П Р О Т О К О Л № 43
Днес, 19.09.2022 година (понеделник) от 14:00 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 12 положили клетва общински съветника.
Отсъства: 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;
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. № 240/16.09.2022 г. относно
инвестиционни намерения на Община Вършец за изграждане на част от ул. „Цар Симеон“ в
гр. Вършец между осови точки 12-17 и необходимост от одобряване 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”- 12; “против” – няма; “въздържали се” – няма;

ПРИЕМА СЕ

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх.
№ 240/16.09.2022 г. относно инвестиционни намерения на Община Вършец за изграждане на част
от ул. „Цар Симеон“ в гр. Вършец между осови точки 12-17 и необходимост от одобряване 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. И. Лазаров;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 403
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129
ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, одобрява проект за ПУП – План схема за
транспортна комуникация за градоустройствени параметри на улица „Цар Симеон“ от осова
точка 12 до осова точка 17 в гр. Вършец с възложител Община Вършец.
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Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, 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 14:07 часа

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

Даниела Андреева
Технически сътрудник ОбС

Съгласувано с юрисконсулт
/Антон Тошев /
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