
    1 
 

 

ДОКУМЕНТИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО 

КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

   

I. КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ТУРИЗЪМ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ – ЗАСЕДАВА НА 23.10.2020 г. ОТ 14:00 ЧАСА 

1. Разглеждане на Заявление с вх. № 271/ 16.10.2020 г. от Ненко Вачов Господинов относно 

закупуване на 2 000 кв. м. от поземлен имот в м. „Стрижака“, с идентификатор 12961.41.55 по 

Кадастралната карта на град Вършец. 

2. Разглеждане на Заявление с вх. № 272/ 16.10.2020 г. от Камен Ненков Вачов относно 

закупуване на 2 000 кв. м. от поземлен имот в м. „Стрижака“, с идентификатор 12961.41.55 по 

Кадастралната карта на град Вършец.   

3. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 273/ 16.10.2020 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на 

община Вършец относно вземане на решение за приемане на нова Тарифа за базисните наемни 

цени на община Вършец. 

4. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 274/ 16.10.2020 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на 

община Вършец относно вземане на решение за предоставяне на 6 бр. земеделски имота, 

собственост на община Вършец, находящи се в землището на гр. Вършец на Общинско 

предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“, за изпълнение на дейността 

дърводобив. 

5. Разглеждане на  Докладна записка с вх. № 275/ 16.10.2020 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на 

община Вършец относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за актуализиране 

на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на 

община Вършец за 2020 г.” и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба 

на 2 /два/ недвижими имота, собственост на община Вършец, в изпълнение на „Годишната 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.“ на 

община Вършец. 

6. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 278/ 21.10.2020 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на 

община Вършец относно вземане на решение по ЗОС, НРПУРОС и Тарифата за базисни 

наемни цени на община Вършец за предоставяне за ползване на тротоарно право върху част от 

имот публична общинска собственост на община Вършец, представляващи терени с площ от 

15 кв.м. по ул. “Република“, гр. Вършец, обособени към дървени къщички, поставени по 

проект № CB007.2.12.034 - „Подобряване на зимното туристическо предлагане в общините 

Сокобаня и Вършец – Зимна туристическа обиколка Вършец - Сокобаня”, съфинансиран от 

ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България – Сърбия. 

 

II. ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА – ЗАСЕДАВА НА 23.10.2020 г. 

ОТ 14.30  ЧАСА.  

1. Докладна записка с вх. № 273/ 16.10.2020 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на община Вършец 

относно вземане на решение за приемане на нова Тарифа за базисните наемни цени на община 

Вършец. 

 

2. Разглеждане на  Докладна записка с вх. № 275/ 16.10.2020 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на 

община Вършец относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за актуализиране 

на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на 

община Вършец за 2020 г.” и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба 

на 2 /два/ недвижими имота, собственост на община Вършец, в изпълнение на „Годишната 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.“ на 

община Вършец. 
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3. Докладна записка с вх. № 278/ 21.10.2020 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на община Вършец 

относно вземане на решение по ЗОС, НРПУРОС и Тарифата за базисни наемни цени на 

община Вършец за предоставяне за ползване на тротоарно право върху част от имот публична 

общинска собственост на община Вършец, представляващи терени с площ от 15 кв.м. по ул. 

“Република“, гр. Вършец, обособени към дървени къщички, поставени по проект № 

CB007.2.12.034 - „Подобряване на зимното туристическо предлагане в общините Сокобаня и 

Вършец – Зимна туристическа обиколка Вършец - Сокобаня”, съфинансиран от ЕС чрез 

Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България – Сърбия. 

 

III. КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ  – 

ЗАСЕДАВА НА 23.10.2020 г. ОТ 09:00 ЧАСА. 
 

1. Разглеждане на Заявление с вх. № 270/ 16.10.2020 г. от Георги Николов – Председател на УС 

на СОПД „ФК Вършец 2012“ относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет 

на Община Вършец за 2020 година на спортните дружества, сдруженията с нестопанска цел 

регистрирани на територията на Община Вършец за второто полугодие на 2020 година 

 

IV. КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЕКОЛОГИЯ – 

НЯМА ДА ЗАСЕДАВА  

 

V. КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ, ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И 

ПРОЕКТИ –  НЯМА ДА ЗАСЕДАВА. 

 

VI. КОМИСИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА,       

ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И БОРБА С КОРУПЦИЯТА  

– ЗАСЕДАВА НА 23.10.2020 г. ОТ 13:00 ЧАСА. 

1. Разглеждане на Заявление с вх. № 260/ 18.09.2020 г. от Нина Димитрова Богданов.  

2. Докладна записка с вх. № 276/ 16.10.2020 г. от инж. Анатоли Димитров – Председател на 

Общински съвет – Вършец относно откриване на процедура за определяне на съдебни 

заседатели за Районен съд – Берковица с мандат 2020 г. – 2024 г., определяне на правила за 

нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата. 

 

VII. ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ  – ЗАСЕДАВА НА 23.10.2020 г. ОТ 15:30 ЧАСА. 

 

Постоянните комисии към Общински съвет – Вършец ще проведат заседания на 23 октомври в 

заседателната зала на Общинска администрация Вършец по утвърдения график. Комисиите ще 

заседават поотделно при спазване на всички въведени противоепидемични предпазни мерки. 

Носенето на маски по време на заседанията на комисиите е задължително, както и задължително 

спазването на 2 метра дистанция един от друг. 


