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На 6 януари жителите и гостите на
Вършец станаха съпричастни с голе-
мия християнски празник Богоявле-
ние (Йордановден). Според
народното поверие през нощта
срещу Богоявление небето се отваря
и всеки, който види чудото, ще по-
лучи от Бог това, което си пожелае.
Вярва се още, че тогава спира водата,
пречиства се, след което придобива
голяма сила.

След като преди две години, след

близо 40-годишно прекъсване, по
инициатива на кмета на общината
инж. Иван Лазаров бе възобновен
ритуалът по спасяване на Светия
Кръст и отслужване на Богоявленски
водосвет при „Банския вир” в бли-
зост до Минералната чешма, за трета
поредна година Община Вършец и
Църковното настоятелство при храм
„Св. Георги” организираха отслуж-
ването на водосвет на същото място.

На събитието присъстваха кметът
на общината инж. Иван Лазаров,
зам.-кметът Петър Стефанов, секре-
тарят на общината инж. Даниела То-
дорова, много жители и гости на
града, дошли да наблюдават изваж-
дането на Кръста и да си вземат све-
тена вода за вкъщи.

Водосветът бе отслужен от енорий-
ския свещеник на град Вършец све-
щеноиконом Петко Балджиев,
заедно с църковния хор при храма.

Кметът на общината честити праз-
ника на всички именници, които
празнуват на днешния ден, и тъй
като смисълът на празника е духов-
ното пречистване, той пожела на
присъстващите и на себе си да за-
почнем Новата 2014 година с пре-

чистени души и мъдри помисли.
В слънчевия и безснежен януарски

ден смелчаците за изваждането на
сребърния кръст от студените води
на реката бяха двама. По-късно към
тях се присъедини и трети плувец,
но за съжаление кръстът не бе наме-
рен и изваден. Наложи се свещени-
кът да хвърли втори път дървено
разпятие, за да се спази ритуала.
Според отец Балджиев този преце-
дент не носи лоша поличба за града.
За да извадят втория кръст, в реката
се хвърлиха двама участници, като
щастието се усмихна на 24- годиш-
ния Николай Трифонов от кв. Зано-
жене, в момента безработен.

Според народното поверие този,
който пръв извади от реката хвърле-
ния от свещеника Кръст, през цялата
година ще бъде здрав и късметлия.
Николай получи и парична награда
от 50 лева, връчена му лично от
кмета на общината инж. Иван Лаза-
ров.

Най-малкият участник в ритуала по
спасяване на Кръста тази година бе
13-годишният Атанас, ученик в СОУ
„Иван Вазов” – гр. Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВОДОСВЕТ И РИТУАЛ ПО СПАСЯВАНЕ
НА СВЕТИЯ КРЪСТ НА ЙОРДАНОВДЕН

Публичното обсъждане на про-
екта за бюджет на Община Вършец
за 2014 г. се проведе на 24.01.2014
г. в Конферентната зала на СПА
хотел „Съни Гардън”. На съби-
тието присъстваха кметът на об-
щината инж. Иван Лазаров,

председателят на Общинския съвет
инж. Анатоли Димитров, зам-кме-
тът Петър Стефанов, секретарят на
общината инж. Даниела Тодорова,
служители от Общинска админист-
рация, общински съветници –
председатели на Постоянни коми-

сии към Общински съвет - Вър-
шец, граждани. Обществеността
на Вършец и общината не прояви
особен интерес към проектобю-
джета, затова присъствието й бе
твърде слабо.
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ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2014 Г.

На 21 декември 2013 г. с тържест-
вена церемония и водосвет, отслу-
жен от енорийския свещеник на
Вършец свещеноиконом Петко Бал-
джиев, кметът на община Вършец
инж. Иван Лазаров официално
откри новия Център за настаняване
от семеен тип на лица с физически
увреждания в град Вършец (ЦНСТ),
реализиран по проект BG051PO001-
5.2.13 – 0024-С0001 „Нова социална
услуга „Център за настаняване от
семеен тип на лица с физически ув-
реждания” в град Вършец”.

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.

На официалната церемония при-
състваха зам.-кметът на общината
Петър Стефанов, секретарят на об-
щината Даниела Тодорова - ръково-
дител на екипа по проекта,
председателят на Общински съвет
Вършец инж. Анатоли Димитров,
Тодор Кънчев – председател на Пос-
тоянната комисия по Бюджет и фи-
нанси към ОбС, служители от ОбА
и персоналът на ЦНСТ.

В Центъра ще бъдат настанени 15
лица над 18-годишна възраст с фи-
зически увреждания, чакащи наста-
няване в специализирана
институция; лица с физически ув-
реждания, изведени от специализи-
рани институции за стари хора и
възрастни хора с увреждания, и лица
с физически увреждания, за които е
налице риск от институционална
грижа, с оценена нужда от цялата
област Монтана. Вече са настанени
10 лица с физически увреждания, за
които се грижи специално обучен
персонал.

ЦНСТ предлага на домуващите
среда за живот, близка до семейната,

при която лицата с увреждания ще
получават необходимата им индиви-
дуализирана грижа и подкрепа за во-
дене на относително самостоятелен
и независим живот. За целта е из-
градена подходяща и ефективна со-
циална инфраструктура за
предоставяне на социалната услуга,
като е извършен основен ремонт и
цялостно обзавеждане на първия
етаж от сградата на бившата детска
ясла във Вършец, съгласно прави-
лото за кръстосано финансиране от
Европейски фонд за регионално раз-
витие.

Във връзка с функционирането на
новата услуга е създадена заетост за
14 лица от общината.

Продължителността на проекта е
17 месеца, като след приключването
му предоставянето на социалната
услуга ще продължи чрез премина-
ването й в делегирана от държавата
дейност.

Общата стойност на проекта е 203
239, 52 лева. Разходите за предоста-
вяне на услугата за период от 14 ме-
сеца са в размер на 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 община
Вършец.

Обзавеждането и оборудването на
ЦНСТ възлиза на 20 000 лева, пред-
оставени от бюджета на общината.
Изпълнител на обекта е ЕТ “НИК –
Николина Василева” – гр. Вършец.

По време на официалната церемо-
ния, кметът на Вършец инж. Иван
Лазаров съобщи, че намеренията на
Общината са през следващата го-
дина и вторият етаж от сградата на
бившата детска ясла да бъде ремон-
тиран и включен в нов социален
проект, финансиран по Оператив-
ните програми на Европейския
съюз.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ОТКРИ „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 човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд

На 10.01.2014 г. в конферентната
зала на СПА хотел „Съни гардън” -
Вършец се проведе встъпителна пре-
сконференция по проект №
2007СВ16IРО006-2011-2-13 „Тради-
ция, природа и култура – разнооб-
разието и приликата ни обединяват”,
финансиран от Програмата за тран-
сгранично сътрудничество по Ин-
струмента за предприсъединителна
помощ България - Сърбия.

Проект № 2007СВ16IРО006-2011-
2-13, Договор No РД-02-29-
363/01.11.2013 г. е финансиран по
Приоритет 1: Развитие на дребнома-
щабна инфраструктура, 1.3.Техни-
ческа помощ за подготовка на
проекти от Програмата.

Водещ партньор е “Организация за
туризъм и култура ” – гр. Сокобаня,
Сърбия, а партньор: Сдружение
“Местна инициативна група – Вър-
шец” – гр. Вършец.

Проектът е на обща стойност 68
770, 47 евро, разделена в два бю-
джета: бюджет на “МИГ Вършец” –
34 310, 68 евро и бюджет на “ОТК
Сокобаня” – 34 459, 79 евро.

Срок за изпълнение на проекта: 12
месеца.

Общата цел на проекта е да се пос-
тигне устойчиво развитие в тран-
сграничния район, чрез създаване
общи нови туристически продукти и

атракции.
Конкретни цели:

- преобразуване на културното и
природно наследство;

- повишаване на сътрудничест-
вото и комуникацията на по-ви-
соко ниво в региона;

- повишаване на атрактивността
и конкурентното предимство в
трансграничния регион, чрез
създаване на нови туристически
продукти от двете страни на
границата.

Проектът ще реализира дейности
по изработването на работни и тех-
нически проекти в двата партньор-

ски града: изготвяне на проект за ре-
организация на земята в Сокобаня в
блок „Врело”; изготвяне на докумен-
тите за проект „Палео парк във Вър-
шец”; изготвяне на документите за
проект за лятна сцена в Сокобаня.

Участници и гости на събитието
бяха кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров, зам.- кметът Петър
Стефанов, общински съветници,
служители на Община Вършец, еки-
път по проекта от двете организации
и активни граждани от местната об-
щност.

Таня ПЕТРОВА
Председател на УС на МИГ

ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ТРАДИЦИЯ, ПРИРОДА И
КУЛТУРА – РАЗНООБРАЗИЕТО И ПРИЛИКАТА НИ ОБЕДИНЯВАТ”
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Празникът на жените, акуширали

при поемането на първата глътка
въздух, отбелязаха с много настрое-
ние, песни, танци, награди и изне-
нади в с.Долно Озирово. С
благодарност към местните жени,
които изпълниха салона на читали-
щето, кметът на селото Ангел Пет-
ров даде старт на тържеството.
Наздравицата за здраве и дълголетие
бе предшествана с ритуалното изми-
ване със сапун на ръцете на най-въз-
растната баба - Надка Орозова.
Най-младата баба Снежана Зарчева
наричаше за безпроблемно раждане
на бъдещите майки според народ-
ната традиция. Кметът връчи под-
аръци и грамоти на двете жени, а за
най-стилна баба единодушно бе
определена Надя Миткова.

Над 100 жители на селото се хва-
наха на празничното хоро, като тан-
ците не спряха цяла вечер. Така
жените доказаха, че все още не се
дават на по-младите в танците и за-
бавленията, както и че духът няма
възраст. Кметът г-н Ангел Петров
избра Бабин ден, за да обяви и своята
инициатива - създаването на фол-
клорен танцов състав от жители на
селото. Първоначално бъдещите хо-
роводци ще разучават вече позабра-

вени местни хора, редом с добре поз-
натите такива, а впоследствие удо-
волствието от хорото може да се
продължи и в поставянето на харак-
терни за селото и района танци.
Апетитът идва с яденето, а хората от
селото с такова желание се включват
във всяка инициатива, така че съм
убеден в реализацията на идеята,
споделя кметът. Тя бе приета с апло-
дисменти и още същата вече бе на-
срочена дата за първата сбирка на
танцьорите.

Вечерта продължи с импровизации
на песни, стихове, сътворени специ-
ално за Бабинден, комедийни сцени

с битова тематика, които вдигнаха
градуса на настроението заради са-
мородния талант на местните жи-
тели. Всеки повод за празник хората
в селото посрещат така - заедно.
Традициите тук се съхраняват с яс-
ното съзнание, че децата и внуците
трябва да помнят българското, за-
щото макар и част от обединена Ев-
ропа, ние сме уникални с едно -
бащиното огнище. Така наздрави-
ците и за млади, и стари, не стихнаха
цяла вечер - както и пожеланията за
още повече деца и поводи за радости
- и в делник, и в празник.

Елена ПЕТРОВА

Танцов маратон в с. Долно Озирово на празничния Бабинден

В новогодишната нощ стотици хора
се събраха на централния градски
площад във Вършец и посрещнаха
заедно Новата година.

Небето над града се освети от кра-
сиви цветни фойерверки и светещи
летящи фенери.

Кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров поздрави празнува-
щите на площада и пожела на всички
жители и гости на града здраве, бла-
гополучие и късмет през Новата
2014 година.

По традиция присъстващите опи-
таха от новогодишната баница и чер-

веното вино, осигурени от ЕТ
„Христо Тачев” - Вършец и лично от
кмета на общината.

За народното веселие се погрижиха
Духов оркестър „Вършец” с ръково-
дител Димитър Пеев и танцов състав
„Фолклорна китка” при НЧ „Христо
Ботев 1900” – гр. Вършец с хореог-
раф Невена Стоянова.

На площада бе запален буен огън,
извиха се народни хора, на които се
хванаха много от празнуващите на
открито.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪРШЕЦ ПОСРЕЩНА НОВАТА
2014 ГОДИНА С ФОЙЕРВЕРКИ И

СВЕТЕЩИ ЛЕТЯЩИ ФЕНЕРИ

Иновативен подход в изучаването и
представянето на своите знания по
английски език предложи за поредна
година СОУ „Иван Вазов”, гр. Вър-
шец. Близо два месеца ученици от
9б клас с преподавател по английски
език Елена Петрова работиха по из-
готвянето на англоезичен филм с ту-
ристическа тематика. В 30-минутния
филм са представени както едни от
най-често посещаваните обекти в
страната, така и част от не толкова
популярни такива в световен мащаб.
Така, редом до Белоградчишките
скали, Перперикон, Водопадите в
Крушуна, Казанлъшката гробница,
пещерите Магура и Леденика и
други, се нареди и Вършец.

Все по-упорито възвръщащ славата
си на туристическа перла на Северо-
запада, градът е представен като ат-
ракция и СПА дестинация за хора от
всякакъв произход и с различни въз-
можности. Това е първият опит на
местните ученици от езиковата пара-
лелка да представят града си пред
потенциални туристи от чужбина и
сами да преценят какво си струва да
им покажат.

По интересен и разчупен начин
младежите вплетоха картина, звук и

слово за реализация на проекта,
представен пред училищното ръко-
водство и учениците от всички пара-
лелки с изучаване на английски език
в гимназията. Всички получиха като
подарък и специално издадената за
представянето на филма цветна бро-
шура на град Вършец. Тя е изготвена
отново от инициаторите и също е на
английски език. В нея са включени
първият в България паметник на рус-
кия бард Владимир Висоцки, обла-
городеният и поддържан от местна
инициативна група водопад Райски

кът, местни кътчета и хотели за
отдих и други. Проектът за брошура
ще бъде подарен на Община Вършец
от децата и техния ръководител, като
част от възможно рекламиране на
града ни при необходимост.

Филмът може да бъде видян на ин-
тернет страницата на училището, за-
едно с всички иновативни начини за
засилване на интереса към изучаване
езика на Шекспир, реализирани с
инициативни ученици и преподава-
телите им.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Вършец зае достойно място сред българските туристически
перли в англоезичен филм на гимназисти от СОУ „Ив. Вазов”

продължава от 1 стр. >>>
Мултимедийна презентация на по-

ректобюджета направи кметът на об-
щината, в която освен рамката на
проектобюджета, бе представена и
обща информация за община Вър-
шец, отчет на бюджета за изминалата
2013 година, отчет за задълженията с
над 1 000 лв. на юридически лица към
31.12.2013 г., справка за внесения и
дължим туристически данък по
обекти, целите на бюджет 2014,
средства за постигане на целите, бю-
джет 2014 г. и проектите, финанси-
рани по различни програми, по които
Общината работи.

През финансовата 2014 г.Общинска
администрация се е постарала да из-
готви един реалистичен проектобю-
джет, който ще бъде внесен за
обсъждане и приемане от Общинския
съвет. Приходната му част (в частта
местни приходи) е леко завишена
спрямо изпълнението на отчета за
миналата година (с 2 % ), което спо-
ред кмета е напълно постижимо и из-
пълнимо. Въпреки финансовата криза
и трудностите, Общината разчита на
по-голямата събираемост на собстве-
ните приходи.

Основните цели на проекта за бю-
джет 2014 г. са: повишаване събирае-
мостта на вземанията и оптимизация
на разходите за местни дейности;
контрол върху доставчиците на ус-
луги; създаване на организация за из-
пълнение на проектите по
европейски програми на територията
на община Вършец, оптимизация и
контрол на управлението на общин-
ската собственост; умно планиране
на инвестиционните намерения на
Община Вършец за дейности с ус-
тойчив и положителен ефект; подоб-
ряване на бизнес средата и създаване
на устойчив диалог с местния бизнес
и жителите на Община Вършец; под-
готовка за създаване на стратегии за
образованието, стратегия за туризма
и Програма за развитие на Община
Вършец за периода 2014-2020 г.

През 2014 г. не се предвижда увели-

чение на такса битови отпадъци и
таксата за детски градини.

Бюджетът на общината за 2014 го-
дина е 5 274 600 лева. Приходната
част е в съотношение 49.8 % приходи
от държавата и 50.2 % приходи с об-
щински характер, което в абсолютни
стойности е 2 625 247 лв. към 2 649
353 лв. Съответно и предвидените
разходи за държавни дейности са в
размер на 2 625 247 лв., а разходите
за местни дейности – 2 649 353 лв.

Инвестиционната програма на Об-
щината за 2014 година включва капи-
талови разходи в размер на 871 403
лв., предвидени за основен ремонт на
обекти, придобиване на дълготрайни
материални активи и придобиване на
нематериални дълготрайни активи.
През 2014 г. е предвиден ремонт на
ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Хи-
саря", ул. "Харалампи Генчев", ре-
монт тротоари на ул. "Цар Симеон",
ремонт площадно пространство в кв.
Заножене, довършване на обслуж-
ваща сграда на спортния сектор в
парка, закупуване на пътнически бус
за транспортно обслужване на насе-
лението от селата на общината, из-
граждане на напоителна система за
"Слънчева градина", ремонт на сгра-
дата на Медицински център, ремонт
на басейна в с. Спанчевци, ремонт на
фонтана в централната градска част,
изграждане на претоварна станция за
твърди битови отпадъци, с цел нама-
ляване на разходите за тази дейност и
др. обекти.

Планираната сума от туристически
данък за 2014 г. възлиза на 40 000
лева.

Очаква се инвестициите по проек-
тите, които Общината изпълнява през
2014 г. по Оперативни програми на
Европейския съюз да са в размер на
10 млн. лева.

Проектът на бюджета ще бъде вне-
сен за разглеждане и утвърждаване на
заседание на Общински съвет Вър-
шец, което ще се проведе през месец
февруари.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2014 Г.

Уважаема редакция на вестник
„Вършец”,

Чрез Вас искам публично да изкажа
голямата си благодарност и искре-
ната си признателност към нашите
съграждани Таня Дилова, Надя Гео-

ргиева, Васил Крумов и съпругата
му Данчето, Иван Бориславов, съ-
седа ми Румен Белоречки, които без-
користно и доброволно помагат на
мен и на дъщеря ми Росица да се
справим в трудни мигове от нашия

живот.
Благодаря им от цялата си душа и

сърце за тяхната човечност и отзив-
чивост. Желая им здраве и всичко
най-хубаво през Новата 2014 година.

Таска ГРИГОРОВА

Писма на читателите:

ЗА ДОБРИТЕ ХОРА – ДОБРА ДУМА

Редакцията на Общински вестник
„Вършец“ поздравява новородените
бебета:

Боян Цветков Цветков, роден на
03.12.2013 г.

Октавия Боянова Ванчева, ро-
дена на 11.12.2013 г.

Санна Николаева Илиева, ро-
дена на 14.12.2013г.

Вероника Любкова Миладинова,
родена на 16.12.2013 г.

Георги Димитров Петков, роден
на 18.12.2013 г.

Денислав Калинов Найденов,
роден на 20.12.2013 г.

Симона Каменова Кръстева, ро-
дена на 20.12.2013 г.

Асен Каменов Кръстев, роден на
20.12.2013 г.

Мирослава Виолетова Илиева,
родена на 23.12.2013 г.

Тихомир Илианов Цветанов,

роден на 25.12.2013 г.
Елена Мариянова Ненкова, ро-

дена на 28.12.2013 г.
Диан Бисеров Мирчев, роден на

01.01.2014 г.
Мария Каменова Дайчева, ро-

дена на 06.01.2014 г.
На бебетата и техните семейства

– ЧЕСТИТО!
Желаем им много здраве и сбъд-

нати мечти!

Поздрав към новородените деца в община Вършец
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 39
Днес, 20.12.2013 г. (петък) от 14:00 ч, на основа-

ние чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Пра-
вилника за организация и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с Общинската администрация, за ман-
дата 2011-2015 г. се проведе заседание на
Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на
Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 11 положили клетва об-
щински съветници. Отсъстват д-р Б. Бонев и инж.
И. Цакански

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 община Вършец, инж. агр. Д. Тодо-
рова – секретар на община Вършец, А.Тошев-Ди-
ректор Дирекция „СА“, К. Тачева – директор на
Дирекция „ОА”, Е. Георгиева-гл. експерт „ИО“ и
граждани.

Заседанието беше открито и ръководено от инж.
Анатоли Димитров – Председател на Общински
съвет -Вършец.

Във връзка с постъпила допълнителна докладна
записка с Вх.№ 634 от инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец на 19.12.2013 г., председателят на
Общински съвет - Вършец –инж. Анатоли Димит-
ров, на основание чл.57 ал.1 и ал. 2 т.2 от Правил-
ника за организацията и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с Общинската администрация за ман-
дата 2011 – 2015 г., предложи допълнение в
дневния ред:

1. Вземане на Решение за включване в дневния
ред като т.1 постъпила докладна записка с Вх.№
634 на 19.12.2013 година от инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец.

2. Всички точки от дневния ред с номер от 1 до 13
стават с номера от 2 до 14.

3. Дневният ред става от 14 точки.
Гласували: “за” – 11–“против” – няма; “въз-

държали се” – няма
ПРИЕМА СЕ.

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

ладна записка Вх. №634/19.12.2013 г. за издаване
на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция по Договор за отпускане на
финансова помощ № 12/321/01457 от 19.12.2013 по
мярка 321 за Проект „Строителство и реконструк-
ция на вътрешна водопроводна мрежа в част от на-
селените места на община Вършец и
рехабилитация на общински път”, сключен между
Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплаща-
телна агенция.

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

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. №604/09.12.2013 г. за замяна на
недвижими имоти по реда на чл. 21, ал. 4 във
връзка с чл. 40, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Закона за об-
щинската собственост, във връзка с чл. 199, ал. 1
от Закона за устройство на територията и чл.5 6, ал.
1, т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управ-
ление и разпореждане с общинска собственост на
община Вършец за реализиране на имот публична
общинска собственост - Улица за подход до
градски стадион гр. Вършец.

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

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. №605/09.12.2013 г. за учредяване
право на прокарване по реда на чл. 193, ал. 1 от
ЗУТ през общински поземлени имоти с идентифи-
катори 12961.48.18, 12961.54.8 и 12961.57.240 за
изграждане на трасе за ел. захранване на поземлен
имот с идентификатор 12961.57.546 по КК и КР на
гр. Вършец от 2008 г., собственост на Стоян Анге-
лов Ташев.

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

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. №606/09.12.2013 г. за учредяване
право на прокарване по реда на чл. 193, ал. 1 от
ЗУТ през общински поземлен имот с идентифика-
тор 12961.51.124 за изграждане на трасе за ел. за-
хранване на поземлен имот с идентификатор
12961.51.457 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г.,
собственост на Галя Христова Попова.

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

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. №607/09.12.2013 г. за провеж-
дане на публичен търг с явно наддаване по реда на
ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за
отдаване под наем на недвижими имоти частна об-
щинска собственост, представляващи земеделски
земи с НТП ливади, ниви, храсти, зеленчукови кул-
тури, изоставени трайни насаждения, други сел-
скостопански територии и овощни градини,
находящи се на територията на всички землищата
в населените места на община Вършец

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

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№608/09.12.2013 г. за провеждане
на публичен търг с явно наддаване за продажба на
2 броя поземлени имота /земеделски земи/, нахо-
дящи се в землището на гр. Вършец, община Вър-
шец, област Монтана в изпълнение на „Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2013 г.“ на община Вър-
шец.

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

7. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 622/10.12.2013 г. за отмяна на
Решение № 199 от протокол № 26/28.10.2008 г., и
вземане на ново решение за обезщетяване на собст-
веници, заплатили земеделска земя на община Вър-
шец и същата впоследствие възстановена от ОС
„Земеделие и гори“ гр. Вършец или със съдебни
решения на бившите собственици.

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

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №610/09.12.2013 г.; №611/09.12.2013
г.; №612/09.12.2013 г.; №613/09.12.2013 г.;
№614/09.12.2013 г.; №615/09.12.2013 г.;
№616/09.12.2013 г.; №617/09.12.2013 г.;
№618/09.12.2013 г и №619/09.12.2013 г. за предос-
тавяне 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

9. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№623/10.12.2013 г. за актуализа-
ция на бюджета на община Вършец за 2013 година.

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

10. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 624/10.12.2013 г. за приемане
на план-сметки, включващи необходимите разходи
за дейностите по третиране на битови отпадъци и
почистване на площи за обществено ползване на
територията на община Вършец за 2014 година.

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

11. Разглеждане и приемане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 609/09.12.2013 г. за приемане
на бюджетен календар за разработване на проекто-
бюджета на община Вършец за 2014 година.

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

12. Разглеждане и приемане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 627/12.12.2013 г. за отпускане
на финансова помощ за Лазар Алипиев Лазаров,
ученик от XI б клас- СОУ „Иван Вазов“ град Вър-
шец.

Докладва: Олга Яничкова - председател на
ПК по ОКМДС

13. Разглеждане и приемане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 626/12.12.2013 г. за отпускане
на финансова помощ за нуждите на „Медицински
център Вършец“ ЕООД

Докладва: д-р Румяна Дамянова - председател
на ПК по ЗСПЕ

14. Изказвания, питания, становища и предложе-
ния на гражданите.

Промяна в кворума: влиза д-р Б. Бонев. Общо
12 общински съветници.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за орга-
низацията и дейността на Общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация за мандата 2011 –
2015 г., дневния ред бе приет единодушно: 12 гласа
“за”, “против” – няма; “въздържали се” – няма.

Общински съвет – Вършец прие следните реше-

ния:

РЕШЕНИЕ №377
Относно: Издаване на запис на заповед от об-

щина Вършец в полза на ДФ „Земеделие” – Раз-
плащателна агенция, обезпечаваща авансово
плащане по договор № 12/321/01457 от 19.12.2013
по мярка 321 за Проект „Строителство и рекон-
струкция на вътрешна водопроводна мрежа в част
от населените места на община Вършец и рехаби-
литация на общински път”, сключен между Об-
щина Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и договор за отпускане
на финансова помощ № 12/321/01457 от 19.12.2013
по мярка 321 за Проект „Строителство и рекон-
струкция на вътрешна водопроводна мрежа в част
от населените места на община Вършец и рехаби-
литация на общински път”, сключен между Об-
щина Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, седалище и адрес на управление гр.
София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛ-
СТАТ 121100421, идентификационен номер по
ДДС № BG121100421, представляван от изпълни-
телния директор Мирослав Николов Николов, Об-
щинският съвет

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Вършец да

подпише Запис на заповед, без протест и без раз-
носки, платима на предявяване в полза на ДФ „Зе-
меделие” – Разплащателна агенция в размер на
1 972 050, 62 лева (един милион деветстотин се-
демдесет и две хиляди нула петдесет лева и шест-
десет и две стотинки) за обезпечаване на 110 % от
авансовото плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 12/321/01457 от 19.12.2013 по
мярка 321 за Проект „Строителство и реконструк-
ция на вътрешна водопроводна мрежа в част от на-
селените места на община Вършец и
рехабилитация на общински път”, сключен между
Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплаща-
телна агенция.

2. Възлага на кмета на община Вършец да под-
готви необходимите документи за получаване на
авансовото плащане по договор № 12/321/01457 от
19.12.2013 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция.

Гласували поименно: “за” – 12– 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 и д-р Р. Дамя-
нова“против” – няма; “въздържали се” – няма.

Промяна в кворума: влиза инж. И. Цакан-
ски. Общо тринадесет общински съветника.

РЕШЕНИЕ №378
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 4 и ал. 5, във
връзка с чл. 40, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Закона за об-
щинската собственост, и чл. 199, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, и чл. 56, ал. 1, т. 2 от
Наредбата за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост на община
Вършец, взема решение за замяна на недвижими
имоти, както следва:

1. Община Вършец заменя 127 кв.м. /сто дваде-
сет и седем кв.м./ от общински поземлен имот с
идентификатор 12961.424.363 по кадастралната
карта и кадастрални регистри на гр. Вършец от
2008 г., със 127 кв.м. /сто двадесет и седем кв.м./ от
поземлени имоти с идентификатори 12961.424.272
и 12961.424.273 по кадастралната карта и кадаст-
рални регистри на гр. Вършец от 2008 г.., собстве-
ност на физическите лица Емилия Асенова
Григорова, Валери Николов Филипов, Валентин
Николов Филипов, Здравка Дамянова Велинова и
Димитрана Еленкова.

2. Замяната на частите от поземлени имоти, под-
робно описани в т. 1 от настоящото решение се из-
вършва въз основа на предварителното съгласие на
физическите лица, съсобственици на имотите Еми-
лия Асенова Григорова, Валери Николов Филипов,
Валентин Николов Филипов, Здравка Дамянова
Велинова и Димитрана Еленкова, съгласно ски-
цата-схема приложена към предварителното съгла-
сие, неразделна част от настоящото решение.

3. Упълномощава кмета на община Вършец, след
влизане в сила на решението да сключи договор за
замяна на частите от поземлените имоти, подробно
описани в т. 1 от настоящото решение между об-
щина Вършец и физическите лица Емилия Асе-
нова Григорова, Валери Николов Филипов,
Валентин Николов Филипов, Здравка Дамянова
Велинова и Димитрана Еленкова, собственици на
поземлени имоти с идентификатори 12961.424.272
и 12961.424.273 по кадастралната карта и кадаст-
рални регистри на гр.Вършец от 2008 г.

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. Дамя-
нова и инж. И. Цакански “против” – няма; “въз-
държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ №379
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 4 и ал. 5, във
връзка с чл. 40, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Закона за об-
щинската собственост и чл. 199, ал. 1 от Закона за
устройство на територията и чл. 56, ал. 1, т. 2 от На-
редбата за реда на придобиване, управление и раз-
пореждане с общинска собственост на община
Вършец, взема решение за замяна на недвижими
имоти, както следва:

1. Община Вършец заменя 28 кв.м. /двадесет и
осем кв.м./ от общински поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.424.363 по кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Вършец от 2008 г., със
28 кв.м. /двадесет и осем кв.м./ от поземлен имот с
идентификатор 12961.424.264 по кадастралната
карта и кадастрални регистри на гр. Вършец от
2008 г., собственост на физическото лице Николина
Николова Николова.

2. Замяната на частите от поземлени имоти, под-
робно описани в т. 1 от настоящото решение се из-
вършва въз основа на предварителното съгласие,
дадено от физическото лице, собственик на имота
Николина Николова Николова, съгласно скицата-
схема приложена към предварителното съгласие
неразделна част от настоящото решение.

3. Упълномощава кмета на община Вършец, след
влизане в сила на решението да сключи договор за
замяна на частите от поземлените имоти, подробно
описани в т. 1 от настоящото решение между об-
щина Вършец и физическото лице Николина Ни-
колова Николова, собственик на поземлен имот с
идентификатор 12961.424.264 по кадастралната
карта и кадастрални регистри на гр. Вършец от
2008 г.

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. Дамя-
нова и инж. И. Цакански “против” – няма; “въз-
държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ №380
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 4 и ал. 5, във
връзка с чл. 40, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Закона за об-
щинската собственост, и чл. 199, ал.1 от Закона за
устройство на територията, и чл. 56, ал. 1, т. 2 от
Наредбата за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост на община
Вършец, взема решение за замяна на недвижими
имоти, както следва:

1. Община Вършец заменя 68 кв.м. /шестдесет и
осем кв.м./ от общински поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.424.363 по кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Вършец от 2008 г., със
68 кв.м. /шестдесет и осем кв.м./ от поземлен имот
с идентификатор 12961.424.345 по кадастралната
карта и кадастрални регистри на гр. Вършец от
2008 г., собственост на физическите лица Ангелина
Александрова Еленкова, Димитър Страхилов Пет-
ров, Петър Страхилов Петров, Димитрана Петрова
Александрова, Владимир Петров Страхилов и
Мария Петрова Шолева.

2. Замяната на частите от поземлени имоти, под-
робно описани в т. 1 от настоящото решение се из-
вършва въз основа на предварителното съгласие на
физическите лица, съсобственици на имотите Ан-
гелина Александрова Еленкова, Димитър Страхи-
лов Петров, Петър Страхилов Петров, Димитрана
Петрова Александрова, Владимир Петров Страхи-
лов и Мария Петрова Шолева, съгласно скицата-
схема приложена към предварителното съгласие,
неразделна част от настоящото решение.

3. Упълномощава Кмета на община Вършец, след
влизане в сила на решението да сключи договор за
замяна на частите от поземлените имоти, подробно
описани в т.1 от настоящото решение между об-
щина Вършец и физическите лица Ангелина Алек-
сандрова Еленкова, Димитър Страхилов Петров,
Петър Страхилов Петров, Димитрана Петрова
Александрова, Владимир Петров Страхилов и
Мария Петрова Шолева, съсобственици на позем-
лен имот с идентификатор 12961.424.345 по ка-
дастралната карта и кадастрални регистри на гр.
Вършец от 2008 г.

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. Дамя-
нова и инж. И. Цакански “против” – няма; “въз-
държали се” – няма.
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РЕШЕНИЕ №381

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,
ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 4 и ал. 5 от
ЗСПЗЗ, учредява право на прокарване на инже-
нерна инфраструктура по реда на чл. 193, ал. 1 от
ЗУТ през поземлен имот публична общинска
собственост с идентификатор 12961.48.18 по ка-
дастралната карта и кадастрални регистри на гр.
Вършец от 2008 г., с НТП пасище/мера за изграж-
дане на трасе за ел. захранване, съгласно изготве-
ния парцеларен план за захранване с ел. енергия
на поземлен имот с идентификатор 12961.57.546
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., собственост
на Стоян Ангелов Ташев и Роза Александрова Та-
шева.

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. Да-
мянова и инж. И. Цакански “против” – няма;
“въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ №382
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 следното
решение:

1. Учредява право на прокарване и възникването
на сервитут на трасе на техническата инфраст-
руктура през общински поземлени имоти с иден-
тификатори 12961.48.18, 12961.54.8 и
12961.57.240 по кадастралната карта и кадаст-
рални регистри на гр. Вършец от 2008 г., за из-
граждане на трасе за ел. захранване на поземлен
имот с идентификатор 12961.57.546 по кадастрал-
ната карта и кадастрални регистри на гр. Вършец
от 2008 г., собственост на Стоян Ангелов Ташев и
Роза Александрова Ташева както следва:

Обща площ на сервитута в неурбанизирана те-
ритория - 0.478 дка.

2. Определя цената на учреденото право на про-
карване и възникването на сервитут по пазарната
оценка, изготвена от независим оценител, отгова-
рящ на изискванията на Закона за независимите
оценители /ЗНО/ на стойност 150 лв. /сто и петде-
сет лева/.

3. Възлага на кмета на община Вършец изпълне-
нието на решението, като го упълномощава след
заплащане на сумата за учреденото право на про-
карване, описана в т. 2 от решението от заинтере-
сованите лица Стоян Ангелов Ташев и Роза
Александрова Ташева да сключи договор със съ-
щите по реда на чл. 193, ал. 1 от ЗУТ.

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. Да-
мянова и инж. И. Цакански “против” – няма;
“въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ №383
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 следното
решение:

1. Учредява право на прокарване и възникването
на сервитут на трасе на техническата инфраст-
руктура през общински поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.51.124 по кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Вършец от 2008 г., за
изграждане на трасе за ел. захранване на поземлен
имот с идентификатор 12961.51.457 по кадастрал-
ната карта и кадастрални регистри на гр. Вършец
от 2008 г., собственост на Галя Христова Попова,
както следва:

Обща площ на сервитута в неурбанизирана те-
ритория - 0.02 дка.

2. Определя цената на учреденото право на про-
карване и възникването на сервитут по пазарната
оценка, изготвена от независим оценител, отгова-
рящ на изискванията на Закона за независимите
оценители /ЗНО/ на стойност 30 лв. /тридесет
лева/.

3. Възлага на кмета на община Вършец изпълне-
нието на решението, като го упълномощава след
заплащане на сумата за учреденото право на про-
карване, описана в т. 2 от решението от заинтере-
сованото лице Галя Христова Попова да сключи
договор със същата по реда на чл. 193, ал. 1 от

ЗУТ.
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. Да-
мянова и инж. И. Цакански “против” – няма;
“въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ №384
1. Общински съвет – Вършец на основание на

основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската
собственост във връзка с чл. 13, ал. 1 от НРПУ-
РОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ус-
ловията и реда за провеждане на търгове и
конкурси /НУРПТК/ на община Вършец взема ре-
шение за отдаване под наем на недвижими имоти
частна общинска собственост на община Вършец,
представляващи земеделски земи с НТП ливади,
ниви, храсти, зеленчукови култури, изоставени
трайни насаждения, други селскостопански тери-
тории и овощни градини описани, както следва:

1.1 Землище гр. Вършец – 506 бр. имота описани
в приложение № 1 към докладната.

1.2 Землище с. Спанчевци – 186 бр. имота опи-
сани в приложение № 2 към докладната.

1.3 Землище с. Драганица - 118 бр. имота опи-
сани в приложение № 3 към докладната.

1.4 Землище с. Черкаски - 152 бр. имота описани
в приложение № 4 към докладната.

1.5 Землище с. Стояново - 80 бр. имота описани
в приложение № 5 към докладна.

1.6 Землище с. Д. Озирово – 192 бр. имота опи-
сани в приложение № 6 към докладната.

1.7 Землище с. Г. Озирово - 583 бр. имота опи-
сани в приложение № 7 към докладната.

1.8 Землище с. Д. Б. Речка – 200 бр. имота опи-
сани в приложение № 8 към докладната.

1.9 Землище с. Г. Б. Речка - 190 бр. имота опи-
сани в приложение № 9 към докладната.

2. Определя първоначални годишни наемни
цени, както следва:

2.1. 8 лева. /осем/ за 1 /един/ декар за поземле-
ните имоти с НТП ливади, храсти, зеленчу-
кови култури, изоставени трайни
насаждения, други селскостопански терито-
рии и овощни градини.

2.2. 20 лева /двадесет/ за 1 /един/ декар за по-
землени имоти с НТП ниви.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите
имоти подробно описани в т. 1 от решението - 5
/пет/ календарни години считано от датата на
сключване на договора за наем.

4. Всеки участник в търга може да участва за на-
емането на един, няколко или всички земеделски
имоти.

5. Определя депозит за участие в търга, както
следва:

5.1 за имоти с площ до 20 дка. - 20 лв. за всеки
земеделски имот по отделно;

5.2 за имоти с площ от 20 дка. до 50 дка. – 50 лв.
за всеки земеделски имот по отделно;

5.3 за имоти с площ от 50 дка. до 100 дка. – 100
лв. за всеки земеделски имот по отделно;

5.4 за имоти с площ над 100 дка. - 300 лв. за
всеки имот по отделно;

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху пър-
воначалната годишна тръжна наемна цена на съ-
ответния недвижим имот, за който участва
съответния участник в търга.

7. Цена на тръжната документация 100 лв. /сто
лева/.

8. Дължимият годишен наем се заплаща от на-
емателите за първата година от договора при под-
писването му, а за останалите години падежът за
плащане на дължимия наем е датата на подписа-
ния договор.

9. Задължава кмета на община Вършец да орга-
низира и проведе търга по реда на Глава втора
“Търгове” от Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община Вър-
шец и да сключи договор/и за отдаване под наем
земеделските земи с спечелилите търга участници.

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. Да-
мянова и инж. И. Цакански “против” – няма;
“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №385
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 придоби-
ване, управление и разпореждане с общинска
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 следните земеделски имоти:

1.1. Поземлен имот с идентификатор
12961.34.147 /дванадесет хиляди деветсто-
тин шестдесет и едно точка тридесет и че-
тири точка сто четиридесет и седем/ по
кадастралната карта и кадастралните регис-
три на гр. Вършец, одобрени със Заповед №

РД-18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния
Директор на АГКК, адрес на поземления
имот: гр. Вършец, местност „Грамада“,
площ – 2 352 кв.м. /две хиляди триста пет-
десет и два кв.м./, трайно предназначение
на територията – земеделска, начин на
трайно ползване – ливада, номер по предхо-
ден план: 34.147, категория на земята –
седма /Акт за частна общинска собственост
№ 483/06.12.2013 г./.

1.2. Поземлен имот с идентификатор
12961.34.148 /дванадесет хиляди деветсто-
тин шестдесет и едно точка тридесет и че-
тири точка сто четиридесет и осем/ по
кадастралната карта и кадастралните регис-
три на гр. Вършец, одобрени със Заповед №
РД-18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния
Директор на АГКК, адрес на поземления
имот: гр. Вършец, местност „Грамада“,
площ – 3 124 кв.м. /три хиляди сто двадесет
и четири кв.м./, трайно предназначение на
територията – земеделска, начин на трайно
ползване – ливада, номер по предходен
план: 34.148, категория на земята – седма
/Акт за частна общинска собственост №
484/06.12.2013 г./.

2. Определя първоначална тръжна продажна
цена на недвижимите имоти както следва:

2.1. За поземлен имот 12961.34.147 - 950 лв. /де-
ветстотин и петдесет лева/

2.2. За поземлен имот 12961.34.148 – 1 250 лв.
/хиляда двеста и петдесет лева/

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

чалната 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 орга-
низира и проведе търга по реда на Глава втора
“Търгове” от Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община Вър-
шец и да сключи договор за продажба на недви-
жимите имоти, след заплащане на сумата за
закупуване от спечелилия /спечелилите търга
участник/ участници.

Гласували поименно: “за” – 8– инж. А. Димит-
ров, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, Б.
Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова “против” – 4- Т. Кънчев, С. Симеонов, С.
Сълков и инж. И. Цакански “въздържали се” – 1-
О. Яничкова

РЕШЕНИЕ №386
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА отменя свое решение №
199 от протокол № 26/28.10.2008 г.

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. Да-
мянова и инж. И. Цакански “против” – няма;
“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №387
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9
от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Създава нова точка 7 в „Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2013 г.” с наименование „Недви-
жими имоти общинска собственост за обезщетя-
ване на граждани, заплатили земеделски земи на
община Вършец и впоследствие същите възста-
новени на бившите собственици от Общинска
служба „Земеделие и гори“ гр. Вършец или със съ-
дебни решения“, като в същата се включват след-
ните недвижими имоти:

1.1 Поземлен имот с идентификатор 12961.38.40
по кадастралната карта и кадастрални ре-
гистри на гр. Вършец от 2008 г. с площ 1308
кв.м., с НТП ливада.

1.2 Поземлен имот с идентификатор 12961.38.19
по кадастралната карта и кадастрални ре-
гистри на гр.Вършец от 2008 г. с площ 2 481
кв.м. с НТП нива.

2. Промяната на „Годишната програма за управ-
ление и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2013 г.” влиза в сила от датата на
приемане на решението.

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

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. Да-
мянова и инж. И. Цакански “против” – няма;
“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №388
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с обезщетя-

ване на собственици, заплатили земеделска земя
на община Вършец и същата впоследствие въз-
становена от ОС „Земеделие и гори“ гр. Вършец
или със съдебни решения на бившите собстве-
ници, определя следните имоти за обезщетения на
лицата заплатили земеделски земи на община
Вършец, както следва:

1.1 Поземлен имот с идентификатор 12961.38.40
по кадастралната карта и кадастрални ре-
гистри на гр. Вършец от 2008 г. с площ 1308
кв.м., с НТП ливада, с който да бъде обез-
щетен Петър Савков Яначков от гр. Вършец,
ул. “Серафим Георгиев“ № 2.

1.2 Поземлен имот с идентификатор 12961.38.19
по кадастралната карта и кадастрални ре-
гистри на гр. Вършец от 2008 г. с площ 2 481
кв.м. с НТП нива, с който да бъдат обезще-
тени Стоил Иванов Димитров от гр. Вър-
шец, ул. “Цар Калоян“ № 25 и Стефан
Георгиев Ангелов от гр. София, жк. “Хи-
подрума“, бл. 119, вх. А, ап. 12.

2. Упълномощава Кмета на община Вършец да
изготви необходимите документи за обезщетяване
на физическите лица с цитираните общински зе-
меделски имоти, подробно описани в т.1.1 и т.1.2
от настоящото решение.

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. Да-
мянова и инж. И. Цакански “против” – няма;
“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №389
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 предос-
тавяне на наследниците на Николчо Антонов
Попов, следните имоти:

1.1. Поземлен имот № 12961.15.864 – пасище с
площ 874 кв.м., находящ се в местността
“Модровото“ – земи от Общинския позем-
лен фонд, землище град Вършец, съгласно
скица – проект № 15-6152/29.11.2013 г.

1.2. Поземлен имот № 12961.21.166 – ливада с
площ 9 811 кв.м. в местността „Бетилицо“ -
земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище град Вършец, съгласно скица-проект
№ 15-6153/29.11.2013 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” – 12– 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, д-р Р. Дамянова и инж.
И. Цакански “против” – няма; “въздържали се”
– няма

РЕШЕНИЕ №390
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 предос-
тавяне на наследниците на Митрофан Бонов
Мишов, следните имоти:

1.1 Поземлен имот № 043044 – нива с площ 4.252
дка., находяща се в местността “Сладуня“ –
земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Горно Озирово, съгласно скица –
проект № Ф01190/23.10.2013 г.

1.2. Поземлен имот № 085008 – нива с площ
0.542 дка в местността „Дешов лак“ - земи
от Общинския поземлен фонд, землище с.
Горно Озирово, съгласно скица-проект №
Ф01188/23.10.2013 г.

1.3. Поземлен имот № 044113 – ливада с площ
1.142 дка. в местността „Могилите“ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище
Горно Озирово, съгласно скица-проект №
Ф01187/23.10.2013 г.

1.4.Поземлен имот № 085012 – нива с площ
0.882 дка. в местността „Дешов лак“ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище
Горно Озирово, съгласно скица-проект №
Ф01186/23.10.2013 г.

1.5. Поземлен имот № 111061 – ливада с площ
5.424 дка. в местността „Могилите“ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище
Горно Озирово, съгласно скица-проект №
Ф01184/23.10.2013 г.

1.6. Поземлен имот № 030226 – нива с площ
1.246 дка. в местността „Юсинов порой“ –
земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище Горно Озирово, съгласно скица-про-
ект № Ф01189/23.10.2013 г.

1.7. Поземлен имот № 113038 – ливада с площ
4.000 дка. в местността „Торишка могила“ –
земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище Горно Озирово, съгласно скица-про-
ект № Ф 01185/23.10.2013 г.
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2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, ре-
шението може да се обжалва пред Районния съд -
гр.Берковица по реда на Административно проце-
суалния 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 „Зе-
меделие“ 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. Дамя-
нова и инж. И. Цакански “против” – няма; “въз-
държали се” – няма

РЕШЕНИЕ №391
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 Алекси Георгиев Цветков,
следния имот:

1.1 Поземлен имот № 12961.36.837 – ливада с
площ 2709 кв.м., находящ се в местността
„Редежо“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Вършец, съгласно скица –
проект № 15-1904/14.11.2013 год.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, ре-
шението може да се обжалва пред Районния съд-
гр.Берковица по реда на Административно проце-
суалния 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. Дамя-
нова и инж. И. Цакански “против” – няма; “въз-
държали се” – няма

РЕШЕНИЕ №392
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 Найден Ставров Костов, след-
ния имот:

1.1 Поземлен имот № 052018 – пасище, мера с
площ 1.931 дка., находящ се в местността
“Гойна глава“ – земи от Общинския позем-
лен фонд, землище село Черкаски, съгласно
скица – проект № Ф01754/15.11.2013 год.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, ре-
шението може да се обжалва пред Районния съд-
гр.Берковица по реда на Административно проце-
суалния 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 „Зе-
меделие“ 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. Дамя-
нова и инж. И. Цакански “против” – няма; “въз-
държали се” – няма

РЕШЕНИЕ №393
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 Видол Горанов Видолов, след-
ните имоти:

1.1 Поземлен имот № 007046 – нива с площ 2.080
дка., находящ се в местността “Жабокрък“ –
земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Долно Озирово, съгласно скица –
проект № Ф00702/20.11.2013 г.

1.2. Поземлен имот № 077015 – ливада с площ
2.120 дка. в местността „Кокенец“ - земи от
Общинския поземлен фонд, землище с.
Долно Озирово, съгласно скица-проект №
Ф00697/15.11.2013 год.

1.3 Поземлен имот № 049018 – ливада с площ
3.694 дка. в местността „Ливагето“ – земи от
Общинския поземлен фонд, землище
с.Долно Озирово, съгласно скица-проект №
Ф00698/15.11.2013 год.

1.4 Поземлен имот № 016038 – пасище, мера с
площ 0.888 дка. в местността „Песката“ –
земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Долно Озирово, съгласно скица-про-
ект № Ф00696/15.11.2013 год.

1.5 Поземлен имот № 001049 – нива с площ 2.136
дка. в местността „Креща“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище с. Долно
Озирово, съгласно скица-проект №
Ф00695/15.11.2013 год.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, ре-
шението може да се обжалва пред Районния съд-
гр.Берковица по реда на Административно проце-
суалния 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 „Зе-
меделие“ 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. Дамя-
нова и инж. И. Цакански “против” – няма; “въз-
държали се” – няма

РЕШЕНИЕ №394
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 Ивана Иванова Петрова, след-
ния имот:

1.1 Поземлен имот № 081008 – нива с площ 1.703
дка., находящ се в местността “Бързевица“ –
земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище село Долно Озирово, съгласно скица –
проект № Ф00699/15.11.2013 год.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, ре-
шението може да се обжалва пред Районния съд-
гр. Берковица по реда на Административно проце-
суалния 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. Дамя-
нова и инж. И. Цакански “против” – няма; “въз-
държали се” – няма

РЕШЕНИЕ №395
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 Данчо Андреев Аврамов, след-
ните имоти:

1.1 Поземлен имот № 072006 – ливада с площ
4.004 дка., находящ се в местността “Сла-
тински дел“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище с. Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01196/15.11.2013 г.

1.2 Поземлен имот № 020040 – ливада с площ
5.422 дка., находящ се в местността „Дългата
ливада“ - земи от Общинския поземлен
фонд, землище с. Горно Озирово, съгласно
скица-проект № Ф01197/15.11.2013 г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, ре-
шението може да се обжалва пред Районния съд-
гр. Берковица по реда на Административно проце-
суалния 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 „Зе-
меделие“ 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. Дамя-
нова и инж. И. Цакански “против” – няма; “въз-
държали се” – няма

РЕШЕНИЕ №396
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 Иван Апостолов Петров, след-
ните имоти:

1.1 Поземлен имот № 073287 – ливада с площ
4.215 дка., находящ се в местността “Пекьов
рът“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище с. Горно Озирово, съгласно скица –
проект № Ф01198/15.11.2013 г.

1.2 Поземлен имот № 073288 – ливада с площ
3.042 дка., находящ се в местността „Пекьов
рът“ - земи от Общинския поземлен фонд,
землище с. Горно Озирово, съгласно скица-
проект № Ф01199/15.11.2013 год.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, ре-
шението може да се обжалва пред Районния съд-
гр. Берковица по реда на Административно проце-
суалния 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 „Зе-
меделие“ 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. Дамя-
нова и инж. И. Цакански “против” – няма; “въз-
държали се” – няма

РЕШЕНИЕ №397
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 Димитър Димитров Петров,

следните имоти:
1.1 Поземлен имот № 006304 – пасище, мера с

площ 4.090 дка., находящ се в местността
“Писан бук“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище с. Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01194/14.11.2013 г.

1.2 Поземлен имот № 006305 – ливада с площ
14.598 дка. в местността „Беров рът“ - земи
от Общинския поземлен фонд, землище с.
Горно Озирово, съгласно скица-проект №
Ф01192/14.11.2013 г.

1.3 Поземлен имот № 006306 – ливада с площ
6.939 дка. в местността „Котля“ – земи от
Общинския поземлен фонд, землище
с.Горно Озирово, съгласно скица-проект №
Ф01193/14.11.2013 г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, ре-
шението може да се обжалва пред Районния съд-
гр. Берковица по реда на Административно проце-
суалния 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. Дамя-
нова и инж. И. Цакански “против” – няма; “въз-
държали се” – няма

РЕШЕНИЕ №398
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 Цветан Горанов Шолев, след-
ните имоти:

1.1 Поземлен имот № 044391 – нива, с площ 2.946
дка., находящ се в местността “Могилите“ –
земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Горно Озирово, съгласно скица –
проект № Ф01195/14.11.2013 г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, ре-
шението може да се обжалва пред Районния съд-
гр. Берковица по реда на Административно проце-
суалния 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 „Зе-
меделие“ 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. Дамя-
нова и инж. И. Цакански “против” – няма; “въз-
държали се” – няма

РЕШЕНИЕ №399
На основание чл. 18, ал. 1 от Закона за общин-

ските бюджети и чл. 21, ал. 1,т. 6 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация,
Общински съвет – Вършец променя бюджета на
община Вършец за 2013 г. , както следва:

1. Увеличава приходната част на бюджета с 90
000 лв. , от които:

1.1 по § 13-01 „Данък върху недвижимите
имоти“ с 20 000 лв.

1.2 по § 13-03 „Данък върху превозните средства“
с 10 000 лв.

1.3 по § 13-04 „Данък при придобиване на иму-
щества по дарения и възмезден начин“ с
30000лв.

1.4 по § 24-05“ Приходи от наеми на имущество“
с 15 000 лв.

1.5 по § 27-10“Такси за технически услуги“ с
10 000 лв.

1.6 по § 36-19“Други неданъчни приходи“ с 5 000
лв.

2. Увеличава разходната част на бюджета с 90 000
лв., разпределени по дейности и параграфи както
следва :

2.1 Дейност 2122“Общинска администрация“ §
10-15 „материали“ с 5 000 лв.

2.2 Дейност 2122“Общинска администрация“ §
10-20 „външни услуги“ с 10 000 лв.

2.3 Дейност 2532“Програми за временна за-
етост“,§10-15“материали“ с 8 000 лв.

2.4 Дейност 2603 „ВиК“, § 10-15 „материали“ -
5000 лв.

2.5 Дейност 2603 „ВиК“, § 10-16 „вода,горива и
енергия “ - 25 000 лв.

2.6 Дейност 2604“ Осветление на улици и пло-
щади“,§10-16“вода,горива и енергия“- 5000
лв.

2.7 Дейност 2 619 „Други дейности БКС“, § 10-30
„текущи ремонти“ - 5 000 лв.

2.8 Дейност 2622“Озеленяване“, § 10-15“мате-
риали“ с 5 000 лв.

2.9 Дейност 2898“Други дейности по икономи-
ката“,§10-40“данъци,мита и такси“ - 6 000
лв.

2.10 Дофинансиране на дейност 337“Извън учи-
лищни дейности“ с 16000 лв., разпределени
по параграфи:

§ 0101 „Заплати“ с 13 270 лв.

§ 0551 „осигурителни вноски за ДОО“ с
1530 лв.

§ 0552 „осигурителни вноски за УПФ“
с 525 лв.

§ 0560 „осигурителни вноски за ЗО“ с
590 лв.

§ 0580 „осигурителни вноски за ДЗПО“
с 85 лв.

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. Дамя-
нова и инж. И. Цакански “против” – няма; “въз-
държали се” – няма

РЕШЕНИЕ №400
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1 т. 7 от ЗМСМА и във връзка с чл. 66 от
ЗМДТ, одобрява обобщената план-сметка, общата
стойност на която възлиза на 596 740 лв. и включва
необходимите разходи за:

1.1. Осигуряване на съдове за съхраняване на би-
товите отпадъци – контейнери, кофи и др. в
размер на 18 200 лв.;

1.2. Събиране на битови отпадъци и транспорти-
ране до депото за обезвреждането им - 114
000 лв;

1.3. Проучване, проектиране, изграждане, под-
държане, експлоатация, закриване и монито-
ринг на депото за обезвреждане на битови
отпадъци, включително отчисленията по чл.
60 и чл. 64 от ЗУО. – 96 040 лв;

1.4 Почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковите и другите територии от на-
селените места, предназначени за общест-
вено ползване – 368 500 лв.

2. Утвърждава размера на дофинансирането на
разходите по дейностите за сметосъбиране, смето-
извозването и поддържане чистотата на общест-
вени места с 164 240 лв.

3. Запазва размера на такса за битови отпадъци
по видове услуги и населени места, в размерите на
2013 г.

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. Дамя-
нова и инж. И. Цакански “против” – няма; “въз-
държали се” – няма

РЕШЕНИЕ №401
Общински съвет-Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 23 от ЗМСМА, приема бюджетен календар за
разработване на проектобюджета на община Вър-
шец за 2014 г.

Гласували: “за” – 13–“против” – няма; “въз-
държали се” – няма

РЕШЕНИЕ №402
Общински съвет-Вършец на основание чл. 33, ал.

1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 20, ал. 1, т. 2 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет
Вършец, неговите комисии и взаимодействието му
с общинска администрация за мандата 2011 – 2015
г., чл. 6, ал. 1, т. 6 от същия правилник и отпуска
финансова помощ на Лазар Алипиев Лазаров в раз-
мер на 500 (петстотин) лева от § 10-98 от Бюджета
на Общински съвет Вършец за 2013 г.

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. Дамя-
нова и инж. И. Цакански “против” – няма; “въз-
държали се” – няма

РЕШЕНИЕ №403
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т.6 и т.23 и чл. 54 ал.3 от ЗМСМА отпуска от
собствения си бюджет параграф 10-98 сумата от
1613.33 /хиляда и шестстотин и тринадесет лева и
33 стотинки/ лева на „Медицински център Вър-
шец“ ЕООД за изплащане на неразплатени сметки
към:

1.1 Фирма „Медикъл Имидж“ ООД рентгенови
консумативи и препарати – 400, 70 лева (че-
тиристотин лева и 70 стотинки)

1.2 Фирма „Медикъл Имидж“ ООД рентгенови
филми-390, 96 лева (триста и деветдесет
лева и 96 стотинки)

1.3 „Медим 98“-ООД-абонаментна такса об-
служване-физиотерапия и ремонт – от
месец юли да месец декември 2013 г. –
320,00 лева (триста и двадесет лева)

1.4 „ЧЕЗ“ - месец октомври 2013 г. -501, 67 лева
(петстотин и един лев и 67 стотинки)

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. Дамя-
нова и инж. И. Цакански “против” – няма; “въз-
държали се” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред, Председа-
теля на Общински съвет – Вършец закри засе-
данието в 16:15 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец



Традиционните и древни думи за
доброто около Коледа наистина се
претвориха в дела. Въпреки липсата
на сняг, дошлите от далечни пътища
в родния дом, или посрещнали близки
и приятели усетиха празничния дух,

и всеки от нас отвори сърцето си в на-
вечерието на Рождественските праз-
ници.

Ежегодният концерт бе предшестван
от благотворителен базар, организи-
ран от 11-тите класове в училището.

В продължение на седмица преди
празниците учениците предлагаха
ръчно изработени картички, сурвачки,
коледни свещи и украса, картини и
други предмети, изработени от най-
малките до най-големите ученици.
Гости на града и местни хора доба-
виха към коледното усещане и допира
до направеното от детските ръце, за
да направят празника си още по-ис-
тински. Предметите нямаха цена, ку-
пувачите пред Художествената
галерия в града сами определяха та-
кава. Всеки ден Дядо Коледа поздра-
вяваше минувачите по обяд с
пожелание за незабравими празници.
В определения за кулинарен ден база-
рът на гимназия Вазов пожъна истин-
ски успех – бяха изкупени всички
направени от учениците сладки и со-
лени изкушения, а за благодарност за
активността на гражданите през сед-
мицата музикантите от „Зелени дел”
свириха на открито повече от час.

Над 1 000 лева бяха събрани от ба-

зара и от концерта, който премина под
надслов „С песен към света”. Гостите
в препълнената зала на читалище
„Христо Ботев” бяха посрещани от
сурвакари и от чудесната изложба с
фотографии на Диляна Тачева, една
от талантливите тазгодишни випуск-
ници. Близо два часа сцената на чита-
лището събираше таланта и
младостта на СОУ „Ив. Вазов” и
пръскаше щедро усмивки и настрое-
ние. Много песни и стихове, както и
запомнящ се хумор от Шоплука пред-
ставиха ученици от началните кла-
сове и по-големите им приятели.
Сцената и вечерта изпълниха с емо-
ции още танцьори от всички възрас-
тови групи, мажоретки, духов
оркестър „Дефилир”, изпълнения на
китара, момичетата от група „Joy”,
интерпретации на популярни коледни
песни в ритъма на бийтбокс и още
много изненади. В залата на детското
творчество и таланта, на гимназис-
тите се насладиха кметът на община

Вършец инж. Иван Лазаров, предсе-
дателят на Общински съвет – Вършец
инж. Анатоли Димитров, зам.-кметът
Петър Стефанов, секретарят на об-
щина Вършец инж. Даниела Тодо-
рова, общински съветници,
свещеноиконом Петко Балджиев, ди-
ректорът на гимназия Вазов Ани Ан-
гелова, граждани, родители и много
учители и ученици.

Започнал с ритуално сурвакане,
празничният концерт завърши с назд-
равица от Дядо Коледа и Снежанка, с
пожелание новогодишната фея, която
носи здраве и щастие на хората, да
бъде най-щедра към нас през идва-
щата година.

12-тите класове, традиционно орга-
низиращи коледният концерт, участ-
ваха в изброяването и разпределянето
на средствата с помощта на Учени-
ческия съвет. Така децата на практика
насочиха средства там, където са най-
необходими.

Елена ПЕТРОВА

Тази жена е учителката Фанка Пав-
лова – родена на 28 май 1939 г. във
Вършец, в семейството на известния
и уважаван педагог Иван Кирков, за-
ради когото много ученици тръгваха
на училище една година по-рано, за
да са с него.

Средното си образование Фанка
Павлова завършва в родния Вършец,
а след това – учителския институт в
гр. Плевен. По разпределение учи-
телства една година в с. Бързия, а
след това от 1963 г. до 1994 г. е учи-
тел по биология във Вършец. Тя е
първата жена-учител, служила 31 го-
дини в едно и също училище на Вър-
шец, сегашното СОУ „Иван Вазов”.

През това време е председател на
Комисията по творческите въпроси,
базов учител и председател на Съюз-
ната учителска организация.

Много от нейните ученици днес са
изявени личности – адвокати, лекари,
инженери, с които тя се гордее.

Освен учителската професия, която
за нея е признание и даденост, неиз-
броими са и обществените й прояви:
дълги години е член на Управителния
съвет на Народно читалище „Христо
Ботев 1900”, а по-късно и негов пред-

седател. През този период читали-
щето развива богата дейност, като
участие в различни културни прояви,
прегледи, фестивали и е получавало
престижни награди. В далечната
1957 г. Фанка Павлова за първи път
прекрачва прага на Мелпомена в пие-
сата „Бюрократ в почивка”, а след
това следва една наистина впечатля-
ваща плеяда от образи: Злата в „Кри-

воразбраната цивилизация”, Берта в
„Капан за самотен мъж”, Антония в
„Няма да платим”, Костанда в „Све-
кърва”, госпожа Трифкович в „Дву-
бой”, участия в пиесите „Калоян”,
„Далечни прозорци” и др.

Четири години е председател на
Партията на българските жени във
Вършец. През 1998 г. е главен ини-
циатор за създаване на сдружение

„Народни будители” на учителите от
община Вършец, на което Павлова е
председател и вече 15 години работи
активно и провежда различни об-
ществени и културни мероприятия.
Взема дейно участие в изграждането
на пенсионерски клуб „Козница” -
Вършец и дълги години е член на Уп-
равителния му съвет. Тя е и един от
главните инициатори за създаване на
дружество „Диабетик” във Вършец,
към Асоциацията на диабетиците в
България и е негов зам.-председател.
Въпреки многото си ангажименти, тя
споделя, че се стреми да изпълнява
достойно поставените задачи.

Фанка Павлова - неуморната жена,
продължава да участва в дамската во-
кална група към читалището, в дуети
за стари градски песни към пенсио-
нерски клуб „Козница”, в хора за
църковни песнопения, в групата за
руски песни.

Фанка е семейна, с две деца – син и
дъщеря, има 2 внучки, 1 внук и 1
правнучка. Според нея, тайната да са
заедно 53 години с нейния любим
съпруг Софрон се крие в това, че про-
явяват търпимост и толерантност
един към друг, че се разбират пре-

красно, и се поддържат взаимно.
През всичките тези години, тя пос-
тавя на първо място семейството, ви-
наги се е стремяла и с дребни
жестове да им доставя радост, да про-
явява уважение, а смисълът на жи-
вота й и основен двигател на дните й
е да продължава да работи и да под-
държа активен контакт с хората, да е
полезна и да се чувства частица от за-
обикалящото я общество.

На жената – силна по дух и активна
през целия си смислен живот Фанка
Павлова, изявен учител и обществе-
ник, Сдружение „Гражданско об-
щество - Вършец 2011” й поднася
един огромен букет от новогодишни
пожелания за много радост, здраве и
бъдещи успехи!

Райна СИМОВА
Зам.-председател на Сдружението
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Какъв чуден празник беше Коледа в

детството ни! Снегът като бяла пелена
е залял покриви и дворове. Само коми-
ните пушат като дядовски лули. А
вкъщи е топло и уютно. Жените шетат,
месят коледни хлябове, приготвят
постни сарми и ошав.

За тези стари времена ни припомниха
групата самодейци към Народно чита-
лище „Просвета 1932 г.” с. Черкаски,
като пресъздадоха една автентична
Бъдни вечер, съгласно народните об-
реди и обичаи и доказаха, че хубавите
български традиции са съхранени в се-
лото ни, и че се предават от поколение

на поколение.
Гости на тържеството ни бяха кметът

на община Вършец инж. Иван Лазаров,
зам.-кметът Петър Стефанов, секрета-
рят на общината инж. Даниела Тодо-
рова и кметът на с. Спанчевци Емил
Иванов.

Музиката за празника ни бе осигу-
рена лично от кмета на общината г-н
Лазаров, за което групата самодейци
към Читалище „Просвета 1932 г.” му
благодари от сърце.

Миланка ХРИСТОВА
Секретар на НЧ „Просвета 1932”

с. Черкаски

КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО В СЕЛО ЧЕРКАСКИ

Изявени личности:

НОВОГОДИШЕН ПОЗДРАВ ЗА ЖЕНАТА, КОЯТО 31 ГОДИНИ В ЕДНО И СЪЩО УЧИЛИЩЕ
ВЪВ ВЪРШЕЦ Е ПРЪСКАЛА СВЕТЛИНА В ОЧИТЕ И ДУШИТЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ
Орган на Общински съвет Вършец

ИЗДАТЕЛ: Община Вършец
e-mail: admin_varshetz@mail.bg
тел.: 095272222 , факс: 095272323
Главен редактор: Евелина Георгиева
Редакционна колегия: Юлия Антонова
Печат: “Нюзпринт” - София

В навечерието на новогодишните
празници Народно читалище „Христо
Ботев 1900” и Община Вършец органи-
зира концерт, който се проведе в голе-
мия салон на читалището.

Официални гости на събитието бяха
зам.-кметът на община Вършец Петър
Стефанов, секретарят на общината Да-
ниела Тодорова, общински съветници.

В празничния концерт участваха Дам-
ската битова група при НЧ "Хр.Ботев
1900" с ръководител Елена Горанова,

групата за руски и стари градски песни
„Нежна есен” при НЧ „Пробуда 1934 г.”
кв.Заножене с художествен ръководител
Райна Тимчева и консултант Наталия
Димитрова, групата за популярни песни
„Незабравка” към пенсионерски клуб
„Козница” гр. Вършец с ръководител
Маргарита Георгиева и корепетитор
Красимир Минков, танцов състав "Мла-
дост" при НЧ „Пробуда 1934” с хореог-
раф Боян Георгиев, групата за народни
песни „Росен здравец” при НЧ „Про-

света” с. Долно Озирово с ръководител
Райна Тимчева, групата за народни
песни „Китка” при НЧ „Просвета –
1935” с. Спанчевци с ръководител Ан-
тоанета Петкова, новосъздаденият дует
„Славей” към НЧ „Христо Ботев 1900”
гр. Вършец – Слави Младенов и майка
му Венка Методиева, и гостите – състав
за изворен фолклор „На мегдана” гр.
Монтана с хореограф Боян Георгиев.

Приятно ни изненадаха с дебютите си
на сцената на местното читалище певи-
ците от групата за руски песни „Нежна
есен” с популярните руски песни „По-
зови меня”, „Виновата ли я” и „Циган-
ская жизнь”, а така също и дуетът
Фанка Павлова и Георги Маджарски –
солисти на групата за популярни песни
„Незабравка” към пенсионерския клуб
във Вършец, с изпълнението на потпури
от стари градски песни.

Участниците в програмата ни подне-
соха своя новогодишен подарък, като
танцуваха, пяха и ни забавляваха от
сърце, заредиха ни с много емоции в на-
вечерието на празниците и с очакване за
една красива и необикновена Нова го-
дина, изпълнена с много успехи и бла-
гополучие.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1900 г.“ И ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ ОРГАНИЗИРАХА НОВОГОДИШЕН КОНЦЕРТ

КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР И КОНЦЕРТ НА ВЪЗПИТАНИЦИ НА СОУ
„ИВАН ВАЗОВ” ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА СЪБРА СРЕДСТВА ЗА ДЕЦА В НУЖДА

Коледен концерт на деца от ОДККоледен концерт на деца от ОДК


