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ДОКУМЕНТИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНИ ПО 

КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 
   

I. КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ТУРИЗЪМ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ – ЗАСЕДАВА НА 21.02.2020 г. ОТ 13:00 ЧАСА 

1. Писмо с вх. № 60/ 30.01.2020 г. от Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана относно редовно заседание на общото събрание 

на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД, град Монтана.;  

 

2. Писмо с вх. № 66/ 12.02.2020 г. от Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана относно корекция в подробна инвестиционна 

програма.; 

 

3. Писмо с вх. № 72/ 19.01.2020 г. от Кирил Ананиев – Министър на здравеопазването относно 

недвижими имоти, собственост на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален 

комплекс“ ЕАД /СБР-НК ЕАД/, находящи се в община Вършец.; 

 

4. Докладна записка с вх. № 73/ 19.02.2020 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на Община Вършец относно 

годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадаците на община Вършец за 

периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.; 

 

5. Докладна записка с вх. № 74/ 19.02.2020 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на Община Вършец относно 

приемане на дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на община Вършец за периода  2020 г. – 2023 г. на основание чл. 9 от Закона за 

енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).; 

 

6. Докладна записка с вх. № 75/ 19.02.2020 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на Община Вършец относно 

определяне на имотите - частна общинска собственост на община Вършец, които подлежат на 

задължително застраховане съгласно разпоредбата на чл.9, ал.2 от Закона за общинската собственост.; 

 

7. Докладна записка с вх. № 76/ 19.02.2020 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на Община Вършец относно 

разглеждане на писмо вх. № 3300-119/20.01.2020 г. от Кмета на община Враца и предложение за 

вземане на решение за даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване по чл. 39, ал. 

3 от ЗОС в полза на община Враца, за поставяне на билбор по проект: „Интегриран проект за воден 

цикъл на гр.Враца – II фаза, финансиран от Кохезиония фонд на ЕС и от държавният бюджет на 

Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“; 

 

8. Докладна записка с вх. № 77/ 19.02.2020 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на Община Вършец относно 

разглеждане на заявление вх. № 9400-1036/13.04.2018 г. от Красимир Стефанов Григоров, с адрес: гр. 

София и предложение за приемане на решение за допускане изработването на ЧИ на ПУП за изготвяне 

на Подробен устройствен план за заличаване на остатъка от прохода, свързващ улиците „Стефан 

Караджа“, „Хан Крум“ и „Дунав“, представляващ поземлен имот с идентификатор 12961.422.814 по 

КК и КР на гр. Вършец.; 

 

9. Докладна записка с вх. № 78/ 19.02.2020 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на Община Вършец относно 

разглеждане на писмо вх. № 7000-65/ 22.01.2020 г., от „Теленор България“ ЕАД, приемане на решение 

за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2020 г. на община Вършец, както и на решение за провеждане на публичен търг с тайно 

наддаванеq за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост на 

община Вършец, част от покрива на сградата на Кметство с. Спанчевциq за поставяне на съоръжения 

на „Теленор България“ ЕАД.; 

 

10. Докладна записка с вх. № 80/ 19.02.2020 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на Община Вършец относно 

предоставяне на имоти по реда на чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с & 27, ал. 2 от ПЗР на 

ЗИДЗСПЗЗ.; 

 

11. Докладна записка с вх. № 81/ 19.02.2020 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на Община Вършец относно 

вземане на решение по реда на чл. 37и, ал.3 от Закона за собствеността  и ползването на земеделските 

земи /ЗСПЗЗ/, за имотите с НТП пасища, мери и ливади за индивидуално и общо ползване, за 

предоставяне под наем по реда на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ на животновъди, собственици или ползватели 
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на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.; 

 

12. Докладна записка с вх. № 82/ 19.02.2020 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на Община Вършец относно 

Вземане на решение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2020 г. на община Вършец, както и приемане на решения за провеждане на 

два публична търга с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска 

собственост на община Вършец за поставяне на кафе-автомати и преместваеми търговски обекти в 

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

2020 г. на община Вършец“. 

 

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

21.02.2020 г. ОТ 14:30 ЧАСА.    

 
1. Молба с вх. № 55/ 29.01.2020 г. от Йошка Маринова Петрова – Председател на ПК „Магнолия“ с. 

Горно Озирово относно участие в разпределението на годишната субсидия за подпомагане на 

пенсионерските клубове. 

 

2. Молба с вх. № 57/ 29.01.2020 г. от инж. Алекси Алексов – Председател на Народно Читалище „Христо 

Ботев – 1900 гр. Вършец“. 

 

3. Заявление с вх. № 59/ 29.01.2020 г. от Димитър Борисов Мицов – Председател на ПК „Детелина“ с. 

Черкаски относно участие в разпределението на годишната субсидия за подпомагане на 

пенсионерските клубове. 

 

4. Писмо с вх. № 68/ 12.02.2020 г. от Ани Ангелова – Директор на СУ „Иван Вазов“ град Вършец относно 

информация за изпълнението на бюджета за 2019 година.  

 

5. Докладна записка с вх. № 78/ 19.02.2020 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на Община Вършец относно 

разглеждане на писмо вх. № 7000-65/ 22.01.2020 г., от „Теленор България“ ЕАД, приемане на решение 

за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2020 г. на община Вършец, както и на решение за провеждане на публичен търг с тайно 

наддаванеq за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост на 

община Вършец, част от покрива на сградата на Кметство с. Спанчевциq за поставяне на съоръжения 

на „Теленор България“ ЕАД. 

 

6. Докладна записка с вх. № 81/ 19.02.2020 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на Община Вършец относно 

вземане на решение по реда на чл. 37и, ал.3 от Закона за собствеността  и ползването на земеделските 

земи /ЗСПЗЗ/, за имотите с НТП пасища, мери и ливади за индивидуално и общо ползване, за 

предоставяне под наем по реда на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ на животновъди, собственици или ползватели 

на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни. 

 

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

ЗАСЕДАВА НА 21.02.2020 г. ОТ 11:00 ЧАСА. 
 

1. Молба с вх. № 55/ 29.01.2020 г. от Йошка Маринова Петрова – Председател на ПК „Магнолия“ с. 

Горно Озирово относно участие в разпределението на годишната субсидия за подпомагане на 

пенсионерските клубове. 

 

2. Молба с вх. № 57/ 29.01.2020 г. от инж. Алекси Алексов – Председател на Народно Читалище „Христо 

Ботев – 1900 гр. Вършец“. 

 

3. Заявление с вх. № 59/ 29.01.2020 г. отДимитър Борисов Мицов – Председател на ПК „Детелина“ с. 

Черкаски относно участие в разпределението на годишната субсидия за подпомагане на 

пенсионерските клубове. 

 

4. Писмо с вх. № 67/ 12.02.2020 г. и вх. № 83/ 19.02.2020 г. от Георги Николов – Председател на УС на 

СОПД „ФК Вършец 2012“ относно допълнително предоставяне на информация към Молба с вх. № 43/ 

21.01.2020 г. от Георги Николов – Председател на СНЦ „ФК Вършец 2012“ относно участие в 

разпределението на годишната субсидия за подпомагане на спортните организации. 
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5. Писмо с вх. № 68/ 12.02.2020 г. от Ани Ангелова – Директор на СУ „Иван Вазов“ град Вършец относно 

информация за изпълнението на бюджета за 2019 година.  

 

IV. КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЕКОЛОГИЯ –

ЗАСЕДАВА НА 21.02.2020 г. ОТ 11:45 ЧАСА. 

1. Докладна записка с вх. № 73/ 19.02.2020 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на Община Вършец относно 

годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадаците на община Вършец за 

периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.; 

 

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 21.02.2020 г. ОТ 12:00 ЧАСА. 

1. Разглеждане на Докладна записка вх. № 61/31.01.2020 г. за отчет за дейността на Общински съвет – 

Вършец и неговите комисии за периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г. 

2. Разглеждане на Писмо с вх. № 63/ 03.02.2020 г. от Пeтър Стефанов – Председател на МКБППМН 

относно отчет за дейността на Местна комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2019 година.  

3. Докладна записка с вх. № 54/ 27.01.2020 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на Община Вършец относно 

приемане на годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на кмета за четвъртата година 

от мандата (2015-2019 г.); 

 

4. Докладна записка с вх. № 79/ 19.02.2020 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на Община Вършец относно 

определяне на състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет - Вършец по чл.170, ал.2 и ал.3 

от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. 

 

VII. ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ  – ЗАСЕДАВА НА 21.02.2020 г. ОТ 15:30 ЧАСА. 

 


