
ДОКУМЕНТИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО
КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ

 
I. КОМИСИЯ  ПО  ИКОНОМИКА,  ТУРИЗЪМ  И  УПРАВЛЕНИЕ  НА  ОБЩИНСКА

СОБСТВЕНОСТ – ЗАСЕДАВА НА 23.07.2021 г. ОТ 13:00 ЧАСА.

1. Разглеждане  на  заявление  с  вх.  №  203/  05.07.2021  г.  от  Бойка  Трендафилова  Филипова
относно желание за закупуване на поземлен имот. 

2. Разглеждане  на  писмо  с  вх.  №  204/  05.07.2021  г.  от  Асоциация  по  ВиК  на  обособената
територия,  обслужване  от  „Водоснабдяване  и  канализация“  ООД,  град  Монтана  относно
Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 30.07.2021г. 

3. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 210/ 14.07.2021 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на
Община Вършец относно приемане на решение от Общински съвет – Въшец за даване на
съгласие, за учредяване на безвъзмездно право на прокарване по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ,
за  реализиране  на  трасе  на  техническата  инфраструктура  за  обект:  „Външно
електрозахранване на „Еднофамилна двуетажна жилищна сграда“, находяща се в УПИ III, кв.
10 по плана на с.  Долно Озирово,  община Вършец,  област Монтана“,  през  два поземлени
имоти публична общинска собственост на община Връшец в полза на „ЧЕЗ Разпределение
България“  АД,  ЕИК  130277958,  със  седалище  и  адрес  на  управление:  гр.  София,
бул.“Цариградско шосе“ № 159.

4. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 211/ 14.07.2021 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на
Община Вършец относно предложение за приемане 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 отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост на
община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост за 2021 г.“ на община Вършец.

5. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 212/ 14.07.2021 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на
Община Вършец относно заявлениe вх. № 70 00 – 314/27.05.2021 г., от “А1 Тауърс България“
ЕООД, гр. София ул. „Кукуш“ № 1, с искане за издаване на разрешение за изработване на
ПУП по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, отнасящо се за част от поземлен имот с идентификатор
12961.403.109 по КК и КР на гр. Вършец, с цел изграждане на площадков енергиен обект –
трафопост за електрозахранване на базова станция MON0056.

6. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 219/ 21.07.2021 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на
Община Вършец относно докладна вх.№ 3300-956/14.07.2021 г. от Ани Димитрова Ангелова  -
Директор  на  СУ „Иван  Вазов“,  гр.Вършец,  ЕИК 000312384  и  предложение  за  вземане  на
решение от Общински съвет – Вършец за даване на съгласие за ползване от училището на
ученически стол и кухня в сградата на корпус № 1 и на столова в сградата на корпус № 2 на
СУ „Иван Вазов“, гр.Вършец за приготвяне на храна за столово хранене на учениците.

II. КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА – ЗАСЕДАВА НА
23.07.2021 г. ОТ 15:30 ЧАСА. 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 211/ 14.07.2021 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на
Община Вършец относно предложение за приемане 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 отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост на
община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост за 2021 г.“ на община Вършец.

2. Разглеждане на Докладна от Д-р Веселин Петков Петков управител на „Медицински център –
Вършец“ ЕООД относно отчет за дейността „Медицински център – Вършец“ ЕООД за 2020 г. 
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III. КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ
– ЗАСЕДАВА НА 23.07.2021 г. ОТ 14:30 ЧАСА.

1. Разглеждане на заявление с вх. № 217/ 20.07.2021 г. от Теодор Попов – Председател на СНЦ
„Клуб по конен спорт“, гр. Вършец относно участие в разпределянето за второто шестмесечие
на субсидията за подпомагане на сдруженията, съгласно Бюджета на Община Вършец за 2021
година;

IV. КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЕКОЛОГИЯ – –
ЗАСЕДАВА НА 23.07.2021 г. ОТ 08:30 ЧАСА.

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 213/ 15.07.2021 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на
Община Вършец относно предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец
за актуализиране на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на община Вършец за периода 2018-2022 г.

2. Разглеждане на Докладна от Д-р Веселин Петков Петков управител на „Медицински център –
Вършец“ ЕООД относно отчет за дейността „Медицински център – Вършец“ ЕООД за 2020 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 23.07.2021 г. ОТ 13:30 ЧАСА.

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 214/ 15.07.2021 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на
Община Вършец относно отчет на Кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на
Общински съвет – Вършец за периода 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.

2. Разглеждане на молба с вх. № 216/ 20.07.2021 г. от Галя Георгиева Димчева относно отпускане
на еднократна финансова помощ. 

VII. ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ  – ЗАСЕДАВА НА 23.07.2021 г. ОТ 16:00 ЧАСА.

Постоянните комисии към Общински съвет – Вършец ще проведат заседания на 23 юли 2021 г. 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.
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