Борис III“ № 81, вх. „В“, ет. 5, за реализиране на трасе на техническата инфраструктура за обект:
„Кабелно ел. захранване – НН от съществуващ трафопост в УПИ I, кв. 58 по регулационния план на
гр. Вършец, представляващ поземлен имот с идентификатор 12961.423.157 по КК на гр. Вършец, през
поземлен имот с идентификатор 12961.423.154 до РК пред УПИ V, кв. 58 по регулационния план,
представляващ поземлен имот с идентификатор 12961.423.605 по КК на гр. Вършец“.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
Изказаха се:инж. И. Лазаров, В. Маринов, инж. А. Димитров, Н. Томов;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 356
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 193, ал. 4 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ взема следното решение:
1. Учредява възмездно право на прокарване и възникването на сервитут на трасе на техническата
инфраструктура в полза на „КРИД“ ООД, ЕИК 111031788, със седалище и адрес на управление: гр.
София, р-н Красно село, бул. „Цар Борис III“ № 81, вх. „В“, ет. 5, за реализиране на обект: „Кабелно
ел. захранване – НН от съществуващ трафопост в УПИ I, кв. 58 по регулационния план на гр.
Вършец, представляващ поземлен имот с идентификатор 12961.423.157 по КК на гр. Вършец, през
поземлен имот с идентификатор 12961.423.154 до РК пред УПИ V, кв. 58 по регулационния план,
представляващ поземлен имот с идентификатор 12961.423.605 по КК на гр. Вършец“ през поземлени
имоти публична и частна общинска собственост на община Вършец, описани, както следва:
Поземлен имот
Поземлен имот с идентификатор 12961.423.157
по КК и КР на гр.Вършец с отреждане: „за
курортен хотел, почивен дом“
Поземлен имот с идентификатор 12961.423.154
по КК и КР на гр.Вършец представляващ
ул.“Христо Ботев“

Дължина на трасето в
линейни метри, което се
засяга от имота

Сервитут в
кв.м.

5,8 линейни метра

12,2 кв.м.

120,2 линейни метра

252,4 кв.м.

Общата дължина на трасето е 126 линейни метра, съгласно изготвената план-схема.
Обща площ на сервитута – 264,6 кв.м.
2. Утвърждава предложеното обезщетение по чл. 210 от ЗУТ за учреденото право на прокарване и
възникването на сервитут в полза на „КРИД“ ООД, ЕИК 111031788 през поземлен имот – частна
общинска собственост, с идентификатор 12961.423.157 по КК и КР на гр. Вършец с отреждане „за
курортен хотел, почивен дом“ /терен под хотел „Здравец/ и през поземлен имот – публична общинска
собственост, с идентификатор 12961.423.154 по КК и КР на гр. Вършец, с отреждане „за
второстепенна улица“, представляващ ул. “Христо Ботев“ по изготвената от независим експерт
оценител пазарна оценка за определяне размера на обезщетението за право на прокарване на
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техническа инфраструктура, която е приета от комисията, определена със Заповед № 133 от
21.04.2022 г. на Кмета на община Вършец, в размер на 2 106 лв. /две хиляди сто и шест лева/.
3. Възлага на Кмета на Община Вършец изпълнението на решението, като го упълномощава след
заплащане на сумата, описана в т. 2 от решението от „КРИД“ ООД, ЕИК 111031788 да издаде заповед
по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, за учредяване право на прокарване на техническата инфраструктура
през описаните в т. 1 от настоящото решение недвижими имоти публична и частна общинска
собственост 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
СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 139/18.05.2022 г.
относно предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец 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, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни
насаждения и други селскостопански територии, находящи се в землищата в населените места на
община Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, инж. А. Димитров;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 357
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от Закона
за общинската собственост във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 42, ал. 1 и ал.2 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 3 и
чл. 6, 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 явно наддаване за отдаване под
наем на недвижими имоти частна общинска собственост на община Вършец, представляващи
земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни
насаждения и други селскостопански територии, описани по землища, както следва:
- Землище гр. Вършец – 78 бр. имота описани в приложение към докладната.
- Землище с. Спанчевци – 139 бр. имота описани в приложение към докладната.
- Землище с. Драганица – 158 бр. имота описани в приложение към докладната.
- Землище с. Черкаски – 122 бр. имота описани в приложение към докладната.
- Землище с. Стояново – 151 бр. имота описани в приложение към докладна.
- Землище с. Д. Озирово – 326 бр. имота описани в приложение към докладната.
- Землище с. Г. Озирово - 366 бр. имота описани в приложение към докладната.
- Землище с. Долна Бела Речка – 124 бр. имота описани в приложение към докладната.
- Землище с. Горна Бела Речка – 64 бр. имота описани в приложение към докладната.
2. Определя първоначални годишни наемни цени, както следва:
- 12 лева. /дванадесет лева/ за 1 /един/ декар за поземлените имоти с НТП лозя, храсти, зеленчукови
култури, изоставени трайни насаждения, други селскостопански територии и овощни градини.
- 20 лева /двадесет/ за 1 /един/ декар за поземлени имоти с НТП ниви.
3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти подробно описани в т. 1 от решението – 6
/шест/ стопански години считано от 01.10.2022 г.
4. Всеки участник в търга може да участва за наемането на един, няколко или всички
земеделски имоти предмет на търга.
5. Определя депозит за участие в търга, както следва:
- за имоти с площ до 10 дка. - 20 лв. за всеки земеделски имот по отделно;
- за имоти с площ от 10 до 20 дка. - 50 лв. за всеки земеделски имот по отделно;
- за имоти с площ от 20 дка. до 50 дка. – 100 лв. за всеки земеделски имот по отделно;
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- за имоти с площ от 50 дка. до 100 дка. – 300 лв. за всеки земеделски имот по отделно;
- за имоти с площ над 100 дка. - 500 лв. за всеки земеделски имот по отделно.
6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първоначалните годишни тръжни наемни цени
описани в т. 2 от настоящото решение.
7. Цена на тръжната документация 50 лв. /петдесет лева/.
8. Дължимият годишен наем се заплаща от наемателите за първата стопанска година от
договора при подписването му, а за останалите стопански години падежът за плащане на дължимия
наем е датата на подписания договор.
9. 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“ и да сключи договори за отдаване под наем на земеделските земи с спечелилите търга
участници.
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. № 148/20.05.2022 г.
относно определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 31.05.2022 год. редовно
присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“
ООД, град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.
Докладва: Вътко Маринов – председател на ПК по ТИУТУОС
Изказаха се: В. Маринов;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 358
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.198е, ал. 5 от Закона за водите /ЗВ/ и
чл. 5, ал. 6 ПОДАВК реши:
Гласува изрични пълномощия на Петър Ганчев Стефанов – Заместник-кмет на Община Вършец,
като законен представител на община Вършец, които да участва като представител на общината в
редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Монтана на дата
31.05.2022 год. като:
По т. 1 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на отчет за дейността на Асоциацията по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана
за 2021 г.;
По т. 2 от дневния ред – „ЗА“ приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана
за 2021 г.;
По т. 3 от дневния ред – „ЗА“ приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана за 2022 г.;
По т. 4 от дневния ред – „ЗА“ одобряване на проект на подробна инвестиционна програма за
инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска
собственост през 2022 г., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения
договор с асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора „ВиК“
ООД, град Монтана
По т. 5 от дневния ред – при предлагане, обсъждане и гласуване на въпроси извън
горепосочения дневен ред, представителят на Община Вършец да гласува както намери за добре,
съобразно интересите на жителите на Община Вършец.
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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
ДЕВЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 149/20.05.2022 г.
относно отпускане на награди за учениците зрелостници, показали отличен успех за целия курс на
обучение и помощ за дете сирак.
Докладва: Адрияна Николова – председател на ПК по ОКМД
Изказаха се: А. Николова;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 359
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска от
собствения си бюджет за 2022 год. § 10 – 98 сумата от 1 700 лв. / хиляда и седемстотин лева/:
I. Награда за:
Отличен успех – 6.00:
1. Елица Ценкова Давидова – сумата от 250,00 лева
2. Бенджамин Тодоров Горанов – сумата от 250,00 лева
3. Дейвид Петров Давидов – сумата от 250,00 лева
Успех отличен 5,50-6.00:
1. Петя Костадинова Симеонова – сумата от 150,00 лева
2. Анна Красимирова Борисова – сумата от 150,00 лева
3. Христофър Трайко Трайков – сумата от 150, 00 лева
Дете-сирак:
1. Сандрина Иванова Иванова – сумата от 150,00 лева
II. Да се закупят 7 /седем/ броя ваучери на стойност по 50, 00 лева за закупуване на желана
от тях книга.
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
Промяна в кворума. Излиза г-н Вътко Маринов.
Общо 12 общински съветници.
ДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 150/20.05.2022 г.
относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2022 година
на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на
територията на Община Вършец.
Докладва: Адрияна Николова – председател на ПК по ОКМД
Изказаха се: А. Николова;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 360
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и във
връзка с чл. 37, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за Мандата 2019 - 2023 година
от Бюджета на Община Вършец за 2022 година от функция „Почивно дело, култура и религиозни
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дейности", Дейност 2 714 „Спортни бази за спорт за всички", § 43-01 утвърждава за първото
полугодие на 2022 година на:
1.1 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФУТБОЛЕН КЛУБ ВЪРПЕЦ 2012“ – сумата от 3 000
лева, разпределени, както следва:
- 2 500, 00 лева за завършване на пролетния полусезон ;
- 500 лева за закупване на екипировка;
Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх.
№ 151/20.05.2022 г. относно определяне на представител на Община Вършец в свиканото за
15.06.2022 г. редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД град
Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.
Докладва: Ивайло Цветанов – член на ПК по ЗСПЕ
Изказаха се: И. Цветанов;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 361
Общински съвет-Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, т. 9 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация за мандата 2019-2023 г. и чл. 26 и чл. 28 от Наредба за реда за учредяване и
упражняване правата на общината в публичните предприятия и търговски дружества с
общинско участие в капитала реши:
Гласува изрични пълномощия на г-н Ивайло Величков Цветанов – общински съветник в
Общински съвет – Вършец, който да участва като представител на общината в редовното общо
събрание на акционерите в органите на управление на дружество с общинско участие МБАЛ „Д-р
Стамен Илиев“ АД гр. Монтана на 15.06.2022 г. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ
редовното общо събрание на акционерите в органите на управление на дружество с общинско
участие МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана, заседанието ще се проведе на 30.06.2022 г., на
същото място и при същия дневен ред.
По т. 1 от дневния ред–да гласува „ЗА“ приемане на доклада на Съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2021 г..
По т. 2 от дневния ред–да гласува „ЗА“ одобряване на годишния финансов отчет на
дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор.
По т. 3 от дневния ред–да гласува „ЗА“ приемане на консолидирания доклад за дейността за
2021 г.
По т. 4 от дневния ред–да гласува „ЗА“ одобряване на консолидиран годишен финансов
отчет за 2021 г., заверен от регистриран одитор.
По т. 5 от дневния ред–да гласува „ЗА“ разпределяне на печалбата на дружеството за 2021 г..
По т. 6 от дневния ред–да гласува „ЗА“ освобождаване от отговорност членовете на Съвета
на директорите за дейността им през 2021 г.
По т. 7 от дневния ред–да гласува „ЗА“ избиране и назначаване на предложения регистриран
одитор за 2022 г..
По т. 8 от дневния ред–да гласува „ЗА“ приемане на предложената промяна в капитала на
дружеството.
По т. 9 от дневния ред–да гласува „ЗА“ приемане на предложената промяна в Устава на
дружеството.
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По т. 10 от дневния ред–да гласува „ЗА“ приемане на предложената промяна, която се състои
в отмяна на чл. 5 от Вътрешните правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния
финансов отчет на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“.
Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. №
152/20.04.2022 г. относно определяне на представител на Община Вършец в Комисията за
изработване на Областна здравна карта.
Докладва: Ивайло Цветанов – член на ПК по ЗСПЕ
Изказаха се: И. Цветанов;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 362
Общински съвет – Вършец на основание чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, във
връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4, чл. 20 и чл. 21, т. 23 от ЗМСМА, както и писмо с вх. № 126 от 03.05.2022 г.
за определяне представител на Община Вършец в Комисията за изработване на Областна здравна
карта и мотиви, изложени в предложението
РЕШИ:
1. Определя г-н Ивайло Величков Цветанов–член на Постоянна комисия по здравеопазване и
социална политика и екология за представител на Община Вършец в Комисията за изработване на
Областна здравна карта.
2. Възлага на Кмета на Община Вършец да издаде Заповед съгласно т. 1 в настоящото решение.
3. Възлага на лицето по т. 1 да докладва на Общински съвет – Вършец за работата по изготвяне на
Областната здравна карта, както и да представи в Общински съвет – Вършец в 7-дневен срок от
провеждане на Комисията протокол от същата.
Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. №
153/20.05.2022 г. относно определяне на представител на Община Вършец в Комисията за
изработване на Областна аптечна карта
Докладва: Ивайло Цветанов – член на ПК по ЗСПЕ
Изказаха се: И. Цветанов;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 363
Общински съвет – Вършец на основание чл. 227б, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4, чл. 20 и чл. 21, т. 23 от
ЗМСМА, както и във връзка с писмо с вх. № 138/17.05.2022 г. за определяне на представител на
Община Вършец в Комисията за изработване на Областна аптечна карта и мотиви, изложени в
предложението
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РЕШИ:
1. Определя д-р Румяна Трифонова Дамянова–председател на Постоянна комисия по
здравеопазване и социална политика и екология за представител на Община Вършец в Комисията за
изработване на Областна аптечна карта за област Монтана. При невъзможност за участие се замества
от г-н Ивайло Величков Цветанов – общински съветник в Общински съвет – Вършец.
2. Възлага на Кмета на Община Вършец да издаде Заповед съгласно т. 1 в настоящото решение.
3. Възлага на лицето по т. 1 да докладва на Общински съвет – Вършец за работата по изготвяне на
Областна аптечна карта, както и да представи в Общински съвет – Вършец в 7-дневен срок от
провеждане на Комисията протокол от същата.
Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. №
154/20.05.2022 г. относно отпускане на финансови помощи по молби с вх. № 116/ 14.04.2022 г., с вх.
№ 120/18.04.2022 г., с вх. № 129/09.05.2022 г., и с вх. № 131/11.05.2022 г.
Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК
Изказаха се: И.Андров;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 364
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си Бюджет 2022 г.
параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер на 300,00 /триста/ лева на Валентина
Величкова Флорова.
Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
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 № 365
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си Бюджет 2022 г.
параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер на 500,00 /петстотин/ лева на Иван Петров
Беличовски.
Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
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:
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РЕШЕНИЕ № 366
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си Бюджет 2022 г.
параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер на 1000,00 /хиляда/ лева на Цветелин
Красимиров Цветанов – родител и законен представител на двете деца, Мартин Цветелинов Цветанов
и Петър Цветелинов Цветанов.
Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
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 № 367
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си Бюджет 2022 г.
параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер на 500,00 /петстотин/ лева на Иван Венков
Иванов.
Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. №
146/20.05.2022 г. относно заявлениe вх. № 70 00 - 280/16.05.2022 г. от Петър Харалампиев Петров,
управител на „ДРИЙМС ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИ" ООД, със седалище и адрес на управление: гp.
Вършец, ул. ,,Д-р Елена Теодосиева" № 17, бл. 9, вх. „А“, ап. 12 - собственик на УПИ XIV - 157 в кв.
83 от подробния устройствен план на гр. Вършец, общ. Вършец, урегулиран имот с приложена
регулация (съответстващ на поземлен имот с идентификатор 12961.424.157 от КК на гр. Вършец), с
искане за разрешаване на изработване на ЧИ на ПУП – план-схема за захранване на п.и.
12961.424.157 от КК на гр. Вършец с минерална вода от Сондаж № 4 в гр. Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
Изказаха се: инж. И. Лазаров, Н. Томов;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 368
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1
от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, разрешава изработване на проект за подробен
устройствен план – план-схема за захранване на поземлен имот с идентификатор 12961.424.157 по
КК и КР на гр. Вършец, урегулиран в УПИ XIV - 157 в кв. 83 от подробния устройствен план на
гр.Вършец с минерална вода от Сондаж №4 в гр.Вършец.
Съгласно чл. 124а, ал. 5 на ЗУТ изработването на подробния устройствен план – план за
застрояване и парцеларния план да се извърши за сметка на заинтересованото лице по чл. 131 от ЗУТ „ДРИЙМС ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИ" ООД, със седалище и адрес на управление: гp. Вършец, ул. ,,Д-р
Елена Теодосиева" № 17, бл. 9, вх. „А“, ап. 12, собственик на недвижимия имот.
С настоящото решение се одобрява и техническото задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ.
Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
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ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.
Изказаха се: Н. Томов, инж. И. Лазаров, Г. Ангелов, инж. А. Димитров, А. Маджарски;
Поради изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет – Вършец закри
заседанието в 16:55 часа

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

Даниела Андреева
Технически сътрудник ОбС

Съгласувано с юрисконсулт
/Антон Тошев /
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