
В края на активния туристически
сезон и преди стартирането на проце-
дурата по изготвяне на бюджета на
общината за следващата година, в
сградата на Общинската администра-
ция се проведе поредната редовна ра-
ботна среща на ръководството на
община Вършец, в лицето на кмета
инж. Иван Лазаров и зам.-кмета
Петър Стефанов с хотелиерите от об-
щината.

За пръв път от години насам, сре-
щата протече при изключително ак-

тивно присъствие и засилен интерес
от страна на представителите на
местния туристически бизнес.

В дневния ред на срещата бяха
включени: отчет за изминалия турис-
тически сезон; възможностите за кан-
дидатстване с проекти, касаещи
подобряването на туристическия про-
дукт и инфраструктурата през про-
грамен период 2014-2020 г. на
Европейския съюз; участия на общи-
ната в туристически борси и изложе-
ния през 2016 г.; организираните от

общинска администрация събития в
рамките на културния календар на об-
щината; въпроси, мнения и предло-
жения за предстоящия сезон 2017 г.

От отчета, изготвен от специалис-
тите по туризъм в Туристическия ин-
формационен център стана ясно, че
от началото на годината до момента
броят на туристите, посетили Вършец
е около 80 000, а реализираните но-
щувки са 45 000 броя. Категоризи-
рани са 3 нови обекта за настаняване:
1 къща и 2 апартамента за гости. През
месец август легловата база е била за-
пълнена на 100 %.

Многото културни и спортни меро-
приятия, организирани от общината
през активния туристически сезон
рефлектира положително върху пъл-
няемостта на базите за настаняване,
отчетоха представителите на турис-
тическия бранш. По данни на общин-
ската администрация, само през
последните два дни от Празника на
курорта, минералната вода и Балкана
през града са преминали 10 000 ту-
ристи.

На срещата хотелиерите бяха запоз-

нати с проектите, които общината е
подготвила и внесла за одобрение и с
възможностите за кандидатстване с
проектни предложения от представи-
телите на бизнеса.

От страна на публичния сектор през
тази година са подготвени за канди-
датстване три проектни предложения,
тясно свързани с подобряване и раз-
нообразяване на туристическия про-
дукт: за ремонт и рехабилитация на
уличната мрежа (включващ 8 улици);
за основен ремонт на общинския
музей; за изграждане и рехабилита-
ция на две пътни отсечки: Заножене –
с. Спанчевци и пътя за м. Водопада.
Общината вече има одобрен един
проект по трансграничната програма
България-Сърбия за изграждане на
туристически и спортни атракционни
и рекреативни малки обекти в Боро-
вия парк и Слънчевата градина,
включващ изграждането на нови
детски площадки, 2 фитнес площадки
на открито, скейтборд площадка,
въжен атракционен парк.

Община Вършец, заедно с община
Констанца кандидатства и с инте-

ресно проектно предложение по тран-
сграничната програма „България-Ру-
мъния“ за изграждане на атрактивен
палеонтологичен парк и палео музей
на открито, за който в момента се чака
одобрение от Програмата.

През 2016 г. Туристическият инфор-
мационен център участва в три ту-
ристически изложения:
Международна туристическа борса
„Ваканция и СПА Експо 2016” в
София, Международно туристическо
изложение „Културен туризъм” във
Велико Търново и „Уикенд туризъм“
в Русе.

Хотелиерите зададоха въпроси и из-
казаха мнения и предложения, свър-
зани с новата спортна зала, градския
футболен стадион, откритите мине-
рални басейни, визията на търговс-
ката част на града, ремонта на улици
и достъпа до курорта Вършец, попъл-
ването на анонимни анкетни карти от
гостите на обектите за настаняване с
цел събиране и обобщаване на ста-
тистическа информация за туристо-
потока в цялата община.

Евелина ГЕОРГИЕВА

За българина първият учебен ден
винаги е бил празник. Празник на
знанието, на стремежа към себереа-
лизация, символ на ново начало, на
нови мечти и надежди. Горещият,
почти летен ден на 15-ти септември
бе в синхрон с празничността, свет-
лината и оптимизма, които струяха
от погледите на деца, родители, учи-
тели.

Тържествата по повод откриване на
учебната година започнаха в трите
училища на територията на общи-
ната – Средно училище „Иван
Вазов”, Професионална гимназия по
икономика и туризъм и Начално учи-
лище „Васил Левски” – кв. Изток с
издигане на националното знаме на
Република България под звуците на
националния химн, посрещане на
училищните знамена, поднасяне на
цветя пред патроните на училищата,
и продължиха с литературни, музи-
кални и танцови изпълнения на въз-
питаниците, с вълнуващи
приветствия и пожелания от дирек-
тори и гости, със символичния звън
на първия училищен звънец.

Ръководството на община Вършец
- кметът инж. Иван Лазаров, зам.-
кметът Петър Стефанов и секретарят
на общината инж. Даниела Тодорова
присъстваха на тържествената цере-
монии по откриване на учебната го-
дина в най-голямото училище в
общината - СУ “Иван Вазов”. През
тази учебна година в него ще учат

над 600 ученици. Общинският съвет
разреши функционирането на 4 ма-
ломерни паралелки в гимназиален
етап на обучение, в които броят на
учениците е под нормативно допус-
тимия минимум. Учебното заведение
има статут на средищно училище и
обучава ученици от Вършец и от
всички села в общината.

Тази година броят на първокласни-
ците в училищата на общината е 87.
От тях 43 са записани в СУ „Иван
Вазов” и 44 в НУ „В. Левски” кв.
Изток. Всички те получиха подарък
от кмета на общината – красиво
илюстрирани книжки със заглавие
„Здравей, училище любимо!”, с
лично послание от кмета към всяко
дете, и в които са събрани вечните и
непреходни български стихотворе-
ния „Аз съм българче”, „Татковина”,
„Де е България” и др.

Трите детски градини в общината

също започнаха учебната година с
тържества и подаръци към най-мал-
ките, с изпълнения на деца от под-
готвителните предучилищни групи.

„Мили първокласници, бъдете
здрави, стремете се към знания и
наука. Скъпи бъдещи абитури-
енти,тази година е една от най-важ-
ните за вас, защото завършвате един
образователен етап. Гответе се усър-
дно и използвайте всеки ден и час, за
да реализирате успешно своите
мечти и намерения.

На учителите пожелавам от сърце
да работят със същото търпение,
същия дух и ентусиазъм, както и до-
сега. Запалвайте искрата на знанието
в сърцата на учениците и най-вече
бъдете здрави! Успех и на добър час
през новата учебна година!“, пожела
кметът на общината инж. Иван Лаза-
ров.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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На 27 септември 2016 г. кметът на
община Вършец инж. Иван Лазаров
подписа договор с Министерството
на труда и социалната политика за
изпълнение на проект "Подкрепа за
независим живот в община Вършец",
финансиран по оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси
2014 - 20120 г." на Европейския
съюз.

Основна цел на проекта е превен-
ция на зависимостта от институцио-
нален тип грижи, подобряване
качеството на живот на деца и въз-
растни хора с увреждания и тежко
болни лица с ограничения или в не-
възможност за самообслужване и
създаване на възможности за соци-
ално включване.

Целеви групи са:

• Хора с увреждания с ограничения
или невъзможност за самообслуж-
ване;

• Хора над 65 г. с ограничения или в
невъзможност за самообслужване.

По проекта в община Вършец ще
бъдат назначени 40 домашни помощ-
ници, които ще преминат въвеждащо
и поддържащо обучение. В продъл-
жение на 19 месеца те ще обслужват
80 лица с увреждания.

Подаването на необходимите доку-
менти на кандидат-потребителите и
домашните помощници ще стартира
от 3 октомври в Деловодството на
община Вършец и ще продължи до
14 октомври 2016 г., а трудовите до-
говори с лицата ще бъдат сключени
от януари 2017 г.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПОД-
ПИСА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ

ЖИВОТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ"

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ОТКРИ НОВАТА
УЧЕБНА ГОДИНА В СУ „ИВАН ВАЗОВ“

За пета поредна година кметството
и читалището в с. Черкаски органи-
зираха традиционния фолклорен
събор, на който се представиха пев-
чески и танцови групи и състави от
община Вършец и съседните села.

Фестивалът е без конкурсен харак-

тер и дава възможност за родови
срещи на хора от цялата страна,
дошли специално в Черкаски за съ-
бора, за раздумка сред красивата
природа на местни жители, участ-
ници и гости, които се повеселиха
заедно и отпуснаха душите си.

ПЕТИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР
В СЕЛО ЧЕРКАСКИ

СИЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН ОТЧЕТОХА НА РАБОТНА СРЕЩА ХОТЕЛИЕРИТЕ

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Проект № BG05MPOP001-2.002-0290

„Подкрепа за независим живот в община Вършец”
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 16
Днес, 26.08.2016 г. (петък) от 14:00 ч, на основание чл. 23,

ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за органи-
зацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администра-
ция за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание на Об-
щински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска
администрация Вършец.

Заседанието започва с 11 положили клетва общински съ-
ветника. Oтсъстват: В.Замфиров и Г.Иванов;

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
община Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“, П.Пет-
кова – ст. юрисконсулт и УОС, А. Петров - кмет с. Долно
Озирово, Е.Истатков – кметски наместник кв. Заножене 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, следните
допълнения в дневния ред:

1. Включване на докладна записка с Вх.№434/24.08.2016 г.
под № 9 в дневния ред.

2. Включване на докладна записка с Вх.№ 436/24.08.2016 г.
под № 10 в дневния ред.

3. Включване на докладна записка с Вх.№437/24.08.2016 г.
под № 11 в дневния ред.

Общият брой точки в дневния ред стават 12.

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

с Вх.№ 416/16.08.2016 г. относно кандидатстване с проект
„Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа
на гр. Вършец, община Вършец“ по подмярка 7.2. “Инвес-
тиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка
7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските ра-
йони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски зе-
меделски фонд за развитие на селските райони.

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

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
с Вх.№ 417/16.08.2016 г. за участие на НЧ „Христо Ботев-
1900, гр. Вършец” с проект „Обновяване на оборудването и
обзавеждането на Народно читалище „Христо Ботев-1900,
гр. Вършец” по подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура” от мярка 7 “Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” от Програма за раз-
витие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Ев-
ропейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за
развитие на селските райони.

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

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
с Вх.№ 418/16.08.2016 г. относно Участие на НЧ „Христо
Ботев-1900, гр. Вършец” с проект „Ремонт на съществуваща
сграда на Народно читалище „Христо Ботев-1900, гр. Вър-
шец” по подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобря-
ването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура” от мярка 7 “Основни услуги и об-
новяване на селата в селските райони” от Програма за раз-
витие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за раз-
витие на селските райони.

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

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
с Вх.№ 419/16.08.2016 г. относно кандидатстване с проект
„Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска
музейна колекция“ по подмярка 7.2. “Инвестиции в създава-
нето, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 “Основни ус-
луги и обновяване на селата в селските райони” от Програма
за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за
развитие на селските райони.

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

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
с Вх.№ 420/16.08.2016 г. относно кандидатстване с проект
„Реконструкция и изграждане на общински път MON 1092
/III - 812/ Вършец - кв.Заножене - Спанчевци /III - 812/, об-
щина Вършец” по подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура” от мярка 7 “Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” от Програма за раз-
витие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Ев-
ропейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за
развитие на селските райони.

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

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки
с Вх.№ 423/16.08.2016 г. и Вх.№ 424/16.08.2016 г. за предос-
тавяне на имоти по реда на чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във
връзка с &27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

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

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка

Вх.№ 425/18.08.2016г., относно утвърждаване на маломерни
паралелки в СУ“Иван Вазов“ град Вършец.

Докладва: Адрияна Николова – Председател на ПК по
ОКМДС

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх.№ 426/19.08.2016г. относно заявление от Савка Петрова
Серафимова – Председател на СОПД „Гражданско общество
Вършец 2011“ Клуб „Чинарите“

Докладва: Адрияна Николова – Председател на ПК по
ОКМДС

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх.№ 434/24.08.2016г. относно заявление вх. № 7000-
259/23.08.2016 г., и заявление № 94 00-1877 от 04.07.2016 г.
от Ивайло Стамов Кръстев с постоянен адрес гр. София,
бул.”Княгиня Мария Луиза” № 125, вх. А, ап. 17, с искане за
одобряване на Парцеларен план за захранване с електри-
чество и вода на сгради − овчарници, които ще се изградят в
поземлен имот с идентификатор 12961.49.53 и поземлен
имот с идентификатор 12961.49.52 по КК и КР на гр.Вършец,
след обединяване на двата имота и преотреждане на ново-
образувания имот „за животновъдно стопанство − овчар-
ници”, както и учредяване право на прокарване на
отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура през общински поземлен имот с идентифи-
катор 12961.49.768 за захранване с електричество и вода на
сгради − овчарници, които ще се изградят в поземлени имоти
с идентификатори 12961.49.53 и 12961.49.52 по КК и КР на
гр.Вършец от 2008 г.

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

10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх.№ 436/24.08.2016г. относно заявление вх. № 7000 -
240/08.08.2016 г., от Павлина Якимова Димитрова, управител
на „Лъчи 03“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.
Вършец, ул. “Христо Ботев“№ 43 с искане за учредяване
право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръ-
жения на техническата инфраструктура през общински по-
землен имот с идентификатор 12961.424.34, представляващ
ул. “Любен Герасимов“ в гр. Вършец, за захранване с пи-
тейна вода и за включване в канализацията на гр. Вършец на
поземлен имот с идентификатор 12961.31.823 по КК и КР на
гр. Вършец от 2008 г., собственост на „Лъчи 03“ ЕООД.

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

11. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх.№ 437/24.08.2016г. относно заявление вх. № 94 00 -
2369/19.08.2016 г. и допълнение към заявление №
2369/19.08.2016 г., от Иван Митов Георгиев с постоянен
адрес гр. Враца ул. “Георги Апостолов“ №1 А – 3, с искане
за одобряване на парцеларен план и за учредяване на право
на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура през общински поземлен
имот, отнасящи се за одобряване на Парцеларен план за за-
хранване с електричество и вода на ваканционно селище,
което ще се изгради в северозападната част на поземлен имот
с идентификатор 12961.37.123 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г., след преотреждане на тази част (новообразуван имот
с проектен идентификатор 12961.37.842) „за ваканционно се-
лище“ и учредяване право на прокарване на отклонения от
общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
през общински поземлени имоти с идентификатори
12961.37.104; 12961.43.365; 12961.43.775 и 12961.425.664 за
захранване с електричество и общински поземлени имоти с
идентификатори 12961.43.365; 12961.43.775 и 12961.425.458
за захранване с вода на ваканционно селище.

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

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

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ №278
Общински съвет Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от

Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция:

1. Дава съгласие за кандидатстване с проект „Реконструк-
ция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вър-
шец, община Вършец“ за безвъзмездна финансова помощ по
реда на Наредба № 12 от 25 юли 2016 г за прилагане на под-
мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраст-
руктура” от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони” от Програма за развитие на селските ра-
йони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейски земеделски фонд за развитие на селските ра-
йони.;

2. Удостоверява, че дейностите, включени в проект „Ре-
конструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на
гр. Вършец, община Вършец“ съответстват на Приоритет 7.
„Подобряване на инфраструктурното осигуряване и достъп-
ността”, Мярка 1. „Доизграждане и развитие на местната
транспортната инфраструктура”, Подмярка 7.1.3. „Рехаби-
литация и изграждане на улична и пешеходна инфраструк-
тура във всички населени места на община Вършец” на
Общински план за развитие на община Вършец, 2014-2020 г.;

3. Общински съвет Вършец възлага на кмета на община
Вършец да предприеме всички необходими последващи дей-
ствия, свързани с проектното предложение.

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

РЕШЕНИЕ №279
Общински съвет Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от

Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция:

1. Подкрепя кандидатстването на Народно читалище
„Христо Ботев -1900, гр. Вършец” с проект „Обновяване на
оборудването и обзавеждането на Народно читалище

„Христо Ботев-1900, гр. Вършец”по подмярка 7.2. “Инвес-
тиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка
7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските ра-
йони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски зе-
меделски фонд за развитие на селските райони.

2. Удостоверява, че дейностите, включени в проект „Об-
новяване на оборудването и обзавеждането на Народно чи-
талище „Христо Ботев-1900, гр. Вършец” съответстват на
Приоритет 6. „Подобряване на качеството и достъпа до
здравни, образователни, социални и културни услуги”,
Мярка 6.4. „Подобряване на качеството и достъпа до кул-
турна и спортна инфраструктура”, Подмярка 6.4.2. „Рекон-
струкция и модернизация на читалищните сгради в
населените места” на Общински план за развитие на община
Вършец, 2014-2020 г.;

3. Общински съвет Вършец потвърждава, че Народно чи-
талище „Христо Ботев-1900, гр. Вършец” е културен център
за предоставяне на културни услуги от местно културно зна-
чение;

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

РЕШЕНИЕ №280
Общински съвет Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от

Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция:

1. Подкрепя кандидатстването на Народно читалище
„Христо Ботев-1900, гр. Вършец” с проект „Ремонт на съ-
ществуваща сграда на Народно читалище „Христо Ботев-
1900, гр. Вършец“ по подмярка 7.2. “Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 “Ос-
новни услуги и обновяване на селата в селските райони” от
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съ-
финансирана от Европейския съюз чрез Европейски земе-
делски фонд за развитие на селските райони.

2. Удостоверява, че дейностите, включени в проект „Ре-
монт на съществуваща сграда на Народно читалище „Христо
Ботев-1900, гр. Вършец“ съответстват на Приоритет 6. „Под-
обряване на качеството и достъпа до здравни, образователни,
социални и културни услуги”, Мярка 6.4. „Подобряване на
качеството и достъпа до културна и спортна инфраструк-
тура”, Подмярка 6.4.2. „Реконструкция и модернизация на
читалищните сгради в населените места” на Общински план
за развитие на община Вършец, 2014-2020 г.;

3. Общински съвет Вършец потвърждава, че Народно чи-
талище „Христо Ботев-1900, гр. Вършец” е културен център
за предоставяне на културни услуги от местно културно зна-
чение;

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

РЕШЕНИЕ №281
Общински съвет Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от

Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция:

1. Дава съгласие за кандидатстване с проект „Ремонт и об-
новяване на съществуваща сграда на общинска музейна ко-
лекция“ за безвъзмездна финансова помощ по реда на
Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка
7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разши-
ряването на всички видове малка по мащаби инфраструк-
тура” от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони” от Програма за развитие на селските ра-
йони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейски земеделски фонд за развитие на селските ра-
йони;

2. Удостоверява, че дейностите, включени в проект „Ре-
монт и обновяване на съществуваща сграда на общинска му-
зейна колекция“ съответстват на Приоритет 6. „Подобряване
на качеството и достъпа до здравни, образователни, соци-
ални и културни услуги”, Мярка 6.4. „Подобряване на ка-
чеството и достъпа до културна и спортна инфраструктура”,
Подмярка 6.4.3. „Ремонт и модернизиране на градски музей
- Вършец” на Общински план за развитие на община Вър-
шец, 2014-2020 г.;

3. Общински съвет Вършец възлага на Кмета на Община
Вършец да предприеме всички необходими последващи дей-
ствия, свързани с проектното предложение.

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

РЕШЕНИЕ №282
Общински съвет Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от

Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция:

1. Дава съгласие за кандидатстване с проект „Реконструк-
ция и изграждане на общински път MON 1092 /III - 812/ Вър-
шец - кв.Заножене - Спанчевци /III - 812/, община Вършец”за
безвъзмездна финансова помощ по реда на Наредба № 12 от
25 юли 2016 г за прилагане на подмярка 7.2. “Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 “Ос-
новни услуги и обновяване на селата в селските райони” от
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съ-
финансирана от Европейския съюз чрез Европейски земе-
делски фонд за развитие на селските райони.;

2. Удостоверява, че дейностите, включени в проект „Ре-
конструкция и изграждане на общински път MON 1092 /III -
812/ Вършец - кв.Заножене - Спанчевци /III - 812/, община
Вършец” съответстват на Приоритет 7. „Подобряване на ин-
фраструктурното осигуряване и достъпността”, Мярка 7.1.
„Доизграждане и развитие на местната транспортната ин-

фраструктура”, Подмярка 7.1.1. „Рехабилитация на общин-
ски пътища в община Вършец” на Общински план за разви-
тие на община Вършец, 2014-2020 г.;

3. Общински съвет Вършец възлага на Кмета на Община
Вършец да предприеме всички необходими последващи дей-
ствия, свързани с проектното предложение.

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

РЕШЕНИЕ №283
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 Парас-
кева Ананиева Замфирова, следния имот:

1.1. Използваема ливада с идентификатор 051079, ЕКАТТЕ
68179, с площ от 1.119 дка, находяща се в местността “Мла-
ката“ – земи от общинския поземлен фонд, землище с. Спан-
чевци, съгласно скица – проект № Ф02058/02.07.2016 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, И.Андров,
О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина, Г.Найденов и С.Сълков
“против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №284
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
Йорданов Иванов, следния имот:

1.1. Ливада с идентификатор 024034, ЕКАТТЕ 16119, с
площ от 0.892 дка, находяща се в местността “Морава“ –
земи от общинския поземлен фонд, землище с. Горна Бела
Речка, съгласно скица – проект № Ф00362/02.07.2016 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, И.Андров,
О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина, Г.Найденов и С.Сълков
“против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №285
Общински съвет-Вършец на основание чл.21,ал.1, т.23 от

ЗМСМА и при спазване на изискванията на Наредба № 7 от
29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и гру-
пите и броя на учениците и на децата в паралелките и в гру-
пите на училищата, детските градини и обслужващите звена
(Загл.доп.-ДВ, БР.27 от 2008г.), утвърждава 4 маломерни па-
ралелки в СУ„Иван Вазов“ град Вършец за учебната
2016/2017 г. в рамките на утвърдения бюджет на училището
и утвърдената численост на персонала, без допълнително
финансиране от общинския бюджет, както следва:

ІX “а” клас – 15 ученици, Природоматематически профил
– Информационни технологии;

X “б” клас – 13 ученици, Чуждоезиков профил – Англий-
ски език;

XІ “б” клас – 17 ученици, Чуждоезиков профил – Англий-
ски език;

XІІ “а” клас – 15 ученици, Природоматематически профил
– Информационни технологии;

Гласували поименно: “за” – 11“против” – няма;“въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №286
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23

от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.37, ал.1, т. 2
от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация за Мандата 2015 - 2019 г. от Бю-
джета на Община Вършец за 2016 г. от функция „Социално
осигуряване, подпомагане и грижи”, Дейност 2 525 „Клубове
на пенсионера”. § 43-01 утвърждава за 2016 г. на:

1. „Гражданско общество Вършец 2011“ Клуб „Чинарите“
сумата от 488.00 лева / четиристотин осемдесет и осем лева/
за второто шестмесечие на 2016 г.

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

РЕШЕНИЕ №287
Общински съвет − Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23

от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на тери-
торията /ЗУТ/, одобрява − парцеларен план − трасета за за-
хранване на поземлени имоти с идентификатор 12961.49.53
и поземлен имот с идентификатор 12961.49.52 по КК и КР
на гр. Вършец от 2008г., собственост на Ивайло Стамов
Кръстев с постоянен адрес гр. София, бул. “Княгиня Мария
Луиза” № 125, вх. А, ап. 17 за захранване с ел. енергия и вода
за изграждане на животновъдно стопанство − овчарници съг-
ласно с представения проект, неразделна част от настоящото
решение през полски път с идентификатор 12961.49.768 по
КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., собственост на община
Вършец.

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

продължава на 3 стр. >>>
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РЕШЕНИЕ №288
Общински съвет − Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.

8 от ЗМСМА, чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на те-
риторията /ЗУТ/, реши:

1. Учредява възмездно право на прокарване на инженерна
инфраструктура в полза на Ивайло Стамов Кръстев от гр.
София, бул. ‘“Княгиня Мария Луиза” № 125, вх. А, ап. 17,
за изграждане на трасета на водопровод и електропровод
за захранване с питейна вода и ел. енергия на поземлени
имоти с идентификатори12961.49.53 и 12961.49.52 по КК и
КР на гр. Вършец от 2008г., съгласно представения парце-
ларен план.

2. Съгласно чл. 193, ал. 5 от Закона за устройство на те-
риторията, с прокарването на отклонения от общи мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура не могат да
се влошават условията за застрояване на общинския по-
землен имот, да се препятства установеният начин на
трайно ползване на поземления имот и да се засягат разре-
шени строежи или съществуващи сгради.

3. На основание чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на
територията, упълномощава Кмета на община Вършец да
издаде заповед за учредяване на възмездно право на про-
карване от общите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура през общински поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.49.768 по КК и КР на гр. Вършец от 2008г.,
в полза на Ивайло Стамов Кръстев с адрес: гр. София, бул.
“Княгиня Мария Луиза” № 125, вх. А, ап. 17, за изграждане
на трасе на водопровод и електропровод за захранване с
питейна вода и ел енергия на поземлени имоти с иденти-
фикатори 12961.49.53 и 12961.49.52 по КК и КР на гр. Вър-
шец от 2008г. съгласно представения парцеларен план.

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

РЕШЕНИЕ №289
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.23

от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на тери-
торията /ЗУТ/, одобрява парцеларен план – трасе през об-
щински поземлени имоти с идентификатори 12961.37.104;
12961.43.365; 12961.43.775 и 12961.425.664 по КК и КР на
гр. Вършец от 2008г., за захранване с електричество и об-
щински поземлени имоти с идентификатори 12961.43.365;
12961.43.775 и 12961.425.778 по КК и КР на гр. Вършец от
2008г., за захранване с вода на поземлен имот с идентифи-
катор 12961.37.123 по КК и КР на гр. Вършец, (новообраз-
уван имот с проектен идентификатор 12961.37.842) за
изграждане на ваканционно селище съгласно с представе-
ния проект, неразделна част от настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов и С.Сълков
“против” – 1 – А.Коцина;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №290
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.

8 от ЗМСМА, чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на те-
риторията /ЗУТ/, реши:

1. Учредява възмездно право на прокарване на инженерна
инфраструктура в полза на Иван Митов Георгиев с постоя-
нен адрес гр. Враца ул. “Георги Апостолов“ №1 А – 3, за из-
граждане на водопровод и електропровод за захранване на
поземлен имот с идентификатор 12961.37.123 от КК на гр.
Вършец, (новообразуван имот с проектен идентификатор
12961.37.842), съгласно представения парцеларен план.

2. Съгласно чл. 193, ал. 5 от Закона за устройство на те-
риторията, с прокарването на отклонения от общи мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура не могат да
се влошават условията за застрояване на общинските по-
землени имоти, да се препятства установения начин на
трайно ползване на общинските поземлени имоти и да се
засягат разрешени строежи или съществуващи сгради.

3. На основание чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на
територията, упълномощава Кмета на община Вършец да
издаде заповеди за учредяване на възмездно право на про-
карване от общите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура през общински поземлени имоти с иден-
тификатори 12961.37.104; 12961.43.365; 12961.43.775 и
12961.425.664 по КК и КР на гр. Вършец от 2008г., за за-
хранване с електричество и общински поземлени имоти с
идентификатори 12961.43.365; 12961.43.775 и
12961.425.778 по КК и КР на гр. Вършец от 2008г., за за-
хранване с вода, в полза на Иван Митов Георгиев от гр.
Враца ул. “Георги Апостолов“№1 А – 3, за водопровод и
електропровод за захранване на имот с идентификатор
12961.37.123 по КК и КР на гр. Вършец от 2008г., на гр.
Вършец, съгласно представения парцеларен план.

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов и С.Сълков
“против” – 1 – А.Коцина;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №291
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.

8 от ЗМСМА, чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на те-
риторията /ЗУТ/, реши:

1. Учредява възмездно право на прокарване на инженерна
инфраструктура в полза на „Лъчи 03“ ЕООД със седалище
и адрес на управление гр. Вършец, ул. “Христо Ботев“№
43 за изграждане на водопроводно отклонение и канализа-
ционно отклонение за захранване на поземлен имот с иден-
тификатор 12961.31.823 по КК и КР на гр. Вършец от 2008
г., собственост на „Лъчи 03“ ЕООД, съгласно представения
инвестиционен проект за СВО и СКО и канал.

2. Съгласно чл. 193, ал. 5 от Закона за устройство на те-
риторията, с прокарването на отклонения от общи мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура не могат да
се влошават условията за застрояване на общинския по-
землен имот, да се препятства установения начин на трайно
ползване на поземления имот и да се засягат разрешени
строежи или съществуващи сгради.

3. На основание чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на
територията, упълномощава Кмета на община Вършец да
издаде заповед за учредяване възмездно право на прокар-
ване от общите мрежи и съоръжения на техническата ин-
фраструктура през общински поземлен имот с
идентификатор 12961.424.34, представляващ ул. “Любен
Герасимов“ в гр. Вършец за захранване с вода и заустване
на канализация, в полза на „Лъчи 03“ ЕООД със седалище
и адрес на управление гр. Вършец, ул. “Христо Ботев“№
43 за водопроводно и канализационно отклонение за за-
хранване на поземлен имот с идентификатор 12961.31.823
от КК на гр. Вършец, съгласно представения инвестицио-
нен проект.

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

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на
общински съвет – Вършец закри заседанието в 15:25 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

ПРОТОКОЛ №17 ПРОТОКОЛ №18

П Р О Т О К О Л № 19
Днес, 21.09.2016 г. (сряда) от 14:00 часа, на основание

чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе за-
седание на Общински съвет - Вършец, в заседателната
зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва общински
съветници.

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

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

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Ана-
толи Димитров – Председател на общински съвет – Вър-
шец.

Председателят на общински съвет Вършец инж. Ана-
толи Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал.2 т.2 от Пра-
вилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019
г. предложи, следните допълнения в дневния ред:

1. Включване на докладна записка с
Вх.№471/19.09.2016 г. под № 14 в дневния ред.

Общият брой точки в дневния ред стават 15.

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

писка Вх.№403/28.07.2016 г. относно отчет на Кмета на
община Вършец за изпълнението на решенията на Об-
щински съвет – Вършец за периода от 01.01.2016г. до
30.06.2016 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх.402/28.07.2016 г. относно отчет по чл.8, ал.4
от Наредбата за командировките в страната на кмета на
община Вършец за използваните средства от бюджета на
общината за командировки през първото и второто три-
месечие на 2016 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх.453/12.09.2016 г. относно разглеждане на док-
ладна вх. № 3300-904/01.09.2016 г., от инж. Алекси
Василев Алексов – председател на НЧ „Христо Ботев –
1900“, гр. Вършец с предложения за вземане на решения
от Общински съвет - Вършец за учредяване на бъзвъз-
дмездно право на ползване за срок от 10 г. върху терена и
сградите на Народно читалище „Христо Ботев – 1900“,
гр. Вършец, както и учредяване право на строеж върху
терена и сградите на Народно читалище „Христо Ботев –
1900“, гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх.№ 458/12.09.2016 г. за вземане на решение за
кандидатстване с проект „Реконструкция и рехабилита-
ция на част от общинската пътна мрежа в община Вър-
шец - общински път MON 1092 /III - 812/ Вършец - кв.
Заножене – с. Спанчевци /III - 812/ и общински път MON
3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада” по под-
мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” от мярка 7 “Основни услуги и обновя-
ване на селата в селските райони” от Програма за разви-

тие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за
развитие на селските район

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№454/12.09.2016 г. за вземане на решение за
кандидатстване пред Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ с
проектно предложение „Довършване реконструкцията на
водопроводната мрежа на с. Спанчевци, община Вършец“

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх.№ 460/12.09.2016 г. за актуализация на „Го-
дишната програма за управление и разпореждане с –
общинска собственост на община Вършец за 2016г“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№ 457/12.09.2016г. относно вземане на решение
за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда
на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за от-
даване под наем на части от недвижими имоти публична
и частна общинска собственост на община Вършец, за
поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№ 432/23.08.2016г. относно отчет за изпълне-
нието на бюджета на община Вършец към
30.06.2016година.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№ 456/12.09.2016г. относно вземане на решение
за допълнение на Тарифата за базисни наемни цени на
община Вършец за определяне на наемна цена за пол-

зване на кабелната тръбна мрежа на община Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община

Вършец
10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-

писка с Вх.№455/12.09.2016 г. относно предложение за
отмяна на чл.24 и чл.25 от „Наредбата за реда и условията
за поставяне на преместваеми обекти на територията на
община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

11. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх.№ 465/14.09.2016 г., относно определяне на
временно изпълняващ длъжността Управител на „Меди-
цински център – Вършец“ ЕООД.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

12. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх.№ 464/13.09.2016 г., относно писмо
изх.№55/10.09.2016г.от областен управител на област
Монтана, Председател на Асоциацията по водоснабдя-
ване и канализация на обособената територия обслужвана
от „ВиК“ ООД, гр.Монтана за вземане на решение от Об-
щински съвет – Вършец във връзка провеждане на из-
вънредно общо събрание на асоциацията, което ще се
проведе на 14.10.2016г. от 10 ч. в Областна администра-
ция – Монтана и за позицията на общината по предложе-
ния дневен ред на заседанието и получаване на мандат за
гласуване на точките от дневния ред на извънредното
общо събрание.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

13. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№466/14.09.2016 г.относно молби за финансова
помощ.

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по
АОНУОРСГПБК
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Днес, 07.09.2016 г., (сряда) от 09:00 ч., на
основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.2
от Правилника за организация и дейността на
Общински съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администрация
за мандата 2015-2019 г. се проведе заседание на
Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на
Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва
общински съветници. Отсъстват: A. Коцина

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

На заседанието присъстваха още: инж.Иван
Лазаров - Кмет на община Вършец, Е. Георгиева-гл.
експерт „Информационно обслужване“, А. Петров
- кмет с. Долно Озирово, Б. Василев – кметски
наместник с. Г.Б.речка.

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

записка с Вх.№ 444/01.09.2016 г. относно
утвърждаване на маломерни паралелки в СУ“Иван
Вазов“ град Вършец.

Докладва: Адрияна Николова – председател на
ПК по ОКМДС

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация за мандата 2015 – 2019
г., дневния ред бе приет с: 12 гласа “за”,“против”
– няма; “въздържали се - няма”.

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 292
Общински съвет - Вършец на основание чл.21,

ал.1,т.23 от ЗМСМА и при спазване на изискванията
на Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за
определяне броя на паралелките и групите и броя
на учениците и на децата в паралелките и в групите
на училищата, детските градини и обслужващите
звена (Загл.доп. – ДВ, БР.27 от 2008 г.), утвърждава
маломерна паралелка в СУ„Иван Вазов“ град
Вършец за учебната 2016/2017 г. в рамките на
утвърдения бюджет на училището и утвърдената
численост на персонала, без допълнително
финансиране от общинския бюджет, както следва:

X”б” клас – 12 ученици, Чуждоезиков профил –
Английски език;

Гласували поименно: “за” – 12 ,“против” –
няма; “въздържали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на общински съвет – Вършец
закри заседанието в 09:10 ч.

инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет - Вършец

Днес, 12.09.2016 г. (понеделник) от 16:00 ч., на основа-
ние чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.2 от Правил-
ника за организация и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с Об-
щинската администрация за мандата 2015-2019 г. се про-
веде заседание на Общински съвет - Вършец, в
заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва общински
съветници. Отсъстват: A.Kоцина.

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

На заседанието присъстваха още: П.Стефанов – зам. -
кмет на община Вършец, Е. Георгиева-гл. експерт „Ин-
формационно обслужване“, А. Петров- кмет с. Долно
Озирово, Б. Василев – кметски наместник с. Г.Б.речка, д-
р Светослав Чернин.

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

писка с Вх.№ 450/08.09.2016 г. относно освобождаване
на д-р Светослав Чернин от заеманата длъжност вре-
менно изпълняващ длъжността Управител на “Медицин-
ски център - Вършец” ЕООД.

Докладва: инж.Иван Лазаров – Кмет на Община
Вършец

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организа-
цията и дейността на Общински съвет – Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе
приет с: 12 гласа “за”,“против” – няма; “въздържали
се - няма ”.

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 293
Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.

9 , от ЗМСМА и чл. 137 ал. 1, т. 5 и чл. 147 от Търговския
закон реши:

1. Прекратява договора за възлагане на управление на “
Медицински център – Вършец” ЕООД и освобождава
от отговорност д-р Светослав Йосифов Чернин - вре-
менно изпълняващ длъжността Управител на „Медицин-
ски център – Вършец“ ЕООД.

2.Възлага на кмета на община Вършец да прекрати до-
говора за възлагане управлението на “Медицински цен-
тър - Вършец” ЕООД с д-р Светослав Йосифов Чернин,
считано от 12.09.2016 г.

3. Д-р Светослав Йосифов Чернин да предаде на коми-
сия, определена със заповед на кмета на община Вършец
всички документи, водени и съхранявани от него в ка-
чеството му на временно изпълняващ длъжността упра-
вител на „МЦ – Вършец“ ЕООД, за което да се изготви и
подпише приемо-предаветелен протокол.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров,
А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В.
Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Най-
денов, Г. Иванов и С. Сълков “против” – няма; “въз-
държали се” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят
на общински съвет – Вършец закри заседанието в
16:20 ч.

инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет - Вършец
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14. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№471/19.09.2016 г.относно изпълнение на Pе-
шение № 281 от Протокол № 16/26.08.2016 г. на
Общински съвет гр. Вършец, относно кандидатстване с
проект „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда
на общинска музейна колекция” за безвъзмездна фи-
нансова помощ по реда на Наредба № 12 от 25 юли 2016
г. за прилагане на подмярка 7.2. “Инвестиции в създава-
нето, подобряването или разширяването на всички ви-
дове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7
“Основни услуги и обновяване на селата в селските ра-
йони” от Програма за развитие на селските райони 2014-
2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейски земеделски фонд за развитие на селските
райони.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

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

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организа-
цията и дейността на общински съвет – Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред
бе приет:

Гласували: “за”- 13; “против” – 0; “въздържали се”
– 0.

ПРИЕМА СЕ.

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ №294
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ приема за сведение отчета на
Кмета на община Вършец за изпълнение на решенията
на Общински съвет – Вършец за периода от 01.01.2016
г. до 30.06.2016 г.

Гласували поименно: “за” – 13; “против” –
няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №295
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за команди-
ровките в страната приема за сведение отчета на Кмета
на община Вършец за използваните средства за коман-
дировки от бюджета на община Вършец първото и вто-
рото тримесечие на 2016 г.

Гласували поименно: “за” – 13; “против” –
няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №296
I. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.1

, т. 8 от ЗМСМА, § 4, т. 1 от ПРЗ на Закона за народните
читалища, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собст-
веност и чл. 55, ал. 3 от „Наредбата за реда на придоби-
ване, управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец“, учредява безвъз-
мездно право на ползване и стопанисване за срок от 10
/десет/ години върху терена и сградите на Народно Чи-
талище „Христо Ботев – 1900 гр. Вършец” в полза на
Народно Читалище „Христо Ботев – 1900 гр. Вършец”,
със седалище и адрес на управление гр. Вършец, ул. “Ре-
публика“ № 94, ЕИК 000312797, описани както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 12 961.424.72 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Вършец от 2008 г., представляващ терена, върху който
са изградени сградите на Народно Читалище „Христо
Ботев – 1900 гр. Вършец”.

2. Сграда с идентификатор 12 961.424.72.1 по кадаст-
ралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец
от 2008 г,. представляващ сграда за култура и изкуство,
част от сградния фонд на Народно Читалище „Христо
Ботев – 1900 гр. Вършец”.

3. Сграда с идентификатор 12 961.424.72.2 по кадаст-
ралната карта и кадастралните регистри на гр .Вършец
от 2008 г., представляващ сграда за култура и изкуство,
част от сградния фонд на Народно Читалище „Христо
Ботев – 1900 гр. Вършец”.

4. Сграда с идентификатор 12 961.424.72.3 по кадаст-
ралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец
от 2008 г., представляващ сграда за култура и изкуство,
част от сградния фонд на Народно Читалище „Христо
Ботев – 1900 гр. Вършец”.

5. Сграда с идентификатор 12 961.424.72.4 по кадаст-
ралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец
от 2008 г., представляващ сграда за култура и изкуство,
част от сградния фонд на Народно Читалище „Христо
Ботев – 1900 гр. Вършец”.

6. Сграда с идентификатор 12 961.424.72.5 по кадаст-
ралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец
от 2008 г., представляващ сграда за култура и изкуство,
част от сградния фонд на Народно Читалище „Христо
Ботев – 1900 гр. Вършец”.

7. Сграда с идентификатор 12 961.424.72.6 по кадаст-
ралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец
от 2008 г., представляващ сграда за култура и изкуство,
част от сградния фонд на Народно Читалище „Христо
Ботев – 1900 гр. Вършец”.

II. На основание чл. 39, ал. 6 от Закона за общинската
собственост възлага на Кмета на община Вършец да из-
даде заповед и да сключи договор за учредяване безвъз-
мездно право на ползване с Народно Читалище „Христо

Ботев – 1900 гр. Вършец”, който да бъде вписан по над-
лежния ред в Службата по вписванията при Районен съд
– Берковица.

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

РЕШЕНИЕ №297
I. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за общин-
ската собственост и чл. 47, ал. 2 от „Наредбата за при-
добиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец“, учредява безвъз-
мездно право на строеж за срок от 10 /десет/ години в
полза на Народно Читалище „Христо Ботев – 1900 гр.
Вършец” за реализация на проект „Ремонт на същест-
вуваща сграда на Народно Читалище „Христо Ботев –
1900 гр. Вършец”, върху терена и сградите на читали-
щето описани, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 12 961.424.72 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Вършец от 2008 г., представляващ терена, върху който
са изградени сградите на Народно Читалище „Христо
Ботев – 1900 гр. Вършец”.

2. Сграда с идентификатор 12 961.424.72.1 по кадаст-
ралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец
от 2008 г., представляващ сграда за култура и изкуство,
част от сградния фонд на Народно Читалище „Христо
Ботев – 1900 гр. Вършец”.

3. Сграда с идентификатор 12 961.424.72.2 по кадаст-
ралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец
от 2008 г., представляващ сграда за култура и изкуство,
част от сградния фонд на Народно Читалище „Христо
Ботев – 1900 гр. Вършец”.

4. Сграда с идентификатор 12 961.424.72.3 по кадаст-
ралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец
от 2008 г., представляващ сграда за култура и изкуство,
част от сградния фонд на Народно Читалище „Христо
Ботев – 1900 гр. Вършец”.

5. Сграда с идентификатор 12 961.424.72.4 по кадаст-
ралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец
от 2008 г., представляващ сграда за култура и изкуство,
част от сградния фонд на Народно Читалище „Христо
Ботев – 1900 гр. Вършец”.

6. Сграда с идентификатор 12 961.424.72.5 по кадаст-
ралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец
от 2008 г., представляващ сграда за култура и изкуство,
част от сградния фонд на Народно Читалище „Христо
Ботев – 1900 гр. Вършец”.

7. Сграда с идентификатор 12 961.424.72.6 по кадаст-
ралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец
от 2008 г., представляващ сграда за култура и изкуство,
част от сградния фонд на Народно Читалище „Христо
Ботев – 1900 гр. Вършец”.

II. На основание чл. 37, ал. 7 от Закона за общинската
собственост възлага на Кмета на община Вършец да из-
даде заповед и да сключи договор за учредяване безвъз-
мездно право на стоеж с Народно Читалище „Христо
Ботев – 1900 гр. Вършец”, който да бъде вписан по над-
лежния ред в Службата по вписванията при Районен съд
– Берковица.

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

РЕШЕНИЕ №298
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, Общински
съвет Вършец:

1. Дава съгласие за кандидатстване с проект „Рекон-
струкция и рехабилитация на част от общинската
пътна мрежа в община Вършец - общински път
MON 1092 /III - 812/ Вършец - кв. Заножене – с. Спан-
чевци /III - 812/ и общински път MON 3097
/MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ за безвъз-
мездна финансова помощ по реда на Наредба № 12 от
25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. “Инвести-
ции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от
мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в сел-
ските райони” от Програма за развитие на селските ра-
йони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейски земеделски фонд за развитие на сел-
ските райони.;

2. Удостоверява, че дейностите, включени в проект
„Реконструкция и рехабилитация на част от общин-
ската пътна мрежа в община Вършец - общински
път MON 1092 /III - 812/ Вършец - кв. Заножене – с.
Спанчевци /III - 812/ и общински път MON 3097
/MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ съответст-
ват на Приоритет 7. „Подобряване на инфраструктур-
ното осигуряване и достъпността”, Мярка 7.1.
„Доизграждане и развитие на местната транспортната
инфраструктура”, Подмярка 7.1.1. „Рехабилитация на
общински пътища в община Вършец” на Общински
план за развитие на община Вършец, 2014-2020 г.;

3. Общински съвет Вършец възлага на Кмета на Об-
щина Вършец да предприеме всички необходими по-
следващи действия, свързани с проектното
предложение.

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

РЕШЕНИЕ №299
1. Общински съвет Вършец съгласно изискванията на

ПУДОС и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, при-
ема обект: „Довършване реконструкцията на водо-
проводната мрежа на с. Спанчевци, община
Вършец“ за приоритетен за Община Вършец. Проектът
отговаря на Общински план за развитие на община Вър-
шец 2014-2020 г., Приоритет 7. Подобряване на ин-
фраструктурното осигуряване и достъпността, Мярка 2.
Подобряване на водоснабдителната и канализационната
инфраструктура.

2. Общински съвет Вършец дава съгласието си Об-
щина Вършец да кандидатства пред Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда
/ПУДООС/ към МОСВ за безвъзмездна финансова
помощ за проект: „Довършване реконструкцията на
водопроводната мрежа на с. Спанчевци, община
Вършец“.

3. Общински съвет Вършец възлага на Кмета на Об-
щина Вършец да предприеме всички необходими дей-
ствия за кандидатстване пред Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда
/ПУДООС/.

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

РЕШЕНИЕ №300
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от За-
кона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016
г., в частта раздел III. Описание на недвижимите имо-
тите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем и за продажба през 2016 г. както
следва:

1.1 В точка 1. Описание на имотите, които общината
има намерение да предложи за предоставяне под наем,
подточка 1.1. Нежилищни обекти и части от сгради и те-
рени общинска собственост, за които ще се проведат
публични търгове и публично оповестени конкурси по
реда на ЗОС, НРПУРОС 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., се включват следните части от те-
рени частна общинска собственост на община Вършец
описани, както следва:

- Част от поземлен имот с идентификатор 12961.424.2
по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с площ от 40
кв.м. разширение на ул.“Д-р Елена Теодосиева“
гр.Вършец, за поставяне на преместваем търговски
обект по реда на чл.56 от ЗУТ.

- Част от поземлен имот с идентификатор 12961.421.50
по КК и КР на гр.Вършец от 2008 г., с администра-
тивен адрес гр.Вършец, ул.“Пета“ № 26, с площ от
15 кв.м., за поставяне на преместваем търговски
обект по реда на чл.56 от ЗУТ.

- Част от тротоара и зелената площ на кръстовището
на ул.“Република“ № 12 и ул.“Отец Паисий“ в
гр.Вършец с площ от 43 кв.м., за поставяне на пре-
местваем търговски обект по реда на чл.56 от ЗУТ.

1.2 В точка 2.5. Продажба на имоти общинска собст-
веност през 2016 г., подточка 2.5.1 Имоти за продажба
по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане на пуб-
личен търг или публично оповестен конкурс, като в тази
точка включва следните имоти:

В частта „Имоти в регулация – сгради и парцели“ се
включват:

- Поземлен имот /УПИ/ № 501.46 по плана на с.Спан-
чевци с площ 2418 кв.м.

В частта „Земеделска земя“:
- Поземлен имот с идентификатор 12961.426.80 по КК

и КР на гр.Вършец от 2008г., с площ 782 кв.м., с НТП
нива.

- Поземлен имот с идентификатор 12961.20.75 по КК и
КР на гр.Вършец от 2008 г., с площ 3940 кв.м., с НТП
ливада..

1.3. В точка 2.5. Продажба на имоти общинска собст-
веност през 2016 г., подточка 2.5.2 Имоти за продажба
по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 37 от
НРПУРОС на община Вършец /поземлени имоти върху,
които е учредено право на строеж суперфиция по реда
на ЗОС/, като в тази точка включва следните имоти:

- Поземлен имот /УПИ/ представляващ парцел V, кв.39
по плана на с.Спанчевци, върху които е учредено
право на строеж суперфиция на Димитър Иванов
Тончев с Нотариален акт за суперфиция №
202/13.07.1971 г.

- Поземлен имот с идентификатор 12961.422.482 По
КК и КР на гр.Вършец от 2008 г. с площ 653 кв.м. с
административен адрес гр.Вършец, ул.“Банкя“ № 6.
Върху имота е учредено право на строеж /суперфи-
ция/ на Гоца Ангелов Гоцов и Марийка Костадинова
Йосифова.

- Поземлен имот /УПИ/ с идентификатор 12961.421.87
по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с площ 454 кв.м.,
с административен адрес гр.Вършец, ул.“Четвърта.“
№ 18.

- Поземлен имот /УПИ/ с идентификатор 12961.421.71
по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с площ 363 кв.м.,
с административен адрес гр.Вършец, ул.“Втора“ №
14.

2. Промяната на „Годишната програма за управление и
разпореждане 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 „Го-
дишната 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 публикуваната в сайта на об-
щина Вършец „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016
г.”.

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

РЕШЕНИЕ №301
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 8 от ЗМСМА чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от Закона за об-
щинската собственост във връзка с чл. 13, ал. 1, ал. 3 и
ал .4 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от „Наред-
бата за условията и реда за провеждане на търгове и кон-
курси /НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение за
провеждане на публичен търг с явнно наддаване за от-
даване под наем на части от терени публична и частна
общинска собственост за поставяне на обекти по чл. 56
от ЗУТ описани, както следва:

1.1 Част от поземлен имот с идентификатор
12961.424.2 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ
от 40 кв.м., разширение на ул. “Д-р Елена Теодосиева“,
гр. Вършец, за поставяне на преместваем търговски
обект по реда на чл. 56 от ЗУТ. Първоначална тръжна
месечна наемна цена – 60 лв., без ДДС.

1.2 Част от поземлен имот с идентификатор
12961.421.50 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с ад-
министративен адрес гр. Вършец, ул. “Пета“ № 26, с
площ от 15 кв.м., за поставяне на преместваем търговски
обект по реда на чл. 56 от ЗУТ. Първоначална тръжна
месечна наемна цена – 15 лв., без ДДС.

1.3 Част от тротоара и зелената площ на кръстовището
на ул. “Република“ № 12 и ул. “Отец Паисий“ в гр. Вър-
шец, с площ от 43 кв.м., за поставяне на преместваем
търговски обект по реда на чл. 56 от ЗУТ. Първоначална
тръжна месечна наемна цена – 43 лв., без ДДС.

2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ календарни го-
дини.

3. Всеки участник в търга може да участва за наема-
нето на единия или двата имота предмет на търга.

4. Депозит за участие в търга - 300 лв., за всеки терен
по отделнно за поставяне на преместваем обект по чл.
56 от ЗУТ.

5. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната ме-
сечна наемна цена на съответния терен.

6. Цена на тръжната документация 100 лв. /сто лева/.
7. Задължава кмета на община Вършец да организира

и проведе публичен търг по реда на Глава втора “Тър-
гове” от „Наредбата за условията и реда за провеждане
на търгове и конкурси на община Вършец“ и да сключи
договор/и за отдаване под наем с спечелилите търга
участници.

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

РЕШЕНИЕ №302
Общински съвет - Вършец на основание чл.21, ал.1, т.6

от ЗМСМА приема за информация отчета по бюджета
на Община Вършец за първото полугодие на 2016 г.

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

РЕШЕНИЕ №303
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 8 и т. 23 от ЗМСМА допълва Тарифата за базисни на-
емни цени на община Вършец, като създава нова точка
9 със следния текст: Месечен наем за ползване на ка-
белна тръжна мрежа на гр. Вършец – 0.15 лв. без ДДС на
линеен метър.

Допълнението на Тарифата за базисни наемни цени на
Община Вършец влиза в сила от датата на приемане на
решението.

В 7 /седем/ дневен срок от приемане на настоящото ре-
шение същото да бъде отразено в Тарифата за базисни
наемни цени на Община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров, Б.Христов,
В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Ко-
цина, Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против” –
няма;“въздържали се” – няма;
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Където и да отидем по света, в ду-
шите ни завинаги ще е скътано нещо
свято – мисълта за родното място и ро-
дината. Това е моята истина, която ме
кара да обичам най-силно моето родно
място Вършец и да се гордея, че съм
наследничка на стар вършечки род.
Радвам се на всеки успех за моя роден
град, възхищавам се на красотата му и
вълшебната природа, искрено страдам,
когато нещо лошо помрачава живота
на хората.

Нещо лошо. А какво по-лошо и
грозно от нашата злощастна улица
„Васил Априлов“, в крайната си част
до реката? Рекичката всеки ден чува
риданието на улицата, която плаче,
осеяна от урви, дупки и остри камъни,
които я пронизват всеки миг. Те про-
низват и душите на хората, които ви-
наги трябва да пазят колите си от
страшните препятствия, или себе си в
мъгливите студени вечери и в зимните
снегове и поледици.

Страшно и тъжно. И все пак мисля,
че не трябва да се отчайваме. Всички
разбираме, че в днешно време е трудно
да се осигурят средства от общинския
бюджет за всяка уличка, за всяка гра-
динка или сграда. Разбира се, че е ху-
баво всичко да се оправи, но не може с
магическа пръчка. Мисля, че трябва да
се опитаме да помогнем и ние, макар и
мъничко, но със свои средства и труд.

До тази мисъл ме доведе моят възрас-
тен баща на 91 години Анко Колев, с
когото живеем аз и моята майка на ул.
„Васил Априлов“ № 16. Той ме убеди,
че можем сами да си помогнем и да ци-
ментираме най-големите дупки на пътя
пред нашата къща. И така поне малко
ще спасим улицата от пълна разруха.
Всичко това го осъзнах, когато попитах
защо вече четири години събира раз-
хвърляните камъни от пороите и ги
трупа на купчина. Оказа се, че с тези
камъни ще се опитаме да запълним
най-опасните дупки временно, докато
общината събере достатъчно средства,
за да ремонтира улицата, която безпо-
мощно протяга ръце за пощада.

Ние бяхме повярвали в себе си и ре-
шихме първо да набавим материалите,
а след това и да започнем работа, за да
изпреварим дъждовете и студовете.

На ул. „Васил Априлов“ 16 не жи-
веем само ние, а и още трима собстве-
ници. Призоваваме и тях да се включат
в доброто дело. Призоваваме и всички
други, които живеят на нашата улица.

Ако помогнем малко на общината, тя
ще ни помогне повече. Може би скоро
мечтата ни за крайречната алея с пре-
красни пейки с облегалки и много зе-
ленина ще се сбъдне. Може би. Нека
повярваме в това. Вярата и надеждата
ще направят живота ни по-добър.

Венетка НИКОЛЧЕВА

Заразителен пример
АКО ПОМОГНЕМ МАЛКО НА ОБЩИНАТА,

ТЯ ЩЕ НИ ПОМОГНЕ ПОВЕЧЕ
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РЕШЕНИЕ №304
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 2 отменя чл. 24 и чл. 25 от „Наред-
бата за реда и условията за поставяне на пре-
местваеми обекти на територията на община
Вършец“.

2. Отмяната на текстовете на чл. 24 и чл. 25
от „Наредбата за реда и условията за поста-
вяне на преместваеми обекти на територията
на община Вършец“, влиза в сила от датата
на приемане на настоящото решение.

3. Задължава Кмета на община Вършец да
отрази отмяната текстовете на чл. 24 и чл. 25
от „Наредбата за реда и условията за поста-
вяне на преместваеми обекти на територията
на община Вършец“, подробно описано в т.
1 от настоящото решение, като актуализира-
ната наредба бъде качена в 7 /седем/ дневен
срок в сайта на община Вършец.

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

РЕШЕНИЕ №305
Общински съвет - Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.137, ал.1, т.5
и чл.147 от Търговския закон реши:

1. Утвърждава за временно изпълняващ
длъжността Управител на .,МЦ-Вършец”
ЕООД – г-н Светозар Борисов Луканов с
адрес: гр.Враца, ул.“Страцин“ № 16.

2. Задължава кмета на община Вършец да
сключи договор за възлагане управлението
на “МЦ -Вършец” ЕООД със Светозар Бори-
сов Луканов с адрес: гр.Враца, ул.“Страцин“
№ 16 със срок до провеждане на конкурс за
избор на нов Управител на „Медицински
център – Вършец“ ЕООД.

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

РЕШЕНИЕ №306
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация
/ЗМСМА/ и чл. 198 е, ал. 5 от Закона за во-
дите /ЗВ/ и чл. 5, ал. 6 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на асоциациите по
Водоснабдяване и канализация реши:

1. Гласува изрични пълномощия на кмета
на община Вършец – инж. Иван Михайлов
Лазаров, като законен представител на об-
щина Вършец, който да участва като пред-
ставител на общината в извънредното

заседание на общото събрание на Асоциа-
цията по ВиК Монтана насрочено на
14.10.2016 г.

2. Кметът на община Вършец – инж. Иван
Михайлов Лазаров да се регистрира като
присъстващ представител на община Вър-
шец в извънредното заседание на общо съб-
рание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия об-
служвана от „ВиК“ ООД, гр. Монтана.

3. По т. 1 от дневния ред на заседанието на
основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на асоциациите по
Водоснабдяване и канализация – да гласува
„ЗА“ препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета на Асоцияцията по
„ВиК“ – Монтана за 2017 г., в размер на 20
000 лв.

РЕШЕНИЕ №307
На основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от

ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет
2016 параграф 10-98 еднократна финансова
помощ в размер от 100 (сто) лева на Исус
Петров Каменов.

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

РЕШЕНИЕ №308
На основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от

ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет
2016 параграф 10-98 еднократна финансова
помощ в размер от 100 (сто) лева на Добрил
Тодоров Антонов.

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

РЕШЕНИЕ №309
На основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от

ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет
2016 параграф 10-98 еднократна финансова
помощ в размер от 100 (сто) лева на Исус Би-
серов Добрилов.

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

РЕШЕНИЕ №310
На основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от

ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет
2016 параграф 10-98 еднократна финансова

помощ в размер от 150 (сто и петдесет) лева
на Сергей Симеонов Борисов.

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

РЕШЕНИЕ №311
На основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от

ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет
2016 параграф 10-98 еднократна финансова
помощ в размер от 400 (четиристотин) лева
на Благовест Цветанов Благоев.

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

РЕШЕНИЕ №312
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 24а, ал. 1
от ЗУТ в качеството си на собственик на
УПИ IV - 957 в кв. 67 от подробния устрой-
ствен план на гр.Вършец, представляващ по-
землен имот с идентификатор 12961.422.603
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., реши:

1. Дава съгласие за промяна отреждането на
УПИ IV - 957 в кв. 67 от подробния устрой-
ствен план на гр. Вършец от 1986 г., пред-
ставляващ поземлен имот с идентификатор
12961.422.603 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г., с ново отреждане – „за сграда на му-
зейна сбирка и комплексно обществено об-
служване“.

2. Възлага на кмета на Община Вършец да
предприеме всички последващи действия по
реда на Закона за устройство на територията
за допускане, съгласуване и одобряване на
КПИИ за ремонт и обновяване на съществу-
ваща сграда с идентификатор
12961.422.603.1 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г., на общинска музейна колекция из-
градена в поземлен имот с идентификатор
12961.422.603 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г.

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

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на общински съвет – Вър-
шец закри заседанието в 15:55 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

Благодаря, че ви има вас, мили хора –
надмогнали трудностите на ежедне-
вието, търсещи смисъл в общуването по-
между си!

Както всяка година, на 1 октомври -
пременени, със светнали лица, носещи
духа на втората младост, членовете на
клуб на пенсионера «Козница» - гр. Вър-
шец се събраха да отпразнуват между-
народния ден на възрастните хора.
Препълни се залата на ресторант «Тин-
тява» с душевна красота и сърдечност!

Тържеството откри председателката на
клуба Цеца Антонова. Тя поздрави при-
състващите по случай празника и из-
ложи накратко постиженията в работата
на клуба. Специални поздравления от-
прави към певческата група «Детелина»,
завоювала сребърен медал през тази го-
дина.

Прочувствен поздравителен адрес към
възрастните хора от кмета на общината
инж. Иван Лазаров прочете Кина Бонева.

Всички членове на клуба, навършили
85-годишна възраст бяха поздравени с
букетче цветя.

Няколко часа, под звуците на оркес-
търа, искрено, от сърце, както го може и
заслужава, това достойно поколение се
забавлява с песни, танци и хора. До-
волни от празника, заредени с надежда
за още такива изяви, се прибраха по до-
мовете.

До нови срещи, приятели!
Мария ДИМИТРОВА

1-ви октомври – Междунаро-
ден ден на възрастните хора

БЛАГОДАРЯ, ЧЕ ВИ ИМА!

Поредното мероприятие на Пенсио-
нерски клуб «Козница» се проведе на
10.08.2016 г. на тема: «Медът – храна
и лекарство» - лекция, изнесена от
Мария Димитрова – агроном, дълго-
годишен пчелар и производител на
мед, член на нашия клуб.

Като въведение към празника, фол-
клорна група «Детелина» изпълни ня-
колко весели народни песни, с които
поздрави присъстващите.

Лекторката ни въведе в историята на
производството на този ценен за чо-
века продукт – меда. Събирането му
започва преди 10 хиляди години във
Валенсия - Испания. В древния Еги-
пет и Близкия Изток медът се е изпол-
звал за балсамиране. За маите
пчелите са били свещени, медът се е
използвал основно като мехлем, за ле-
чебни цели. В храмовете са го изсип-
вали върху главите на богомолците. В
исляма медът се е използвал като
здравословна храна.

Съвременното пчеларство е разпро-
странено в почти всички региони на
страната ни. Производните на меда
като прополис, пчелен восък, пчелно
млечице и др. имат голямо значение за
укрепване на човешкия организъм, на

имунната система, за подсилването
му.

Пчеларството е една от най-древ-
ните професии.

Пчелите имат своя голям и безспо-
рен принос за опрашването на расте-
нията.

Преди един век в употреба навлиза
рафинираната захар, като с годините е
доказано вредното й влияние върху
човешкия организъм, тя е наречена
«бялата смърт».

Без пчеларството и без този ценен
продукт – меда, не би съществувал и
човека и човека.

На финала, всички се почерпихме с
ароматния, натурален пчелен мед,
който ни бе донесла Мария Димит-
рова.

Захаринка НИКОЛОВА

МЕДЪТ – ХРАНА И ЛЕКАРСТВО

По време на Празника на курорта, ми-
нералната вода и Балкана през месец
август, Пенсионерски клуб "Козница"
съвместно с Община Вършец органи-
зира турнир по шах, табла и карти.

Турнирът бе открит от зам. - кмета на
общината г-н Петър Стефанов.Той
поздрави участниците и им пожела
успех.

Певческа група Детелина повиши
настроението с няколко песни.

В турнира взеха участие представи-
тели на Пенсионерски клуб "Берковски
кестен", както и гости на града ни. На
победителите бяха раздадени симво-
лични награди в общ размер на 200 лв.,
осигурени от общината.

Василка ДАМЯНОВА

СЪСТЕЗАТЕЛНА НАДПРЕВАРА В
ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „КОЗНИЦА“

Навремето с. Вършец (сега нацио-
нален курорт) е имало своите челници
и герои, които и до днес се открояват
на житейския фон.

Един от тях е АНГЕЛ Д. ЧОЛЬОВ
(1880 г. – 1937 г.) – кмет на Вършец
само един месец, през юли 1930 г.

Вършец може само да се гордее с та-
кива деятели след Освобождението,
които без да са имали школска подго-
товка са се ръководили от здравия си
инстинкт и чувството на истински
българи и патриоти, като са вливали
своята енергия в борбата за по-добър
живот на българина.

Животът на бай Ангел преминава не
в корист, крамоли и завист, а той ви-
наги е бил готов да се жертва за дру-
гите, да даде съвет с блага дума и с
веселия си нрав да внася успокоение,
примирение и отношения на търпи-
мост и толерантност.

Неговият тон никога не е превиша-
вал мярката, а това прекрасно е съвпа-
дало с неговия спокоен и усмихнат лик

и поглед. Бил е любимец както на по-
старите, така и на млади и деца, за
които винаги е имал по една хубава
дума и по една усмивка.

Ангел Д. Чольов е влизал в редиците
на добре грамотните вършечени. Бил
е старши подофицер и е участвал в две
войни. Бил е и общински съветник, по-
мощник-кмет, кмет на Вършец за един
месец. Вземал е участие във всички
обществени, културни и стопански ме-
роприятия, където неговото присъст-
вие винаги се е търсело. С неговото
име са свързани навремето доста ини-
циативи в с. Вършец.

Но това, което все още краси него-
вата памет и е създало един ореол
около образа му в нашия край, е съз-
даденото му име на добър и обичан аб-
солютно от всички човек – това на
ЧОВЕКА Ангел Д. Чольов.

Райна СИМОВА
Зам.-председател на сдружение

„Гражданско общество - Вършец 2011“
(от архива на сем. Симови)

Поглед назад

ЛИКОВЕ ОТ МИНАЛОТО,
ЗА ДА ПРИПОМНИМ



От 03.10.2016 г. до 14.10.2016 г. в
деловодството на Община Вършец
стартира прием на документи за
потребители и домашни помощ-
ници по Проект „Подкрепа за неза-
висим живот в община Вършец”.

Целеви групи са:
● Хора с увреждания с ограниче-

ния или невъзможност за самооб-
служване;

● Хора над 65 г. с ограничения или
в невъзможност за самообслуж-
ване;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ЗА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ

на услугата „Домашен помощник”
по Проект „Подкрепа за независим
живот в община Вършец”

● заявление по образец;
● документ за самоличност

(копие); за дете – удостоверение за
раждане (копие);

● експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК(копие); протокол на ЛКК, ак-
туална епикриза, етапна епикриза
или друг медицински документ, до-
казващ, че кандидатът е с ограниче-
ния или в невъзможност за
самообслужване (копие);

В рамките на проекта ще се из-
върши оценка на потребностите на
подалите заявления лица с увреж-
дания, въз основа на която ще се
формира индивидуален бюджет за
ползване на услугата и ще се из-
върши подбор на най–нуждаещите

се потребители. Индивидуалните
оценки на потребностите на канди-
дат-потребителите на услугата „До-
машен помощник” ще се въз основа
на подадени документи.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ЗА ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

● заявление по образец;
● документ за самоличност

(копие);
● автобиография;
● документи за придобитата об-

разователна степен и съотносима за
длъжността „домашен помощник”
квалификация;

● служебна бележка от местора-
бота (ако кандидатът работи);

● пенсионно разпореждане (само
за кандидат, който е придобил
право на професионална пенсия за
ранно пенсиониране и е в трудос-
пособна възраст);

● копие от удостоверение за пре-
минато обучение по операция „Ал-
тернативи” по Оперативната
програма «Развитие на човешките
ресурси»

За лични асистенти по проекта
могат да кандидатстват лица в тру-
доспособна възраст или лица, които
не са придобили право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст по
реда на чл. 68 от Кодекса за соци-
ално осигуряване и са:

● безработни лица;
● трудово заети лица: наети или

самонаети, които могат да извър-
шват допълнителен почасов труд;

● неактивни лица (студенти или
придобили право на професионална
пенсия за ранно пенсиониране – в
трудоспособна възраст), които
могат да извършват допълнителен
почасов труд.

С огромно удоволствие поднасям
своите най¬-искрени поздрави към са-
модейците от читалище “ Просвета-
1946“ - с. Долно Озирово по повод
спечеленото от тях първо място и зла-
тен медал на първия международен
фестивал “ Ехо от Стовци “, който се
проведе на 13 и 14 .08. 2016 г. в с. Смо-
ляновци, общ. Монтана.

Благодаря им за системните усилия,
които полагат в репетиционния процес,
за отделеното лично време, както и за
техните многобройни изяви, чрез който
доказаха, че са най-добрият самодеен
състав в община Вършец. Благодаря на
корепетиторите Любомир Гешковски и

неговата очарователна колежка Дида за
техния професионализъм и всеотдай-
ност в работата със самодейците. Позд-
равявам с успеха им и самодейците от
читалището в с. Спанчевци – един ве-
ликолепен колектив от хора, отдадени
на самодейното изкуство, спечелили ІІ-
то място и сребърния медал в същият
фестивал. Адмирации заслужават и са-
модейците от с.Черкаски, класирали се
на ІІІ място и завоювали бронзовия
медал на фестивала. Радвам се, че и
трите състава от община Вършец,
участвали в този международен спек-
такъл завоюваха и трите призови
места, което е завиден успех и красно-

речиво доказателство за техните ка-
чества.

Убеден съм, че и занапред самодей-
ците от с. Долно Озирово и колегите им
от другите читалища в община Вър-
шец, ще ни радват както и до сега с ма-
гията на самобитния български
фолклор и културни традиции.

На всички желая здраве, упоритост,
присъща на българина и съм убеден, че
завоюването на нови успехи просто ще
е въпрос на време!

Благодаря на ръководството на НЧ “
Просвета -1946“ - с. Д. Озирово за гри-
жите и усилията, които полага за раз-
витието и утвърждаването на
самодейността в нашето село. Благо-
даря и на кмета на общината г-н Иван
Лазаров за помощта и подкрепата, оказ-
вани своевременно на всички само-
дейни колективи от общината чрез
различни методи и форми. Резултатите
от тези усилия доказват, че всички сме
на прав път и гледаме в една посока!

Ангел ПЕТРОВ
Кмет на с. Долно Озирово

ПОЗДРАВ ЗА САМОДЕЙЦИТЕ
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Никъде по света хората не пеят и не
танцуват толкова вглъбено и всеотдайно,
както старопланинци. За тях това е
начин на живот – с тях се радват и скър-
бят, с тях страдат и мечтаят. Хубавата на-
родна песен стопля сърцата, грабва
душите ни, притаяваме дъх и я слушаме
в захлас. Песента е откровение на сър-
цето. Силата на нейното внушение е тол-
кова голяма, че надраства националното
и придобива космическо измерение.

На 23.09.2016 г. в с. Спанчевци се про-
веде Първият фолклорен фестивал
„Спанчевци пее – 2016“.

Организатори на празника, който се
проведе на откритата естрада в центъра
на селото, бяха ръководството на мест-
ното читалище, самодейците към него и

кметството.
Заедно с нашата група, участие във

фестивала взеха над 170 самодейци от
певческите групи на НЧ „Васил Левски“
– с. Драганица, НЧ „Христо Ботев -
1900“ – гр. Вършец, НЧ „Просвета-
1946“ – с. Долно Озирово, НЧ
„Пробуда-1934-кв. Заножене“ – гр. Вър-
шец, НЧ „Просвета-1919“ – с. Малорад,
НЧ „Просвета-1931“ – с. Черкаски и
Пенсионерски клуб „Козница“ – гр. Вър-
шец.

Какъв би бил един празник, ако в него
няма и кръшни ритми от изконната бъл-
гарска народна музика? Народният танц
е магия, едно цяло от тяло, движение и
музика. Всеки, докоснал се до тази
магия се преобразява и обогатява ду-

шевно. За това допринесоха танцовите
състави от деца и възрастни от НЧ „Про-
буда-1934-кв. Заножене“, НЧ „Развитие-
1911“ – с. Лехчево и НЧ
„Събуждане-1922“ – с. Стубел.

Поздравителен адрес по случай откри-
ването на фолклорния фестивал поднесе
кметът на селото ни Емил Иванов, който
поздрави всички жители, гости и участ-
ници, с пожелание за здраве и късмет, да
съхраняват народните традиции и оби-
чаи и да ги предават на бъдещите поко-
ления.

Тържеството продължи с изпълнения
на дуета Любомир Гешковски (гъдулка)
и Диана Ицовска (тамбура), извиха се
кръшни хора и танци.

На финала всички си пожелахме този
фолклорен празник да продължи и в бъ-
деще и да се превърне традиционен, да
съхраняваме традициите на родния край
и ги предадем на нашите деца, внуци и
правнуци.

Да бъдем живи и здрави, да се съби-
раме млади и стари заедно всяка година
на този фестивал. Още творческо вдъх-
новение и завоюване на нови висоти. И
още дълги години да се носи песента
над Балкана!

Катя АТАНАСОВА
Секретар на НЧ „Просвета-1935“

с. Спанчевци

ПЪРВИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „СПАНЧЕВЦИ ПЕЕ – 2016“

Съборът се провежда повече от
десет години. Идеята на бивши бъл-
гарски работници в Коми да се сре-
щат и да дискутират събития и
процеси в Русия и нейните връзки с
България надхвърля просто сбирка
на стари приятели и прераства в на-
ционално движение със своя струк-
тура, филиали в десетки градове в
страната, с програма и конкретни за-
дачи. Една от първите инициативи
на организаторите е именно съборът
в близост до гр. Казанлък, край язо-
вир Копринка. Веднъж в годината
на това място се събират хиляди
привърженици на идеята и приятели
на Русия.

Гости на събора тази година бяха:
Николай Малинов - председател на
Национално движение "Русофили",
ген. Виктор Авдеев - военно аташе,
Енчо Москов - почетен председател
на НД "Русофили", ген. Румен
Радев, Георги Илич от партия
"Двери" - Република Сърбия.

Президентът на Международната
славянска академия за наука Сергей
Бабурин заяви: "Мало найдётся на-
родов столь близки. Мы дружбой не

торгуем, а дружим безоговорочно...
Новое поколение должно быть
счастливее нас!"

Ген. Румен Радев изтъкна пред съб-
ралото се множество: "Отношенията
ни са в труден период, трябва да стъ-
пят върху ясна основа, да възстано-
вим доверието в диалога.
Приятелството ин ще надживее
всяка политическа зима“.

На събора бяха дошли организи-
рано със 147 автобуса 7000 души от
171 общински организации на дви-
жение "Русофили" и още 2000 чо-
века със собствен транспорт - хора
от цялата страна, обединени от лю-
бовта си към необятната руска
страна.

Нашите момчета от Ученически
духов оркестър "Дефилир" при СУ
"Иван Вазов" - гр. Вършец с ръково-
дител Николай Пеев обраха ова-
циите на всички присъстващи на
Националния събор и пред трибу-
ната се извиха кръшни български
хора.

Вилия КРУМОВА
Председател на Общинско

дружество „Русофили“ - Вършец

13-ТИ СЪБОР НА ПРИЯТЕЛИТЕ
НА РУСИЯ - 2016 Г.

Тази година в последната събота на
месец септември /24.09.2016 г./ бе отбе-
лязан традиционният събор на село
Спанчевци. За нас, жителите от селото
той е изключително важен, защото то-
гава се събираме с нашите близки, род-
нини и приятели, пръснати в цялата
страна и чужбина.

За приповдигнатото настроение на
всички жители и гости спомогнаха и из-
пълненията на фолклорна танцова фор-
мация „Чародейки” - гр. Вършец, духов
оркестър „ВИВО” гр. Монтана, форма-
ция „Фолкреактор”, както и омайният
глас на народния певец Христо Косашки.
Участието на всички бе организирано от
кмета на с. Спанчевци Емил Иванов. С
нас празника споделиха и кметът на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров и сек-

ретарят на община Вършец г-жа Да-
ниела Тодорова. Специални благодар-
ности на всички жители на Спанчевци,

отделили средства, за да подпомогнат
финансово мероприятието.

Катерина ДАВИДОВА

СЪБОР НА СЕЛО СПАНЧЕВЦИ

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ
Орган на Общински съвет Вършец

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

ХІІІ-ят национален конкурс за изящно
и приложно изкуство „Казанлъшка роза”
2016 г. на тема “Приказка за розата” е
част от Празника на розата – „Казанлък
2016“ и се организира по традиция от
Общински детски комплекс "Св. Иван

Рилски" – гр. Казанлък, Община Каза-
нлък, Национален дворец на децата и
Министерство на образованието.
Конкурсът е включен в националния ка-
лендар за извънучилищните дейности на
МОН.

Жури в състав: председател: Румен
Рачев - художник и членове: Иван Гай-
даров - художник и Петър Радев - главен
учител в ОДК определи най-добрите.

Участниците се състезаваха в две на-
правления - ”Художествено изкуство” и
„Етнография”. Грамотите и наградите
на отличените творби бяха връчени на
официална церемония. Тя бе предшест-
вана с откриването на изложбата „Каза-
нлъшка роза”, включваща
произведенията на наградените.

Конкурсът е посветен на казанлъшката
маслодайна роза дамасцена – символ на
гр. Казанлък и на България. Целта му е
да се популяризира сред младите хора
значението на това уникално цвете,
което е прославяло и прославя родината

ни по света. Участниците в раздел „При-
ложно и изящно изкуство“ твориха на
тема „Приказка за розата”, а в раздел
„Етнография” - на тема „Долината на
тракийските царе”. В конкурса участие
взеха ученици и деца от 84 институции
от 56 населени места от страната. 925
рисунки се включиха в конкурсната над-
превара, като бяха наградени 120 ри-
сунки.

За наша радост и гордост, първото
място в раздела за приложно и изящно
изкуство, във възрастова група 17-18 го-
дини завоюва младата ни съгражданка
Анета Лазарова на 17 години, ученичка в
СУ „Иван Вазов“ – гр. Вършец, с ръко-
водител Румен Иванов.

Нейната рисунка – женско лице със
стилизирани рози и пеперуди толкова се
харесва на журито и организаторите, че
те я поставят като лого на дипломите и
рекламните материали, свързани с кон-
курса.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПЪРВО МЯСТО ЗА АНЕТА ЛАЗАРОВА ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
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„Подкрепа за независим живот в община Вършец”


