
- Г-н Лазаров, работите ак-
тивно по подобряване на общин-
ската инфраструктура.
Планирате ли нови строително-
ремонтни работи по пътните
участъци?

- Да, в общината наистина се ра-
боти активно по подобряване на об-
щинската инфраструктура, разбира
се, според възможностите на об-
щинския бюджет и осигуреното
външно финансиране по Европей-
ски програми и проекти. Набеляза-
ната инвестиционна програма за
строително-ремонтните работи по
пътните участъци за 2016 г. вече е
изпълнена и ремонтите са приклю-
чили към средата на лятото.

Планираме и нови строително-ре-
монтни дейности на пътната мрежа
в общината. Подготвяме проектно
предложение за кандидатстване за
финансиране по Програмата за раз-
витие на селските райони за ремонт
и доизграждане на общински път
MON 1092 в участъка гр. Вършец
– кв. Заножене – с. Спанчевци.

Предвиждаме реконструкция и ре-
хабилитация на част от уличната
мрежа в гр. Вършец. Става въпрос
за ремонт на 8 улици в града, които
„чакат“ от доста време включване в
инвестиционната програма на об-
щината и които поради липса на
финансови средства за съжаление
не са ремонтирани от много години.

- Открихте внушителен спор-
тен комплекс. Използва ли се
ефективно и какви спортни съби-
тия си пожелавате да се случат
в него?

Новата мултифункционална спор-
тна зала бе открита в края на мина-
лата година лично от
министър-председателя на Бълга-
рия Бойко Борисов.

За краткото време, през което тя
функционира, се използва доста
ефективно – провеждат се трени-
ровки на волейболните отбори за
юноши и девойки на ВК „Вършец“
и официални срещи от областното
първенство по волейбол, трени-
ровки на мъжкия отбор по футбол
на Вършец и детските отбори по
футбол, коледен турнир по футбол
за деца от І и ІІ клас под егидата на

БФС, национален турнир по карате
за юноши и девойки, волейболен
турнир за ветерани, подготвителен
лагер на отбор по художествена
гимнастика, спортен детски праз-
ник „Бързи, смели, сръчни“, кон-
цертни прояви от културния
календар на общината и др.

Залата предоставя отлични въз-
можности както за тренировки, така
и за провеждане на срещи от раз-
лични видове спорт. Пожелавам си
наши национални отбори, между-
народни отбори и спортни отбори
от цяла България да използват Вър-
шец и спортната зала за провеждане
на своите зимни и летни подготви-
телни лагери.

Има възможност многофункцио-
налната спортна зала да бъде из-
ползвана и за организиране на
различни концерти в нея - фол-
клорни, рок и др.

- Предвиждате ли инвестици-
онни проекти за устойчивото
развитие на общината?

Придържаме се към изпълнение
на Общинския план за развитие
2014 – 2020 г. В него основните
приоритети за развитие на общи-
ната са свързани с туризма. Ето
защо инвестиционни проекти,
които сме подготвили, са насочени
преди всичко към създаване на нови
атракции за туристите, увеличаване
на туристопотока, оптимално из-
ползване на туристическия ресурс.
Разбира се, подготвяме и изпълня-
ваме проекти и в социалната сфера,
и проекти, насочени към подобря-
ване на условията на живот на жи-
телите на общината.

Разработили сме проект „Зеле-
нина и култура за развитие на ту-
ризма”, свързан с лесопарка във
Вършец. Дейностите, които се
предвиждат са: изграждане на пар-
кова алейна мрежа с осветление, къ-
тове за отдих и детски площадки, с
поставяне на атракционни съоръ-
жения в боровия парк на град Вър-
шец.

Имаме проектно предложение за
„Палеонтоложки парк с информа-

ционен център в град Вършец” , с
което сме кандидатствали по тран-
сграничната програма между Бъл-
гария и Румъния.

Имаме одобрен проект за изграж-
дане на рекреативни и спортните
обекти за туристите - атракционно
съоръжение „Въжен парк” в Боро-
вия парк, 2 детски площадки в
Слънчевата градина, 2 бр. спортни
съоръжения „Фитнес уреди на от-
крито” и 1 спортно съоръжение
„Скейтборд” в парковата зона.

Разработили сме проект за финан-
сиране пред Фонд «Социална за-
крила» за обновяване на
оборудването в кухнята на «Соци-
алния патронаж» във Вършец.
Целта е разширяване на дейността
на патронажа и кандидатстване на

Община Вършец за включването в
проект за предоставяне на социална
услуга «Топъл обяд» на 130 бене-
фициенти.

Друга посока, в която общината
работи и в момента търсим възмож-
ности, е да създадем устойчивост
на зелените площи, с които градът
ни разполага.

- Каква ще бъде съдбата на
двете емблематични градска
сгради – на обществената баня и
казиното?

- Принципал на сградите е Ми-
нистерство на здравеопазването, но
собствеността им влиза в капитала
на дружеството „СБР-НК”. В пре-
поръките и доклад-анализа за бъде-
щото развитие на туризма в община
Вършец, изготвен от немския екс-
перт Петер Шулце от Фондацията
за европейско сътрудничество, де-
актуването на собствеността на
банския комплекс от държавна в об-
щинска също е един доста сериозен
аргумент в посока разкриване на
нови атракции, които да привличат
туристите.

Най-важната стъпка според мен е
прехвърляне на собствеността на
Банското казино, Старата и Новата
баня от държавна в общинска, за да
може общината да стопанисва и
поддържа сградите и да се търсят
варианти за тяхното използване.
Предстоят по-сериозни дебати, със
съответни анализи и задълбочени
проучвания за тяхната експлоата-
ция, като целта ни е да се запази об-
лика на целия бански комплекс.
Така че, усилията ни са насочени в
тази посока.

- Предстои традиционният
празник на града, наситен с раз-
нообразни и атрактивни съби-
тия. Какво носят подобни
събития за Вършец?

- Традиционният празник, чрез
който ежегодно се отдава почит на
чудодейната минерална вода, Бал-
кана и красивата природа на Вър-
шец е емблематичен за Вършец.
Стараем се да го развиваме, попу-
ляризираме и надграждаме. Смело
мога да кажа, че той е наша „запа-
зена марка“ – позната, очаквана и
търсена от гражданите и гостите на
града.

Тази година ще се проведе от 1 до
7 август. В продължение на една
седмица тук ще си дадат среща
певци, музиканти, танцьори, худож-
ници, спортисти, майстори-занаят-
чии.

В дните преди и след Празника ор-
ганизираме лятно кино с прожек-
ции на художествени и
анимационни филми в Летния ам-
фитеатър в Боровия парк.

Заповядайте във Вършец, за да из-
живеем заедно емоциите на Праз-
ника!

Евелина ГЕОРГИЕВА

В навечерието на Празника на града - разговор на делнични теми
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Националният омбудсман Мая Ма-
нолова, заместник-омбудсманът
Диана Ковачева и експерти от инсти-
туцията за първи път дадоха едно-
временно 11 изнесени приемни за
гражданите от всички общини в об-
ласт Монтана. Повод за инициати-
вата са множество жалби на хората
от този регион.

Омбудсманът се застъпва, когато се
нарушават правата и свободите на
гражданите от страна на държавните
и общинските органи и техните ад-

министрации, както и от лицата, на
които е възложено да предоставят
обществени услуги.

На 13 юли, във всички общини от
областта (Берковица, Бойчиновци,
Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Гео-
рги Дамяново, Лом, Медковец, Мон-
тана, Чипровци и Якимово) бяха
организирани приемни.

Срещата на омбудсмана Мая Мано-
лова с гражданите се състоя от 10.30
часа в Областна администрация
Монтана, а нейният заместник
Диана Ковачева прие граждани в Об-
щинска администрация Лом и в Об-
щинска администрация Якимовo. В
останалите общини от областта
гражданите бяха приети от екипа на
националния омбудсман.

Приемната във Вършец бе органи-
зирана в Заседателната зала в сгра-
дата на общинската администрация.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОМБУДСМАНЪТ МАЯ МАНОЛОВА
ОРГАНИЗИРА ЕДНОВРЕМЕННО

11 ПРИЕМНИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ ОТ
ВСИЧКИ ОБЩИНИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

През месец юни, за десети пореден
път с участието на фондация „Устой-
чиво развитие за България“ и под пат-
ронажа на посолството на Руската
Федерация в България, бяха връчени
награди на талантливи деца, участвали
в конкурсите „Заедно в XXI век“ и “Зе-
лена планета” 2016. Участие в
престижните състезания вземат хиляди
ученици от България, Русия, Казахс-
тан, Украйна, Беларус, Приднестро-
вието, Молдова, Сърбия и др.
Български ученици от всички 28 об-
ласти на страната и от над 60 градове и
села премериха възможностите си в из-
готвянето на реферати, есета, стихове,
рисунки, медийни презентации, оценя-
вани от компетентното жури от авто-
ритетни писатели, художници и учени.

В голямата зала на Руския културно-
информационен център (РКИЦ) – гр.
София бяха поканени всички награ-
дени участници, техните учители-кон-
султанти и родители. Гости на
тържеството бяха първият секретар на
Посолството на РФ и представител на
Министерството на образованието на
Русия Роберт Шестаков, директорът на

РКИЦ и представител на Россътрудни-
чество Павел Журавлев, депутатът от
парламентарната група на БСП – Лява
България Таско Ерменков, членове на
журито, представители на обществени
организации.

Участие в надпреварата взеха 28 уче-
ници от СОУ “Иван Вазов” – гр. Вър-
шец. Трето място в Международния
конкурс „Заедно в XXI век“, раздел
“Проза” завоюва петокласникът Гео-
рги Найденов с есе на тема “С Русия –
заедно завинаги”. Класирани в нацио-
налния етап на “Зелена планета” 2016
са три момичета – Димина Ангелова,
раздел “Поезия”; Елина Ивайлова, раз-
дел „Многообразие на вековните тра-
диции“ и Емма Лилова, раздел
„Природа. Култура. Екология“. Твор-
бите им, преведени на руски и англий-
ски език с помощта на Евелина
Георгиева от Община Вършец и учите-
лите от нашето училище Любов Хрис-
това и Катя Замфирова, вече са
изпратени в Русия за участие в Меж-
дународния етап на конкурса. Успех,
момичета!

Ива СТЕФАНОВА

Гласът на децата

С ДУХ НА ПОБЕДИТЕЛИ



Организираната приятелска среща на
28.06.2016 г. направи този ден незабра-
вим за над 55 членове на клуб „Чина-
рите“ – гр. Вършец.

Приветствани с „Добре дошли“, по-
желания за приятни мигове отправи
към присъстващите председателката на
клуба г-жа Савка Серафимова.

Прекрасно обзаведеният салон на
ресторанта в СПА хотел „Медикус“ –
гр. Вършец и живата музика на дуо
„Меджик“ предизвикаха приятни емо-

ции, които се изразиха в бурни хора,
танци, индивидуални изпълнения, и
продължиха над 4 часа.

Отдадоха се минути и на поезията.
Чухме стихотворение за Вършец от Ка-
лина Дамянова и две стихотворения на
Катя Маркова – „Живей за мига“, из-
пълнено от Ева Димова и „Оптимис-
тично“, изпълнено от поетесата. Вася
Андреев ни припомни стихове от
Димчо Дебелянов и Давид Овадия.

За емоциите, които направиха този

ден незабравим за нас, изказваме
своята сърдечна благодарност на упра-
вителя на ресторанта Младен Констан-
тинов и професионално подготвения
персонал, а така също и на дуо „Ме-
джик“, като им пожелаваме здраве и да
бъдат все така отзивчиви и дейни!

Срещата завърши с прекрасното Ду-
навско хоро и пожелание за нови
срещи.

Райна СИМОВА
Член на клуб „Чинарите“
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В слънчевото утро на 20 юли – Илин-
ден, пенсионерите от клуб „Козница“
потеглихме към Видин. В автобуса ни
почерпи именичката Илиана Дамя-
нова, на която всички от сърце поже-
лахме здраве, много щастливи дни и
дълъг живот.

Настроението ни се покачваше от ус-
мивките на слънчогледите - една не-
описуема феерия от злато,
съпътстваща ни от двете страни на
пътя. В допълнение бяха и веселите
анекдоти и гатанки на Дафинка
Илиева, Иван Георгиев и шофьора Ев-
гени.

Председателката на клуба Цеца Ан-
тонова ни запозна с програмата на
деня и ни припомни исторически
данни за падането на последното Ви-
динско царство. Обяви ни и нещо лю-
бопитно – за първи път се събираме

заедно пенсионери от 6 клуба. Видин-
ските домакини бяха поканили гости
от Сърбия (гр. Зайчар и Кобишница) и
от Белоградчик, Вършец, Берковица,
Алтимир и Галиче.

Километрите се стопяваха неусетно.
В далечината проблясна като сребърна
лента р. Дунав. Не за първи път госту-
вахме във Видин. Познавахме забеле-
жителностите на града, но пак се
разходихме до Дунав мост, край реч-
ния парк се снимахме за спомен. Лю-
бувахме се на красивата река с
плуващите лодки и корабчета, от която
лъхаше приятен повей в горещия ден.

Срещата се състоя в ресторант „Бо-
нония“. Нашите приятели ни посрещ-
наха радушно. Председателят на
Културен клуб – Видин Иванчо Васи-
лев – усмихнат и енергичен човек,
поздрави всеки с блага дума. Певчес-

ката група „Видински гласове“ ни
поздрави с песни и авторски стихове,
посветени на дружбата и приятел-
ството от двете страни на границата.
Разменихме си цветя и подаръци с до-
макините и с другите гости, с пожела-
ние за дълга младост и закъсняла
старост. Берковският председател га-
лантно поднесе на жените – председа-
телки на клубове букети от рози.

Г-жа Цеца Антонова приветства до-
макините и присъстващите 163-ма
пенсионери. Изтъкна, че границите не
разделят, а събират хората. Всички ис-
каме да имаме добри приятелски взаи-
моотношения, да живеем в мир и
разбирателство.

Музика, песни и танци изпълниха го-
лямата зала на ресторанта. Микрофо-
нът бе достъпен за всички, желаещи да
се изявят.За завиждане си е да видиш
хора над 70-годишна възраст да играят
хора и диско танци, забравили еже-
дневието – болежките и възрастта си.
Сърби и българи се хванаха на „Ду-
навско хоро“, на влашкото „Батут“.
Надиграваха се с кръшна ръченица,
пяха български и сръбски песни. И
всички тези интересни мигове се запе-
чатваха за вечен спомен от Радка Са-
вова, която неуморно снимаше.

Тази незабравима среща на приятел-
ството завърши с „Наздраве“ и „Жи-
вяли“, и с пожеланието „До нови
срещи!“

Йорданка КОСТОВА

ЗА ПРИЯТЕЛИТЕ И ДРУЖБАТА БЕЗ ГРАНИЦИ – НАЗДРАВЕ!

ЕДИН НЕЗАБРАВИМ ДЕН

Стари предания донасят до нас ле-
генди за известни местности във Вър-
шец и региона.

Легендата за Иванчова поляна раз-
каза за читателите на вестника ни 87-
годишният кореняк-вършечанин
Ангел Господинов, който пък я е на-
учил от своята баба Ана, родена през
далечната 1861 г. и според която ли-
цата и случките в този разказ са дей-
ствителни.

Преди много, много години в селото
ни, в Бояджийската махала до старата
вада, в малка кирпичена къщичка жи-
веели скромно Иванчо Дацовлията и
неговата 10-годишна щерка Василка,
останала от малка без майка. Расла, по-
расла Василка, станала мома хубава, за-
домила се за Никола Другоселеца.

Живели си те тихо и спокойно. Дарил
ги Господ с женско чедо на име Мег-
лена. Макар и бедни, били щастливи.

Една късна есенна вечер в дома на
баба Гека Димовица се събрали моми и
момци на тлака и на седянка. Въртели
се чекръците, пеели вретената в ръцете
на момите, предейки на тънки нишки
къделята вълна, надяната на пъстра
хурка. До всяка мома – и ерген. Ще се
провикне някоя от момите:

- Бабо Геко, запей ни тъжната песен за
Васил и Меглена.

Ще запее гласовито баба Гека, ще
запее и ще закапят сълзите й. Слушат я
моми и ергени, а песента откликва дъл-
боко в сърцата на младите. В късна
есен, при заник слънце, в село Вършец
с шум и гърмежи нахлул Ахмед бей със
своята свита. Плач и ридания, разказва
баба Гека. В това време, до вадата кре-

четалото на воденицата напевно пеело
своята песен. Василка – млада и хубава
мливарка, внасяла кукуруз с чувала. За-
белязал я Ахмед бей и ахнал. Скочил от
коня си и влязъл във воденицата. Миг –
и чул се писък, дваж, и триж, и после
всичко утихнало. Само кречеталото на-
певно пеело своята песен. Минало се
доста време и ето, от воденичката из-
лиза Василка – полугола, окървавена, с
кръвясали очи и нож в ръцете. Стропо-
лила се до дръвника.

- Вай, вай, вай - извикали турците.
Втурнали се във воденицата и що да
видят - на дървения одър беят лежал
окървавен.

Миг по-късно турците с ятаган отряз-
ват главата на Василка. Гори воденич-
ката, гори и сламената къщичка на
Иванчо Дацовлията, горят и всички
сламници. Женски писък и детски гла-
сове се смесват с пламъците. Чуват се
гърмежи. Дим и пушек се носи в цялата
околност. На къшлата, още не прибрал
овцете, Никола – мъжът на Василка
вижда всичко онова, което става в се-
лото.

- Боже, що ли правят дядо и Меглена?
Зарежда пушката и се втурва към се-

лото. По старата пътека на Пискункьов
завой среща Меглена и дядо й Иванчо.

- Бягайте! – казал Никола. Горе, в За-
горов дел, аз ще се върна скоро.

Когато влязъл в селото – що да види!
Гори махалата, писъци огласят цялото
село. Стреля веднъж, и дваж, и триж, и
поваля няколко заптии. Чуват се гър-
межи и още не стигнал Никола до го-
рящата къщичка, вижда на двора
обезглавената Василка. Чува се изстрел
и до нея пада Никола. Турски ятаган от-

рязва и неговата глава.
Тази кървава драма не свършва до

тук. Дядо Иванчо Дацовлията и внуч-
ката му Меглена заживяват с мъката си
далеч от хората, на къшлата край се-
лото. Минават години, Меглена е вече
мома хубава и стройна, за радост на
дядо си, но и за терзание по загубата на
майка и баща. Ще седне привечер, след
пашата на овцете до старото огнище на
оджака, ще слуша тъжния разказ за
своите родители, а очите й ще се пъл-
нят със сълзи.

- Чедо, не плачи, я вземи берковския
кърчаг и донеси от топлия извор во-
дица, поне с нея да се наситя.

Привечер е. На големия камък, при-
седнала до топлия извор, Меглена за-
плакала и занареждала:

- Майчице, мила майчице, къде си,
майко, къде си? Да дойдеш, майко, да
видиш твоята щерка Меглена каква е
мома станала. На сърце да ти полегна,
косите да ми разрешиш, житен клас да
ги оплетеш! Горо ле, горо хайдушка,
поведи ми се, майко Василке, обади ми

се!
Нито се гора повежда, нито се Ва-

силка обажда. В тоз час пред нея се из-
правят черкези.

- Гяурко, къде е пътят за Сердика?
Уплашена, Меглена повдига очи и

млъква. Завежда ги на къшлата при
дядо си Иванчо. Гости ги с павурче ко-
мовица и кокошка.

Шатрата е опъната. Цялата нощ Да-
цовлията и Меглена не заспиват. Зора
зазорила, слънцето изгряло кърваво.
Звездно било нощес небето, тиха била
утринта.

- Гяурино, зора се зазорява, път ни
чака. Гяурката трябва нас да ни води.

- Не думай, ефенди! Момиче е, пътя
не знае.

- Такава е волята на падишаха, пътя
трябва да ни покаже!

Заплакал старецът. Прегърнал Мег-
лена и сълзите му опарили устните й и
те били толкова солени – та нали ид-
вали от дълбините на неговото голямо,
българско сърце.

- Меглено, дъще, ако волята на пади-

шаха е ти да водиш колоната на поро-
бителите, то моята повеля и тази на за-
гиналите от турския ятаган твои
родители е тя да не стигне там, за къ-
дето е тръгнала!

Вървели, що вървели, в гъсти дъбрави
влезнали. Стъмнило се. Оловни облаци
покрили небосвода. Загърмяло, затре-
щяло, пороен дъжд се изсипвал, а тя
вървяла и водела колоната по стръм-
ната пътека до билото на Балкана.
Спряла се там, където пред нея зеела
огромна пропаст. Прекръстила се и ско-
чила в пропастта, а подир нея скочили
всички онези, които тя предвождала.

От тогава минали много години, но
иманярите продължавали да търсят го-
лямото богатство, което турците загра-
били от бедния български народ. Днес
тази местност се казва «Гробището» и
иманяри все така продължават да тър-
сят съкровището, но не могат да го на-
мерят.

Това богатство днес е тук, в центъра
на днешния град - пет минерални из-
вора даряват здраве на хиляди трудови
хора.

Слушали девойките и момците тази
легенда, а сълзите на баба Гека не пре-
ставали да плуват в очите й.

Дошло нашето Освобождение от теж-
кото османско иго. Ходели хората в го-
рата, почивали си в тучната ливада до
Загоров дел и се радвали на омайната
гледка, която се открива пред очите им.
От тогава тази поляна носи името
Иванчова поляна, на името на Иванчо
Дацовлията. Днес тя една от туристи-
ческите забележителности в курорта
Вършец.

Разказал: Ангел ГОСПОДИНОВ

ЛЕГЕНДА ЗА ИВАНЧОВА ПОЛЯНА

Прекрасен концерт изнесоха рус-
ките изпълнителите Иля Баланчук,
Татяна Баланчук и Екатерина Лима-
рова от уралския град Екатеринбург
на вършечка сцена. Изявата на госту-
ващите певци се проведе в салона на
НЧ „Христо Ботев - 1900” и с нея те
поставиха начало на турнето си под
патронажа на Национално движение
”Русофили” в различни градове на
страната ни.

Концертът бе организиран от об-
щинското Дружество на русофилите
във Вършец и общинското ръко-
водство на БСП, с финансовата под-
крепа на Община Вършец, ЕТ
„Пентоп – Вътко Маринов” – гр. Вър-
шец, Общински съвет на БСП - Вър-
шец и Емил Димитров – с.
Спанчевци.

Чаровните изпълнители са водещи
солисти на Държавния академичен
уралски руски народен хор и лауреати
на престижни руски и международни
певчески конкурси. Те са обединили
своите творчески сили и талант в съв-
местен проект – трио „Разгуляй“.

Репертоарът на триото включва по-
пулярни руски народни песни, песни
от любими филми, хитове от съветс-
ката естрада, песни от войната. В про-
грамата им на концертите

задължително присъстват и песни,
станали символ на двете братски
страни – България и Русия.

Зрителите имаха възможността да се
насладят на впечатляващите им гла-
сове, които грабват с невероятно си
звучене. Иля Баланчук е познат на
вършечката публика от миналогодиш-
ното му турне, когато бе тук заедно с
колежката си Елена Маленких.

Изпълнителите пяха както солово,
така и като дуети и трио известни
творби, добре познати на публиката и
обичани от всички любители на рус-
ките песни. Прозвучаха песни от по-
пулярни филми, песни на военна
тема, любими руски романси, руски
народни песни, песни на Филип Кир-
коров, Алла Пугачова, група „Любе”.

Трио „Разгуляй“ бе подготвило и
сюрприз за местната публика – артис-
тите изпълниха на български език
„Пътнико свиден, пътнико млад“ и „Я
кажи ми, облаче ле бяло“.

Пълната зала, бурните аплодис-
менти на зрителите, блясъкът в очите
им и припяването заедно с изпълни-
телите, показаха за пореден път, че
любовта към руската песен в Бълга-
рия все още е жива.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КОНЦЕРТ НА ТРИО
„РАЗГУЛЯЙ“ ОТ РУСИЯ

Легендите разказват
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 12
Днес, 30.06.2016 г. (четвъртък) от 13:00 ч., на основание чл.

23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за орга-
низацията и дейността на Общински съвет – Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседа-
ние на общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Об-
щинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съ-
ветници.

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

На заседанието присъстваха още: П.Стефанов - зам-кмет
на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова - секретар на об-
щина Вършец, К. Тачева - директор дирекция „ОА“, А.Тошев
- директор дирекция „СА“, Е. Георгиева - гл. експерт „Ин-
формационно обслужване“, А. Петров - кмет с. Долно Ози-
рово, Б. Василев – кметски наместник с. Г.Б.речка и граждани.

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

Председателят на общински съвет Вършец инж. Анатоли
Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал.2 т.2 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската ад-
министрация за мандата 2015 – 2019 г. предложи:

1. Включване на допълнение Вх.№ 353/ 30.06.2016г. към
докладна записка Вх.№ 323/20.06.2016 г.

2. Предложение от вносителя Адриана Николова за изтег-
ляне на докладна записка Вх. №339/23.06.2016г. под номер 12
в дневния ред.

Общият брой точки в дневния ред стават 13.
Гласували: “за”-13 ;–“против” – няма;“въздържали се”

– няма.
ПРИЕМА СЕ.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка

с Вх.№ 331/21.06.2016 г. относно заявление Вх. № 9400-
1377/10.05.2016 г., от Веселка Георгиева Иванова с постоянен
адрес гр. София, ж.к. “Сухата река“ № 96, вх. „А“, ет.4, ап.11,
с искане за допускане на частично изменение на подробния
устройствен план на с. Спанчевци, отнасящо се за промяна на
предназначението на поземлени имоти № 030021 и № 056005
по КВС на землището на с. Спанчевци, с цел преотреждане
на имотите от земеделска земя в неземеделска с отреждане „за
къща за гости – семеен хотел“ и за изработване на ПУП – пар-
целарни планове за трасе на водопровод и трасе на кабелно
електрозахранване за захранване с ел. енергия и питейна вода
на посочените имоти.

Докладва: инж.Иван Лазаров - кмет на община Вършец
2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка

с Вх.№ 318/20.06.2016 г. относно заявление Вх. № 70 00-
165/02.06.2016 г. от Павлина Якимова Димитрова, управител
на „Лъчи 03“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.
Враца, ул. “Иглика“ № 7, ЕИК 200575355, с искане за допус-
кане на частично изменение на подробния устройствен план
на гр. Вършец, отнасящо се за промяна на предназначението
на поземлен имот с идентификатор 12961.31.823 от КК и КР
на гр. Вършец от 2008 г., с преотреждане на същия от земе-
делски имот в неземеделски, с отреждане „за къща за гости –
семеен хотел“ и за изработване на ПУП – парцеларен план за
трасе на водопровод и трасе на кабелно електрозахранване за
горепосочения имот.

Докладва: инж.Иван Лазаров - кмет на община Вършец
3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка

с Вх.№ 319/20.06.2016 г. за кандидатстване пред Предпри-
ятието за управление на дейностите по опазване на околната
среда /ПУДООС/ с проектно предложение „Техническа помощ
за изготвяне на работен проект за обект „Канализационна
мрежа на кв. Заножене и реконструкция на съпътстваща во-
допроводна мрежа на кв. Заножене, гр. Вършец, община Вър-
шец”

Докладва: инж.Иван Лазаров - кмет на община Вършец
4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка

с Вх.№ 323/20.06.2016 г. и допълнение Вх.№ 353/ 30.06.2016г.
относно отмяна на Решения № 680 и 681 от Протокол № 66 от
24.07.2015 г., на Общински съвет – Вършец, за актуализиране
на „Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост на община Вършец за 2016 г. и
вземане на нови решения от Общински съвет - Вършец за при-
добиване на части от недвижими имоти по реда на чл. 21, ал.
4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 199,
ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 59, ал. 1 и
ал. 3 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и раз-
пореждане с общинска собственост на община Вършец“ за
реализиране на имот публична общинска собственост - Улица
за подход до Многофункционален спортен център Вършец.

Докладва: инж.Иван Лазаров - кмет на община Вършец
5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка

Вх.№ 324/20.06.2016г., относно актуализиране на „Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2016 г.” и вземане на решение за провеждане
на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
части от сгради, публична общинска собственост на община
Вършец, за поставяне на кафе-автомати и банкомат в изпъл-
нение на „Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2016
г.“

Докладва: инж.Иван Лазаров - кмет на община Вършец
6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка

Вх.№ 332/21.06.2016г. за вземане на решение от Общински
съвет – Вършец за провеждане на публичен търг с явно над-
даване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община
Вършец за продажба на нефасонирана строителна дървесина
собственост на община Вършец.

Докладва: инж.Иван Лазаров - кмет на община Вършец
7. Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки

с Вх.№ 325-330/21.06.2016 г., Вх.№ 314-317/20.06.2016 г.,
Вх.№ 334/21.06.2016 г. и Вх.№ 307/13.06.2016 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 община Вършец
8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка

с Вх.№ 333/21.06.2016 г. за прекратяване на конкурс за избор
на управител на „Медицински център – Вършец“ ЕООД и за
провеждане на нов конкурс за избор на управител на „Меди-

цински център – Вършец“ ЕООД.
Докладва: Ивайло Цветанов – Председател на ПК по

ЗСДЕ
9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка

Вх.№ 336/21.06.2016 г. относно неразплатени сметки на „Ме-
дицински център – Вършец“ ЕООД.

Докладва: Ивайло Цветанов – Председател на ПК по
ЗСДЕ

10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
с Вх.№ 321/20.06.2016 г. относно предложение за изменение и
допълнение на чл. 33 от Наредба № 1 за осигуряване на об-
ществения ред, поддържане на чистотата и опазване на окол-
ната среда в община Вършец

Докладва: инж.Иван Лазаров - кмет на община Вършец
11. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка

с Вх.№ 342/23.06.2016 г. за отпускане на финансова помощ.
Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АО-

НУОРСГПБК
12. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка

с Вх.№ 340/23.06.2016 г. относно молба от Николай Димит-
ров Пеев – ръководител на духов оркестър „Дефилир“ при
СОУ „Иван Вазов“ гр.Вършец.

Докладва: Адрияна Николова – Председател на ПК по
ОКМДСТ

13. Изказвания, питания, становища и предложения на граж-
даните.

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ №232
Общински съвет – Вършец отлага разглеждането на Док-

ладна записка с Вх.№ 331/21.06.2016 г. за следваща сесия.
Гласували поименно: “за” – 6 – Г.Апостолова, Б.Христов,

И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов;“против” – 2 -
И.Андров, С.Сълков; “въздържали се” – 5 - инж. А.Димит-
ров, А.Николова, В.Маринов, В.Замфиров, О.Яничкова;

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ №233
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 11

от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от Закона за устройство на тери-
торията /ЗУТ/, разрешава:

1. Изработване на частично изменение на подробните уст-
ройствени планове, отнасящо се за промяна на предназначе-
нието на поземлен имот № 030021 по КВС на с. Спанчевци и
поземлен имот № 056005 по КК и КР на гр.Вършец, с цел пре-
отреждане на имотите от земеделска земя в неземеделска с от-
реждане „за къща за гости – семеен хотел“.

2. Изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на водо-
провод и трасе на електрозахранване за захранване с ел. енер-
гия и питейна вода на поземлени имоти № 030021 по КВС на
с.Спанчевци и № 056005 по КК и КР на гр.Вършец.

3. Съгласно чл. 124а, ал.5 на ЗУТ изработването на подроб-
ните устройствени планове – планове за застрояване и регу-
лация да се извърши за сметка на заинтересованото лице по
чл. 131 от ЗУТ - Веселка Георгиева Иванова с постоянен адрес
гр. София, ж.к. “Сухата река“ № 96, вх. „А“, ет.4, ап. 11, собст-
веник на недвижимите имоти.

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А.Димитров, А.Ни-
колова, Г.Апостолова, О.Яничкова, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, С.Сълков; “против” –3 - Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов; “въздържали се” – 2- Б.Христов, И.Цветанов.

РЕШЕНИЕ №234
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 11

от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на тери-
торията /ЗУТ/, разрешава:

1. Изработване на частично изменение на подробния уст-
ройствен план на гр. Вършец – план за застрояване, отнасящо
се за промяна на предназначението на п.и.12961.31.823 от КК
и КР на гр. Вършец, от земеделска в неземеделска земя с от-
реждане „за къща за гости – семеен хотел“;

2. Изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на водо-
провод и трасе на електрозахранване за горепосочения имот.

3. Съгласно чл. 124а, ал.5 на ЗУТ изработването на подроб-
ните устройствени планове – планове за застрояване и регу-
лация да се извърши за сметка на заинтересованото лице по
чл. 131 от ЗУТ – Павлина Якимова Димитрова, управител на
„Лъчи 03” ЕООД с седалище и адрес на управление гр.Вър-
шец, ул.”Иглика”№7 - собственик на недвижимите имоти.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Ни-
колова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №235
1. Общински съвет Вършец на основание чл. 21, ал.2 от

ЗМСМА, приема обект: „Канализационна мрежа на кв. Зано-
жене, гр. Вършец и реконструкция на съпътстващата водо-
проводна мрежа на кв. Заножене, гр. Вършец, община
Вършец“ за приоритетен за Община Вършец. Проектът отго-
варя на Общински план за развитие на община Вършец 2014-
2020 г., Приоритет 7. Подобряване на инфраструктурното
осигуряване и достъпността, Мярка 2. Подобряване на во-
доснабдителната и канализационната инфраструктура.

2. Общински съвет Вършец дава съгласието си Община
Вършец да кандидатства пред Предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към
МОСВ за безвъзмездна финансова помощ за проект: „Техни-
ческа помощ за изготвяне на работен проект за обект: „Кана-
лизационна мрежа на кв. Заножене и реконструкция на
съпътстваща водопроводна мрежа на кв. Заножене, гр. Вър-
шец, община Вършец”.

3. Общински съвет Вършец възлага на Кмета на Община
Вършец да предприеме всички необходими действия за кан-
дидатстване пред Предприятието за управление на дейнос-
тите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Ни-
колова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №236

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА отменя свои решения № 680 и № 681 от Протокол №
66/24.07.2015 г.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Ни-
колова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №237
Общински съвет – Вършец на основание 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 собстве-
ност /ЗОС/:

1. Актуализира „Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.“, в
частта раздел II. Описание на имотите, които общината има
намерение да придобие в собственост и способите за тяхното
придобиване, точка 1. Придобиване на имоти по възмезден
начин, подточка 1.2 Чрез закупуване на имот или част от него
по реда на ЗОС за изграждане на обект публична общинска
собственост /улица/, като в тази подточка се включват след-
ните части от недвижими имоти:

1.1.- 47 кв.м. от поземлен имот с идентификатор
12961.419.106 по кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр.Вършец от 2008г., собственост на Ни-
колай Иванов Ненков с постоянен адрес гр.София,
ул.“Христо Вакарелски“ № 12, вх. Б, ет. 4, ап. 11.

1.2. - 39 кв.м. от поземлен имот с идентификатор
12961.419.107 по кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр.Вършец от 2008г., собственост на Сте-
фан Кирилов Стефанов и Светла Ангелова Стефанова
с постоянен адрес гр.София, жк.“Овча купел I“, бл.
504, вх.Г, ап.1.

2. Промяната на „Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собственост за 2016 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 разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2016 г.” да се обяви на таблото пред сградата
на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в пуб-
ликуваната в сайта на община Вършец „Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти – общинска собстве-
ност за 2016 г.”.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Ни-
колова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №238
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от

ЗМСМА и чл.21, ал.4 и ал. 5 от Закона за общинската собст-
веност и чл.199, ал.1 от Закона за устройство на територията
и чл.59, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, уп-
равление и разпореждане с общинска собственост на община
Вършец:

1. Одобрява предварителното писмено съгласие по чл.21,
ал.4 от ЗОС дадено от Николай Иванов Ненков с постоянен
адрес гр.София, ул.“Христо Вакарелски“ № 12, вх. Б, ет. 4, ап.
11 за продажба на 47 кв.м. /четиридесет и седем кв.м./ от
собственият му поземлен имот с идентификатор
12961.419.106 по кадастралната карта и кадастрални регистри
на гр.Вършец от 2008г. за реализиране на улица публична об-
щинска собственост на община Вършец.

2. Взема решение за придобиване на 47 кв.м. /четиридесет
и седем кв.м./ от поземлен имот с идентификатор
12961.419.106 по кадастралната карта и кадастрални регистри
на гр.Вършец от 2008г., собственост на Николай Иванов Нен-
ков с постоянен адрес гр.София, ул.“Христо Вакарелски“ №
12, вх. Б, ет. 4, ап. 11, за сумата от 1414 лв. /хиляда четирис-
тотин и четиринадесет лева/ съгласно пазарната оценка на
имота изготвена от независим експерт оценител.

3. Закупуването на частта от недвижимия имот с площ от 47
кв.м. /четиридесет и седем кв.м./ от поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.419.106 по кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр.Вършец от 2008г., собственост на Николай
Иванов Ненков с постоянен адрес гр.София, ул.“Христо Ва-
карелски“ № 12, вх. Б, ет. 4, ап. 11, да бъде съгласно влезлия
в сила ПУП за кв.90 и 90а за реализиране на улица за подход
до Многофункционалната спортна зала и футболен стадион
на гр.Вършец.

4. Упълномощава Кмета на община Вършец след влизане в
сила на решението да сключи предварителен договор за заку-
пуване на частта от недвижимия имот подробно описани в т.1
от настоящото решение със собственика на имота Николай
Иванов Ненков с постоянен адрес гр.София, ул.“Христо Ва-
карелски“ № 12, вх. Б, ет. 4, ап. 11, а след представяне на не-
обходимите документи от собственика и окончателен договор
под формата на Нотариален акт за придобиване на частта от
недвижимия имот.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Ни-
колова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №239
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от

ЗМСМА и чл. 21, ал. 4 и ал. 5 от Закона за общинската собст-
веност и чл. 199, ал. 1 от Закона за устройство на територията
и чл. 59, ал. 1 и ал. 3 от „Наредбата за реда на придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на об-
щина Вършец“ реши:

1. Одобрява предварителното писмено съгласие по чл. 21,
ал. 4 от ЗОС, дадено от Стефан Кирилов Стефанов и Светла
Ангелова Стефанова за продажба на 39 кв.м. /тридесет и девет
кв.м./, от собственият им поземлен имот с идентификатор
12961.419.107 по кадастралната карта и кадастрални регистри
на гр. Вършец от 2008 г. за реализиране на улица, публична
общинска собственост на община Вършец.

2. Взема решение за придобиване на 39 кв.м. /тридесет и
девет кв.м./ от поземлен имот с идентификатор 12961.419.107
по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Вършец
от 2008 г., собственост на Стефан Кирилов Стефанов и Светла

Ангелова Стефанова за сумата от 1 172 лв. /хиляда сто седем-
десет и два лева/, съгласно пазарната оценка на имота изгот-
вена от независим експерт оценител.

3. Закупуването на частта от недвижимия имот с площ от 39
кв.м. /тридесет и девет кв.м./ от поземлен имот с идентифи-
катор 12961.419.107 по кадастралната карта и кадастрални ре-
гистри на гр. Вършец от 2008 г., собственост на Стефан
Кирилов Стефанов и Светла Ангелова Стефанова да бъде съг-
ласно влезлия в сила ПУП за кв. 90 и кв. 90а, за реализиране
на улица за подход до Многофункционалната спортна зала и
футболен стадион на гр.Вършец.

4. Упълномощава Кмета на община Вършец, след влизане в
сила на решението да сключи предварителен договор за заку-
пуване на частта от недвижимия имот подробно описани в т.
1 от настоящото решение от собствениците на Стефан Кири-
лов Стефанов и Светла Ангелова Стефанова, а след предста-
вяне на необходимите документи от собствениците и
окончателен договор под формата на Нотариален акт за при-
добиване на частта от недвижимия имот.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Ни-
колова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №240
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.

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

1. Актуализира „Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.“, в
частта раздел III „Описание на недвижимите имотите, които
общината има намерение да предложи за предоставяне под
наем и за продажба през 2016 г.“, точка 1 „Описание на имо-
тите, които общината има намерение да предложи за предос-
тавяне под наем“,

подточка 1.1. Нежилищни обекти и части от сгради и терени
общинска собственост, за които ще се проведат публични тър-
гове и публично оповестени конкурси по реда на ЗОС, НРПУ-
РОС и НУРПТК на община Вършец за отдаването им под
наем за търговски и други обекти и поставяне на павилиони
на територията на община Вършец през 2016 г., като в тази
подточка се включват:

Части от сгради публична общинска собственост за поста-
вяне на кафе-апарати и банкомат описани, както следва:

- Пред сградата на община Вършец - 1 кв.м., за поста-
вяне на 1 бр., кафе-автомат;

- Пред сградата на СОУ “Иван Вазов”, гр. Вършец - 1
кв.м., за поставяне на 1 бр., кафе-автомат;

- На входа на сградата на Художествена галерия – Вър-
шец /от лявата страна/ – 1 кв.м., за поставяне на 1 бр.,
банкомат.

2. Промяната на „Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.” влиза
в сила от датата на приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС, промяната в „Годиш-
ната програма за управление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2016 г.” да се обяви на таблото пред
сградата на Общинска администрация – Вършец и да се от-
рази в публикуваната в сайта на община Вършец „Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2016 г.”.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Ни-
колова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №241
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 14, ал. 7 и

ал. 8 от ЗОС, във връзка с чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от „Наредбата за
реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец“ и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от
„Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и
конкурси на община Вършец“, взема решение за провеждане
на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на
части от имоти, публична общинска собственост за поставяне
на кафе автомати и банкомат описани, както следва:

1.1. Пред сградата на община Вършец - 1 кв.м., за поста-
вяне на 1 бр., кафе-автомат;

1.2. Пред сградата на СОУ “Иван Вазов”, гр. Вършец - 1
кв.м., за поставяне на 1 бр., кафе-автомат;

1.3. На входа на сградата на Художествена галерия – Вър-
шец /от лявата страна/ – 1 кв.м., за поставяне на 1 бр.,
банкомат.

2. Срок за отдаване под наем на частите от сградите за пос-
тавяне на кафе-автомати и банкомат – 3 /три/ календарни го-
дини считано от датата на сключване на договорите за наем.

3. Определя първоначални тръжна месечни наемни цени,
както следва:

3.1. За поставяне на кафе- автомати - 30 лв. без ДДС за 1
кв.м. за 1 бр. кафе автомат.

3.2. За поставяне на банкомат – 70 лв., без ДДС за 1 кв.м. за
поставяне на 1 бр. банкомат.

4. Наема се заплаща за първите 6 /шест/ месеца при под-
писване на договора за наем, а датата на плащане за останалия
период от договора за наем е датата на сключения договор.

5. Цена на тръжната документация 50 лв.
6. Депозит за участие в търга 200 лв. за всеки отделен кафе-

автомат и отделно за банкомата.
7. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна

месечна наемна цена за съответната част от сграда.
8. Задължава кмета на община Вършец да организира и про-

веде търга по реда на Глава втора “Търгове” от НУРПТК на
община Вършец и да сключи договор за отдаване под наем на
частите от имоти, публична общинска собственост, за поста-
вяне на кафе-автомати и банкомат със спечелилия/ите търга
участник/ци.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Ни-
колова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” –
няма;

продължава на 4 стр.>>>
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РЕШЕНИЕ №242

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собстве-
ност /ЗОС/, във връзка с чл. 23, ал. 1 от „Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинска собст-
веност /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 320 куб.м., нефасонирана строителна дървесина
от склада на сектор „Чистота при Об.А.- Вършец описана,
както следва:

1. Нефасонирана строителна дървесина от вида „Бял бор“:
1.1. С дебелина 30 см. и над 30см – 100 лв., без ДДС за 1

куб.м.;
1.2. С дебелина от 18 см. включително до 30 см. – 90 лв.,

без ДДС за 1 куб.м.;
1.3. С дебелина от 15 см. включително до 18 см. – 75 лв.,

без ДДС за 1 куб.м.;
1.4. Обли греди под 15 см. – 55 лв., без ДДС за 1 куб.м;
1.5. Ритловици - 50 лв., без ДДС за 1 куб.м

2. Нефасонирана строителна дървесина от вида „Черен
бор“:

2.1. С дебелина над 30 см. включително и над 30 см.– 90
лв., без ДДС за 1 куб.м.;

2.2. С дебелина от 18 см. включително до 30 см. – 80 лв.,
без ДДС за 1 куб.м.;

2.3. С дебелина от 15 см. включително до 18 см. – 65 лв.,
без ДДС за 1 куб.м.;

2.4. Обли греди под 15 см. – 45 лв., без ДДС за 1 куб.м.;
2.5. Ритловици - 40 лв., без ДДС за 1 куб.м.

3. Всеки участник в търга може да участва за закупуване на
един, няколко или всички видове нефасонирана строителна
дървесина описана по видове в т. 1 и т. 2 от настоящото ре-
шение.

4. Цена на тръжната документация - 50 лв.
5. Депозит за участие в търга 500 лв.
6. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната про-

дажна цена за 1 куб.м., нефасонирана строителна дървесина
описана в т. 1 и т. 2 от настоящото решение.

7. Задължава Кмета на община Вършец да организира и
проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от „Наред-
бата за условията и реда за провеждане на търгове и кон-
курси на община Вършец“ и да сключи договор за продажба
на нефасонираната дървесина, след заплащане на сумата за
закупуване от спечелилия/спечелилите търга
участник/участници.

Гласували поименно: “за” – 3 – Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов; “против” – инж. А.Димитров, И.Андров; “въз-
държали се” – 8 - А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов,
В.Маринов, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, С.Съл-
ков.

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ №243
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8

от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собстве-
ност /ЗОС/, във връзка с чл. 23, ал. 1 от „Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинска собст-
веност /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 320 куб.м., нефасонирана строителна дървесина
от склада на сектор „Чистота при Об.А.- Вършец описана,
както следва:

1. Нефасонирана строителна дървесина от вида „Бял бор“:
1.1. С дебелина над 30 см. – 100 лв., без ДДС за 1 куб.м.;
1.2. С дебелина от 18 см. до 29 см. – 90 лв., без ДДС за 1

куб.м.;
1.3. С дебелина от 15 см. до 17 см. – 75 лв., без ДДС за 1

куб.м.;
1.4. Обли греди под 14 см. – 55 лв., без ДДС за 1 куб.м;
1.5. Ритловици - 50 лв., без ДДС за 1 куб.м

2. Нефасонирана строителна дървесина от вида „Черен
бор“:

2.1. С дебелина над 30 см. – 90 лв., без ДДС за 1 куб.м.;
2.2. С дебелина от 18 см. до 29 см. – 80 лв., без ДДС за 1

куб.м.;
2.3. С дебелина от 15 см. до 17 см. – 65 лв., без ДДС за 1

куб.м.;
2.4. Обли греди под 14 см. – 45 лв., без ДДС за 1 куб.м;
2.5. Ритловици - 40 лв., без ДДС за 1 куб.м

3. Всеки участник в търга може да участва за закупуване на
един, няколко или всички видове нефасонирана строителна
дървесина описана по видове в т. 1 и т. 2 от настоящото ре-
шение.

4. Цена на тръжната документация - 50 лв.
5. Депозит за участие в търга 500 лв.
6. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната про-

дажна цена за 1 куб.м., нефасонирана строителна дървесина
описана в т. 1 и т. 2 от настоящото решение.

7. Задължава Кмета на община Вършец да организира и
проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от „Наред-
бата за условията и реда за провеждане на търгове и кон-
курси на община Вършец“ и да сключи договор за продажба
на нефасонираната дървесина, след заплащане на сумата за
закупуване от спечелилия/спечелилите търга
участник/участници.

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, С.Сълков; “про-
тив” – няма;“въздържали се” – 3- Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов;

РЕШЕНИЕ №244
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ
взема решение за предоставяне на наследниците на Дойчин
Петров Тошев, следните имоти:

1.1. Ливада с идентификатор 006328, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 16.024 дка, находяща се в местността “Раш-
кова могила“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект
№ Ф01480/16.06.2016 г.

1.2. Пасище, мера с идентификатор 044406, ЕКАТТЕ
16866, с площ от 12.596 дка, находяща се в мест-

ността “Могилите“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище с. Горно Озирово, съгласно скица –
проект № Ф01524/16.06.2016 г.

1.3. Пасище, мера с идентификатор 044408, ЕКАТТЕ
16866, с площ от 2.856 дка, находяща се в мест-
ността “Могилите“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище с. Горно Озирово, съгласно скица –
проект № Ф01482/16.06.2016 г.

1.4. Нива с идентификатор 044412, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 0.967 дка, находяща се в местността “Мо-
гилите“ – земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01483/16.06.2016 г.

1.5. Пасище, мера с идентификатор 024142, ЕКАТТЕ
16866, с площ от 5.000 дка, находяща се в мест-
ността “Попов дел“ – земи от общинския поземлен
фонд, землище с. Горно Озирово, съгласно скица –
проект № Ф01485/16.06.2016 г.

1.6. Ливада с идентификатор 034275, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 2.000 дка, находяща се в местността “Та-
ралнов дол“ – земи от общинския поземлен фонд,
землище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект
№ Ф01486/16.06.2016 г.

1.7. Ливада с идентификатор 034277, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 4.000 дка, находяща се в местността “Кара-
джин дол“ – земи от общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01487/16.06.2016 г.

1.8. Ливада с идентификатор 034279, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 6.011 дка, находяща се в местността “Та-
ралнов дол“ – земи от общинския поземлен фонд,
землище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект
№ Ф01488/16.06.2016 г.

1.9. Ливада с идентификатор 027124, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 3.012 дка, находяща се в местността “Ба-
тини нива“ – земи от общинския поземлен фонд,
землище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект
№ Ф01489/16.06.2016 г.

1.10. Храсти с идентификатор 024028, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 6.000 дка, находящи се в местността “Гер-
говица“ – земи от общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01484/16.06.2016 г.

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

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

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.Димитров, А.Ни-
колова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, В.Замфиров,
О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов и С.Сълков
“против” – няма;“въздържали се” – 1- А.Коцина;

РЕШЕНИЕ №245
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ
взема решение за предоставяне на наследниците на Въло
Митров, следните имоти:

1.1. Пасище, мера с идентификатор 033032, ЕКАТТЕ
16866, с площ от 2.197 дка, находящо се в мест-
ността “Алдимирица“ – земи от общинския позем-
лен фонд, землище с. Горно Озирово, съгласно скица
– проект № Ф01499/16.06.2016 г.

1.2. Ливада с идентификатор 006326, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 1.502 дка, находяща се в местността “Кол-
нички дел“ – земи от общинския поземлен фонд,
землище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект
№ Ф01500/16.06.2016 г.

1.3. Ливада с идентификатор 111138, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 2.032 дка, находяща се в местността “То-
ришка могила“ – земи от общинския поземлен фонд,
землище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект
№ Ф01501/16.06.2016 г.

1.4. Ливада с идентификатор 025058, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 7.700 дка, находяща се в местността “Ме-
резинето“ – земи от общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01504/16.06.2016 г.

1.5. Ливада с идентификатор 025075, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 2.000 дка, находяща се в местността “Ме-
резинето“ – земи от общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01505/16.06.2016 г.

1.6. Ливада с идентификатор 025076, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 2.000 дка, находяща се в местността “Ме-
резинето“ – земи от общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01506/16.06.2016 г.

1.7. Ливада с идентификатор 025077, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 3.500 дка, находяща се в местността “Ме-
резинето“ – земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01507/16.06.2016 г.

1.8. Ливада с идентификатор 025078, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 1.500 дка, находяща се в местността “Ме-
резинето“ – земи от общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01508/16.06.2016 г.

1.9. Ливада с идентификатор 025079, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 1.000 дка, находяща се в местността “Ме-
резинето“ – земи от общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01509/16.06.2016 г.

1.10. Ливада с идентификатор 114104, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 3.700 дка, находяща се в местността “Ме-
резинето“ – земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01510/16.06.2016 г.

1.11. Ливада с идентификатор 114106, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 2.400 дка, находяща се в местността “Ме-
резинето“ – земи от общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01511/16.06.2016 г.

1.12. Ливада с идентификатор 006343, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 15.313 дка, находяща се в местността “Ра-
дилова глава“ – земи от общинския поземлен фонд,

землище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект
№ Ф01515/16.06.2016 г.

1.13. Ливада с идентификатор 006337, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 3.000 дка, находяща се в местността “Ради-
лова глава“ – земи от общинския поземлен фонд,
землище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект
№ Ф01527/16.06.2016 г.

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

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

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.Димитров, А.Ни-
колова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, В.Замфиров,
О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов и С.Сълков
“против” – няма;“въздържали се” – 1- А.Коцина;

РЕШЕНИЕ №246
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ
взема решение за предоставяне на наследниците на Иван
Митров Тулячки, следните имоти:

1.1. Ливада с идентификатор 006338, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 2.000 дка, находяща се в местността “Раш-
кова могила“ – земи от общинския поземлен фонд,
землище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект
№ Ф01520/16.06.2016 г.

1.2. Ливада с идентификатор 006335, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 4.417 дка, находяща се в местността “Раш-
кова могила“ – земи от общинския поземлен фонд,
землище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект
№ Ф01521/16.06.2016 г.

1.3. Ливада с идентификатор 006336, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 4.471 дка, находяща се в местността “Ради-
лова глава“ – земи от общинския поземлен фонд,
землище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект
№ Ф01522/16.06.2016 г.

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

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

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, В.Зам-
фиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №247
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ
взема решение за предоставяне на наследниците на Проко-
пия Митров Прокопов, следните имоти:

1.1. Ливада с идентификатор 043041, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 2.000 дка, находяща се в местността “Джур-
джовица“ – земи от общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01492/16.06.2016 г.

1.2. Лозе с идентификатор 033033, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 2.051 дка, находящо се в местността “Ал-
димирица“ – земи от общинския поземлен фонд,
землище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект
№ Ф01493/16.06.2016 г.

1.3. Пасище с храсти с идентификатор 111139, ЕКАТТЕ
16866, с площ от 1.500 дка, находящо се в мест-
ността “Торишка могила“ – земи от общинския по-
землен фонд, землище с. Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01525/16.06.2016 г.

1.4. Ливада с идентификатор 028031, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 3.941 дка, находяща се в местността “Ма-
хова мъртвина“ – земи от общинския поземлен
фонд, землище с. Горно Озирово, съгласно скица –
проект № Ф01495/16.06.2016 г.

1.5. Ливада с идентификатор 028032, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 4.187 дка, находяща се в местността “Ма-
хова мъртвина“ – земи от общинския поземлен
фонд, землище с. Горно Озирово, съгласно скица –
проект № Ф01496/16.06.2016 г.

1.6. Ливада с идентификатор 028033, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 2.259 дка, находяща се в местността “Ма-
хова мъртвина“ – земи от общинския поземлен
фонд, землище с. Горно Озирово, съгласно скица –
проект № Ф01523/16.06.2016 г.

1.7. Пасище, мера с идентификатор 028035, ЕКАТТЕ
16866, с площ от 5.000 дка, находящо се в мест-
ността “Мекия рът“ – земи от общинския поземлен
фонд, землище с. Горно Озирово, съгласно скица –
проект № Ф01498/16.06.2016 г.

1.8. Ливада с идентификатор 114103, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 2.500 дка, находяща се в местността “Ме-
резинето“ – земи от общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01526/16.06.2016 г.

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

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

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.Димитров, А.Ни-
колова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, В.Замфиров,
О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов и С.Сълков
“против” – няма;“въздържали се” – 1- А.Коцина;

РЕШЕНИЕ №248
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ
взема решение за предоставяне на наследниците на Георги
Драгиев Божинов, следния имот:

1.1. Нива с идентификатор 045078, ЕКАТТЕ 68179, с
площ от 1.000 дка, находяща се в местността “Мо-
чурака“ – земи от общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Спанчевци, съгласно скица – проект №

Ф02049/06.06.2016 г.
2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението

може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по
реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, В.Зам-
фиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №249
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ
взема решение за предоставяне на наследниците на Данаил
Замфиров Макавеев, следните имоти:

1.1. Ливада с идентификатор 006332, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 1.374 дка, находяща се в местността
“Котля“ – земи от общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01471/16.06.2016 г.

1.2. Пасище, мера с идентификатор 044415, ЕКАТТЕ
16866, с площ от 2.323 дка, находяща се в мест-
ността “Сеновала“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище с. Горно Озирово, съгласно скица –
проект № Ф01479/16.06.2016 г.

1.3. Ливада с идентификатор 006339, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 2.000 дка, находяща се в местността “Ради-
лова глава“ – земи от общинския поземлен фонд,
землище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект
№ Ф01516/16.06.2016 г.

1.4. Ливада с идентификатор 006340, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 2.000 дка, находяща се в местността “Ради-
лова глава“ – земи от общинския поземлен фонд,
землище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект
№ Ф01517/16.06.2016 г.

1.5. Ливада с идентификатор 006341, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 4.365 дка, находяща се в местността “Ради-
лова глава“ – земи от общинския поземлен фонд,
землище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект
№ Ф01518/16.06.2016 г.

1.6. Ливада с идентификатор 006342, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 4.157 дка, находяща се в местността “Ради-
лова глава“ – земи от общинския поземлен фонд,
землище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект
№ Ф01519/16.06.2016 г.

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

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

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, В.Зам-
фиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №250
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ
взема решение за предоставяне на наследниците на Йордан
Апостолов Кирков, следните имоти:

1.1 Използвана ливада с идентификатор 042137, ЕКАТТЕ
68179, с площ от 1.800 дка, находяща се в мест-
ността “Якимова арчина“ – земи от общинския по-
землен фонд, землище с. Спанчевци, съгласно скица
– проект № Ф02054/10.06.2016 г.

1.2 Ливада с идентификатор 042139, ЕКАТТЕ 68179, с
площ от 3.500 дка, находяща се в местността
“Друмо“ – земи от общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Спанчевци, съгласно скица – проект №
Ф02053/10.06.2016 г.

1.3 Ливада с идентификатор 027106, ЕКАТТЕ 68179, с
площ от 3.001 дка, находяща се в местността “Тре-
бежете“ – земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Спанчевци, съгласно скица – проект №
Ф02056/10.06.2016 г.

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

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

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, В.Зам-
фиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №251
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ
взема решение за предоставяне на наследниците на Йордан
Апостолов Кирков, следния имот:

1.1 Използвана ливада с идентификатор 042141, ЕКАТТЕ
68179, с площ от 1.800 дка, находяща се в мест-
ността “Якимова арчина“ – земи от общинския по-
землен фонд, землище с. Спанчевци, съгласно скица
– проект № Ф02055/10.06.2016 г.

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

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

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, В.Зам-
фиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” –
няма;
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РЕШЕНИЕ №252

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от
ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ
взема решение за предоставяне на наследниците на Лазар
Александров Андреев, следния имот:

1.1 Нива с идентификатор 043306, ЕКАТТЕ 22747, с площ
от 4.500 дка, находяща се в местността “Обреща“ –
земи от общинския поземлен фонд, землище с. Долно
Озирово, съгласно скица – проект №
Ф00955/10.06.2016 г.

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

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

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Ни-
колова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, В.Замфиров,
О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №253
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ
взема решение за предоставяне на наследниците на Димит-
рана Богданова Митрова, следните имоти:

1.1 Ливада с идентификатор 12961.28.904, ЕКАТТЕ 12961,
с площ от 2107 кв.м., находяща се в местността “Чу-
ката“ – земи от общинския поземлен фонд, землище
гр. Вършец, съгласно скица – проект № 15-248115-
25.05.2016 г.

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

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

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Ни-
колова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, В.Замфиров,
О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №254
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ
взема решение за предоставяне на наследниците на Йордан
Маринов Попов, следните имоти:

1.1. Полска култура с идентификатор 184017, ЕКАТТЕ
23073, с площ от 1.500 дка, находяща се в местността
“Монтин дел“ – земи от общинския поземлен фонд,
землище с. Драганица, съгласно скица – проект №
Ф00987/27.12.2015 г.

1.2. Пасище, мера с идентификатор 142041, ЕКАТТЕ 23073,
с площ от 1.666 дка, находящо се в местността
“Стръвни дол“ – земи от общинския поземлен фонд,
землище с. Драганица, съгласно скица – проект №
Ф00985/27.12.2015 г.

1.3. Пасище, мера с идентификатор 137006, ЕКАТТЕ 23073,
с площ от 9.600 дка, находящо се в местността “Стре-
мольо“ – земи от общинския поземлен фонд, землище
с. Драганица, съгласно скица – проект №
Ф00984/27.12.2015 г.

1.4. Пасище, мера с идентификатор 142042, ЕКАТТЕ 23073,
с площ от 3.000 дка, находящо се в местността
“Стръвни дол“ – земи от общинския поземлен фонд,
землище с. Драганица, съгласно скица – проект №
Ф01094/06.06.2016 г.

1.5. Пасище, мера с идентификатор 137005, ЕКАТТЕ 23073,
с площ от 6.402 дка, находящо се в местността “Стре-
мольо“ – земи от общинския поземлен фонд, землище
с. Драганица, съгласно скица – проект №
Ф01095/16.06.2016 г.

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

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

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Ни-
колова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, В.Замфиров,
О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №255
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ
взема решение за предоставяне на наследниците на Илия Ми-
ронов Георгиев, следните имоти:

1.1. Ливада с идентификатор 217092,ЕКАТТЕ 80683, с
площ 1.002 дка, находяща се в местността „Дъбравата“
земи от общинския поземлен фонд, землище Черкаски,
съгласно скица – проект №Ф00570/17.05.2016г.;

1.2. Ливада с идентификатор 217091, ЕКАТТЕ 80683, с
площ 4.500 дка, находяща се в местността „Дъбравата“
земи от общинския поземлен фонд, землище Черкаски,
съгласно скица – проект №Ф00569/17.05.2016г.;

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

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

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Ни-
колова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, В.Замфиров,
О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №256
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.9 от

ЗМСМА и чл. 9, ал.1 от Наредба № 9 на МЗ за условията и реда
за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на ле-
чебни заведения по Закона за лечебните заведения прекратява
конкурса за избор на Управител на „Медицински център – Вър-
шец“ ЕООД, открит с Решение № № 207 от Протокол № 8 от
27.04.2016 г. на Общински съвет – Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Ни-

колова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №257
Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 9, от

ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 от Наредба № 9 от
2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за въз-
лагане на управление на лечебни заведения по Закона за ле-
чебните заведения, взема решение за провеждане на конкурс за
избор на Управител на „Медицински център – Вършец“ ЕООД,
както следва:

1. На основание чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 9/2000 г., за усло-
вията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управ-
лението на лечебни за заведения по Закона за лечебните
заведения, назначава комисия за провеждане на конкурса в със-
тав:

Председател: д-р Ивайло Цветанов - председател на
ПК „ЗСПЕ“;
Зам.председател: Благовест Христов - председател на
ПК „МКЕИП“;
Секретар: г-н Антон Тошев – Директор Дирекция
„СА“, ст. юрисконсулт;
Членове: 1. Андриана Николова – председател на ПК
„ОКМДС“;
2. Представител на Регионална здравна инспекция
гр.Монтана.

2. Изисквания към кандидатите съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2
и т. 3 от Наредба № 9/2000 г.:

2.1 Да притежават образователно-квалификационна степен
„магистър“ по медицина, съответно дентална меди-
цина, и квалификация по здравен мениджмънт или
лица с образователно-квалификационна степен „ма-
гистър“ по икономика и управление с призната специ-
алност по медицинска информатика и здравен
мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

2.2 Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар,
съответно лекар по дентална медицина, или иконо-
мист; кандидатите, притежаващи образователно-ква-
лификационна степен „магистър“ по медицина,
съответно дентална медицина, да имат придобита спе-
циалност;

2.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умиш-
лени престъпления от общ характер, освен ако са реа-
билитирани;

3. Необходими документи за допускане до участие в кон-
курса: 1. Заявление за участие в конкурса; 2. Диплома за за-
вършено висше образование; 3. Документ за основна
специалност - за кандидатите притежаващи образователно -
квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно
стоматология; 5. Документ за квалификация по здравен мени-
джмънт или документ за образователно-квалификационна сте-
пен „магистър“ по икономика и управление с призната
специалност по медицинска информатика и здравен мени-
джмънт или по икономика на здравеопазването; 6. Документ,
удостоверяващ трудов стаж; 7. Автобиография; 8. Свидетел-
ство за съдимост; 9. Програма за развитието и дейността на
„Медицински център Вършец“ ЕООД за тригодишен период
считано от датата на подаване на документите за участие в кон-
курса/включващ задачи, приоритети и срокове за изпълнение/.

4. Място и срок за подаване на документи за участие в кон-
курса: Документи за участие в конкурса се приемат в 14 /чети-
ринадесет/ дневен срок от датата на публикуване на настоящото
решение в един централен и един местен ежедневник. Доку-
ментите се подават в деловодството на Община Вършец с адрес
гр. Вършец 3540, община Вършец, област Монтана бул. „Бъл-
гария“ № 10, ет. 1, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите до-
кументи се подават в запечатан, непрозрачен плик, на лицевата
страна на който се изписват трите имена и адреса на кандидата,
като програмата за развитие по т. 9 се представя в отделен за-
печатан плик, обозначен с трите имена и адреса на кандидата и
надпис „Програма за развитието и дейността на „Медицински
център Вършец“ ЕООД.

5. Срок и място, в който може да се получи информация от-
носно темите, предмет на събеседване: В 7 /седем/ дневен срок
след изтичане на срока за подаване на документи за участие в
конкурса от определено от комисията за избор на управител
длъжностно лице.

6. Утвърждава проект на договор за възлагане управлението
на „Медицински център - Вършец“ ЕООД.

7. На основание чл. 5 ал. 1 от Наредба № 9 от 2000 г., за ус-
ловията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на уп-
равление на лечебни за заведения по Закона за лечебните
заведения определя еднократно възнаграждение на членовете
на комисията по 50 лв. с изключение на лицата описани в чл. 5,
ал. 2 от Наредба № 9 от 2000 г.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Ни-
колова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №258
Общински съвет - Вършец на основание чл.21, ал.1,т.6 и т. 23

от ЗМСМА отпуска финансова помощ на „Медицински център
- Вършец“ ЕООД от собствения си бюджет за 2016 година, от
§ 10-98 сумата от 2 162,65 лева целево за разплащане на натру-
пани разходи за електрическа енергия за м.03,04 и 05.2016 г.

Общински съвет - Вършец задължава управителя на „Меди-
цински център - Вършец“ ЕООД да внася ежемесечно отчет за
приходите и разходите на Медицинския център, придружен с
копия на финансовите документи.

Общински съвет - Вършец задължава „Медицински център -
Вършец“ ЕООД:

1. Да разходва приходите от наемателите за консумирана
електрическа енергия целево за разплащане на разходите
на Медицинския център за електрическа енергия;

2. Да разходва приходите от наемателите за В и К целево за
разплащане на разходите на Медицинския център за вода;

3. Да разходва приходите от наем от наемателите на „Меди-
цински център - Вършец“ ЕООД за разплащане на неот-
ложни разходи.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Ни-
колова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков;“против” – няма;“въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №259

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА отменя текстовете от ал.5 до ал.11 на чл.33 от Наредба
№ 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чис-
тотата и опазване на околната среда в община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Ни-
колова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №260
1.Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от

ЗМСМА изменя ал.4 и допълва чл. 33 от Наредба № 1 за оси-
гуряване на обществения ред, поддържане на чистотата и опаз-
ване на околната среда в община Вършец, като създава нови
ал.5 и ал.6 на същия член, както следва:

Чл.33. /1/ Забранява се движението на ППС с животинска тяга
в рамките на населените места без подопашна престилка, ре-
гистрация и номер, определени в регистър, поддържан в Об-
щинска администрация.

/2/ Регистрацията се извършва, ако ППС с животинска тяга
има два бели или жълти светлоотразителя отпред, два червени
светлоотразителя отзад, а при движение през нощта и при на-
малена видимост - отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла
или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите
трябва да са разположени симетрично от двете страни на пре-
возното средство.

/3/ Забранява се оставянето без надзор на ППС с животинска
тяга /теглени от коне, магарета, мулета, катъри/, както и връз-
ването им по дърветата и стълбовете на територията на Община
Вършец.

/4/ Забранява се оставянето без надзор и свободното движе-
ние на домашни животни /коне, магарета, мулета, катъри и
всички останали домашни животни/ на територията на община
Вършец, както и пускането на животни извън животновъдния
обект без придружител (собственик или гледач), освен когато
животните се намират в оградени пасища.

/5/ Забранява се отглеждането на животни на депа за отпа-
дъци, изхранването на животни с отпадъци от депа за отпадъци,
придвижването или транспортирането на болни или контактни
животни, освен в случаите, когато е по разпореждане на вете-
ринарен лекар.

/6/ При установяване на нарушения по ал.4 и ал.5, констати-
рани при животни, от които се добиват суровини и храни, офи-
циалните ветеринарни лекари извършват проверка за
извършена официална идентификация и за изпълнение на мер-
ките, предвидени в програмата за профилактика, надзор, кон-
трол и ликвидиране на болести по животни и зоонози, и
клиничен преглед на животните и незабавно писмено уведо-
мяват директора на ОДБХ, който в зависимост от резултатите от
проверката и прегледа:

1.издава разпореждане по образец за отнемане на животните
в полза на държавата, умъртвяването им на място и на-
сочването им за обезвреждане в обект или инсталация за
обезвреждане на странични животински продукти - при
липса на официална идентификация и/или неизпълнение
на мерките, предвидени в програмата за профилактика,
надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните
и зоонози, и/или отклонения в здравния статус на живот-
ните; умъртвяването на животните и насочването им за
обезвреждане се извършват по реда на чл. 139а, ал. 1 – 4 от
ЗВМД;

2.издава разпореждане по образец за отнемане на животните
в полза на държавата и за насочването им за клане в кла-
ница - при наличие на официална идентификация, при из-
пълнение на мерките, предвидени в програмата за
профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести
по животните и зоонози, и липса на отклонения в здравния
статус на животните.

2. Изменението и допълнението на Наредба № 1 за осигуря-
ване на обществения ред, поддържане на чистотата и опазване
на околната среда в община Вършец влиза в сила от 01.07.2016
г.

3. Задължава Кмета на община Вършец да отрази измене-
нието и допълнението на Наредба № 1 за осигуряване на об-
ществения ред, поддържане на чистотата и опазване на
околната среда в община Вършец, подробно описано в т. 1 от
настоящото решение, като актуализираната наредба бъде ка-
чена в 7 /седем/ дневен срок в сайта на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Ни-
колова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №261
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.6 и т.23

от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет-2016 г. параграф
10-98 сумата от 200 (двеста) лева на Емил Статков Зарчев

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Ни-
колова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №262
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.6 и т.23

от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет-2016 г. параграф
10-98 сумата от 500 (петстотин) лева на Гошо Спасов Зарчев

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Ни-
колова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №263
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.6 и т.23

от ЗМСМА, отпуска от собствения си бюджет за 2016 година
сумата от 1200лв. /хиляда и двеста лева/ на духов оркестър „Де-
филир“ при СОУ „Иван Вазов“ гр.Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Ни-
колова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” –
няма;

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на об-
щински съвет – Вършец закри заседанието в 14:55 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

ПРОТОКОЛ №13
Днес, 30.06.2016 г. (четвъртък) от 15:00 часа, на ос-

нование чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.2 от
Правилника за организация и дейността на Общин-
ски съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с Общинската администрация за мандата
2015-2019 г. се проведе заседание на Общински съвет
- Вършец, в заседателната зала на Общинска адми-
нистрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва общин-
ски съветници.

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

На заседанието присъстваха още: П.Стефанов – зам.
кмет на община Вършец, Антон Тошев – Директор
Дирекция „СА“, инж. агр. Д. Тодорова-секретар на об-
щина Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“ и
граждани.

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

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

записка с Вх.№ 354/30.06.2016 г. за кандидатстване на
община Вършец пред Фонд „Социална закрила” с
проектно предложение „Обновяване на кухненското
оборудване и обзавеждане на Домашен социален пат-
ронаж, гр. Вършец” и осигуряване на съфинансиране
по проекта.

Докладва: инж.Анатоли Димитров – Председа-
тел на Общински съвет – Вършец

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организа-
цията и дейността на Общински съвет – Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред
бе приет единодушно: 13 гласа “за”,“против” – няма;
“въздържали се - няма ”

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 264
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2

от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от същия;
чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 27, ал. 1, т. 6 от Закона за соци-
ално подпомагане, в изпълнение на „Стратегическа
цел 2: „Съхранение и развитие на човешкия капитал
и подобряване качеството на жизнената среда”, При-
оритет 6. „Подобряване на качеството и достъпа до
здравни, образователни, социални и културни ус-
луги”, Мярка 3. „Подобряване на достъпа до качест-
вени социални услуги” от Общинския план за
развитие на община Вършец (2014 - 2020), Общински
съвет Вършец:

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Вър-
шец с проектно предложение „Обновяване на кух-
ненското оборудване и обзавеждане на Домашен
социален патронаж, гр. Вършец” пред Фонд „Соци-
ална закрила” към министъра на труда и социалната
политика.

2. Поема ангажимент за осигуряване на необходи-
мото съфинансиране в размер на не по-малко от 10%
от общата стойност на проекта, или до 2 160 лв., за
сметка на бюджета на община Вършец.

3. Възлага на кмета на община Вършец да подготви
и внесе проектното предложение, окомплектовано с
изискуемите документи, съгласно правилата на Фонд
„Социална закрила“.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димит-
ров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Ан-
дров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И.
Цветанов, Г. Найденов, А.Коцина, Г. Иванов и С. Съл-
ков “против” – няма; “въздържали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред, председате-
лят на общински съвет – Вършец закри заседа-
нието в 15:25 ч.

инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет - Вършец

Випуск ’1986 на СОУ ”Иван Вазов”- гр.Вършец,
организира среща на випуска и набор ‘1968, който
в 8-ми клас е наброявал почти 130 човека, раз-
пределени в четири паралелки.

Срещата ще се състои на 05.09.2016 г. от 18:00
ч. в Комплекс „Чинарите”- гр.Вършец

Куверт – 25 лева. Заявка за участие и плащане:
до 25.08.2016 г.

За връзка:
Олга Яничкова – СОУ ”Иван Вазов”- GSM: 089

858 9006
Елка Исаева – Община Вършец - GSM: 089 896

6916
Диана Врежакова – бивша поликлиника - GSM:

089 902 8704

● малки обяви ● малки обяви ● малки обяви ● малки обяви ●

●
м

ал
ки

об
яв

и
●

м
ал

ки
об

яв
и

●
м

ал
ки

об
яв

и
●

м
ал

ки
об

яв
и

●
м

ал
ки

об
яв

и

ООББЯЯВВАА

м
алки обяви ● м

алки обяви ● м
алки обяви ● м

алки обяви ● м
алки обяви

малки обяви ● малки обяви ● малки обяви ● малки обяви ●



От началото на месец юли Духов оркес-
тър "Дефилир" към СОУ "Иван Вазов" гр.
Вършец с диригент Николай Пеев възоб-
нови своите летни концерти на открито. 

Младите музиканти ще свирят без-
платно за жителите и гостите на града
всеки петък от 17.00 ч. пред фонтана на
Централния градски площад. 

В репертоара на оркестъра са включени
маршове, народни хора, класически и съв-
ременни произведения от български и
чуждестранни композитори.

Петъчните концерти на открито ще про-
дължат през цялото лято и ще приключат
на 15 септември.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Преди близо 10 години Гаврил Гео-
ргиев, наричан от приятелите си бате
Гари – Странджата, открива едно красиво
място с малко водопадче  в парка над  м.
„Иванчова поляна“ край  Вършец. На-
рича мястото „Райски кът”, а водопада –
„Райски водопад“. Тук насладата за сети-
вата е пълна, човек наистина се чувства
като в Рая сред тишината на дърветата,
ромона на поточета и песните на пти-
ците. От пръските на малкото водопадче
струи живителна прохлада, а наоколо се
носи уханието на гора, на трева, на
Слънце и живот. Днес мястото изглежда
като в приказките, всеки, дошъл тук, пре-
открива хармонията на природата се
чувства щастлив.

„През 2006 г., когато открих това кътче,
нямаше къде да се седне, да си отдъхне
човек и да се полюбува на природата.
Реших да създам удобства за туристите.
Носих на рамо от вкъщи трион, дъски и
направих една пейка под два бора. После
към нея прибавих една дървена маса с
три пейки, беседка”, спомня си днес 84-
годишният Георгиев. 

Гаврил заразява с примера си още ня-
колко „момчета-ентусиасти”, както той
ги нарича. Неговите съмишленици и по-
следователи Митко, Илийчо, Георги,
Любчо и Румен от Вършец поддържат и
съхраняват направеното и построяват
много нови съоръжения. Към първона-
чално изградения от тях туристически за-
слон с покрив, дървени маси и пейки,
петимата ентусиасти добавят още две бе-
седки за около 17-18 човека, голям ту-
ристически заслон, една голяма открита
беседка за около 10 туристи, „висяща”
във въздуха, две дървени мостчета, бар-
бекю. Построяват издълбана тоалетна и
още една маса. Изграждат детска пло-
щадка с катерушки и люлка, и още ня-
колко маси. Цялото място е обградено от
тях с парапети, стъпала, указателни та-

бели. Голямо информационно табло е из-
работено и монтирано на алеята при
„входа” на „Иванчова поляна“, а в парко-
вата зона, непосредствено след моста зад
минералните бани поставят дървена кон-
струкция и табела с надпис: „100 години
боров парк, Иванчова поляна, х. Бялата
вода“.

Само през последната година са напра-
вили два дървени шезлонга със спомага-
телни маси към тях, 2 нови маси малко
по-навътре в гората, нов дървен  мост над
водопадчето, на мястото на стария, който
за 5 години се амортизирал и разрушил.
Атракция е и красивият кладенец, от
който се черпи планинска вода непос-
редствено от реката.

Дървения материал за направата на съо-
ръженията го добиват сами, от падналата
дървена маса в лесопарка. „Някои от
идеите ни ги подсказват туристите, които
срещаме по пътя за „Райски кът”, казва
един от участниците в групата Любен
Цветков. „Почиващите например често
ни питат как се казва реката, която ми-
нава през Вършец, затова сме решили да
изработим и поставим указателна табела
с надпис „река Ботуня“ пред моста, свър-
зващ баните и парка.“

„Райски кът“ вече се е превърнал в ем-
блематично място за курорта Вършец,
което знаят и посещават много туристи.
„Един ден си поставихме за цел да пре-
броим колко човека ще се качат до тук.
Беше по време на майските празници
тази година, на 24 май. Оказаха се 60 чо-
века, при това не местни, всички туристи
бяха гости на града“, хвали се Любчо.

Бъдещите планове на групата включват
почистването и оформянето на „Марий-
кина поляна“ (на 4 минути пеша над
„Иванчова поляна“, в посока към „Рай-
ски кът“) като една поляна за отдих, за-
щото сега тя е обрасла с дървета, храсти
и тръни, обещано им е и съдействие от
Общината чрез предоставяне на техника
за подрязване. Мислят малко по-нагоре,
над водопадчето да направят още едно
барбекю, тъй като се оказва, че изграде-
ното не е достатъчно за многото туристи,
решили да похапнат сред природата .

Преди три години, в изпълнение на ре-
шение на местния общински съвет за

предоставяне на обща грамота, индиви-
дуални плакети и парични индивидуални
награди в размер на 200 лева на общест-
вено изявени жители на община Вършец
за облагородяване на част от местността
„Иванчова поляна”, наречена „Райски
кът”, кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров и председателят на Об-
щинския съвет инж. Анатоли Димитров
отличиха петимата наши съграждани:
Румен Иванов, Димитър Митов, Любен
Цветков, Илия Апостолов и Георги Пет-
ков. 

Любен обаче държи да се знае, че най-
голяма заслуга има Димитър Митов.
Казва, че той е най-големият ентусиаст
сред тях и най-много допринася не само
за създаване на новите съоръжения, но и
за поддържане на вече направеното –
Митко не пропуска нито една седмица,
всеки уикенд е на „Райски кът“, грижи се
за съоръженията, почиства редовно ра-
йона.

Преди две години към петимата съ-
мишленици се включва ново попълнение
- Божидар Кръстев и групата вече на-
броява шест човека. 

Посланието на групата ентусиасти към
всички е да обичат природата, да пазят и
съхраняват това, което те са съградили с
доброволен труд.

Евелина ГЕОРГИЕВА

„РАЙСКИ КЪТ“ НАД ВЪРШЕЦ – ЕДНО КЪТЧЕ ОТ РАЯ

29 юли /петък/
21.00 ч. Лятно кино – прожекция на

филма: „Норм - полярният
мечок“, анимация, САЩ,
2016г.
място: Летния амфитеатър
вход свободен

30 юли /събота/
21.00 ч. Лятно кино – прожекция на

филма: „Джон Уик“, екшън,
трилър, САЩ, 2014 г.
място: Летния амфитеатър
вход свободен

31 юли /неделя/
10.30 ч. Конни състезания по преска-

чане на препятствия за купата
на община Вършец
място: „Конна база Вършец”

1 август /понеделник/
18.00 ч. Турнир по футбол 

място: Футболното игрище в
парка

20.30 ч. Вечер на руската песен –  Сим-
фониета Видин, ВИГ „Нова
китара“, със специалното учас-
тие на Момчил Караиванов,
диригент Свилен Симеонов
място: Естрадата пред НЧ
„Христо  Ботев 1900”    

2 август /вторник/
18.00 ч. Турнир по футбол - четвъртфи-

нали 
място: Футболното игрище в
парка

17.00 ч. Турнир по волейбол 
място: Волейболното игрище
в парка

20.30 ч. Вечер на хумора и талантите:
• Комедийно шоу с Дими-
тър Туджаров - Шкумбата
• Концерт на Владо Димов

място: Естрадата пред НЧ

„Христо  Ботев 1900”    

3 август /сряда/
10.00 ч. Спортен празник за малки и го-

леми, организиран от НПО
„Идея спорт“
място: парка срещу СБР
„Свети Мина“

11.00 ч. Откриване на изложба от пле-
нер по живопис „Магичният
Вършец”   
място: Градската художест-
вена галерия

18.00 ч. Турнир по футбол - четвъртфи-
нали 
място: Футболното игрище в
парка

17.00 ч. Турнир по волейбол 
място: Волейболното игрище
в парка

20.30 ч. Театрална вечер – театрална
постановка „Лъжла“ на драма-
тичен театър гр. Монтана, ко-
медия от М. Еникен и М. Майо

място: НЧ  „Христо  Ботев
1900”    

4 август /четвъртък/
11.00 ч. Награждаване на победителите

от конкурса „Фотопредизвика-
телство Вършец“ на тема
„Един миг от природата на
Вършец“
място: пред сградата на Об-
щина Вършец

17.00 ч. Турнир по волейбол - финал
място: Волейболното игрище
в парка

18.00 ч. Турнир по футбол - полуфинали 
място: Футболното игрище в
парка

20.30 ч. Вечер на рока:
• Концерт на Милена Славова
място: Естрадата пред НЧ
„Христо  Ботев 1900”    

5  август /петък/
20.30 ч. Тържествена церемония по

повод Празника на курорта,
минералната вода и Балкана
„Вършец  2016“
място: Естрадата пред НЧ
„Христо Ботев 1900“

• Празнична заря
• Концерт на Валя Балканска и

родопски гайдари
място: Естрадата пред НЧ
„Христо Ботев 1900“

6 август /събота/
11.00 ч. Алея на занаятите

място: Алеята с чинарите
18.00 ч. Турнир по футбол - финал

място: Футболно игрище в
парка

20.30 ч. Вечер на сръбската музика –
концерт на Весна Змиянац
място: Естрадата пред НЧ
„Христо Ботев 1900“

7 август /неделя/
10.00 ч. „Балкана пее“ – надпяване на

фолклорни състави 
място: Местността „Иванчова
поляна“

12 август /петък/
21.00 ч. Лятно кино– прожекция на

филма: „Овцата Шон“ – ани-
мация,  Великобритания,  2015
г.                                                                                   
място: Летния амфитеатър
вход свободен

13 август /събота/
21.00 ч. Лятно кино– прожекция на

филма: „Код Олимп“ – екшън,
трилър,  САЩ,  2013 г.        
място: Летния амфитеатър
вход свободен

19 август /петък/
21.00 ч. Лятно кино – прожекция на

филма: „Кумба“ – анимация,
Южно-африкански, 2013 г.
място: Летния амфитеатър
вход свободен

20 август /събота/
21.00 ч. Лятно кино – прожекция на

филма: „Мъж на ръба“ – три-
лър, САЩ, 2012 г.
място: Летния амфитеатър
вход свободен

26 август /петък/
21.00 ч. Лятно кино – прожекция на

филма: „Омагьосаната къща“
– анимация, Белгия, 2013 г.
място: Летния амфитеатър
вход свободен

27 август /събота/
21.00 ч. Лятно кино – прожекция на

филма: „Помпей“ – драма,
Италия, 2014 г.
място: Летния амфитеатър
вход свободен
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