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УВАЖАЕМИ
СЪГРАЖДАНИ,

СКЪПИ ПРИ-
ЯТЕЛИ И ГОСТИ
НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ,

Измина още една
година от живота ни.
В тези дни на равно-
сметка, отправяме взор с благослов, упование и
надежда към настъпващата 2014-та и се надявам,
че всеки от нас има повод за лично удовлетворе-
ние от постигнатото и ще прекрачи към Новата
година със стремеж за повече доброта и разбира-
телство.

Отиващата си година бе изпълнена с трудности,
но и с добри резултати за община Вършец. Реа-
лизирахме редица инициативи, спечелихме ев-
ропейско финансиране за стартирането на нови
проекти, които ще направят Вършец още по-
желан като туристическа дестинация

и по-добро място за живеене.
Магията на Коледа отново витае в пъстротата

на празничната украса по улиците, в светналите
от вълнение и надежда очи, в очакването на уют-
ните семейни празници, богати с присъствието
на най-любимите ни хора. В тези светли, праз-
нични дни всеки от нас осмисля отново вярата си
във вечните ценности - добротата, любовта и съ-
причастието. Тогава, с упование в традициите, си
пожелаваме добруване, уют и радост, здраве и
късмет. Вдигаме и наздравица – за общо благо-
денствие и успех на децата ни.

Пожелавам Ви Новата година да бъде благо-
словена със здраве, изпълнена с добри начина-
ния и стимул за полезни дела!

ВЕСЕЛА КОЛЕДА, МИРНА И БЛАГО-
ДАТНА НОВА ГОДИНА!

инж. Иван ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец

“Коледа е всеки
път, когато позво-
лим Бог да обича чрез
нас

и всеки път, щом
предлагаме помощ с
усмивка на лице.”

Майка Тереза

СКЪПИ ЖИТЕЛИ
НА ОБЩИНА ВЪР-
ШЕЦ,

Измина една добра година за Община Вършец.
Благодаря на всички, с които работихме заедно

за просперитета на Вършец през изминалата го-
дина. На всички, които с действията и постиже-
нията си прославиха името на Общината.

През 2013 г. реализирахме ключови проекти и
дадохме началото на нови. Свършихме много ра-
бота, но ни предстои още повече. Вярвам, че за-
едно ще продължим да учим, ще продължим да
изграждаме една по – добра Община, един по –
добър град за туризъм, за бизнес, за живеене.

В забързаното ежедневие, белязано от развива-
щите се технологии и модернизация, все повече
се отдалечаваме от истински значимите неща.
Смисълът на Коледа не е в големите подаръци,
които ще оставим под елхата, а в топлината,
която ще дадем на хората около нас - близки и не-
познати.

Нека, обединени от ценностите, духовното и
възвишеното, което носят тези дни, да благода-
рим за това, което имаме.

Желая ви светли и щастливи празнични дни!
Здраве, благоденствие и успех на вас и вашите
семейства!

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
ЧЕСТИТА НОВА 2014 ГОДИНА!
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

инж. Анатоли ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет Вършец

Обични в Господа братя и сестри!
Витлеемската звезда отново ще озари зем-

ните простори, за да посочи скромната пе-
щера, където се ражда Богомладенеца
Христос! Отново Ангелите ще запеят в сър-
цата на всеки небесния химн от нощта на
Спасителното Рождество „Слава във виси-
ните Богу, и на земята мир, между човеците
благоволение.“ (Лук. 2:14).

Това небесно благовестие стопля нашите
души и сърца, вещаейки една върховна
нужда на живота, мира и любовта между
всички хора по света. Рождество Христово е
величествен празник, който открива дверите
на Нова ера на мира, справедливостта и за-
читане на човешката личност и достойнство
за цялото човечество на земята. Ето, това е
Божията воля, към която трябва да се стре-
мим и със свободната си воля да оделотво-
рим като човеци, за да отговорим на своето
призвание – венец на Божието творение!

Спасителният празник на светлото Рож-
дество Христово ни озарява с неизтощимата
Божия любов към всеки един от нас и към
целия човешки род, заради идването на
Сина Божий – Спасителя на света – Княза
на мира, път истина и живот за лично усъ-
вършенстване и всечовешкото добруване.

Сладкогласният звън на църковните кам-
бани ще ни поведат към храмовете, където
да се поздравим един други с великия спа-
сителен Празник на Христовото Рождество,
с радост да възпяваме в сърцата си Господа
– благодеевшему нам! Христовата светлина
да просвещава човешкия разум; евангел-
ските истини, вековно оплодили православ-
ната ни вероизповед и здрави народни
традиции.

Нека съпреживеем светлите Рождествен-
ски и Новогодишни празници, в размисъл и
добронамереност за свое лично, семейно и
обществено добруване, за да се радваме на
добро здраве, духовни радости и благосло-
вени успехи в добродетелното ни житейско
и трудово поприще в бъдните дни и години.

На любезните читатели на вестник “ВЪР-
ШЕЦ“ отправям празничен поздрав и бла-
гословение:

На многая лета!
Честито Рождество Христово!!!
Щастлива Нова 2014 година!

С неизменна обич в Богомладенеца
Христа,

+ ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ
ДОМЕТИАН

РОЖДЕСТВЕНСКИ
БЛАГОСЛОВ

- 17 декември от 18.00 ч. в големия салон на Народно читалище “Христо Ботев 1900” –
Концерт-представяне на деца от Общински детски комплекс гр. Вършец;

- 18 декември от 17.30 ч. в големия салон на Народно читалище “Христо Ботев 1900” – Ко-
леден благотворителен концерт „С песен към света”, с участието на ученици от СОУ "Иван
Вазов" гр. Вършец;

- 24 декември от 15.00 ч. в големия салон на НЧ "Христо Ботев 1900" – Рождественски кон-
церт;

- 27 декември от 18.00 ч. в големия салон на НЧ "Христо Ботев 1900" – Общоградски но-
вогодишен концерт с участието на самодейни колективи от общината;

- 1 януари от 00.30 ч. - народно веселие и посрещане на Новата година на Централния
градски площад, с участието на Духов оркестър „Вършец” и танцов състав „Фолклорна
китка” при НЧ „Христо Ботев 1900” – гр. Вършец.

ПРОГРАМА
НА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Приключи ремонтът на десет улици във Вършец. Реконструкцията е на стойност 1,5 ми-
лиона лева. Тя включва не само ремонт на над 2500 кв. м от пътната настилка, но така също
подмяна на 8 км бордюри, около 20 000 кв.м тротоари, нова хоризонтална маркировка, дос-
тавка и монтаж на пътни знаци, дренаж и почистване на дъждооттоците. Преасфалтиран е
също целият участък от Боровия парк, който е вторият по големина изкуствено създаден в
страната. Сега се променя целия ландшафт в района. Предстои засаждането на над 160 дър-
вета. Ще бъде направено и водно огледало.

За следващата година е предвидена реконструкция на уличното осветление, изграждане на
многофункционален спортен комплекс със спортна зала и плувен басейн, както и рехаби-
литация на 2 броя общински пътища: Д. Озирово - Г. Озирово и Сопово – Черкаски - Дра-
ганица.

*****
Общината се сдоби с още една сметосъбираща машина тип „метачка”. Новата придобивка

– специализиран автомобил, марка „Волво” е зачислен към сектор „Чистота” и ще почиства
боклука от улиците, разположени извън централната градска част. Досегашната специали-
зирана машина „Бушер”, поради по-малките си габарити ще почиства централния площад
и парковата зона на града.

Новата машина е на стойност 16 000 лева. Специално приспособление, монтирано на нея,
ще позволява събиране на отпадъци и изсъхнали листа между паркирани автомобили.

*****
В изпълнение на решение № 364 на Общински съвет - Вършец за предоставяне на обща гра-

мота, индивидуален плакет и еднократна парична награда в размер на 200 лева на обществено
изявени жители на община Вършец за облагородяване на част от местността „Иванчова по-
ляна”, наречена „Райски кът”, кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров и председателят
на Общинския съвет инж. Анатоли Димитров отличиха петима наши съграждани: Румен Ива-
нов, Димитър Митов, Любен Цветков, Илия Апостолов и Георги Петков. Наградите им бяха
връчени на заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2013 г.

НОВИНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
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Общините Вършец и Бойчиновци са
най-прозрачните общини в област
Монтана, показват анализите на про-
грама „Достъп до информация” за он-
лайн публикуване на задължителни
категории информация от админист-
ративните структури на изпълнител-
ната власт. Малко след тях, на трето
място се нарежда община Монтана.

Данните са изнесени пред медиите
на пресконференция, проведена през
месец ноември в Монтана от Про-
грама „Достъп до информация”.

Проучването е на национално ниво.
Експерти на Програмата прегледаха и
оцениха 490 интернет-страници на
административни структури на из-
пълнителната власт на централно, те-
риториално и местно ниво -
публично правни субекти, задължени
да предоставят информация и неза-
висими органи на власт. Нивото на
прозрачност е оценявано с точки по

40 индикатора (а за общините 43),
като възможният максимум е 78,5
точки.

Областна администрация Монтана
е на 87 място по „Рейтинг на актив-
ната прозрачност 2013», община Вър-
шец е на 99, община Бойчиновци на
110, след тях е община Монтана,
която заема 116 място в класацията.

В „Рейтинг на активната прозрач-
ност на общините в България” об-
щина Вършец е на 40 място от 264
общини.

Целта на проучването, което про-
грамата провежда от 2006 година
насам, е да оцени как административ-
ните структури на изпълнителната
власт се справят със задълженията си
по закона за достъп до обществена
информация и други нормативни ак-
тове за публикуване на информация в
интернет.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Е НАЙ-ПРОЗРАЧНАТА В
ОБЛАСТ МОНТАНА ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНЕ

НА ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ

На 26 ноември 2013 г. Община
Вършец сключи договори за снего-
почистване на уличната мрежа в на-
селените места на община Вършец и
снегопочистване и опесъчаване на
четвъртокласната пътна мрежа на
община Вършец, след проведени
процедури за избор на изпълнител
по Закона за обществените поръчки.

Снегопочистването на уличната
мрежа във всички населени места от
общината ще се извършва от фирма
„Пътно поддържане - Берковица”
ЕООД – гр. Берковица с управител
инж. Иван Иванов.

Снегопочистването на четвърток-
ласната пътна мрежа в общината е
възложено на същата фирма.

СНЕГОПОЧИСТВАНЕ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2013-2014 ГОДИНА

На 05.12.2013 г. в конферентната
зала на СПА хотел „Съни гардън” във
Вършец се проведе встъпителна пре-
сконференция за представяне на про-
ект BG051PO001-5.2.13 – 0024-С0001
„Нова социална услуга „Център за
настаняване от семеен тип на лица с
физически увреждания” в град Вър-
шец”.

Проектът се осъществява с финан-
совата подкрепа на Оперативна про-
грама „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Евро-
пейския съюз чрез Европейския со-
циален фонд.

Целите на проекта, основните дей-
ности и реализацията му до момента
бяха представени от Таня Петрова –
консултант на проекта, Петър Стефа-
нов – зам.-кмет на община Вършец и
Даниела Тодорова - ръководител на
проекта и секретар на община Вър-
шец.

Основната цел на проекта е осигу-
ряване на подкрепа за социално
включване на уязвими групи чрез
прилагане на интегриран модел за
развитие на социалните услуги в об-
щността.

В рамките на проекта ще бъде съз-
дадена нова форма на социална ус-
луга на територията на община
Вършец - „Център за настаняване от
семеен тип (ЦНСТ) на лица с физи-
чески увреждания в град Вършец”. В
него ще бъдат настанени 15 лица над
18-годишна възраст с физически ув-
реждания, чакащи настаняване в спе-
циализирана институция; лица с
физически увреждания, изведени от
специализирани институции за стари
хора и възрастни хора с увреждания,
и лица с физически увреждания, за
които е налице риск от институцио-
нална грижа, с оценена нужда от ця-

лата област Монтана. Центърът за
настаняване от семеен тип в град
Вършец ще предложи среда за живот,
близка до семейната, при която ли-
цата с увреждания ще получават не-
обходимата им индивидуализирана
грижа и подкрепа за водене на отно-
сително самостоятелен и независим
живот. Организирането на живота и
услугите в ЦНСТ ще бъдат насочени
към създаването на условия за равно-
поставено участие на потребителите
в живота на местната общност.

За целта е изградена подходяща и
ефективна социална инфраструктура
за предоставяне на социалната ус-
луга, като е извършен основен ремонт
и цялостно обзавеждане на първия
етаж от сградата на бившата детска
ясла във Вършец, съгласно правилото
за кръстосано финансиране от Евро-
пейски фонд за регионално развитие.

Във връзка с функционирането на
новата услуга, ще бъде създадена за-
етост за 14 лица от общината: 1 упра-
вител/социален работник, 2
медицински сестри, 1 рехабилитатор
и 10 санитари и друг обслужващ пер-

сонал. Извършена е процедура по
подбор на персонала и е реализирано
5 –дневно въвеждащо обучение и
консултации на одобрените канди-
дати. Предстои назначаването им на
трудови договори.

Продължителността на проекта е 17
месеца. Общата стойност на проекта
е 203 239, 52 лева. Стойността на раз-
ходите за предоставяне на услугата за
период от 14 месеца е 126 961,80
лева, а стойността на разходите за
СМР е 36 031, 44 лева от Програмата
и 95 595, 22 лева от бюджета на об-
щина Вършец.

Стойността на обзавеждането и обо-
рудването на ЦНСТ е 20 000 лева,
предоставени от бюджета на общи-
ната. Изпълнител на обекта е ЕТ
“НИК – Николина Василева” – гр.
Вършец.

На пресконференцията за предста-
вяне на проекта, официално бяха връ-
чени сертификатите от обучението на
персонала, който ще работи в Цен-
търа за настаняване от семеен тип на
лица с увреждания.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ ЗА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА

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

Изказвам своята огромна благодар-
ност към кмета на община Вършец
г-н Иван Лазаров и целия екип на
Общинска администрация Вършец.

Служителите изпълняват задълже-
нията си коректно и всеотдайно, ви-
наги са любезни и усмихнати,
винаги са готови да помогнат за раз-
решаване проблемите на нашите съг-
раждани.

Кметът свърши много работа, про-
мени не само града, но и селата от
общината. Чувал съм гостите и ту-
ристите, посещаващи нашия град
също да хвалят и оценяват новите ни
придобивки: асфалтирани улици,
нови тротоари, лятно кино, новата
пречиствателна станция, беседки и
пейки, алеи в парка и много други
неща.

Поднасям най-искрената си благо-
дарност към кмета на Вършец и не-
говия екип за тяхната всеотдайност
и трудолюбие.

С настъпването на Коледните и Но-
вогодишни празници им желая
много здраве и бъдещи успехи.

Дай Боже на всички такъв кмет!
Иван БЕНКИН

гр. Вършец

Писма на читателите:

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА КМЕТА НА
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ И НЕГОВИЯ ЕКИП

Редакцията на Общински вестник „Вър-
шец“ поздравява новородените бебета:

Ивана Христинова Александрова,
родена на 20.07.2013 г.

Елена Снежанова Ваньова, родена
на 22.07.2013 г.

Анжелина Райкова Кольова, ро-
дена на 24.07.2013 г.

Цветелина Славкова Борисова, ро-
дена на 29.07.2013 г.

Емил Анитов Ангелов, роден на
08.08.2013 г.

Калоян Мирослав Чочев, роден на
17.08.2013 г.

Теменужка Димитрова Петрова,
родена на 21.08.2013 г.

Константин Славчев Асенов, роден
на 22.08.2013 г.

Младен Павлов Младенов, роден
на 29.08.2013 г.

Николета Цветелинова Николова,
родена на 31.08.2013 г.

Борислава Валентинова Владими-
рова, родена на 09.09.2013 г.

Александър Пламенов Алексан-
дров, роден на 24.09.2013 г.

Пламена Ангелова Ангелова, ро-
дена на 24.09.2013 г.

Сашо Сашков Радков, роден на
27.09.2013 г.

Сияна Грозданова Любенова, ро-
дена на 17.10.2013 г.

Дафина Любенова Крумова, родена
на 23.10.2013 г.

Християн Радославов Миланов,
роден на 24.10.2013 г.

Христомир Радославов Миланов,
роден на 24.10.2013 г.

Йордан Благовест Христов, роден
на 30.10.2013 г.

Даяна Росен Тодорова, родена на
30.10.2013 г.

Николай Михайлов Кръстев, роден
на 04.11.2013 г.

Елисавета Величкова Валенти-
нова, родена на 05.11.2013 г.

Георгица Емилиева Георгиева, ро-
дена на 08.11.2013 г.

Албена Пламенова Костова, родена
на 09.11.2013 г.

Димитър Георгиев Ивано, роден на
12.11.2013 г.

Габриела Мирославова Гайдарска,
родена на 14.11.2013 г.

Карлос Емилиянов Ванков, роден
на 25.11.2013 г.

Виктория Владова Георгиева, ро-
дена на 26.11.2013 г.

Камелия Мариева Ритова, родена
на 26.11.2013 г.

Симона Мариелова Тодорова, ро-
дена на 02.12.2013 г.

На бебетата и техните семейства –
ЧЕСТИТО!

Желаем им много здраве и сбъд-
нати мечти!

Поздрав към новородените деца в община Вършец

Новата сметосъбираща
машина на общината
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 36
Днес, 29.11.2013 г.(петък) от 14:00 ч., на осно-

вание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от
Правилника за организация и дейността на Об-
щински съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската админист-
рация, за мандата 2011-2015 г. се проведе засе-
дание на Общински съвет - Вършец, в
заседателната зала на Общинска администрация
Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва об-
щински съветници.

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседа-
нието е законно и може да взема законови ре-
шения.

На заседанието присъстваха още: инж. Иван
Лазаров - кмет на община Вършец, П. Стефанов
– зам.-кмет на община Вършец, Анатоли Пър-
ванов - кмет на община Чипровци, д-р Юли
Цветанов-председател на Общински съвет Чи-
провци, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на об-
щина Вършец, А.Тошев-Директор Дирекция
„СА“, Е. Георгиева – гл. експерт „Информаци-
онно обслужване”, Д.Митов, Л.Цветков, И.
Апостолов, Р. Иванов и граждани.

Заседанието беше открито и ръководено от
инж. Анатоли Димитров – председател на Об-
щински съвет -Вършец.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Разглеждане и вземане на решение по Док-

ладна записка Вх. №570/15.11.2013 г. за изра-
ботването на парцеларен план за изграждане на
ел. трасе за захранване с ел. енергия на поземлен
имот с идентификатор 12961.54.52, по кадаст-
ралната карта и кадастралните регистри на град
Вършец от 2008 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №571/15.11.2013 г. за предоста-
вяне 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 об-
щина Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№572/15.11.2013 г. за учредява
право на прокарване и възникването на серви-
тут на трасе на техническата инфраструктура за
изграждане на външно ел. захранване – 20 KV
от съществуващ трафопост ТП на ул.“В. Апри-
лов“ до поземлен имот с идентификатор
12961.426.136, находящ се в м.“Милкина ли-
вада“ в землището на Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. №573/15.11.2013 г. за опред-
еляне на статут на имот публична общинска
собственост, съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗОС на
земите заети от пояс I на Санитарно охрани-
телна зона на Каптиран извор 1, находящ се в
землището на с. Горна Бела речка, община Вър-
шец, област Монтана, съгласно чл.11, ал.2 от На-
редба № 3/16.10.2000 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. №574/18.11.2013 г. за про-
веждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на 2 броя поземлени имоти /земедел-
ски земи/, находящи се в землището на гр. Вър-
шец, община Вършец, област Монтана в
изпълнение на „Годишната програма за управ-
ление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2013г.“ на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. №578/19.11.2013 г. за актуа-
лизиране на „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2013г.”, чрез създаване на нова
точка „Замяна на недвижими имоти общинска
собственост по реда на чл.21, ал. 4 във връзка с
чл. 40, ал. 2 от Закана за общинската собстве-
ност /ЗОС/“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№577/18.11.2013 г. за финан-
сово подпомагане и стимулиране чрез
стипендия в размер на 1200 лева на Даниел Ба-
талски, съгласно точка 4.2 от Общинската про-
грама за мерките за закрила на деца с изявени
дарби за 2013 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

8. Изказвания, питания, становища и предло-
жения на гражданите.

Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ №367
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от За-
кона за устройство на територията /ЗУТ/, разре-
шава изработването на парцеларен план за
изграждане на ел. трасе за захранване с ел. енер-
гия на поземлен имот с идентификатор
12961.54.52, по кадастралната карта и кадаст-
рални регистри на гр. Вършец от 2008 г., съг-
ласно техническото задание изработено от
възложителя – Димитър Василев Богоев от гр.
Вършец.

2. Съгласно чл.124а, ал. 5 от ЗУТ, изработва-
нето на проекта да се извърши за сметка на за-
интересованото лице Димитър Василев Богоев
с постоянен адрес гр. Вършец, ул. “Република“
№ 53, вх. А, ет. 2, ап. 4 по чл. 131 от ЗУТ, подало
искане вх.№ 9400-2721/15.10.2013 г., в община
Вършец за допускане изработването на парце-
ларен план за изграждане на трасе за ел. захран-
ване на поземлен имот 12961.54.52.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, 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 №368
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 наследниците на Богдан Божи-
нов Илиев, следните имоти:

1.1. Поземлен имот № 063009 – нива с площ
2.125 дка, находящ се в местността “Иде-
рец“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище с. Черкаски, съгласно скица
– проект № Ф01752/28.10.2013 г.

1.2. Поземлен имот № 145011 – пасище, мера с
площ 5.861 дка в местността „Стръвни дол“
- земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Драганица, съгласно скица-проект
№ Ф00891/28.10.2013 год.

1.3. Поземлен имот № 050030 – пасище, мера
с площ 2.000 дка в местността „Гойна глава“
– земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище с.Черкаски, съгласно скица-проект №
Ф01753/28.10.2013 год.

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

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

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-

митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, 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 №369
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 193, ал. 1 от Закона
за устройство на територията /ЗУТ/ взема след-
ното решение:

1. Учредява право на прокарване и възниква-
нето на сервитут на трасе на техническата ин-
фраструктура за изграждане на външно ел.
захранване – 20 KV от съществуващ трафопост
ТП на ул. “В. Априлов“ до поземлен имот с
идентификатор 12961.426.136, находящ се в м.
“Милкина ливада“ в землището на Вършец по
тротоарите и уличните платна на ул. “Васил
Априлов“, ул. “Трети март“, ул. “Червен камък“,
ул. “Хисаря“ и общински полски път с иденти-
фикатор 12961.426.26 по кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Вършец от 2008 г.,
както следва:

Обща площ на сервитута в урбанизирана те-
ритория – 145.60 кв.м.

Обща площ на сервитута в неурбанизирана те-
ритория- 768 кв.м.

2. Определя цената на учреденото право на
прокарване и възникването на сервитут по па-
зарната оценка, изготвена от независим оцени-
тел, отговарящ на изискванията на Закона за
независимите оценители /ЗНО/ на стойност 1
085 лв. /хиляда и осемдесет и пет лева/.

3. Възлага на кмета на община Вършец изпъл-
нението на решението, като го упълномощава
след заплащане на сумата, описана в т. 2 от ре-
шението от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
да сключи договор по реда на чл. 193, ал. 1 от
ЗУТ с експлоатационното дружество.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, 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 №370
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

6, ал. 2 от Закона за общинската собственост
/ЗОС/ определя статут на имот публична об-
щинска собственост съгласно чл. 3, ал. 2, т. 2 от
ЗОС на земите заети от пояс I на Санитарно ох-
ранителна зона на „КИ 1 Извора - община Вър-
шец - Горна Бела речка“, находящ се в поземлен
имот № 021007 с площ на зоната от 575 кв.м.,
землище с. Горна Бела Речка, община Вършец,
област Монтана, съгласно чл. 11, ал. 2 от На-
редба № 3/16.10.2000 г., /ДВ бр.88 /2000/ в об-
хват съгласно скицата-схема на СОЗ приложена
към Заповед СОЗ-404 Плевен от 23.10.2013 г., на

Директора на БДУВДР с център Плевен, която
е неразделна част от настоящото решение.

2. Задължава кмета на община Вършец да из-
пълни всички административни процедури по
съставяне на Акт за публична общинска собст-
веност по реда ЗОС за пояс I на СОЗ на „КИ 1
Извора - община Вършец - Горна Бела Речка“ и
отразяването на санитарно-охранителната зона в
Картата на възстановената собственост на зем-
лището на с. Горна Бела Речка, община Вършец

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, 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 №371
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона
за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с
чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда на при-
добиване, управление и разпореждане с общин-
ска собственост /НРПУРОС/ на община Вършец
и чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за усло-
вията и реда за провеждане на търгове и кон-
курси /НУРПТК/ на община Вършец взема
решение за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за продажба на следните земеделски
имоти:

1.1. Поземлен имот с идентификатор
12961.31.66 по кадастралната карта и ка-
дастрални регистри на гр. Вършец одоб-
рени с Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г., на
Изпълнителния Директор на АГКК, адрес
на поземления имот: гр. Вършец, м.
“Красна“, площ – 1 464 кв.м. /хиляда чети-
ристотин шестдесет и четири квадратни
метра/, трайно предназначение на терито-
рията – земеделска, начин на трайно пол-
зване – ливада, номер по предходен план:
31.66, категория на земята – шеста. /Акт за
частна общинска собственост №
463/26.03.2013 г./.

1.2. Поземлен имот с идентификатор
12961.38.86 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на гр. Вършец, одоб-
рени със Заповед № РД.-18-74/24.06.2008 г.,
на Изпълнителния Директор на АГКК,
адрес на поземления имот: гр. Вършец,
местност „Киселица“, площ – 2 388 кв.м.
/две хиляди триста осемдесет и осем квад-
ратни метра/ трайно предназначение на те-
риторията – земеделска, начин на трайно
ползване – ливада, номер по предходен
план: 38.86, категория на земята – седма.
/Акт за частна общинска собственост №
474/04.09.2013 г./.

2. Определя първоначална тръжна продажна
цена на недвижимите имоти, съгласно пазарните
оценки изготвени за същите /неразделна част от
докладната/, както следва:

2.1. За поземлен имот 12961.31.66 – 590 лв.
/петстотин и деветдесет лева/.

2.2. За поземлен имот 12961.38.86 – 910 лв. /де-
ветстотин и десет лева/.

3. Цена на тръжната документация 100 лв.
4. Депозит за участие в търга 10 % от първо-

началната тръжна цена на съответния недвижим
имот.

5. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначал-
ната тръжна цена на съответния недвижим имот.

6. Задължава кмета на община Вършец да ор-
ганизира и проведе търга по реда на Глава
втора“Търгове” от Наредбата за условията и
реда за провеждане на търгове и конкурси на об-
щина Вършец и да сключи договор за продажба
на недвижимите имоти след заплащане на су-
мата за закупуване от спечелилия/спечелилите
търга участник/участници.

Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Ди-
митров, 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 “против” –
няма; “въздържали се” – 3 - Т. Кънчев, О.
Яничкова и инж. И. Цакански.

продължава на 4 стр.>>>
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ÂÚÐØÅÖ4
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О КОЛ № 3 7
Днес, 04.12.2013 г. (сряда) от 13:00

ч., на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
ЗМСМА и чл.56, ал.2 от Правилника
за организацията и дейността на Об-
щински съвет-Вършец, неговите ко-
мисии и взаимодействието му с
общинската администрация за ман-
дата 2011 – 2015 г. се проведе извън-
редно заседание на Общински съвет
Вършец, в заседателната зала на Об-
щинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 11 поло-
жили клетва общински съвет-
ници. Отсъстват Сашо Сълков и
инж. Иво Цакански.

На заседанието присъстваха
още: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец, Е. Георгиева – гл.
експерт „ИО” и Т. Петрова.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Разглеждане и вземане на реше-

ние по Докладна записка
№591/03.12.2013 г. за вземане на
ново решение за кандидатстване с
проект по мярка 321 “Основни ус-
луги за населението и икономиката
в селските райони” от Програмата за
развитие на селските райони, 2007-
2013 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

Общински съвет – Вършец прие
следното решение:

РЕШЕНИЕ № 374
1.Общински съвет – Вършец на ос-

нование чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА
дава съгласие за изработване и под-

аване на заявление за подпомагане
по Програма за развитие на селските
райони, 2007-2013 г., мярка 321 „Ос-
новни услуги за населението и ико-
номиката в селските райони” с
проект „Строителство и реконструк-
ция на вътрешна водопроводна
мрежа в част от населените места на
община Вършец и рехабилитация на
общински път”;

2.Удостоверява, че дейностите,
включени в проекта по т. 1, съот-
ветстват на Общинския план за раз-
витие на Община Вършец
2007-2013г., Приоритет 2: Хармо-
нично развитие на територията на
община Вършец и модернизиране на
техническата инфраструктура;
Мярка 7 Рехабилитация и рекон-
струкция на пътната мрежа в общи-
ната и подобряване организацията
на транспортното обслужване в об-
щината и Мярка 8. Изграждане и мо-
дернизация на външните и
вътрешните водопроводни мрежи и
съоръжения към тях;

3.Общински съвет – Вършец въз-
лага на Кмета на Община Вършец да
организира подготовката на проек-
топредложението, както и управле-
нието и реализирането на проекта
след одобрението му.

Гласували поименно: “за” – 11–
инж. А. Димитров, О. Яничкова, И.
Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, Б. Христов, д-р
Б. Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова и Т. Кънчев “против” – няма;
“въздържали се” – няма.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на

Общински съвет – Вършец

П Р О Т О КОЛ № 3 8
Днесq 05.12.2013 г. (четвъртък) от

10:30 ч., на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл.56, ал.2 от Пра-
вилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет-Вършец,
неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинската админист-
рация за мандата 2011 – 2015 г. се
проведе, извънредно заседание на
Общински съвет Вършец, в заседа-
телната зала на Общинска адми-
нистрация Вършец.

Заседанието започва с 11 поло-
жили клетва общински съвет-
ници. Отсъстват Сашо Сълков и
инж. Иво Цакански.

На заседанието присъстваха
още: инж. Иван Лазаров - кмет на
Община Вършец, К. Тачева-дирек-
тор дирекция „ОА“, Е. Георгиева –
гл. експерт „ИО”.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Разглеждане и вземане на реше-

ние по Докладна записка
№595/04.12.2013 г. за промяна на
Решение № 276/19.04.2013 г. и от-
мяна на Решение № 335/11.09.2013
г. на Общински съвет Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

Общински съвет – Вършец прие
следните решения:

РЕШЕНИЕ № 375
Общински съвет Вършец на осно-

вание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА,
чл. 24, ал. 2 от Закона за общин-

ските бюджети и чл. 3, чл. 5, ал. 2
от Закона за общинският дълг, във
връзка с §1, т.1 от Допълнителните
разпоредби на ЗОД , променя свое
Решение № 276, както следва:

1. В т. 1. - Краен срок за погася-
ване вместо „25.12.2013 г.“ става
„до осем месеца от получаването
му“.

2. Добавя се нова точка 1.3.
„Средствата да бъдат използвани за
финансиране на капиталови раз-
ходи, които следва да бъдат осигу-
рени от бюджетни приходи.

3. В т.2 и т. 3 текстът „ за 2013 го-
дина“ се заменя с текста „ за 2014
година“.

Гласували поименно: “за” – 11–
инж. А. Димитров, О. Яничкова, И.
Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, Б. Христов, д-р
Б. Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова и Т. Кънчев “против” – няма;
“въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 376
Общински съвет – Вършец на ос-

нование чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА
отменя свое Решение №
335/11.09.2013 г.

Гласували поименно: “за” – 11–
инж. А. Димитров, О. Яничкова, И.
Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, Б. Христов, д-р
Б. Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова и Т. Кънчев “против” – няма;
“въздържали се” – няма.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на

Общински съвет – Вършец

На основание чл.44, ал.2 от Закона за
местно самоуправление и местна админист-
рация /ЗМСМА/ и чл.63, ал.2 от Закона за
местни данъци и такси /ЗМДТ/

ОПРЕДЕЛЯМ:
I. Комунално-битовите услуги, които Об-

щина Вършец ще организира и извършва
през 2014 г., описани, както следва:

1. Осигуряване на необходимите съдове за
смет;

2. Сметосъбиране и сметоизвозване на би-
тови отпадъци;

3. Поддържане на чистотата на териториите
за обществено ползване в населените места в
община Вършец.

II. Границите на районите, вида на пред-
лаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ и чес-
тотата на сметоизвозване на територията
на община Вършец за 2014 г., както следва:

1. Механично събиране и извозване на би-
тови отпадъци да се извършва:

1.1. За град Вършец - за всички улици и
местности, без долупосочените имоти
по улици, местности и кадастрални ра-
йони с идентификатори:

- ул. „Страхил войвода” - цялата;
- местност „Маркова лъка”;

- кв. 73 (брега на ул. „Серафим Гео-
ргиев”) по регулационен план на гр. Вър-
шец или кадастрален район с
идентификатор 424 по кадастрална карта
на гр. Вършец за следните имоти:

№ 12961.424.491; 12961.424.50;
12961.424.52; 12961.424.53;
12961.424.54; 12961.424.55;
12961.424.56; 12961.424.58;
12961.424.60;

- кв. 84 (брега на ул. „Серафим Гео-
ргиев”) по регулационен план на гр. Вър-
шец или кадастрален район с
идентификатор 424 по кадастрална карта
на гр. Вършец за следните имоти:

№ 12961.424.311; 12961.424.194;
12961.424.199; 12961.424.203;
12961.424.195;

- кв. 87 (района около СПА хотел „АТА”)
и кв. 90 (района около градския стадион и
ул. „Д-р Константин Пенев”) по регула-
ционен план на гр. Вършец или кадастра-
лен район с идентификатор 424 по
кадастрална карта на гр. Вършец за след-
ните имоти:

№ 12961.424.330; 12961.424.332;
12961.424.363; 12961.424.333;
12961.424.168; 12961.424.277;
12961.424.358;

- кв. 76 (ул. „Република” - района около
паметника на Септемврийци и бившия
дом на механизатора) по регулационен
план на гр. Вършец или кадастрален
район с идентификатор 420 по кадаст-
рална карта на гр. Вършец за следните
имоти:

№ 12961.420.21; 12961.420.20;
12961.420.19; 12961.420.23;
12961.420.22; 12961.420.24;
12961.420.25; 12961.420.26;

- кв. 70 - (бул. „България” зад блоковете
на ж.к. „Красна” до реката) по регулацио-
нен план на гр. Вършец или кадастрален
район с идентификатор 424 по кадаст-
рална карта на гр. Вършец за следните
имоти:

№ 12961.424.367; 12961.424.368;
12961.424.366;

- кв. 119 (ул. „Република" около сградата
на бившето „Химко”) по регулационен
план на гр. Вършец или кадастрален
район с идентификатор 419 по кадаст-
рална карта на гр. Вършец за следните
имоти:

№ 12961.419.34; 12961.419.136;
12961.419.10; 12961.419.113;
12961.419.11; 12961.419.9;
12961.419.20; 12961.419.117;
12961.419.21; 12961.419.22

- кв. 124 и кв. 125 (ул. „Република” срещу
сградата на бившето „Химко”) по регула-
ционен план на гр. Вършец или кадастра-
лен район с идентификатор 419 по
кадастрална карта на гр. Вършец за след-
ните имоти:

№ 12961.419.87; 12961.419.81;
12961.419.95; 12961.419.97;
12961.419.54; 12961.419.70;

- кв. 2 (района около бивше ТПК) по ре-
гулационен план на гр. Вършец или ка-
дастрален район с идентификатор 422 по
кадастрална карта на гр. Вършец за по-
землен имот № 12961.422.60.

1.2. За град Вършец, кв. Заножене -
всички улици и местности, без долупосо-
чените:

- ул. „Старата река” - цялата;
- ул. „Калето” - цялата;
- ул. „Бор” - цялата;
- ул. „Бреза" - след № 49 и всички четни
номера по нея;
- местностите: „Иваново поле”, „Водо-
пада”, „Китката”, „Редежо”, „Оменячки
дол”, „Селище”, „Сърната”, „Киселица”,

„Филиповци”, „Млачище", „Редежо,
„Прекръске“ , „Грамадата“.

1.3. За всички села на територията на об-
щина Вършец:

● с. Спанчевци - за всички улици;
● с. Драганица - за всички улици, без долу-

посочените:
- ул. 16 - цялата;
- ул. 17 - цялата;
- ул. 19 - цялата;
- ул. 20 - цялата;
- ул. 21 - № 1, № 3, № 13, № 15;
- ул. 22 - цялата;

● с. Черкаски - за всички улици;
● с. Стояново - за всички улици;
● с. Долно Озирово - за всички улици;
● с. Горно Озирово - за всички улици;
● с. Долна Бела речка - за всички улици, без

долупосочената:
- ул. „3" - № 7, № 16, № 18.

● с. Горна Бела речка - за всички улици.

2. Предлагани услуги, включени в такса
битови отпадъци и честота на сметосъби-
рането и сметоизвозването на територията
на община Вършец:

2.1. Сметосъбиране и сметоизвозване на
битови отпадъци;

● Сметоизвозвозване на битови отпадъци от
общ характер – поне един /1/ път седмично за
всеки от кварталите и районите на гр. Вършец
и населените места на територията на община
Вършец - с. Спанчевци, с. Драганица, с. Чер-
каски, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. Горно
Озирово, с. Долна Бела речка и с. Горна Бела
речка (с изключение на изброените в т. II.1);

● Сметоизвозване на растителни отпадъци –
три /3/ пъти месечно за всеки един от кварта-
лите и районите на град Вършец и кв. Зано-
жене;

● Сметоизвозване на растителни отпадъци -
един /1/ път месечно за всяко друго населено
място от община Вършец, съгласно заявка на
кмета или на кметския наместник на съответ-
ното населено място.

2.2. Поддържане на чистотата на терито-
риите за обществено ползване в населе-
ните места в община Вършец.

2.3. Извозване на всякакъв друг вид от-
падък /строителен, покъщнина и други/ се
извършва след заплащане на съответна
такса в Общинска администрация - гр.
Вършец, съгласно решение на Общински
съвет - гр. Вършец.

Кмет на община Вършец
инж. Иван ЛАЗАРОВ

П Р О Т О К О Л № 36
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РЕШЕНИЕ №372
I. Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администра-
ция /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Създава нова точка 6 в „Годишната
програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2013 г.”
с наименование „Замяна на недвижими
имоти общинска собственост по реда на
чл.21, ал. 4 във връзка с чл. 40, ал. 2 от За-
кана за общинската собственост /ЗОС/“,
като в същата се включват следните части
от недвижими имоти:

1.1. 117 кв.м. /сто и седемнадесет кв.м./
от общински поземлен имот с иден-
тификатор 12961.424.263 по кадаст-
ралната карта и кадастрални
регистри на гр. Вършец от 2008 г.,
която площ се заменя с 117 кв.м. /сто
и седемнадесет кв.м./ от поземлени
имоти с идентификатори
12961.424.272 и 12961.424.273 по ка-
дастралната карта и кадастрални ре-
гистри на гр. Вършец от 2008 г.,
собственост на физическите лица
Емилия Асенова Григорова, Валери
Николов Филипов, Валентин Нико-
лов Филипов, Здравка Дамянова Ве-
линова и Димитрана Еленкова.

Замяната на частите от поземле-
ните имоти подробно описани в т.1.1
от настоящото решение да бъде из-
вършена съгласно скицата-схема не-
разделна част от настоящото
решение.

1.2. 28 кв.м. /двадесет и осем кв.м./ от
общински поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.424.263 по кадастрал-
ната карта и кадастрални регистри на
гр. Вършец от 2008 г., която площ се
заменя с 28 кв.м. /двадесет и осем

кв.м./ от поземлен имот с идентифи-
катор 12961.424.264 по кадастрал-
ната карта и кадастрални регистри на
гр. Вършец от 2008 г., собственост на
физическото лице Николина Нико-
лова Николова.

Замяната на частите от поземле-
ните имоти подробно описани в т.1.2
от настоящото решение да бъде из-
вършена съгласно скицата-схема не-
разделна част от настоящото
решение.

1.3. 68 кв.м. /шестдесет и осем кв.м./ от
общински поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.424.263 по кадастрал-
ната карта и кадастрални регистри на
гр. Вършец от 2008 г., която площ се
заменя с 68 кв.м. /шестдесет и осем
кв.м./ от поземлен имот с идентифи-
катор 12961.424.345 по кадастрал-
ната карта и кадастрални регистри на
гр. Вършец от 2008 г., собственост на
физическите лица Ангелина Алек-
сандрова Еленкова, Димитър Стра-
хилов Петров, Петър Страхилов
Петров, Димитрана Петрова Алек-
сандрова, Владимир Петров Страхи-
лов и Мария Петрова Шолева,

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

III. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС
промяната в „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2013 г.” да се обяви
на таблото пред сградата на Общинска ад-
министрация – 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. Станчева, 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 №373
1. Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т.6 и т.23 от ЗМСМА от-
пуска от собствения си бюджет параграф
10-98 сумата от 1 200 /хиляда и двеста/
лева, по 100 /сто/ лева на месец за периода
от юли 2013 г. до месец юни 2014 г. вклю-
чително на Даниел Добрев Баталски, уче-
ник в VI а клас на СОУ „Иван Вазов“ град
Вършец за спечелените от него 2-ро и 3-то
място за 2012 г. и 2013 г. на национален
кръг на състезанието “Spelling Bee”.

2. Стипендията в определения размер да
се изплати от параграф 10-98 от бюджета
на Общински съвет – Вършец на единия
от родителите на Даниел Добрев Батал-
ски.

След влизане в сила на решението, през
месец декември на 2013 г. да бъде преве-
дена сумата от 600 /шестстотин/ лева от
стипендията, като за месеците януари-
юни 2014 г. стипендията се изплаща по
100 /сто/ лева за съответния календарен
месец.

3. Задължава кмета на община Вършец в
седем дневен срок от влизане на реше-
нието в сила, да изплати сумата от 600
/шестстотин/ лева от стипендията, като за
месеците януари - юни 2014 година сти-
пендията се изплаща по 100 /сто/ лева за
съответния календарен месец.

Гласували поименно: “за” – 13– инж.
А. Димитров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И.
Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, 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

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на

Общински съвет – Вършец

З А П О В Е Д № 549/30.10.2013 г.



Уважаема редакция на вестник
„Вършец”,

Пиша Ви с мисли и думи, които из-
лизат дълбоко от сърцето ми.

Чрез Вас искам публично да позд-
равя д-р Александър Найденов – об-
щопрактикуващ лекар и медицинска
сестра Елена Карова, и да изразя иск-
рената си благодарност и признател-
ност към тях.

Д-р Найденов е човек с голямо
сърце, грижи се за много хора в
нашия град. Не щади сили и време, за

да помага на пациентите си, полага
грижи дори и в почивните си дни и в
извън работно време. Винаги е на раз-
положение, винаги отзивчив, лю-
безен, голям професионалист.

Благодаря му от цялата си душа и
сърце.

С настъпващите Коледни и Нового-
дишни празници искам да му поже-
лая крепко здраве, лични и
професионални успехи, и да бъде все
така човечен и отзивчив.

Таска ГРИГОРОВА

Грейнаха празничните светлини на
градската коледна елха във Вършец.

Общинското ръководство, деца и
възрастни се събраха пред сградата
на Общината в 17.30 часа на 2 де-
кември, за да видят как градоначал-
никът инж. Иван Лазаров ще даде
старт да заблестят множеството раз-
ноцветни лампички и звездата на
върха на елхата.

В обръщението си към жителите и
гостите кметът на община Вършец
пожела грейналите празнични свет-
лини на коледната елха да озарят ду-
шите ни, да стоплят сърцата ни, да
ни дарят с повече усмивки и доб-
рота.В празничната програмата
взеха участие момичетата от во-
кална формация „Joy” при СОУ

„Иван Вазов”с художествен ръково-
дител Камен Пунчев и младите му-
зиканти от ученически духов
оркестър „Дефилир” при същото
училище, с диригент Димитър Пеев.

Със запалването на коледните свет-
лини бе даден старт и на празнич-
ните Коледни и Новогодишни
мероприятия, организирани в об-
щина Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Фронтовакът Райко Ташев от бал-
канското село Спанчевци, община
Вършец отбеляза 90-годишен юби-
лей. Не можеш да му дадеш годи-
ните – изглежда с 15-години
по-млад, лицето му е почти без
бръчки, паметта му е запазена, слу-
хът – остър, очила слага само когато
чете.

На рождения си ден бе много раз-
вълнуван от уважението, което му
засвидетелства кметът на селото
Емил Иванов, който лично го почете
с подарък и поздравителен адрес.
Кметът на община Вършец Иван
Лазаров пък му изпрати стенен ча-
совник с надпис. Дядо Райко тол-
кова се трогна, задето са се сетили
за него, че чак се разплака от вълне-
ние.

Райко Ташев е роден на 20.11.1923
г. в Спанчевци. Завършва тогаваш-
ния 3-ти клас и едва 15-годишен за-
минава за София, за да търси
препитание. Чиракува в хотели,
транспортна агенция, тютюнева
фабрика. Казармата кара в София,
взимат го в Бронирани войски като
танкист. По стечение на обстоятел-
ствата войниклъкът му съвпада с

Втората световна война и Райко
участва в Първата фаза на войната
като танкист, стига до Македония,
до Косово поле. Връща се в София и
след кратка почивка І-ва армия
трябва да замине за участие във
Втората фаза на войната, но коман-
дването оставя Райко в поделението
в София да си довърши службата,
тъй като поради здравословни про-
блеми не може да замине отново на
фронта.

След казармата поработва тук-там
в София, а през 1948 г. се връща в
родното Спанчевци, за да се ожени

за момиче от същото село. Започва
да работи като шофьор на лек авто-
мобил в съседните градове Вършец,
Берковица, Монтана, София. Вози
все големци – ръководители на
предприятия, околийски началници,
партийни функционери. Заедно с
повишаването им до централно
ниво, се издига и бай Райко – пар-
тийните величия, които кара, го из-
теглят при себе си, защото му имат
доверие, свикнали са с него, корек-
тен и изпълнителен е. Возил е дълги
години бившия главен редактор на
вестник „Работническо дело” Йор-

дан Йотов, члена на политбюро на
ЦК на БКП ген.Трифон Балкански,
който е и последния му началник
преди пенсионирането. Моля го да
разкаже някои интересни и пикан-
тни случки из живота на бившите
комунистически величия, но дядо
Райко тактично отклонява въпроса
и казва, че дискретността е едно от
основните качества, заради което
началниците са го харесвали, лич-
ният шофьор е длъжен да не издава
секретната информация, която знае.

Райко Ташев държи много да под-
чертае добротата и отзивчивостта на
кмета на с. Спанчевци Емил Ива-
нов, да му благодари за грижите и
човещината, за жеста, че се е сетил
за юбилея му, за подаръците и позд-
равленията.

Вече 65 години неотлъчно до
Райко е съпругата му Надка, която е
на 87 години. Тя е ненадмината май-
сторка на местни специалитети и
втора поредна година печели награ-
дата за най-възрастна участничка в
кулинарната изложба „Постните
гозби на баба”, организирана от
женско сдружение „Тодорини
кукли” в с. Спанчевци в Деня на

християнското семейство.
Райко и Надка са отгледали и из-

учили син и дъщеря - висшисти,
радват се на 3 внуци и 1 правнук,
които живеят в София. В момента
синът им – млад пенсионер се
грижи за тях.

Преди две години дядо Райко
счупва бедрена кост и затова в мо-
мента се придвижва с патерици. Фи-
нансова помощ за операцията му
оказват кметът на селото и Общин-
ският съвет във Вършец, който му
отпуска средства за консумативите.
Поради трудната си подвижност
сега седи повече вкъщи, гледа теле-
визия, най-вече музикални про-
грами, защото обича хубавите
песни, но се интересува живо и от
политиката. Питам го каква е рецеп-
тата да изглежда толкова младолик.
Казва ми, че няма нищо специално.
Никога не е пушил, в кръчма не
влиза, пийва само домашно винце и
ракийка, не се лишава от опред-
елени храни. ”Просто ген и балкан-
ски въздух”, усмихва се
90-годишният фронтовак Райко
Ташев.

Евелина ГЕОРГИЕВА

90-ГОДИШНИЯТ ФРОНТОВАК РАЙКО ТАШЕВ ОТ СПАНЧЕВЦИ
ПОСРЕЩНА РОЖДЕНИЯ СИ ДЕН, ОБГРАДЕН С ОБИЧ И ГРИЖИ

В залата на Общинския музей във
Вършец е експонирана изложбата
„Български орнамент – плетеница
от слова и желания” на нашия съг-
ражданин Мариан Марков – худож-
ник и реставратор. В нея са
показани рисунки, пана и пирогра-
фирани дървени кутии, върху които
присъстват свещени символи от VІ
– ХVІІ век.

Според автора на изложбата,
родът Дуло, създавайки Велика
България, налага специфична орна-
ментика, която количествено и ка-
чествено преобладава пред другите
родове. В предметите от Плиска,
Преслав, Мадара и колекцията
«Камбана» на Мариан Марков се
налага един основен символ - ром-
бът. Много често ромбът е косте-
нурка, като символичното
изображение на костенурката при-
съства в редица ранни и късни ко-
ланни апликации, свещени амулети,
битови, бойни предмети и ритуални
звънчета.

Основополагащата роля на ромба
се гради върху наблюденията на
жреците колобри на звездното небе,
които създават слънчевия и лунен
календар. Българите, а също и
други етноси обожествявали слън-
цето и го олицетворявали като вър-
ховно божество. На територията на
България хиляди са амулетите от
всички култури с орнамент слънце.
Колекцията на Мариан Марков
«Камбана» има 13 броя свещени
амулети – медни и позлатени звън-
чета със символа на слънцето.

Българският орнамент-плетеница
е геометричен – стереометричен
стил на изразяване, наситен с много
енергия, божествена философия и
абстракция. Изложбата на Мариян
Марков включва рисунки, пана и
предмети: медно тънкостенно
звънче, гравирано с ромбове; ком-
плект от отливани бронзови пос-
ребрени звънчета; фрагмент от
сферично, голямо, бронзово звънче

със свещен ромб; голям храмов звъ-
нец, късен, след 10 век, с ромб ор-
намент; костена костенурка с ромб
върху корубата; малки звънчета с
ромбовидна форма; магическа бро-
илка-елбетица; сабя на български
владетел с българска орнаментика;
българска апликация от XIII век;
сребърна тока за колан; орнамент от
дървената врата на църквата Св.
Никола – гр. Охрид; плетеници от

обредни хлябове; геометрични и
стереометрични орнаменти върху
текстилни тъкани, гравюри върху
метал и дървени пирографирани
кутии с плетеници; плетеници,
вградени в инициалните букви и за-
главните карета на старобългарски
книги.

През 2014 г. изложбата ще гостува
в гр. София.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ИЗЛОЖБА „БЪЛГАРСКИ ОРНАМЕНТ –
ПЛЕТЕНИЦА ОТ СЛОВА И ЖЕЛАНИЯ“

ГРЕЙНА КОЛЕДНАТА ЕЛХА В
ЦЕНТЪРА НА ВЪРШЕЦ

Б Л А ГОД А Р Н О С Т
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1 11 22 33 44 55
2 66 77 88 99 1100 1111 1122
3 1133 1144 1155 1166 1177 1188 1199
4 2200 2211 2222 2233 2244 2255 2266
5 2277 2288 2299 3300 3311

5 11 22
6 33 44 55 66 77 88 99
7 1100 1111 1122 1133 1144 1155 1166
8 1177 1188 1199 2200 2211 2222 2233
9 2244 22 2266 2277 2288

9 11 22
10 33 44 55 66 77 88 99
11 1100 1111 1122 1133 1144 1155 1166
12 1177 1188 1199 2200 2211 2222 2233
13 2244 2255 2266 2277 2288 2299 3300
14 3311

14 11 22 33 44 55 66
15 77 88 99 1100 1111 1122 1133
16 1144 1155 1166 1177 1188 1199 00
17 11 2222 2233 2244 2255 2266 2277
18 2288 2299 3300

18 11 22 33 44
19 55 66 77 88 99 1100 1111
20 1122 1133 1144 1155 1166 1177 1188
21 1199 2200 2211 2222 2233 2244 2255
22 2266 2277 2288 2299 3300 3311

22 11
23 22 33 44 55 66 77 88
24 99 11 11 1122 1133 1144 1155
25 1166 1177 1188 1199 2200 2211 2222
26 2233 2244 2255 2266 2277 2288 2299
27 3300

27 11 22 33 44 55 66
28 77 88 99 1100 1111 1122 1133
29 1144 1155 1166 1177 1188 1199 2200
30 2211 2222 2233 2244 2255 2266 2277
31 2288 2299 3300 3311

31 11 33
32 44 55 77 88 99 1100
33 1111 1122 1133 1144 1155 1166 1177
34 1188 1199 2200 2211 2222 2233 2244
35 2255 2266 2277 2288 2299 3300 3311

36 11 22 33 44 55 66 77
37 88 99 1100 1111 1122 1133 1144
38 1155 1166 1177 1188 1199 2200 2211
39 2222 2233 2244 2255 2266 2277 2288
40 2299 3300

40 11 22 33 44 55
41 66 77 88 99 1100 1111 1122
42 1133 1144 1155 1166 1177 1188 1199
43 2200 2211 2222 2233 2244 2255 2266
44 2277 2288 2299 3300 3311

44 11 22
45 33 44 55 66 77 88 99
46 1100 1111 1122 1133 1144 1155 1166
47 1177 1188 1199 2200 2211 2222 2233
48 2244 2255 2266 2277 2288 2299 3300

49 11 22 33 44 55 66 77
50 88 99 1100 1111 1122 1133 1144
51 1155 1166 1177 1188 1199 2200 2211
52 2222 2233 2244 2255 2266 2277 2288
53 2299 3300 3311

1
2 66 77
3 3311 4411 11
4 0022 1122 22
5 7722 8822 22

11 22 33 44 55
88 99 0011 1111 2211
5511 6611 7711 8811 9911
2222 3322 4422 5522 6622
9922 0033 1133

5
6 33 44 55 66 77
7 0011 1111 2211 3311 4411
8 7711 8811 9911 0022 1122
9 4422 22 6622 7722 8822

11 22
88 99
5511 6611
2222 3322

9
10 33
11 0011 11
12 7711 11
13 4422 22
14 1133

11 22
44 55 66 77 88 99
1111 2211 3311 4411 5511 6611
8811 9911 0022 1122 2222 3322
5522 6622 7722 8822 9922 0033

14 11 22 33
15 77 88 99 0011
16 4411 5511 6611 7711
17 11 2222 3322 4422
18 8822 9922 0033

44 55 66
1111 2211 3311
8811 9911 00
5522 6622 7722

18
19 55 66
20 2211 3311 11
21 9911 0022 22
22 6622 7722 22

11 22 33 44
77 88 99 0011 1111
4411 5511 6611 7711 8811
1122 2222 3322 4422 5522
8822 9922 0033 1133

22
23 22 33 44 55 66
24 99 11 11 2211 3311
25 6611 7711 8811 9911 0022
26 3322 4422 5522 6622 7722
27 0033

11
77 88
4411 5511
1122 2222
8822 9922

27
28 77
29 4411 11
30 1122 22
31 8822 22

11 22 33 44 55 66
88 99 0011 1111 2211 3311
5511 6611 7711 8811 9911 0022
2222 3322 4422 5522 6622 7722
9922 0033 1133

31
32 44 55 77
33 1111 2211 3311 4411
34 8811 9911 0022 1122
35 5522 6622 7722 8822

11 33
88 99 0011
5511 6611 7711
2222 3322 4422
9922 0033 1133

36 11 22
37 88 99 11
38 5511 6611 11
39 2222 3322 22
40 9922 0033

33 44 55 66 77
0011 1111 2211 3311 4411
7711 8811 9911 0022 1122
4422 5522 6622 7722 8822

40 11 22 33
41 66 77 88 99 0011
42 3311 4411 5511 6611 7711
43 0022 1122 2222 3322 4422
44 7722 8822 9922 0033 1133

44 55
1111 2211
8811 9911
5522 6622

44
45 33
46 0011 11
47 7711 11
48 4422 22

11 22
44 55 66 77 88 99
1111 2211 3311 4411 5511 6611
8811 9911 0022 1122 2222 3322
5522 6622 7722 8822 9922 3300

49 11 22 33 44
50 88 99 0011 1111
51 5511 6611 7711 8811
52 2222 3322 4422 5522
53 9922 0033 1133

55 66 77
2211 3311 4411
9911 0022 1122
6622 7722 8822

40 9922 0033 44 7722 8822 9922 0033 1133 48 4422 225522 6622 7722 8822 9922 3300 53 9922 0033 1133


