П Р О Т О К О Л № 12
Днес, 14.09.2020 година (понеделник) 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 12 положили клетва общински съветника.
Отсъства: г-н Вътко Маринов
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, К. Тачевадиректор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция „СА“;
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. № 243/ 01.09.2020 г. относно
разглеждане на докладна записка вх. № 240/ 26.08.2020 г., от г-жа Ани Ангелова – Директор на
СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец и предложение за вземане на решение от Общински съвет –
Вършец за утвърждаване на три маломерни паралелки в СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец за
учебната 2020/2021 г.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 241/ 27.08.2020 г. относно
приемане отчета на Бюджета на Община Вършец за 2019 г.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 221/ 30.07.2020 г. относно отчет
на Общински съвет – Вършец за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.
Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец
4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 246/ 02.09.2020 г. относно
предложение за приемане на решение за отмяна на решение № 299 от Протокол № 31 от
28.06.2013 г. на Общински съвет – Вършец, за откриване на процедура за изработване на Общ
устройствен план на гр. Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 244/ 01.09.2020 г. относно
разглеждане на заявление вх. № 70 00-588/ 24.08.2020 г., от „МОНТ 7 АГРО“ ЕООД, ЕИК
204059400, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Драган Цанков“ №12,
представлявано от Сашка Митова Младенова, с искане за разрешаване изработването на ПУП, с
цел обединение на поземлени имоти с идентификатори 68179.28.77, 68179.28.82, 68179.28.83,
68179.28.84, 68179.28.100, 68179.28.115 и 68179.28.116 по КК и КР на с. Спанчевци, община
Вършец, с промяна на предназначението на част от тях в съответствие с инвестиционните
намерения на възложителя.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
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6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 236/ 18.08.2020 г. относно
разглеждане на докладна вх. № 3300-918/11.06.2020 г., от г-жа Ани Ангелова – Директор на СУ
„Иван Вазов“, гр. Вършец и предложение за вземане 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 продажба на 4 бр. употребявани металообработващи и металорежещи
машини, собственост на община Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 245/ 02.09.2020 г. от инж. Иван
Лазаров – Кмет на Община Вършец относно Вземане на решение от Общински съвет - Вършец за
предоставяне за стопанисване, поддържане и управление от Общинско предприятие „Общински
дейности и туризъм“ гр. Вършец на пътнически автобус марка „Исузо“, модел „Евро тюркоаз“,
32+1 места с държавен регистрационен № М 54-53 ВР.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 247/ 02.09.2020 г. от инж. Иван
Лазаров – Кмет на Община Вършец относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за
приемане на нова Наредба за реда и условията за ползване на спортна зала „Вършец“,
собственост на община Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 250/ 08.09.2020 г. относно
вземане на решение за отпускане на финансова помощ по молба с Вх. № 217/ 28.07.2020 год. за
изграждане на алея с чинари, туй и масивна чешма.
Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец
10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 254/ 08.09.2020 г. относно
вземане на решение за отпускане на финансова помощ по молби с Вх. № 228/ 04.08.2020 г., Вх.
№ 234/ 17.08.2020 г. и Вх. № 237/ 18.08.2020 г.
Докладва: Иван Андров - председател на ПК по АОНУОРСГПБ
11. Изказвания, питания и становища.
Промяна в кворума. Влиза г-н Вътко Маринов.
Общо 13 общински съветника.
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

ПЪРВА ТОЧКА Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 243/ 01.09.2020 г.
относно разглеждане на докладна записка вх. № 240/ 26.08.2020 г., от г-жа Ани Ангелова – Директор
на СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец и предложение за вземане на решение от Общински съвет – Вършец
за утвърждаване на три маломерни паралелки в СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец за учебната 2020/2021
г.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Николова;
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Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 147
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 100, ал. 1 и чл. 108,
ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2
и ал. 2 от „Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование“, утвърждава 3 /три/ маломерни паралелки в СУ„Иван Вазов“ град
Вършец за учебната 2020/2021 година, в рамките на утвърдения бюджет на училището и
утвърдената численост на персонала, без допълнително финансиране от бюджета на община
Вършец, както следва:
1. II „а“ клас – 11 ученика;
2. X „а“ клас, профил „Икономическо развитие“ – 16 ученика;
3. XI „а“ клас, профил „Чужди езици“ – 16 ученика;
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, 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. № 241/ 27.08.2020 г.
относно приемане отчета на Бюджета на Община Вършец за 2019 г.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Замфиров, И. Андров,
инж. А. Димитров;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 148
На основание чл. 52 ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 , във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140,
ал. 5 от Закона за публичните финанси , Общински съвет Вършец
РЕШИ:
1. Приема уточнен годишен план на бюджета за 2019 година по приходната и разходната част, по
функции и дейности, както следва:
І. ПО ПРИХОДА 9 472 657 лв.
в т.ч.:
Приходи с държавен характер – 4 627 286 лв.;
Приходи с общински характер – 4 845 371 лв.
ІІ. ПО РАЗХОДА 9 472 657 лв.
в т.ч.:
Държавни дейности - 4 627 286 лв.;
Общински дейности – 4 827 371 лв.;
Дофинансиране на държавни дейности- 18 000 лв. /Приложение № 1/
2. Одобрява окончателен поименен списък за капиталови разходи за 2019 год. в размер на 9 091
969 лв., от които с източник на финансиране бюджетни средства – 2 059 826 лв. и финансирани със
средства от Европейския съюз и от други източници – 7 062 143 лв., представен по обекти и
източници на финансиране, съгласно Приложение № 2.
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3. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2019 год., в размер на 8 191 320 лв. разпределени,
както следва:
І. ПО ПРИХОДА- 8 191 320 лв.
в т.ч.:
Приходи с държавен характер – 4 471 305 лв.;
Приходи с общински характер - 3 720 015 лв.
ІІ. ПО РАЗХОДА - 8 191 320 лв.
в т.ч.:
Държавни дейности– 4 471 305 лв.;
Местни дейности - 3 720 015 лв.;
/Приложение № 1/.
4. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2019 год., в размер на 4 092 863
лв., от които 1 253 876 лв. финансирани със средства от бюджета на общината и 2 838 987 лв.,
финансирани със средства от Европейския съюз и от други източници, представен по обекти и
източници на финансиране, съгласно Приложение № 2.
5. Приема отчетите на извънбюджетните сметки и фондове, съгласно приложения № 4, 5, и 6.
6. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2019 година в размер на 0 лв., съгласно
Приложение № 3.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 221/ 30.07.2020 г.
относно отчет на Общински съвет – Вършец за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.
Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец
Изказаха се: инж. А. Димитров, И. Андров;
Промяна в кворума. Излиза г-н Атанас Маджарски.
Общо 12 общински съветника.
Промяна в кворума. Влиза г- Атанас Маджарски.
Общо 13 общински съветника.
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 149
Общински съвет Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА приема за сведение
отчета за дейността на Председателя на Общински съвет Вършец, дейността на Общински съвет
Вършец и неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.
Гласували: “за” – 13; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 246/
02.09.2020 г. относно предложение за приемане на решение за отмяна на решение № 299 от Протокол
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№ 31 от 28.06.2013 г. на Общински съвет – Вършец, за откриване на процедура за изработване на
Общ устройствен план на гр. Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 150
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 124, ал. 1 от Закона за устройство на територията,
отменя свое Решение № 299 от Протокол № 31 от 28.06.2013 г.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, 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. № 244/ 01.09.2020 г.
относно разглеждане на заявление вх. № 70 00-588/ 24.08.2020 г., от „МОНТ 7 АГРО“ ЕООД, ЕИК
204059400, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Драган Цанков“ №12,
представлявано от Сашка Митова Младенова, с искане за разрешаване изработването на ПУП, с цел
обединение на поземлени имоти с идентификатори 68179.28.77, 68179.28.82, 68179.28.83,
68179.28.84, 68179.28.100, 68179.28.115 и 68179.28.116 по КК и КР на с. Спанчевци, община Вършец,
с промяна на предназначението на част от тях в съответствие с инвестиционните намерения на
възложителя.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 151
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/, разрешава на „МОНТ 7 АГРО“ ЕООД, /ЕИК 204059400,
със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Драган Цанков“ № 12/, изработване на проект
за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за захранване на имота с ел.
енергия и питейна вода, с цел обединение на поземлени имоти с идентификатори 68179.28.77,
68179.28.82, 68179.28.83, 68179.28.84, 68179.28.100, 68179.28.115 и 68179.28.116 по КК и КР на
с. Спанчевци, община Вършец, с промяна на предназначението на поземлени имоти с
идентификатори 68179.28.77, 68179.28.82, 68179.28.83 и 68179.28.84 с ново предназначение на
обединеният имот „за овцеферма и склад за селскостопанска продукция“, с цел разширяване на
съществуващата овцеферма в п.и. 68179.28.115.
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 „МОНТ 7 АГРО“ ЕООД, ЕИК 204059400 със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул.
„Драган Цанков“ №12, собственик на недвижимите имоти.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
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ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 236/ 18.08.2020 г.
относно разглеждане на докладна вх. № 3300-918/11.06.2020 г., от г-жа Ани Ангелова – Директор на
СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец и предложение за вземане 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 продажба на 4 бр. употребявани металообработващи и металорежещи машини,
собственост 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 № 152
1. 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. 5 и чл. 25, ал. 1 и ал. 2 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 4 бр. употребявани металообработващи и металорежещи машини, собственост на
община Вършец описани, както следва:
1.1. Фрез – машина инструментал - 1 бр., първоначална тръжна продажна цена – 704 лв.;
1.2. Ножовка отрезна механична - 1 бр., първоначална тръжна продажна цена – 608 лв.;
1.3. Струг С8С - 1 бр., първоначална тръжна продажна цена –768 лв.;
1.4. Струг С8С - 1 бр., първоначална тръжна продажна цена –768 лв.
2. Всеки участник в търга може да участва за закупуване на един, няколко или всички машини
предмет на търга.
3. Цена на тръжната документация - 50 лв. /петдесет лева/.
4. Депозит за участие в търга 30 % от първоначалната тръжна цена на съответната машина.
5. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна продажна цена на съответната
машина
6. 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 договор/и за продажба на металообработващи и металорежещи машини, след
заплащане на сумата/сумите за закупуване от спечелилия/спечелилите търга участник/участници.
7. Събраната сума от продажбата на металообработващи и металорежещи машини да се
преведе от община Вършец на СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец, като същата да се използва от
училището за собствено участие в размер на 30 % за реализиране на проект по НП „Изграждане на
училищна STEM среда“.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, 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. № 245/ 02.09.2020 г.
от инж. Иван Лазаров – Кмет на Община Вършец относно Вземане на решение от Общински съвет Вършец за предоставяне за стопанисване, поддържане и управление от Общинско предприятие
„Общински дейности и туризъм“ гр. Вършец на пътнически автобус марка „Исузо“, модел „Евро
тюркоаз“, 32+1 места с държавен регистрационен № М 54-53 ВР.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов;
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Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 153
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от
„Наредба за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община
Вършец“, предоставя на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“ за
стопанисване, поддържане и управление - пътнически автобус марка „Исузо“, модел „Евро тюркоаз“,
32+1 места с държавен регистрационен № М 54-53 ВР.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, 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. № 247/ 02.09.2020 г.
от инж. Иван Лазаров – Кмет на Община Вършец относно вземане на решение от Общински съвет –
Вършец за приемане на нова Наредба за реда и условията за ползване на спортна зала „Вършец“,
собственост на община Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, И. Андров;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 154
I. Общински съвет – Вършец чл. 21, ал. 2 от Закана за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ и чл.103, ал .2, т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/,
приема Наредба за реда и условията за ползване на спортна зала „Вършец“, собственост на община
Вършец.
II. Наредбата влиза в сила от датата на приемането и от Общински съвет – Вършец.
III. Задължава Кмета на община Вършец в 7 /седем/ дневен срок от датата на приемане на
настоящото решение да публикува в сайта на община Вършец приетата Наредба за реда и условията
за ползване на спортна зала „Вършец“, 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, Л. Симова, 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. № 250/ 08.09.2020 г.
относно вземане на решение за отпускане на финансова помощ по молба с Вх. № 217/ 28.07.2020 год.
за изграждане на алея с чинари, туй и масивна чешма.
Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец
Изказаха се: инж. А. Димитров, И. Андров;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 155
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 2020
параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 512.00 лева /петстотин и дванадесет лева/
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на Иван Цветков Найденов от село Драганица за реализация на проектно предложение от 28.07.2020
г.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
ДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 254/ 08.09.2020
г. относно вземане на решение за отпускане на финансова помощ по молби с Вх. № 228/ 04.08.2020
г., Вх. № 234/ 17.08.2020 г. и Вх. № 237/ 18.08.2020 г.
Докладва: Иван Андров - председател на ПК по АОНУОРСГПБ
Изказаха се: И. Андров;
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 156
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 2020
параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 500.00 лева /петстотин лева/ на Катя
Димитрова Костадинова-Гаврилова.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 157
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 2020
параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 300.00 лева /триста лева/ на Недка
Йорданова Тодорова.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 158
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 2020
параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 300.00 лева /триста лева/ на Николай
Иванов Йорданов.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
ПРИЕМА СЕ
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ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Изказвания, питания и становища.

Изказаха се: Н. Томов, И. Замфиров, инж. И. Лазаров, И. Цветанов, Г. Найденов, Б. Христов, А.
Маджарски, А. Тошев, В. Маринов;

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет – Вършец закри
заседанието в 15:05 часа

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

Даниела Андреева
Технически сътрудник ОбС

Съгласувано с юрисконсулт
/Антон Тошев /
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