П Р О Т О К О Л № 41
Днес, 04.08.2022 година (четвъртък) от 15:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА
и чл. 56, ал. 2 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 извънредно заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на
Общинска администрация Вършец.
Заседанието започва с 9 положили клетва общински съветника.
Отсъстват: д-р Румяна Дамянова, г-н Георги Ангелов, г-н Благовест Христов и г-н Иван
Замфиров;
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, С. Зарчев;
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. № 210/01.08.2022 г., относно
инвестиционни намерения на Община Вършец за строеж и реконструкция (разширяване) на част
от ул. „Цар Симеон“ в гр. Вършец, между осови точки 12-17 и необходимост от разрешаване
изработването на ПУП – План-схема за транспортна комуникация, отнасяща се за определяне на
трасе за тази част от ул. „Цар Симеон“, подлежаща на прокарване.
Докладва: инж. Иван Лазаров – Кмет на Община Вършец
Гласували: “за”- 9; “против” – няма; “въздържали се” – няма;

ПРИЕМА СЕ

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. №
210/01.08.2022 г., относно инвестиционни намерения на Община Вършец за строеж и
реконструкция (разширяване) на част от ул. „Цар Симеон“ в гр. Вършец, между осови точки 1217 и необходимост от разрешаване изработването на ПУП – План-схема за транспортна
комуникация, отнасяща се за определяне на трасе за тази част от ул. „Цар Симеон“, подлежаща
на прокарване.
Докладва: инж. Иван Лазаров – Кмет на Община Вършец
Изказаха се: инж. А. Димитров, инж. Иван Лазаров;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 392
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 частично
изменение на подробен устройствен план – план-схема за техническата инфраструктура комуникационна план-схема, отнасяща се за изграждане на улица „Цар Симеон“, от осова точка
12 до осова точка 17 в гр. Вършец.
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Съгласно чл. 124а, ал.5 на ЗУТ изработването на проекта за частично изменение на
подробен устройствен план – план-схема за техническата инфраструктура -комуникационна
план-схема да се извърши за сметка на заинтересованото лице по чл. 131 от ЗУТ – община
Вършец.
Гласували поименно: “за” – 9 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, В. Маринов,
В. Замфиров, Ат. Маджарски, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри
заседанието в 15:10 часа

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец
Милена Димитрова
Технически сътрудник ОбА

Съгласувано с юрисконсулт
/Антон Тошев /
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