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На 04.11.2013 г. министърът на
околната среда и водите Искра Ми-
хайлова и кметът на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров откриха
новата пречиствателна станция за
отпадни води в курорта Вършец,
построена по проект на Общината,
финансиран с европейски средства
от Оперативна програма “Околна
среда” .

На официалната церемония при-
състваха областният управител на
област Монтана Анатолий Младе-
нов, управителят на „ВиК“ ООД -
Монтана инж. Валери Иванов, Лю-
бомир Иванов – директор на
РИОСВ -Монтана, представители
на фирмата-изпълнител на обекта,
кметове и председатели на Общин-
ски съвети от съседни общини,
представители на национални, ре-
гионални и местни медии.

Пречиствателната станция има ка-
пацитет да поема и пречиства отпа-
дъчните води на основната част от
жилищния и стопанския сектор във
Вършец. В обхвата на станцията са
включени и двата по-отдалечени
квартали на града - „Заножене" и

„Изток".
Договорът за безвъзмездна финан-

сова помощ № 58111-С113-304 за
изпълнението на проект „Реализи-
ране на инвестиционен проект
“Градска пречиствателна станция за
отпадъчни води (ПСОВ) в град Вър-
шец” е подписан на 29.12.2008 г.
между община Вършец и Минис-
терството на околната среда и во-
дите - управляващ орган на
Оперативна програма „Околна
среда 2007 – 2013 г.” Основната цел
на проекта е повишаване качеството
на жизнената среда в курорта Вър-
шец, чрез подобряване и развитие
на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води.

Изграждането на пречиствател-
ната станция стартира на 05.03.
2012 г. Проектът е в пълно съот-
ветствие с основната стратегическа
цел на Оперативна програма
„Околна среда” - подобряване, за-
пазване и възстановяване на естест-
вената околна среда и развитие на
екологичната инфраструктура.

В рамките на проекта се изгради
нова Пречиствателна станция за от-

падъчни води, като строително-ре-
монтните дейности възлизат на 5
000 046 лв. с ДДС.

Проектирането на ГПСОВ е из-
вършено от фирма „Еко проект
2000“ гр.София, а строително- мон-
тажните работи са изпълнени от
ДЗЗД „ПОНС – МАСС“ гр.София.
Строителните дейности приклю-
чиха през м. април т.г., като на
30.04.2013 г. бе съставен Акт 15 за
обекта.

На 29.07.2013 г. е издадено разре-
шение за ползване на обекта от
ДНСК гр.София.

Това е втората пречиствателна
станция в града. Първата е изгра-
дена през миналия век и е въведена
в експлоатация през 1971 г. Капаци-
тетът й е едва 3800 кубика дневно,
тя е амортизирана и на практика се
оказва негодна да пречиства отпад-
ните води по днешните европейски
стандарти, затова вече не работи.

В настоящия момент град Вършец
разполага с нова и модерна пре-
чиствателна станция за битови от-
падъчни води, която ще обслужва
населението на града и туристите,
които го посещават. Реализирането
на проекта ще допринесе за пови-
шаване качеството на живот на на-
селението и качеството на
предлагания туристически продукт,
привличане на нови инвестиции и
създаване на нови възможности за
повишаване на регионалната конку-
рентноспособност на общината.

Евелина ГЕОРГИЕВА
Разработването на този документ е извър-

шено в рамките на договор за безвъзмездна фи-
нансова № 58111-С113-304 от 29.12.2008 г.
между МОСВ и община Вършец за проект №
58111-113-304 „Реализиране на инвестиционен
проект “Градска пречиствателна станция за от-
падъчни води (ПСОВ) в град Вършец”. Проек-
тът се осъществява с финансовата подкрепа на
оперативна програма “Околна среда 2007 –
2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално разви-
тие/Кохезионния фонд.

МИНИСТЪРЪТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ИСКРА МИХАЙЛОВА
И КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ИНЖ. ИВАН МИХАЙЛОВ ОТ-

КРИХА НОВАТА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Туристически сезон 2013 г. бе успе-
шен за община Вършец. Като цяло
сезонът не се отличава с резки про-
мени спрямо миналогодишния. Броят
на посетителите е 32 000, а реализи-
раните нощувки – 65 000 бр.

От чуждестранните граждани пре-
обладават туристите от Чехия, Ита-
лия, Франция, Великобритания,
Германия, Румъния, Испания, като за
първи път имаме посетители от
Индия .

Събраната туристическа такса от
началото на годината до настоящия
момент е в размер на 20 000 лева.
Разчитаме на коректността на собст-
вениците на туристически обекти,
като се надяваме, че ще внесат дъл-
жимата от тях туристическа такса в
Общината.

Категоризираните места за наста-
няване през активния туристически
сезон са 4, от тях: 2 броя къщи за
гости, 1 туристическо селище и 1

брой самостоятелни стаи за гости.
Въпреки, че летния активен сезон

започна късно в сравнение в другите
години, през месеците юли и август
отчитаме 20 % ръст на туристите
спрямо миналата година. Повише-
нието се дължи и на развитието на
културния туризъм и събитийните
форми на туризъм като основен ту-
ристически продукт, на който об-
щина Вършец заложи тази година.
Обогатеният културен календар за
2013г., наситен с много празници и
културни прояви предизвика интерес
сред посетителите и гостите на града.

Община Вършец взе участие в ту-
ристически изложения и борси в
София, Велико Търново и Ниш -
Сърбия, на които ангажира внима-
нието на българските и чужди медии
и туроператори чрез промоционални
прояви, и чрез директна реклама.

Даниела ЛИЛОВА
Специалист „Туризъм“

УСПЕШЕН ТУРИСТИЧЕСКИ
СЕЗОН 2013 Г.

В християнския църковен календар
11 ноември е отреден за честване
Деня на Св. Мина, ето защо на този
ден Специализирана болница за ре-
хабилитация “Св. Мина” – гр. Вър-
шец отбеляза патронния си празник.

Свети Великомъченик Мина е из-
вестен чудотворец и се счита за пок-
ровител на семейството. Освен това
той се смята за патрон и покровител

на всички народни лечители, зна-
хари, войни, както и на хората, поели
на дълъг път. Свети Мина закриля и
жените, затова на този ден те се
молят пред иконата на Светеца за
здраве на децата си, за радост и бла-
гополучие на дома.

Преди няколко години болницата се
сдоби с голяма осветена икона с об-
раза на Св.Мина, изработена от ико-

нописката Таня Рашева от София.
Иконата е поставена в параклиса, на-
миращ се на партера на болницата, в
който лекуващите се от цялата
страна пациенти отправят молитвите
си към Светеца да ги закриля и да
върши чудеса.

На тържеството присъстваха Румен
Йончев - народен представител от
Коалиция за България - избирателен
район Монтана, д-р Светия Туджа-
ров - директор на "Специализирана
болница за рехабилитация" - гр. Хи-
саря, Станчо Манчевски - директор
на РЗОК – гр. Монтана, представи-
тели на Община Вършец, управи-
тели на хотели и почивни станции,
пациенти и служители на лечебното
заведение, жители на град Вършец -
приятели на болницата.

Патронният празник бе открит с
приветствие от директора на Спе-
циализираната болница за рехабили-
тация Боряна Бончева, с

благодарност към труда на служите-
лите, с пожелания за здраве към па-
циентите, и с уверението, че идеите
и намеренията на новото ръко-
водство на СБР „Св. Мина” за по-на-
татъшното развитие на санаториума
ще бъдат успешни и ползотворни.

Поздравителни адреси по случай
патронния празник изпратиха Мла-
ден Червеняков - народен представи-
тел от Коалиция за България, д-р
Ченко Чалъков – изпълнителен ди-
ректор на "СБР-НК" ЕАД - гр.
София, кметът на община Вършец
инж. Иван Лазаров, кметът на об-
щина Монтана Златко Живков, с бла-
годарност за положените усилия на
целия екип за съхраняване тради-
циите на филиал Вършец и с поже-
лания за здраве, просперитет и
успехи в професионалната дейност.

Тържествен водосвет бе отслужен
от енорийския свещеник на гр. Вър-
шец свещеноиконом Петко Бал-

джиев, заедно с читалищно-църков-
ния хор за църковни песнопения..

Емоционален подарък за празника
поднесоха децата от Обединено
детско заведение „Слънце” – гр.
Вършец, които зарадваха присъства-
щите с изпълнението на танца
„Вода”, по музика на Елица и Стун-
джи, като символ на лечебните свой-
ства на минералната вода и
СПА-процедурите, провеждани в
болницата.

Повече от половин век без прекъс-
ване болницата за рехабилитация във
Вършец приема пациенти от цялата
страна, дарява изцеление, сили и
бодрост, възвръща усмивки и над-
ежди. Тя работи целогодишно и раз-
полага с богата балнеологична база,
съвременни методи и технологии на
лечение, изцяло обновени душова
катедра, минерален басейн и обосо-
бен СПА център.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ “СВ. МИНА” ПОЧЕТЕ СВОЯ ПАТРОН

На 21 ноември Православната цър-
ква отбелязва празника Въведение
Богородично. С решение на Св.
Синод на БПЦ от 1929 г., празникът
се чества и като Ден на християн-
ското семейство и на православната

младеж. Той напомня на родителите
и учителите, че трябва да възпитават
децата в благочестие и вяра, в пос-
лушание към родителите си и чис-
тота на нравите.

продължава на 5 стр. >>>

ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО – ДЕН
НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

И ПРАВОСЛАВНАТА МЛАДЕЖ
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По случай Деня на народните буди-
тели, в салона на НЧ „Христо Ботев –
1900 г.” гр. Вършец бе представена
една родолюбива инициатива и ней-
ните резултати – излизането от печат на
книгата „100 причини да се гордея, че
съм от Вършец”, чийто издател е Об-
щина Вършец. На събитието присъст-
ваха кметът на общината инж. Иван
Лазаров, зам.-кметът Петър Стефанов,
председателят на общинския съвет
инж. Анатоли Димитров, общински съ-
ветници, учители, ученици, обществе-
ници.

Община Вършец е една сред малкото
в България, които могат да се похвалят
с такова енциклопедично издание.

Изпълнителният директор на фонда-

ция „Българска гордост” Николина Го-
рова разказа за идеята и създаването на
книгата. Събирането на материалите
започна през пролетта на тази година,
след проведена среща с местната об-
щност. Целта беше предложенията да
излязат от самото населено място, жи-
телите на Вършец и общината сами да
определят какви са причините да се
гордеят, че са от този край.

В алманаха са събрани 100 причини,
за да осъзнаем нашата гордост и само-
чувствие, че сме се родили и живеем
тук. В книгата е показано какво е уни-
калното за Вършец и какво за пръв път
се е случило в него, кои са нашите при-
родни и архитектурни забележител-
ности, включени са биографии на

изтъкнати личности от миналото и нас-
тоящето на Вършец и общината.

.Кметът на община Вършец и изпъл-
нителният директор на фондация „Бъл-
гарска гордост” наградиха ученици от
СОУ „Иван Вазов”, които под ръко-
водството на своята преподавателка по
история и география Оля Яничкова из-
дириха и изпратиха голяма част от при-
чините за нашата местна гордост,
придружени от снимков материал. Със
свои предложения, изпратени до фон-
дация „Българска гордост” се включиха
и наши съграждани. Всички материали
бяха систематизирани, проверени и до-
пълнени от екип от научни работници
от БАН.

Кметът на общината Иван Лазаров
получи почетната значка на фондация
„Българска гордост” за приноса му към
родолюбивата инициатива. „Ние съб-
рахме тези 100 причини, за да ги разка-
жем на вас, а вие ги предайте на децата
и внуците си. Всеки от нас сам избира
има ли място Вършец в сърцето му или
не, какво да чувстваме към него –
любов или нещо друго. Ние, местните
жители избрахме - нашия Вършец.
Чрез тази книга отваряме вратата към
него, за да го обикнете и вие. И ви
каним да тръгнем заедно към една при-
казка без край, за да я разкажем на
целия свят. И да докажем, че и Вършец
е дал нещо на света” – каза в обръще-
нието си към жителите и гостите кме-
тът Иван Лазаров.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КНИГАТА „100 ПРИЧИНИ ДА СЕ ГОРДЕЯ, ЧЕ СЪМ ОТ
ВЪРШЕЦ” БЕ ПРЕДСТАВЕНА ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА

В рамките на проект за безвъзмездна
финансова помощ № А 12-22-
134/11.04.2013 г. „Общинска адми-
нистрация Вършец - компетентна и
ефективна” по Оперативна програма
„Административен капацитет” 2007-
2013 г., през месец октомври и ноем-
ври, 2013 г. бяха проведени шест
обучения, свързани с реализиране на
основната цел на проекта: повиша-
ване на административния капацитет
и подобряване на ефективността и
ефикасността на работата на общин-
ска администрация в община Вършец.

1. Беше проведено 3-дневно обуче-
ние на тема „Лидерски умения”, в
което участваха 15 общински служи-
тели.

2. Бяха проведени три обучения в
Института по публична администра-
ция – гр. София със следните теми:

Връзки с обществеността; Изграж-
дане на среда за практическо прила-
гане на Закона за електронно
управление; Правна уредба и прила-
гане на гражданския процесуален ко-
декс. В обученията участваха 4
служители на ОбА Вършец.

3. Беше проведено тридневно обуче-
ние на тема „Стратегическо плани-
ране” с участието на 12 общински
служители.

4. Проведе се тридневно обучение
на тема „Работа с уязвими групи
хора” за 18 служители на ОбА Вър-
шец

До приключването на проекта, учас-
тие в още две обучения на Института
по публична администрация през
месец януари 2014 г. ще вземат 3 об-
щински служители.

Таня ПЕТРОВА

ПРОЕКТ „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЪРШЕЦ - КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА”

Този документ е създаден по проект № А 12-22-134/11.04.2013 „Общинска администра-
ция Вършец- компетентна и ефективна“. Проектът се осъществява с финансовата под-
крепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Общинска администрация Вършец
започна реализирането на проект №
13-13-175/12.11.2013г. „Координация
и хармонизиране на местни поли-
тики за устойчиво развитие на об-
щина Вършец”, подкрепен от
Оперативна програма „Администра-
тивен капацитет” 2007-2013 г., съфи-
нансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.

Основна цел на проекта: Подкрепа
за реализиране на ефективни поли-
тики за устойчиво развитие на об-
щина Вършец.

Конкретни цели:
1. Подобряване на процеса за разра-

ботване и прилагане на политики в
партньорство и координация на
всички заинтересовани страни;

2. Разработване на нови стратеги-
чески документи на община Вършец
за новия програмен период 2014-2020,
в синхрон с националните и регио-
нални приоритети и действащо зако-
нодателство;

3. Въвеждане на ефективни меха-
низми за мониторинг, контрол и

оценка при прилагането на общин-
ските политики.

Основните дейности по проекта:
- организация и управление на дей-

ностите по проекта;
- подготовка и провеждане на

тръжни процедури за избор на изпъл-
нители;

- разработване на общински план за
развитие на община Вършец, 2014-
2020 г.;

- разработване на стратегия за раз-
витие на туризма в община Вършец,
2014 – 2020 г.;

- разработване и въвеждане на де-
тайлни правила и методики за мони-
торинг, контрол и последваща оценка
при изпълнението на стратегическите
документи на община Вършец;

- провеждане на кръгла маса;
- провеждане на съпътстващо обуче-

ние;
- информираност и публичност на

резултатите по проекта.
Общата стойност на проекта за без-

възмездна финансова помощ е 78 608,
63 лева.

Таня ПЕТРОВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗАПОЧНА
РЕАЛИЗИРАНЕТО НА НОВ ПРОЕКТ

Този документ е създаден по проект № 13-13-175/12.11.2013г. „Координация и хармони-
зиране на местни политики за устойчиво развитие на община Вършец”.

Проектът се осъществява по Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Интерактивен обществен терминал
– киоск и видео екран са монтирани
на партера на Общинска администра-
ция Вършец. Електронното оборуд-
ване е доставено по проект
„Е-ПОДЕМ“ на Националното сдру-
жение на общините в Република Бъл-
гария. Община Вършец е сред 251
български общини, които получават
специализираната техника.

Киоскът е самостоятелен компютъ-

рен терминал за обществени цели и
нужди. Стандартните или специали-
зираните приложения за устройството
осигуряват на потребителите достъп
до информация и интернет.

Чрез новата хардуерна система в Об-
щината, гражданите ще имат възмож-
ност да научат за предлаганите от
администрацията услуги, както и за
друга полезна информация.

Общата доставка включва сървър,
компютърна конфигурация, два при-
нтера и широкоформатен скенер за
документи с големи размери.

Целта е да се повиши администра-
тивния капацитет на общините чрез
електронизация на дейностите по
подготовка и изпълнение на европей-
ски проекти.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КИОСК ТЕРМИНАЛ И ВИДЕО ЕКРАН ЩЕ
ИНФОРМИРАТ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАTA

На 08.11.2013 г. – храмовия празник
„Св. Архангел Михаил” в с. Спан-
чевци, по традиция се освещава курбан
за здраве и благополучие на всички
православни християни от селото. На
тържествената Света литургия, отслу-
жена от отец Михаил, присъстваха го-
ляма част от местните миряни.

Превъзходната бобена чорба, пригот-
вена с много любов от жените от Сдру-
жение „Тодорини кукли” и Добрина
Радойкова – църковен уредник, достави
истинско удоволствие на хората, а по
инициатива на кмета на с. Спанчевци
Емил Иванов, част от нея бе изпратена
за обяд на служителите в Общинска ад-
министрация – Вършец.

Емил ИВАНОВ
Кмет на с. Спанчевци

КУРБАН В СЕЛО СПАНЧЕВЦИ

Във връзка с реализирането на проект
BG051PO001-5.2.13 – 0024-С0001
„Нова социална услуга „Център за нас-
таняване от семеен тип на лица с физи-
чески увреждания” в град Вършец”,
осъществяван от Община Вършец с
финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ре-
сурси“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд,

във Вършец се проведе обучение на
одобрения персонал на „Център за нас-
таняване от семеен тип на лица с физи-
чески увреждания”.

Обучението е 5-дневно, то е въвеж-
дащо и в него са включени 14 лица,
одобрени за заемане на длъжностите:
ръководител/социален работник, реха-
билитатор, медицински сестри и сани-
тари/общи работници.

Основните теми, по които бяха обу-
чен персонала са: умения за разбиране
на специфичните нужди при работа с
лица с увреждания; основни норма-
тивни актове, свързани с организира-
нето и предоставянето на социалната
услуга; идентифициране на потенци-
ални проблеми и рискове при работата
с лица с физически увреждания; спе-
цифика на грижите за лица с уврежда-
ния; водене на основни нормативни
документи, контакти с институции и
партньорски организации, свързани с
предоставянето на услугата; оказване
на първа долекарска помощ; общуване
с потребителите на социалната услуга
и техните роднини; разпознаване и на-
временно сигнализиране на рискове и
опасности за потребители и справяне с
рискови ситуации; здравословни и без-
опасни условия за предоставяне и пол-
зване на социални услуги и др.

Обучението ще допринесе за пости-
гане на основната цел на проекта: оси-
гуряване на подкрепа за социално
включване на уязвими групи чрез при-
лагане на интегриран модел за разви-
тие на социалните услуги в общността.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА
„ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НА

ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Инвестира във вашето бъдеще!
BG051PO001-5.2.13 „ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА”

Този документ е създаден по проект BG051PO001-5.2.13 – 0024-С0001 „Нова социална услуга „Център за настаняване от семеен
тип на лица с физически увреждания” в град Вършец”. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 35
Днес, 31.10.2013 г. (четвъртък) от 13:00 ч., на основание

чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за
организация и дейността на Общински съвет – Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с Общинската ад-
министрация, за мандата 2011-2015 г. се проведе заседание
на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Об-
щинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съ-
ветници.

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседанието е законно
и може да взема законови решения.

На заседанието присъстваха още: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец, П. Стефанов – зам.-кмет на об-
щина Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община
Вършец, К. Тачева-Директор дирекция „ОА“, А.Тошев-Ди-
ректор Дирекция „СА“, Е. Георгиева – гл. експерт „Инф. об-
служване”, В. Трендафилов – кметски наместник на с.
Черкаски, , Илян Ангелов и граждани.

Във връзка с постъпили две допълнителни докладни за-
писки от инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец на
28.10.2013 г., председателят на Общински съвет - Вършец
инж. Анатоли Димитров, на основание чл.57 ал.1 и ал.2 т.2
от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му
с Общинската администрация за мандата 2011 – 2015 г.,
предложи допълнение в дневния ред:

1. Вземане на Решение за включване в дневния ред като
т.11 и т. 12 постъпили докладни записки Вх.№
551/28.10.2013 г. и Вх.№ 550/28.10.2013 г. от инж. Иван Ла-
заров - кмет на община Вършец.

2. Точката от дневния ред с номер от 11 става 13.
3. Дневният ред става от 13 точки.
Допълненията и измененията в дневния ред бяха приети

с: 13 гласа - “за”, “против” – 0 ; “въздържали се” – 0.
Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли

Димитров – Председател на Общински съвет -Вършец.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка

№499/24.09.2013 г.; №500/24.09.2013 г.; №501/24.09.2013 г.;
№502/24.09.2013 г.; №503/24.09.2013 г.; №504/24.09.2013 г.;
№505/24.09.2013 г. за предоставяне на имоти по реда на чл.
45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с & 27, ал. 2 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх. №523/11.10.2013 г. за изработването на парцеларен план
за изграждане на ел. трасе за захранване с ел. енергия на по-
землен имот с идентификатор 12961.51.457, находящ се в
м.“Гръстята“ в землището на град Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх.№524/11.10.2013 г. за изработването на парцеларен план
за изграждане на външно ел. захранване и водопровод за за-
хранване с ел. енергия и питейна вода на поземлен имот с
идентификатор 12961.57.546, находящ се в м.“Расто“ в зем-
лището на град Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх. №527/11.10.2013 г. за актуализиране на „Годишната про-
грама за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2013 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх. №535/16.10.2013 г. за провеждане на публичен търг с
явно наддаване за продажба на 4 бр., урегулирани позем-
лени имота, находящи с.Горно Озирово, община Вършец в
изпълнение на Годишната програмата за управление и раз-
пореждане с общинска собственост на община Вършец за
2013 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх. №526/11.10.2013 г. за актуализиране на „Годишната про-
грама за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2013 г.“ на община Вършец и вземане на ре-
шение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на 2 бр. поземлени имота /земеделски земи/, на-
ходящи се в землището на с.Черкаски, община Вършец, об-
ласт Монтана.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх.№528/11.10.2013 г. за актуализиране на „Годишната про-
грама за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2013 г.“ на община Вършец и вземане на ре-
шение за прекратяване на съсобственост върху обект сграда
на „Ринг-кафе“, гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх.№ 534/16.10.2013 г. за изработването на частично изме-
нение на Подробния устройствен план на гр.Вършец по
реда на чл. 124а ал.1 от Закона за устройство на територията
/ЗУТ/ за делба на общински поземлен имот с идентифика-
тор 12961.421.190 по кадастралната карта и кадастрални ре-
гистри на гр.Вършец от 2008 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх.№ 536/16.10.2013 г. актуализация на бюджет 2013 г. и на
поименния списък за капиталови разходи.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-

писка Вх.№ 525/11.10.2013 г. за предоставяне на обща гра-
мота, индивидуален плакет и еднократна парична награда в
размер на 200 /двеста/ лева на обществено изявени жители
на община Вършец за облагородяване на част от местността
„Иванчова поляна”, наречена и известна в град Вършец като
„Райски кът”.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

11. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№ 551/28.10.2013 г. за актуализиране на „Годиш-
ната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост на община Вършец за 2013г.” в
частта 1.5. Продажба на имоти общинска собственост през
2013 г., учредено право на строеж супер фикция на Георги
Куменов Иванов.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

12. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№ 550/28.10.2013 за лицата, които ще бъдат нас-
танявани в „Център за настаняване от семеен тип на лица с
физически увреждания в гр.Вършец“ финансиран по Дого-
вор за безвъзмездна финансова помощ BG 051 PO 001-
5.2.13-0024/18.06.2013г., наименование на проекта „Нова
социална услуга „Център за настаняване от семеен тип на
лица с физически увреждания“ в гр.Вършец“ схема за без-
възмездна финансова помощ по Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси 2007-2013“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

13. Изказвания, питания, становища и предложения на
гражданите.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите коми-
сии и взаимодействието му с Общинската администрация за
мандата 2011 – 2015 г., дневния ред бе приет единодушно:
13 гласа “за”, “против” – няма; “въздържали се” – няма.

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ № 344
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж, ал. 2

от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследни-
ците на Георги Митрев Мицев , следния имот:

1.1. Поземлен имот № 215041 – нива с площ 1.216 дка,
находяща се в м.“Под камико“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище с. Черкаски, съгласно скица
– проект № Ф01737/03.09.2013 г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд- гр.Берковица по
реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл.45 ж, ал.2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Администра-
тивно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно
на Общинска служба по „Земеделие“ гр.Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров, О.
Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А.
Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Цакански “против” –
няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ № 345
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж, ал. 2

от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследни-
ците на Илия Йорданов Стоянов, следния имот:

1. 1. Поземлен имот № 073284 – ливада с площ 2.003 дка.,
находяща се в м.“Острин дел“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище с. Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01161/25.06.2013 г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд- гр.Берковица по
реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл.45 ж, ал.2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Администра-
тивно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно
на Общинска служба по „Земеделие“ гр.Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров, О.
Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А.
Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Цакански “против” –
няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ № 346
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж, ал. 2

от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследни-
ците на Добрил Йорданов Стоянов, следния имот:

1.1. Поземлен имот № 073283 – ливада с площ 1.947 дка.,
находяща се в м.“Острин дел“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище с. Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01174/21.08.2013 г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд- гр.Берковица по
реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл.45 ж, ал.2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Администра-
тивно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно
на Общинска служба по „Земеделие“ гр.Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров, О.
Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А.
Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Цакански “против” –
няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ № 347
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж, ал. 2

от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследни-
ците на Салтир Алексов Дамянов, следния имот:

1.1. Поземлен имот № 122009 – пасище, мера с площ
7.000 дк., находяща се в м.“Тутьовица“ – земи от Об-

щинския поземлен фонд, землище с. Драганица, съг-
ласно скица – проект № Ф00885/13.08.2013 г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд- гр.Берковица по
реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл.45 ж, ал.2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Администра-
тивно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно
на Общинска служба по „Земеделие“ гр.Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров, О.
Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А.
Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Цакански “против” –
няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ № 348
1.Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж, ал. 2

от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследни-
ците на Горан Георгиев Иванов, следния имот:

1.1. Поземлен имот № 040023 – ливада с площ 3.134 дка,
находяща се в м.“Бахчелия“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище с. Черкаски, съгласно скица –
проект № Ф01735/25.08.2013 г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд- гр.Берковица по
реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл.45 ж, ал.2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Администра-
тивно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно
на Общинска служба по „Земеделие“ гр.Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров, О.
Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А.
Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Цакански “против” –
няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ № 349
1.Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж, ал. 2

от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследни-
ците на Димитър Истатиев Стефанов, следния имот:

1. 1. Поземлен имот № 126007 – пасище, мера с площ
15.049 дка., находяща се в м.“Шилеговица“ – земи от
Общинския поземлен фонд, землище с. Драганица,
съгласно скица – проект № Ф00888/13.08.2013 г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд- гр.Берковица по
реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл.45 ж, ал.2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Администра-
тивно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно
на Общинска служба по „Земеделие“ гр.Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров, О.
Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А.
Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Цакански “против” –
няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ № 350
1.Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж, ал. 2

от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследни-
ците на Иван Цветков Маринов, следните имоти:

1.1. Поземлен имот № 135004 – пасище, мера с площ
6.106 дка., находяща се в м.“Страмольо“ – земи от
Общинския поземлен фонд, землище с. Драганица,
съгласно скица – проект № Ф00884/13.08.2013 г.

1.2. Поземлен имот № 113031 – ливада с площ 6.360 дка.,
находяща се в м.“Тутьовица“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище с. Драганица, съгласно скица –
проект № Ф00883/13.08.2013 г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд- гр.Берковица по
реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл.45 ж, ал.2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Администра-
тивно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно
на Общинска служба по „Земеделие“ гр.Берковица

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров, О.
Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А.
Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Цакански “против” –
няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ № 351
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.

11 от ЗМСМА и чл. 124а ал.1 от Закона за устройство на те-
риторията /ЗУТ/ разрешава изработването на парцеларен
план за изграждане на ел. трасе за захранване с ел. енергия
на поземлен имот с идентификатор 12961.51.457, находящ
се в м.“Гръстята“ в землището на гр.Вършец съгласно тех-
ническото задание изработено от възложителя - Галя Хрис-
това Попова с адрес гр.Вършец, ул.“Васил Левски“ № 61а.

2. Съгласно чл.124а, ал.5 от ЗУТ изработването на про-
екта да се извърши за сметка на заинтересованото лице Галя
Христова Попова с адрес гр.Вършец, ул.“Васил Левски“ №
61а по чл.131 на ЗУТ, подало искане вх.№ 485/11.09.2013 г.
в Общински съвет - Вършец за допускане изработването на
парцеларен план за изграждане на трасе за ел. захранване до
поземлен имот 12961.51.457.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров, О.
Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А.
Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Цакански “против” –
няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ № 352
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.

11 от ЗМСМА и чл. 124 а ал. 1 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/, разрешава изработването на парцеларен
план за изграждане на ел. трасе за захранване с ел. енергия
на поземлен имот с идентификатор 12961.57.546, находящ

се в м. “Расто“ в землището на гр. Вършец, съгласно тех-
ническото задание изработено от възложителя - Стоян Ан-
гелов Ташев с адрес гр. София, жк. “Света Троица“, бл. 320,
вх. Б, ап. 26.

2. Съгласно чл. 124 а, ал. 5 от ЗУТ изработването на про-
екта да се извърши за сметка на заинтересованото лице
Стоян Ангелов Ташев с адрес гр. София, жк.“Света
Троица“, бл. 320, вх. Б, ап. 26 по чл. 131 на ЗУТ, подало ис-
кане вх.№ 350/27.05.2013 г. в Общински съвет - Вършец за
допускане изработването на парцеларен план за изграждане
на ел. захранване до поземлен имот 12961.57.546.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров, О.
Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А.
Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Цакански “против” –
няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ № 353
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 11

от ЗМСМА и чл. 124 а ал. 1 от Закона за устройство на те-
риторията /ЗУТ/, разрешава изработването на парцеларен
план за изграждане на водопровод до поземлен имот с иден-
тификатор 12961.57.546, находящ се в м. “Расто“ в земли-
щето на гр. Вършец, съгласно техническото задание
изработено от възложителя - Стоян Ангелов Ташев с адрес
гр. София, жк. “Света Троица“, бл. 320, вх. Б, ап. 26.

Съгласно чл. 124 а, ал. 5 на ЗУТ изработването на проекта
да се извърши за сметка на заинтересованото лице Стоян
Ангелов Ташев с адрес гр. София, жк. “Света Троица“, бл.
320, вх. Б, ап. 26 по чл. 131 на ЗУТ, подало искане вх. №
350/27.05.2013 г. в Общински съвет - Вършец за допускане
изработването на парцеларен план за изграждане на водо-
провод до поземлен имот 12961.57.546.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров, О.
Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А.
Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Цакански “против” –
няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ № 354
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8

от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г.” в
частта точка 1.5. Продажба на имоти общинска собственост
през 2013 г., подточка 1.5.2 Имоти за продажба по реда на
чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане на публичен търг или
публично оповестен конкурс, като в програмата се включ-
ват следните недвижими имоти:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 12961.38.86 по КК
и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ 2388 кв.м.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 12961.32.148 по КК
и КР на гр. Вършец от 2008 г. с площ 2128 кв.м.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 12961.31.66 по КК
и КР на гр. Вършец от 2008 г. с площ 1464 кв.м.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 12961.34.147 по КК
и КР на гр. Вършец от 2008 г. с площ 2352 кв.м.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 12961.34.148 по КК
и КР на гр. Вършец от 2008 г. с площ 3124 кв.м.

2. Актуализира „Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г.” в
частта точка 1.5. Продажба на имоти общинска собственост
през 2013 г., подточка 1.5.2 Имоти за продажба по реда на
чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 19 от НРПУРОС на об-
щина Вършец, като в програмата се включва следния нед-
вижим имот:

2.1. Поземлен имот с идентификатор 12961.423.301 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Вършец от 2008 г., с площ 712 кв.м., върху който е уч-
редено право на строеж /суперфиция/ на Иван Гео-
ргиев Шиячки.

3. Промяната на „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г.”
влиза в сила от датата на приемане на решението.

4. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната в „Го-
дишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2013 г.” да се обяви на таблото
пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да
се публикува на интернет страницата на общината.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров, О.
Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А.
Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Цакански “против” –
няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ № 355
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.8

от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собстве-
ност, във връзка с чл.36, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец и чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1
от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове
и конкурси на община Вършец, взема решение за провеж-
дане на публичен търг с явно наддаване за продажба на нед-
вижими имоти частна общинска собственост,
представляващи - 4 бр. /четири/ урегулирани поземлени
имота, находящи се в с.Горно Озирово, община Вършец, об-
ласт Монтана описани, както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот № 501.651 / петстотин и
едно точка шестстотин петдесет и едно/, за който е об-
разувано УПИ VIII /осем/ в квартал 64 /шестдесет и
четири/ по кадастралния и регулационен план на с.
Горно Озирово, ЕКАТТЕ 16866, община Вършец, об-
ласт Монтана, одобрен с Решение №253/20.05.2009 г.
на Общински съвет гр. Вършец, площ на имота 581
кв. м. /петстотин осемдесет и един квадратни метра/,
отреден за жилищно застрояване. /Акт за частна об-
щинска собственост № 449/31.01.2013г./ Първона-
чална тръжна продажна цена 1300 лв. без ДДС.
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1.2. Урегулиран поземлен имот № 501.652 / петстотин и
едно точка шестотин петдесет и две/, за който е об-
разувано УПИ IX /девет/ в квартал 64 /шестдесет и че-
тири/ по Кадастралния и Регулационен план на с.
Горно Озирово, ЕКАТТЕ 16866, община Вършец, об-
ласт Монтана, одобрен с Решение №253/20.05.2009 г.
на Общински съвет гр. Вършец, площ на имота 545
кв. м. /петстотин четиридесет и пет квадратни метра/,
отреден за жилищно застрояване. /Акт за частна об-
щинска собственост № 450/31.01.2013г./ Първона-
чална тръжна продажна цена 1220 лв. без ДДС.

1.3. Урегулиран поземлен имот № 501.650 /петстотин и
едно точка шестстотин и петдесет/, за който е образ-
увано УПИ VII /седем/ в квартал 64 /шестдесет и че-
тири/ по Кадастралния и Регулационен план на с.
Горно Озирово, ЕКАТТЕ 16866, община Вършец, об-
ласт Монтана, одобрен с Решение №253 от
20.05.2009г. на Общински съвет гр. Вършец, площ на
имота 613 кв. м. /шестстотин и тринадесет квадратни
метра/, отреден за жилищно застрояване. /Акт за
частна общинска собственост № 451/31.01.2013г./
Първоначална тръжна продажна цена 1370 лв. без
ДДС.

1.4. Урегулиран поземлен имот № 501.649 /петстотин и
едно точка шестстотин и четиридесет и девет/, за
който е образувано УПИ VI /шест/ в квартал 64 /шест-
десет и четири/ по Кадастралния и Регулационен план
на с. Горно Озирово, ЕКАТТЕ 16866, община Вършец,
област Монтана, одобрен с Решение №253 от
20.05.2009г. на Общински съвет гр. Вършец, площ на
имота 600 кв.м. /шестотин квадратни метра/ отреден
за жилищно застрояване. /Акт за частна общинска
собственост № 452/31.01.2013г./ Първоначална
тръжна продажна цена 1340 лв. без ДДС.

2. Цена на тръжната документация 200 лв.,
3. Депозит за участие в търга 10 % от първоначалната

тръжна цена на съответния недвижим имот, за които
участва съответния участник в търга.

4. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна
цена на съответния недвижим имот.

5. Всеки участник в търга може да участва за закупуване
един, няколко или на всички недвижими имота.

6. Задължава кмета на община Вършец да организира и
проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от Наред-
бата за условията и реда за провеждане на търгове и кон-
курси на община Вършец и да сключи договор за продажба
на недвижимия/ите имот/и след заплащане на сумата за за-
купуване на недвижимия/ите имот/и от спечелилия/ите
търга участник/ци.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров, О.
Яничкова, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Си-
меонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова,
д-р Р. Дамянова и инж. И. Цакански “против” – няма;
“въздържали се” – 1-Т. Кънчев

РЕШЕНИЕ № 356
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8

от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г.” в
частта точка 1.5. Продажба на имоти общинска собственост
през 2013 г., подточка 1.5.1 Имоти за продажба по реда на
чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане на публичен търг или
публично оповестен конкурс, като в програмата се включ-
ват следните недвижими имота:

- Поземлен имот № 217065 /две, едно, седем, нула, шест,
пет/, находящ се в м. “Дъбравата“ по Картата на възста-
новената собственост /КВС/ на землището на с. Чер-
каски с ЕКАТТЕ 80683, община Вършец, област
Монтана, площ на имота 65033 кв. м. /шестдесет и пет
хиляди и тридесет и три кв.м./, начин на трайно пол-
зване – ливада, вид на собствеността – стопанисвано от
общината, категория на земята при неполивни условия
– седма;

- Поземлен имот № 217035 /две, едно, седем, нула, три,
пет/, находящ се в м. “Дъбравата“ по Картата на възста-
новената собственост /КВС/ на землището на с. Чер-
каски с ЕКАТТЕ 80683, община Вършец, област
Монтана, площ на имота 305674 кв. м. /триста и пет хи-
ляди шестотин седемдесет и четири кв. м./, начин на
трайно ползване – ливада, вид на собствеността – сто-
панисвано от общината, категория на земята при непо-
ливни условия – седма;

2. Промяната на „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г.”
влиза в сила от датата на приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната в „Го-
дишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2013 г.” да се обяви на таблото
пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да
се публикува на интернет страницата на общината.

Гласували поименно: “за” – 7– инж. А. Димитров, И.
Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, Б. Христов, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова и“против” – 1- С. Сълков,; “въз-
държали се” -5- Т. Кънчев, О. Яничкова, С. Симеонов, д-р
Б. Бонев и инж. И. Цакански.

РЕШЕНИЕ № 357
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.2 1, ал. 1, т.

8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собст-
веност /ЗОС/ във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата
за реда на придобиване, управление и разпореждане с об-
щинска собственост /НРПУРОС/ на община Вършец и чл.
4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община
Вършец, взема решение за провеждане на публичен търг с
явно наддаване за продажба на поземлен имот № 217065
/две, едно, седем, нула, шест, пет/, находящ се в м. “Дъбра-
вата“ по Картата на възстановената собственост /КВС/ на
землището на с. Черкаски с ЕКАТТЕ 80683, община Вър-
шец, област Монтана, площ на имота 65033 кв. м. /шестде-
сет и пет хиляди и тридесет и три кв.м./, начин на трайно
ползване – ливада, вид на собствеността – стопанисвано от
общината, категория на земята при неполивни условия –
седма и поземлен имот № 217035 /две, едно, седем, нула,
три, пет/, находящ се в м. “Дъбравата“ по Картата на въз-
становената собственост /КВС/ на землището на с.Черкаски
с ЕКАТТЕ 80683, община Вършец, област Монтана, площ

на имота 305674 кв. м. /триста и пет хиляди шестотин се-
демдесет и четири кв.м./, начин на трайно ползване – ли-
вада, вид на собствеността – стопанисвано от общината,
категория на земята при неполивни условия – седма;

2. Определя първоначална тръжна продажна цена на нед-
вижимите имоти както следва:

2.1 За поземлен имот 217065 – 20 490 лв. /двадесет хи-
ляди четиристотин и деветдесет лева/

2.2. За поземлен имот 217035 – 97 820 лв. /деветдесет и
седем хиляди осемстотин и двадесет лв/.

3. Цена на тръжната документация 300 лв.
4. Депозит за участие в търга 10 % от първоначалната

тръжна цена на съответния недвижим имот.
5. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна

цена на съответния недвижим имот.
6. Задължава Кмета на община Вършец да организира и

проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от Наред-
бата за условията и реда за провеждане на търгове и кон-
курси на община Вършец и да сключи договор за продажба
на недвижимите имоти след заплащане на сумата за заку-
пуване от спечелилия/спечелилите търга участник/участ-
ници.

Гласували поименно: “за” – 7– инж. А. Димитров, И.
Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, Б. Христов, А. Ни-
колова и д-р Р. Дамянова “против” – 1- С. Сълков; “въз-
държали се” – 5 - Т. Кънчев, О. Яничкова, С. Симеонов, д-р
Б. Бонев и инж. И. Цакански

РЕШЕНИЕ №358
Общински съвет – Вършец на основание чл.8, ал. 5 от

ЗОС и чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА взема решение 30 %(три-
десет процента) от средствата придобити от продажбата на
поземлен имот № 217065 и поземлен имот № 217035 да
бъдат използвани от Община Вършец за изпълнение на ка-
питалови дейности от местно значение за село Черкаски.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров, О.
Яничкова, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Си-
меонов, , Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова и С. Сълков “против” – няма; “въздържали се” –
2-Т. Кънчев и инж. И. Цакански.

РЕШЕНИЕ №359
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.1, т. 8

от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г.“ в
частта точка 1.5. Продажба на имоти общинска собственост
през 2013 г., подточка 1.5.3 Прекратяване на съсобственост
по реда на чл. 36 от ЗОС, като се включва следния недви-
жим имот:

- ½ /една втора/ идеална част от сграда на „Ринг – кафе“ с
идентификатор 12961.420.7.3 /дванадесет хиляди деветсто-
тин шестдесет и едно точка четиристотин и двадесет точка
седем точка три/ по кадастралната карта и кадастрални ре-
гистри на гр. Вършец, одобрени със Заповед № РД-18-44 от
17.08.2006 г., на Изпълнителния Директор на АК, адрес на
сградата гр. Вършец. Сградата е разположена в поземлен
имот с идентификатор 12961.420.7, застроена площ 20 кв.м.
/двадесет кв.м./, брой етажи: 1 /един/, предназначение –
сграда за обществено хранене. /Акт за частна общинска
собственост № 478/04.09.2013 г./

2. Промяната на „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г.”
влиза в сила от датата на приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната в „Го-
дишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2013 г.” да се обяви на таблото
пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да
се публикува на интернет страницата на общината

Гласували поименно: “за” – 7– инж. А. Димитров, Т.
Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, д-р Б.
Бонев и инж. И. Цакански “против” – 3- С. Симеонов, С.
Сълков и Б. Христов; “въздържали се” –2- О. Яничкова и
А. Николова.

РЕШЕНИЕ №360
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.

8 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/ във връзка с чл. 44, ал. 1, т.3 от Наред-
бата за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост /НРПУРОС/ на община Вършец
вземе решение за прекратяване на съсобствеността между
община Вършец и Бойка Трендафилова Филипова върху
обект сграда на „Ринг-кафе“, гр.Вършец, чрез продажба на
частта от сградата собственост на общината представля-
ваща - ½ /една втора/ идеална част от сграда на „Ринг –
кафе“ с идентификатор 12961.420.7.3 /дванадесет хиляди
деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин и дваде-
сет точка седем точка три/ по кадастралната карта и ка-
дастрални регистри на гр. Вършец, одобрени със Заповед
№ РД-18-44 от 17.08.2006 г., на Изпълнителния Директор
на АК, адрес на сградата гр. Вършец. Сградата е разполо-
жена в поземлен имот с идентификатор 12961.420.7, заст-
роена площ 20 кв.м. /двадесет кв.м./, брой етажи: 1 /един/,
предназначение – сграда за обществено хранене за сумата
от 6 050 лв. без ДДС /шест хиляди и петдесет лева без ДДС/,
съгласно пазарната оценка изготвена за имота.

2. Задължава кмета на община Вършец след заплащане на
частта от недвижимия имот, подробно описан в точка първа
от настоящото решение от съсобственика на сградата Бойка
Трендафилова Филипова да сключи договор за продажба на
частта от недвижимия имот, собственост на община Вър-
шец.

Гласували поименно: “за” – 5– инж. А. Димитров, И.
Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева и д-р Б. Бонев
“против” – 3- С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов; “въз-
държали се” – 4- О. Яничкова, А. Николова, инж. И. Ца-
кански и Т. Кънчев.

НЕ СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ №361
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8

от ЗМСМА разрешава изработването на ЧИ на ПУП за раз-
деляне на поземлен имот с идентификатор 12961.421.190
по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Вър-
шец от 2008 г., представляващ УПИ I, кв.208 по регулаци-
онния план на гр.Вършец от 1986 г., за обособяване на нов
кв.216 с две нови УПИ I и II в кв.Изток, гр.Вършец съгласно
изготвения идеен проект на ЧИ на ПУП, които е неразделна

част от настоящото решение.
Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров, О.

Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А.
Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Цакански “против” –
няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №362
На основание чл. 18, ал. 1 от Закона за общинските бю-

джети и чл. 21, ал. 1,т. 6 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация, Общински съвет –
Вършец променя бюджета на община Вършец за 2013 г.,
както следва:

1.Увеличава приходната част на бюджета с 138 564 лв. ,
от които:

1.1. по § 40-00 „Приходи от продажба на земя“ с 18 564
лв.

1.2. по § 83-11 „Получени краткосрочни заеми от стра-
ната с 120 000 лв.

2.Увеличава разходната част на бюджета с 138 564 лв.,
като :

2.1. Увеличава § 51-00 „Основен ремонт“ с 141 420 лв.
2.2. Намалява § 52-00 „Придобиване на ДМА с - 2856

лв.
Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров, О.

Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А.
Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Цакански “против” –
няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №363
На основание чл. 18, ал. 1 от Закона за общинските бю-

джети и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация, Общински съвет –
Вършец променя поименният списък на капиталовите раз-
ходи на община Вършец за 2013 г. за обекти финансирани
от целевата субсидия и от собствени средства, както следва:

виж таблица 1 (б.р.)
Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров, О.

Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А.
Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Цакански “против” –
няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №364
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т.8 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си бюджет па-
раграф 10-98 сумата от 1000 /хиляда/ лева, от които по 200
/двеста/ лева на следните лица:

1. Димитър Николов Митов;
2. Любен Борисов Цветков;
3. Илия Апостолов Апостолов;
4. Георги Каменов Петков
5. Румен Илиев Иванов - жители на град Вършец, за съз-

дадения и облагороден от тях „Райски кът” в мест-
ността „Иванчова поляна”, град Вършец.

2. Задължава кмета на община Вършец в седем дневен
срок от влизане в сила на настоящото решение да връчи
обща грамота, индивидуален плакет и изплати горепосоче-

ната сума на лицата:
1. Димитър Николов Митов;
2. Любен Борисов Цветков;
3. Илия Апостолов Апостолов;
4. Георги Каменов Петков;
5. Румен Илиев Иванов.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров, О.
Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А.
Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Цакански “против” –
няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №365
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.8

от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/, реши:

2. Актуализира „Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собственост на община
Вършец за 2013г.” в частта точка 1.5. Продажба на имоти
общинска собственост през 2013 г., подточка 1.5.2 Имоти
за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл.
19 от НРПУРОС на община Вършец, като в програмата се
включва следния недвижим имот:

2.1. Поземлен имот с идентификатор 12961.422.383 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Вършец от 2008г., с площ 571 кв.м., /Акт за частна
общинска собственост № 354/21.02.2012г./ върху
които е учредено право на строеж /суперфиция/ на
Георги Куменов Иванов.

3. Промяната на „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013г.”
влиза в сила от датата на приемане на решението.

4. На основание чл.8, ал.10 от ЗОС промяната в „Годиш-
ната програма за управление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2013г.” да се обяви на таблото пред
сградата на Общинска администрация – Вършец и да се
публикува на интернет страницата на общината.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров, О.
Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А.
Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Цакански “против” –
няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №366
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23

от ЗМСМА взема решение относно лицата с физически ув-
реждания, които ще бъдат настанявани в „Център за наста-
няване от семеен тип на лица с физически увреждания“ в
гр.Вършец, а именно с приоритет първо се настаняват лица
с физически увреждания от община Вършец, след тях лица
с физически увреждания от съседните на общината общини
- Берковица и Монтана и респективно от област Монтана.

Гласували с 13 гласа - “за”, “против” – 0 ; “въздържали
се” – 0.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на
Общински съвет – Вършец закри заседанието в 16.00 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец
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Срещите с други пенсионерски
клубове винаги са били желани от
членовете на СНЦ „Козница”. На 24
10.2013 г. ние посетихме клуб „Де-
телина” – Ботевград. Възхитени сме

от посрещането, обстановката в
клуба и отношението към нас. Оча-
рова ни прекрасният исторически
музей, пресъздаващ историята на
града. Видяхме голямо разнообразие

и безценно богатство от автентични
експонати. Пред нас оживяха геро-
ичните сражения на руските войни,
предвождани от генерал Гурко за ос-
вобождението на Орхание (старото
име на града). Потресе ни жестоката
гибел на остатъка от Ботевата чета,
разбита във Врачанския балкан.

По наше желание домакините от
клуб „Детелина” ни съдействаха да
посетим Врачешкия девически ма-
настир, разположен в живописна
местност.

Най-вълнуващата част от срещата
бяха прекараните повече от 3 часа
незабравими мигове с нашите при-
ятели. По време на обяда, който се
проведе в обширния им подреден
клуб, имаше приветствия, много
хора и танци, много смях и веселие.

На 19.11.2013 г. нашите приятели
от Ботевград отговориха на поканата

ни и посетиха клуба и града ни. Пос-
рещнахме ги като скъпи гости с хляб
и сол, и китка здравец. Запознахме ги
накратко с работата на клуба и обя-
вихме реда на срещата. Желаещите
да участват в приятелския турнир по
шах, табла и карти гости останаха в
залата, а на останалите предложихме
посещение на музея. Гостите оста-
наха с прекрасно впечатление от из-
черпателната беседа на нашата
активистка Йорданка Костова, рабо-
тила дълги години като уредник на
музея. Времето позволи беседата да
продължи на открито. Показахме на
гостите ни двете бани, царското ка-
зино, паметните плочи, минералната
чешма, боровия парк.

Последва пак най-веселата част от
мероприятието – другарски обяд в
ресторант „Тинтява”, придружен от
приветствия, песни, хора и танци.

Нашата активистка Божидарка
Илиева очарова гостите с изпълне-
нието на песните „Бели ружи” и „Пе-
сента за мъжките рожби”.
Направихме си много общи снимки
за спомен.

Щастливи сме, че поставихме на-
чалото на едно прекрасно сътрудни-
чество. Убедени сме, че за в бъдеще
ще имаме много такива срещи, които
ще разнообразяват и обогатяват жи-
вота на двата клуба.

Ние, възрастните хора, за пореден
път доказахме, че обичаме и браним
героичното историческо минало на
града си. Доказахме, че обичаме жи-
вота. Днес, въпреки възрастта, ние
продължаваме да бъдем активни
граждани на България.

Цеца АНТОНОВА
Зам.-председател на

СНЦ „Козница”
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На 06.11.2013 г. в община Вършец
се проведоха първите избори за
представители в Общински съвет
на децата, с участие на учениците
от СОУ „Иван Вазов” и ПГИТ.
Гости на официалното откриване
бяха Мария Шуманска – областен
координатор по проекта на ДАЗД,
УНИЦЕФ и Фондация „Партньори
България” за издигане ролята на
детското участие, Милен Гечовски
– зам.-областен управител на
област Монтана, инж.Иван Лазаров
– кмет на община Вършец и Петър
Стефанов – зам.-кмет на общината.
В своите приветствия те обещаха
подкрепа си на младите хора,
защото смятат, че даването на права
и създаването на благоприятни

условия за тях да развиват своите
умения, да работят и активно да
участват в живота на обществото, е
от съществено значение за тяхното
бъдеще като отговорни граждани.

Децата от двете училища
доказаха, че наистина заслужават
оказаното им доверие с
организацията на изборния ден – в
Художествената галерия на града в
13.30 ч. започна гласуването по ред,
определен от Ученическата
изборна комисия. В състава й бяха
включени Рени Петкова –
председател, Деница Славейкова –
зам.-председател и Ива Стефанова,
Александра Йосифова, Елена
Замфирова – членове. Всеки
ученик получи правото да даде

своя глас за предварително
обявените десет кандидати. След
приключване на изборния ден,
съпроводен с много емоции, УИК
обяви официално резултатите:
членове на Общинския съвет на
децата са: Георги Мечорски –
първо място, следван от Калин
Рангелов, Габриела Маринова,
Цветомил Иванов, Гергана
Богданова, Елена Давидова,
Мирела Петрова и Кристина
Конова. Те ще вземат участие в
работата на ОбС в частта, отнасяща
се до идеите и вижданията им за
развитието на дейности, свързани с
тях.

Ангажираността на младите хора
в обществения живот на страната
зависи както от самите тях, така и
от държавата, от сътрудничеството
по между им, което би довело до
оптимални резултати, защото
никой не може да направи всичко,
но всеки може да направи нещо... С
получаване на правото да се чуе и
техния глас, всички направихме
първата обща крачка.
Разширяването на възможностите
да изразяват мнение и зачитането
на това мнение, е не само израз на
уважение към детето и неговия
развиващ се капацитет, но и реален
принос на децата за обогатяване и
развитие на обществото.

Албена ЦВЕТКОВА
Мария ВЪЛЧЕВА

ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА

На 21.11.2013 г. за пореден път жи-
телите на с. Спанчевци се събраха
заедно, за да отпразнуват Деня на
християнското семейство.

Празникът бе съпроводен от кули-
нарна изложба под надслов „Пост-
ните гозби на баба” и тържествен
водосвет, отслужен от енорийския
свещеник отец Михаил.

Жените, стари и млади, се бяха поста-
рали да впечатлят присъстващите гости

с много и разнообразни постни ястия.
За всички деца от селото г-жа

Искра Фидосова изпрати специални
подаръци.

Присъстващите на тържеството
бяха зарадвани със символични под-
аръци от кмета на селото Емил Ива-
нов и жените от Женско сдружение
„Тодорини кукли” – с. Спанчевци.

Емил ИВАНОВ
Кмет на с. Спанчевци

В СЕЛО СПАНЧЕВЦИ ОТБЕЛЯЗАХА ДЕНЯ НА
ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

продължава от 1 стр. >>>
Според Светото писание, на този

ден тригодишната тогава Дева Мария
е заведена от родителите си в Йеруса-
лимския храм и е отдадена в служе-
ние на Бога. Ето защо този ден става
символ на въвеждането на младия
човек в храма, в лоното на църквата и
вярата.

Тази година честването на празника
се проведе във Вършец на 20 ноем-
ври. В местния храм „Св. Георги ” от
17.00 ч. бе отслужен молебен за
здраве и благоденствие от свещенои-
коном Петко Балджиев – енорийски
свещеник на гр. Вършец. На службата
присъстваха Видинският митрополит
Дометиан, архимандрит Антим – про-
тосингел на Видинската митрополия,
майка Таисия – игумения на Клисур-
ската света обител, заедно със сес-
трите от манастира, отец Михаил –
енорийски свещеник, секретарят на
община Вършец инж. агр. Даниела
Тодорова, служители от ОбА, граж-
дани.

Митрополит Дометиан, който в мо-
мента е избран за временно управля-
ващ Неврокопската епархия и бе
натоварен с организацията по погре-
бението на Неврокопския митрополит
Натанаил, както и с организирането
на избора на нов Неврокопски митро-
полит, дойде от Гоце Делчев, за да

присъства на службата.
Духовна беседа на тема „Християн-

ското семейство в нашето съвремие“
изнесе доц. Константин Нушев - пре-
подавател в Богословския факултет на
Софийския университет „Св. Кли-
мент Охридски“, в която подчерта ми-
сията на родителите да говорят на
своите деца за вярата и отговорността,
за духовните добродетели.

Последвалият концерт с църковни
песнопения в изпълнение на църков-
ния хор към храм “Св.Георги” с дири-
гент Елена Горанова, песните на
момичетата от вокална група “Joy”
при СОУ “Иван Вазов” с диригент
Камен Пунчев и рециталът на децата
от театралната трупа при Общински
детски комплекс с художествен ръко-
водител Цветелина Въглярска, трогна
присъстващите. Всички участници в
концерта получиха като подарък от
епархийския архиерей - малки икони
с образа на Света Богородица

Видинският митрополит Дометиан
изтъкна ролята и значението, което
Православната църква отдава на този
празник, благодари на участниците в
концертната програма за поднесената
духовна наслада, благослови миря-
ните и отправи благопожелания за
здраве и благоденствие към всички
присъстващи и техните семейства.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО – ДЕН
НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

И ПРАВОСЛАВНАТА МЛАДЕЖ

На 12.10.2013 г. самодейците от
„Дамска битова група” при НЧ
„Христо Ботев” – 1900 г.” гр. Вър-
шец взеха участие в Първия фол-
клорен фестивал „Песни и танци от
Златията”, по покана на организа-
ционния комитет на фестивала.

Домакините ни посрещнаха
много радушно и приятелски, орга-
низаторите искрено се зарадваха от
участието ни.

Състезателната част се проведе на
сцената на НЧ „Рало-1891 г.” гр.
Вълчедръм. Над 61 колектива в
благородна надпревара се надпя-
ваха и надиграваха цели два дена,
публиката жадно поглъщаше тех-
ните песни и танци, отдаваше им
заслуженото със своите аплодис-
менти, а фестивалното жури,
включващо такива известни имена
като Юлия Цанкова, Гуна Иванова
и др., безпристрастно оценяваше

всяко едно изпълнение.
Под вещото ръководство на дири-

гента Елена Горанова, самодейците
от Дамската битова група при на-
шето читалище се представиха
блестящо, като изпълниха акапелно
три песни, специално подготвени
за фестивала. Под бурните апло-
дисменти на публиката, по микро-
фона се чу глас от член на журито:
„Браво, Елена Горанова. Прекрасно
подбран репертоар!”

Два дни след закриването на фес-
тивала „Песни и танци от Зла-
тията”, получихме поздравления по
телефона от председателя на орга-
низационния комитет за отличното
представяне на нашата група и ра-
достната новина, че сме класирани
от журито на второ място и полу-
чаваме сребърен медал.

Така самодейците от Дамската би-
това група при НЧ „Хр. Ботев –

1900 г.” достойно защитиха рено-
мето на своето читалище и на об-
щина Вършец.

Румян АЛЕКСАНДРОВ
Секретар на НЧ „Хр. Ботев-1900”

ДАМСКА БИТОВА ГРУПА ПРИ НЧ „ХР. БОТЕВ” С НАГРАДА
ОТ РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

ДВЕ ВЪЛНУВАЩИ СРЕЩИ



На 02.11.2013 г. Урания – музата
на астрономията посети отново
Вършец, благодарение на Фондация
„Америка за България“, която вече
трета поредна година подава ръка
на астрономи и учители по физика
и астрономия в усилията им да про-
вокират интерес към астрономията
у учениците от област Монтана и
България.

По време на традиционното Аст-
ропарти „Вършец 2013”, гости на
учениците-любители на астроно-
мията от СОУ „Иван Вазов“ бяха ст.
експертът от РИО Монтана Иван
Димитров, ученици от МГ „Баба
Тонка“ - гр. Русе, водени от препод-
авателя по физика и астрономия
Диана Йорданова, ученици от
ПГКСТ – гр. Правец с преподавател
Цеца Христова и от 3-то ОУ - гр.
Берковица с преподавател Ани Ива-
нова. Тук се събраха и професио-
нални български астрономи, за
които работата с младите хора и по-
пуляризирането на астрономията е
призвание: Йоана Кокотанекова –
Астрономическа обсерватория при

ОП „Младежки център” - Хасково;
Владимир Божилов - докторант във
Физическия факултет на СУ „Св.
Кл. Охридски”, катедра „Астроно-
мия” и редактор на сп. Знание на
BBC; Димитър Кокотанеков – ди-
ректор на НАОП „Джордано
Бруно“ - Димитровград; Георги
Латев – докторант в Института по
астрономия към БАН, Боряна Бон-
чева, Валери Генков, Володя Велков
- Астрономическа асоциация
София. Всички те представиха по
завладяващ начин изключителни
актуални астрономически теми, с
астрономическо чувство за хумор
спечелиха присъстващите и наме-
риха път към завладяване внима-
нието и емоциите на присъстващи
ученици от 5 до 12 клас.

Специално за Астропарти Вър-
шец, Слънцето проби тежките
есенни облаци, разкъса мъглата и
ни позволи да се докоснем до цар-
ствената му корона. Наблюдавахме
протуберанси с помощта на Йоана
Кокотанекова и коронографите
които тя предостави за наблюде-

нията. С телескопа на училището
успяхме да наблюдаваме и слънче-
вите петна по повърхността на на-
шето светило.

Владимир Божилов по оригинален
и остроумен начин представи на
достъпен за учениците език такава
сериозна тема като „ Космическото
яйце – за началото и края на Вселе-
ната“. Запозна ни с доказателствата
за Големия взрив и по много инте-
ресен начин с асистенти - участ-
ници от Астропартито демонстрира
разширяването на Вселената. За фи-
нала на интересната презентация
останаха загадките: защо Вселената
от 4 -5 милиарда години започва да
ускорява своето разширение, как
ще се развива Вселената в бъде-
щето, живеем ли в холограма и от-
ново – сами ли сме във Вселената?

През есента, рано сутрин преди
изгрева на Слънцето на източния
хоризонт се наблюдава слабо све-
тене във вид на конус, с острия си
край нагоре. През 18 век астроно-
мите са забелязали, че това сияние
се простира по протежение на ек-
липтиката – видимото годишно
движение на Слънцето сред звез-
дите. И тъй като еклиптиката пре-
минава през зодиакалните
съзвездия, тайнственото сияние за-
почнало да се нарича зодиакално.
Димитър Кокотанеков запозна
участниците на Астропартито със
зодиакалната светлина. По много
забавен начин беше обяснена при-
родата на тази светлина и на проти-
восиянието. След серия от
невероятно красиви астрофотогра-
фии на зодиакалната светлина от
български астрономи, всички уче-
ници разбраха как да я снимат и
кои дати от месец ноември са най-
подходящи за това.

Учениците наблюдаваха с телес-

коп блестящата Венера и двойната
звезда Albireo и мъглявината Ан-
дромеда.За нощните наблюдения
се погрижиха астрономите от Аст-
рономическа асоциация София Бо-
ряна Бончева, Володя Велков и
Валери Генков. Благодарение на
ААС не само се осъществяват на-
блюдения на звездното небе, но и
до всеки участник на астропартито
достигат броеве от най- интерес-
ното българско издание за астроно-
мия – вестник „Телескоп“ .

Имахме практическо занятие на
тема „Кометите на 2013“. За по-
явата на странните небесни гос-
тенки, за хронологичното им
описание от известни и неизвестни
българи разказа Радка Костадинова
– старши учител по физика и астро-
номия в СОУ „Иван Вазов“ Вър-
шец, а след като учениците научиха
каква е структурата на кометите,
веднага се заловиха с конструира-
нето на кометно ядро от сладолед,
натрошени бисквити и смлени
ядки. Естествено, момичетата се
справиха по- бързо, а след получа-
ване на наградите всички устано-
виха, че кометните ядра са
изключително вкусни. Безспорно
най- впечатляващият детайл от ко-
метите са техните опашки. Защо ко-
метите имат по две опашки и кога
се появяват – това бяха отговорите
на въпросите, до които учениците
трябваше да достигнат. Асистен-
тките на Р. Костадинова – Грета
Красимирова, Даяна Руменова и
Михаела Манолова бяха израбо-
тили модел на комета с опашка,
която беше издухана със сешоар,
вместо със Слънчев вятър.

Димитър Томов – ученик от МГ
„Баба Тонка“ – гр . Русе, финалист
от Националната олимпиада по аст-
рономия и бронзов медалист от 18

международна астрономическа
олимпиада – Литва, ни разказа за
протичането на Олимпиадата и за
културата на Литва, сподели своите
снимки и впечатления.

Астропарти „Вършец 2013” за-
върши с лекцията на Георги Латев,
който по изключително интересен
начин запозна присъстващите с „не-
бесните гмуркачи“ – небесни тела,
които имат странни траектории на
движение. Започна от кометите, по-
следвани от галактически гмуркачи
- каквото е и нашето Слънце, дви-
жещо се около центъра на Млечния
път като плуващ делфин, и дос-
тигна до звездните гмуркачи –
двойни звездни системи. След звез-
дите Георги Латев ни приземи на
Земята, за да ни разкаже и покаже
гмуркачи, които стигат до нас. В ръ-
цете на всички участници от залата
премина парче небесен гмуркач –
парченце от астероид, донесено от
Георги специално за Астропартито.
Това парченце от звездите, докос-
нало ръцете на астрономите – нас-
тоящи и бъдещи, професионалисти
и любители, беше достоен финал на
Астропарти „Вършец 2013”. Разде-
лихме се с обща снимка, изпълнени
с удовлетворение, нови знания, впе-
чатления. И с надеждата, че през
следващата 2014 година да се събе-
рем отново, за да изследваме съвър-
шенството и хармонията на
Космоса.

Радка КОСТАДИНОВА
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На 01.11.2013 г., в Деня на народ-
ните будители, в Художествената
галерия на град Севлиево бяха раз-
дадени наградите на ежегодния
Национален конкурс на тема
"Златна есен - плодовете на
есента".

В раздел "Поезия" журито при-
съди Първа награда, плакет, гра-
мота и подаръци на Жасмина
Андреева, ученичка в 7-в клас на
СОУ "Иван Вазов" гр. Вършец.

Дора ДАНАИЛОВА

ПЪРВА НАГРАДА ОТ НАЦИОНАЛЕН
КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО

АСТРОПАРТИ „ВЪРШЕЦ 2013”
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Сезон 2013/2014 в монтанската „А“ Областна футболна
група беше преполовен. След изиграването на 13 оспор-
вани двубоя, момчетата от ФК „Вършец 2012“ постигнаха
осем победи, едно равенство и четири загуби, което им от-
реди 5-то място във временното класиране с 25 спечелени
точки. Голмайстор до тук е Мартин Николов с 8 гола.

Контузии, липса на шанс, неумение пред гола и съдийски
грешки съпътстваха отбора през този полусезон. Всички
във ФК „Вършец 2012“ – и ръководството, и играчите вяр-
ват, че след почивката, която предстои, след направена
добра и полезна подготовка и привличане на 2-3 нови по-
пълнения, през втората половина на първенството отбо-
рът ще се представи по-успешно и ще подобри
класирането си, достигайки до челната тройка .

Георги НИКОЛОВ

ЗАВЪРШИ ЕСЕННИЯТ ПОЛУСЕЗОН В „А“ ОФГ-МОНТАНА

В навечерието на 1 ноември – Деня
на народните будители, 104 години
след като в Пловдив празникът е
честван за първи път, в салона на НЧ

„Христо Ботев - 1900” дойдоха кме-
тът на община Вършец инж. Иван
Лазаров, председателят на общин-
ския съвет инж. Анатоли Димитров,

зам.-кметът на общината Петър Сте-
фанов, бивши и настоящи учители,
служители, ученици на СОУ „Иван
Вазов”, родители и граждани, за да
отбележат заедно патронния празник
на училището и отдадат почит на на-
родните будители.

Възпитаниците на СОУ „Иван
Вазов”, водени от своите преподава-
тели ежедневно полагат старание, за
да докажат, че са упорити потомци на
българските будители и на патрона
на училището - достойния и всепри-
знат талант, чийто живот в един етап
е свързан с нашия край.

В словото си по случай празника,
директорът на СОУ „Ив. Вазов” Ани
Ангелова се похвали с успехите на
учениците и учителите през измина-
лата учебна година. С гордост разказа
за постиженията на младите матема-
тици, завоювали призовите места в

Коледно математическо състезание и
състезанието „Европейско кенгуру”,
за Биляна Сашова, спечелила ІІІ
място на регионалното състезание по
математика „Св. Георги Победоно-
сец”; за момичетата от вокална група
„Joy”, които се пребориха за голямата
награда „Гранд при” от конкурса
„Орфеева дарба”- София, както и за
първото място в Международния
конкурс „Слънце, радост, красота” в
гр. Несебър, на който диригентът на
групата и преподавател по музика в
гимназията Камен Пунчев получи
наградата за вокален педагог; за уче-
ниците Даниел Баталски и Жасмина
Васева, спечелили призови места на
национални конкурси за литературно
творчество и за спелуване на англий-
ски език.

Възпитаниците на СОУ „Ив. Вазов”
днес се опитват да дават дължимото

не само на нуждата от знание, но и от
духовност. Ученическият духов ор-
кестър „Дефилир” с диригент Дими-
тър Пеев и мажоретният състав с
хореограф Невена Стоянова за по-
редна година се представиха блес-
тящо в задгранично турне – този път
в Унгария.

Директорът на училището получи
цветя и поздравителни адреси от
кмета на общината и председателя на
общинския съвет във Вършец.

За празничната програма по време
на тържеството се погрижиха талан-
тливите изпълнители от духов оркес-
тър „Дефилир”, мажоретния и танцов
състав към училището, момичетата
от вокална група „Joy”, танцьорите
от Клуб по латиноамерикански танци
– Монтана, учениците от англоезич-
ните паралелки в гимназията.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СОУ „ИВАН ВАЗОВ” ОТБЕЛЯЗА ПАТРОННИЯ СИ ПРАЗНИК И ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ


