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Дойде времето, когато отново
озарени от сияйната светлина
на Витлеемската звезда, тръг-
ваме към дома Господен, за да
възпеем Небесния наш Отец с
радостната ангелска
песен:„Свят, свят, свят е
нашия Господ...”, защото ето,
„Девата днес ражда Свръхес-
тествения...” и така се из-
пълва благия Божий промисъл
за спасението на целия чо-
вешки род и света. Изпълва се
обещанието, което бе дадено
на нашите старозаветни
предци, че ще се роди от ве-
кове очакваният Месия, Който
ще ни отвори портите на Рай-
ските двори и ще ни дарува
живот вечен!
Роди се Светлината на света!
Роди се Непристъпният, Веч-
ният, Присносъщният! Роди се
Източникът на любовта! Явява
се в света Младенецът, за да го
озари със Своята Божествена
Светлина. Ражда се Светли-
ната, за да разпръсне мрака и
да укроти бурите в житейското
ни море. Младенецът се роди в
тишина, далеч от суетата на
този свят. Той се роди в ни-
щета и тишина, учейки ни, да
пребъдваме в духовна нищета,
в тишина на умовете, сърцата
и телата ни. Да мислим не за
власт и богатство, а за скром-
ната пещера и малките ясли, от
които излезе Князът на Свет-
лината, за да съзерцаем тихия
Свят на Рождеството Хрис-
тово. Само така и ще видим в
Маденеца - Силният, Крепък и
Всемогъщ Бог, приел човешки
образ. Само така ще пригот-
вим нашите сърца и ще при-

емем нашия Бог да живее в
нашия дом.
В Радостния ден на този све-
тъл празник, отправяйки го-
реща молитва към Бога, желая
вам, на вашите сродници, на
вашите приятели и всички дос-
тойни люде, камбанният звън
на Рождиство Христово, Ан-
гелските сладкогласни песно-
пения да звучат през всички
дни на живота ви. Нека този
звън да ви насочва по пътя към
Родилия се Младенец. Нека да
ви напомня за християнските
добродетели. Нека ви напомня
за Божествените слова, които
са пълни с благодат и истина
и които дават възможност на
човек духовно да се развива и
усъвършенства, защото както
тревата и рибата не могат без
водата, цветето и дърветата без
светлината, птицата без кри-
лата, така и човек не може да
живее и възраства без Бога и
Неговите слова. Нека и давъз-
любим друг другиго и така в
единомислие да изповядваме:
Отца и Сина и Светия Дух,
Троицата Единосъщна и Не-
разделна, за да възтържествува
Божия мир в целия свят и доб-
рата воля между човеците!

Архипастирски ви поздравя-
вам и с началото на Новата
2015 година с Апостолския
призив: „Благодатта на Гос-
пода наш Иисус Христос и лю-
бовта на Бога и Отца, и
общуването със Светия Дух
да бъдат с всички вас”, през
всички дни на живота ви!
Амин!

На любезните читатели на
вестник „В Ъ Р Ш Е Ц “желая
мир, здраве, благополучие и
спасение!
На многая и благая лета!
Честито Рождество Христово!
Щастлива и щедра Нова го-

дина!

С неизменна обич в Господа
и благословение,

+ ВИДИНСКИ МИТРОПО-
ЛИТ ДОМЕТИАН

РОЖДЕСТВЕНСКИ БЛАГОСЛОВ
Възлюбени в Господа братя и сестри, верни и
драгоценни чеда на Светата ни Православна

Църква, Честито Рождество Христово!

СКЪПИ ЖИТЕЛИ НА
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ,
Обръщам се към Вас в наве-

черието на най-светлия хрис-
тиянски празник – Рождество
Христово. В символен план
този празник е своебразен пре-
ход между минало и бъдеще.
Поглеждайки назад, изпра-
щаме една динамична година,
наситена със съдбовни общест-
вени събития, в която имаше
както трудности, така и добри
успехи за Вършец.

Отправяйки поглед към бъде-
щето, посрещаме 2015 година,
изпълнени с вяра и надежда за
една още по - успешна година
в личните, професионалните и
обществените начинания.

Вършец върви напред, раз-
вива се, става все по-добро
място за живеене и все по –
привлекателна туристическа
дестинация. Благополучието не
идва от самосебе си. То е ре-
зултат на първо място от добри
намерения, но най – вече е ре-
зултат на много труд, разбира-
телство и взаимодействие
между жители, бизнес и управ-

ляващи.
С общи усилия, вяра и търпе-

ние всичко е постижимо! Нека
през Новата година добрината
и положителните мисли ни ръ-
ководят в нашите начинания.

Пожелавам на всеки един от
Вас, Новата 2015 година да Ви
донесе много здраве, щастие и
успехи.

Нека във всеки дом има ра-
дост, топлина и любов!

Весели Коледни празници и
щастлива Нова 2015 година!

инж. Анатоли Димитров
Председател на

Общински съвет Вършец

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖ-
ДАНИ,

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ И
ГОСТИ НА ОБЩИНА ВЪР-
ШЕЦ,

Коледа е едно послание към
всички нас, което ни напомня,
че трябва да творим добро, за да
се чувстваме удовлетворени и
спокойни. Това е празникът на
мечтите и желанията, на мира и
надеждата за ново, по-добро на-
чало. Всички искаме светът да
е различен, копнеем за въл-
шебства, за чудеса.

През 2014 г. в община Вършец
поставихме началото на нови
проекти и инициативи, които
реално ще подобрят живота в
общината и ще донесат удовле-
творение на нейните граждани.
Вярвам, че с подкрепата и об-
щите усилия на местната об-
щност, настъпващата Нова
година ще бъде още по-ус-
пешна и плодотворна.

Отправям към Вас най-искре-
ните си пожелания за здраве и
сили, топлота и обич, за много
сбъднати мечти!

Да изживеем заедно една въл-

шебна Коледа с вярата, че на
Коледа наистина стават чудеса,
стига да ги желаем искрено и да
отворим сърцата си към дру-
гите.

Пожелавам Ви Новата 2015 го-
дина да бъде благословена със
здраве, изпълнена с добри на-
чинания и стимул за полезни
дела!

Да се множат успехите, да са
благословени делата, да са чес-
тити дните Ви!

ВЕСЕЛА КОЛЕДА, МИРНА
И БЛАГОДАТНА НОВА ГО-
ДИНА!

инж. ИВАН ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец

ЧЕСТИТА КОЛЕДА! ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!ЧЕСТИТА КОЛЕДА! ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

Магията на предстоящата Ко-
леда отново е наоколо - тя витае
в заснежения въздух, в пъстро-
тата на празничната украса по
улиците, в светналите от вълне-
ние и надежда очи, в очакването
на предстоящите уютни се-
мейни празници, богати с при-
съствието на най-любимите ни
същества и с онази истинска
топлота, която лъха от грейна-
лите усмивки.Вече грейнаха и
празничните светлини на градс-
ката коледна елха и на фонтана
в центъра на Вършец.

Общинското ръководство, деца
и възрастни се събраха пред
сградата на Общината в 17.00
часа на 8 декември, за да видят
как градоначалникът инж. Иван
Лазаров ще даде старт да за-
блестят множеството разноц-
ветни лампички и звездата на
върха на елхата.
В обръщението си към жите-
лите и гостите кметът на об-
щина Вършец пожела
грейналите празнични светлини
на коледната елха да озарят ду-
шите ни, да стоплят сърцата ни,
да ни дарят с повече усмивки и
доброта.
В празничната програмата взеха
участие младите музиканти от
ученически духов оркестър
„Дефилир” при СОУ „Иван
Вазов” с диригент Димитър
Пеев и децата от Клуб по худо-
жествено слово при Общински
детски комплекс Вършец с ръ-
ководител Цветелина Въгляр-
ска.
Със запалването на коледните
светлини бе даден старт и на
празничните Коледни и Нового-
дишни мероприятия, организи-
рани в община Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ГРЕЙНА КО-
ЛЕДНАТА ЕЛХА
В ЦЕНТЪРА НА

ВЪРШЕЦ
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Умеят да тачат и уважават своите
съселяни горноозировци, да жи-
веят задружно и да се веселят от
сърце. По инициатива на кмета на
с. Горно Озирово Арахангел Пет-
ров и няколко дейни жени от се-
лото, те подготвиха специално
тържество в сградата на кметст-
вото, по случай 80-годишния юби-
лей на дългогодишната учителка и
директорка на ОУ „В. Левски” - с.
Г. Озирово Йорданка Качамилска.

На тържеството по случай рожде-
ния си ден юбилярката получи

поздравителен адрес от кмета на
община Вършец инж. Иван Лаза-
ров, поздравления, подаръци и
цветя от кмета на с. Г. Озирово
Арахангел Петров и от всички,
присъстващи на празника. На този
ден тя бе обградена от обичта, вни-
манието и уважението на цялото
село, с гордост се радваше на пос-
тигнатото в живота и на щастието
да бъде оценена, че е свързала част
от живота си с развитието на мест-
ното училище, с просветното и
културно дело в село Горно Ози-

рово, че е оставила светла диря
след себе си, за което всички са й
признателни.

Гостите на тържеството подне-
соха на 80-годишната Йорданка
Качамилска своите пожелания за
много здраве, спокойни старини и
дълголетие.Да е все така добра и
жизнерадостна, трудолюбива и
всеотдайна, да помага с мъдростта
и опита на изживените години на
своите близки, роднини и при-
ятели.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПОЧЕТОХА 80-ГОДИШНА УЧИТЕЛКА

Публичното обсъждане на про-
екта за бюджет на Община Вър-
шец за 2015 г. се проведе на
28.11.2014 г. в Конферентната зала
на СПА хотел „Съни Гардън”. За
пръв път, в съответствие с изиск-
ванията на Закона за публичните
финанси и нормативната уредба
на бюджетния процес през 2015 г.,
публичното обсъждане се прави
толкова рано. Особеното тази го-
дина е и това, че проектобюдже-
тът засяга само частта „Местни
дейности”.

На събитието присъстваха кме-
тът на общината инж. Иван Лаза-
ров, председателят на Общинския
съвет инж. Анатоли Димитров,
зам-кметът Петър Стефанов, сек-
ретарят на общината инж. Да-
ниела Тодорова, служители от
Общинска администрация, об-
щински съветници – председатели
на постоянни комисии към Об-
щински съвет - Вършец. Интере-
сът към проектобюджета от
страна на гражданите, бизнеса,
неправителствените организации
и бюджетните учреждения за съ-
жаление бе твърде слаб.

Мултимедийна презентация на
проектобюджета направи кметът
на общината, в която бе предста-
вена рамката на проектобюджета,
инвестиционната програма на об-
щината и проектите, финансирани
по различни програми, по които
общината работи.

Приходната част на бюджета (в
частта местни приходи) е леко за-
вишена спрямо плана на бюджета
за 2014 г. (с 11 % ), което според
кмета е напълно постижимо и из-
пълнимо. Въпреки финансовата
криза и трудностите, Общината
разчита на по-голямата събирае-
мост на собствените приходи.

Основните цели на проекта за
бюджет 2015 г. са: повишаване съ-
бираемостта на вземанията и оп-
тимизация на разходите за местни
дейности, оптимизация и контрол
на управлението на общинската
собственост; планиране на инвес-
тиционните намерения на община
Вършец за дейности с устойчив и
положителен ефект; подобряване
на бизнес средата и създаване на
устойчив диалог с местния бизнес
и жителите на общината; създа-

ване на организация за изпълне-
ние на проектите по европейски
програми на територията на об-
щина Вършец.

През 2015 г. не се предвижда
увеличение на такса битови отпа-
дъци и таксата за детски градини.

Бюджетът на общината за 2015
година в частта „Местни дей-
ности” е 2 941 619 лв.

Инвестиционната програма на
Общината за 2015 г. включва ка-
питалови разходи в размер на 811
388 лв., предвидени за ремонт на
общински пътища, основен ре-
монт на обекти и придобиване на
дълготрайни материални активи.
Предвиден е ремонт на ул. "Па-
триарх Евтимий", ул. "Червени
камък"; ремонт улици след под-
мяна на водопроводи - "Иван
Вазов", "Борова гора", "Бен-
ковски"; ремонт на ОДЗ "Слънце";
изграждане спортен атракцион в
парка; ремонт площад пред чита-
лище "Пробуда" кв. Заножене; ре-
монт лекарски кабинет кв.
Заножене; ремонт сграда за приют
за кучета, ремонт Медицински
център; ремонт на два броя мос-
тове в с. Горно Озирово, изогра-
фисване храм с. Долно Озирово и
др.

Планираната сума от туристи-
чески данък за 2015 г. възлиза на
40 000 лева.

Очаква се инвестициите по про-
ектите, които Общината изпъл-
нява през 2015 г. по Оперативни
програми на Европейския съюз да
са в размер на 14,7 млн. лв.

Окончателния бюджет за 2015 г.
ще бъде внесен за разглеждане и
утвърждаване от Общинския
съвет след приемане и публику-
ване на Закона за държавния бю-
джет на Република България.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО-
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2015 Г.

В навечерието на рождествен-
ските и новогодишните празници,
жителите на планинското село
Драганица, наброяващо около 220
жители, предимно пенсионери, по-
лучиха истински коледен подарък.
Хората от третата възраст вече
имат свой собствен клуб, уютно
място за раздумка и срещи.

Новата социална придобивка се
помещава в сграда – общинска
собственост, която не се ползваше
от години. Днес помещението е
преобразено до неузнаваемост.
Община Вършец извърши строи-
телно-ремонтни работи на стой-

ност 14 878 лева, а Ивайло
Евгениев – млад бизнесмен от гр.
Враца, чиито корени са свързани с
Драганица - довършителните ра-
боти и обзавеждането на клуба.
Дари и голям телевизор, за да
могат пенсионерите да гледат лю-
бимите си сериали. Той сподели,

че подбудите за този жест са и сан-
тиментални – дарението на клуба
е направено в памет на баба му и
дядо му – уважавани и почитани
хора от Драганица.

Лентата на новия пенсионерски
клуб прерязаха кметът на община
Вършец инж. Иван Лазаров и да-
рителят на клуба Ивайло Евге-
ниев.

Кметският наместник на Драга-

ница Младенка Димитрова раз-
каза, че пенсионерският клуб вече
си има председател - Нина Цолова,
членовете му са 55 човека и на уч-
редителното събрание всички еди-
нодушно решават той да носи
красивото планинско име „Едел-
вайс”.

Кметът на община Вършец чес-
тити на жителите на Драганица
новата придобивка, с пожелание
да го ползват със здраве и да се
радват дълги години на задружен и
осмислен пенсионерски живот в
клуба. Той връчи благодарствено
писмо и специален плакет на да-

рителя Ивайло Евгениев с призна-
телност и уважение от
благодарните жители на селото и
лично от свое име.

Присъстващите на официалната
церемония бяха посрещнати в
клуба по традиция с хляб и сол, и
китка здравец. Новият пенсионер-

ският клуб бе осветен от енорий-
ския свещеник на гр. Вършец
свещеноиконом Петко Балджиев,
който отслужи водосвет и молебен
за здраве и благополучие.

Възрастните хора с усмивки по
лицата изразиха задоволството и
благодарността си от откриването
на дълго жадувания пенсионерски
клуб в селото.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОТКРИХА ПЕНСИОНЕРСКИ
КЛУБ В СЕЛО ДРАГАНИЦА

На 24 ноември 2014 г. Община
Вършец сключи договори за снего-
почистване на уличната мрежа в
населените места на община Вър-
шец и снегопочистване и частично
опесъчаване на четвъртокласната
пътна мрежа на общината, след
проведени процедури за избор на
изпълнител по Закона за обществе-
ните поръчки.

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

Снегопочистването на четвърток-
ласната пътна мрежа в общината е

възложено на същата фирма.
Соб. инф.

СНЕГОПОЧИСТВАНЕ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2014-2015 ГОДИНА

Наред с искрените пожелания за
весела Коледа, здраве, сила и
живот през Новата 2015 година, от-
правени към домуващите в „Цен-
търа за настаняване от семеен тип
на лица с физически увреждания”
гр. Вършец, които в тези светли,
празнични дни са далеч от дома и
близките си, нашата съгражданка

г-жа РАЙНА СИМОВА от Вършец
ги изненада с подарък лично от
нея. Тя им поднесе една разкошна
празнична торта и други лаком-
ства, с което изрази своята съпри-
частност към всички тях.

Често пъти и малкото внимание,
но от сърце, е затрогващо.

Евелина ГЕОРГИЕВА

МАЛЪК ЖЕСТ, НО ОТ СЪРЦЕ
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 53
Днес, 28.11.2014 г. (петък) от 15:00 ч., на основание

чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника
за организация и дейността на Общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с Об-
щинската администрация за мандата 2011-2015 г. се
проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в за-
седателната зала на Общинска администрация Вър-
шец.

Заседанието започва с 11 положили клетва общин-
ски съветници. Отсъства д-р Ц. Велизаров и Б. Хрис-
тов.

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

На заседанието присъстваха още: инж. Иван Ла-
заров - кмет на община Вършец, П. Стефанов – зам.-
кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова -
секретар на община Вършец, А.Тошев - Директор ди-
рекция „СА“, Е. Димитров - кмет на с. Спанчевци, Е.
Георгиева - гл. експерт „Информационно обслужване“
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 Вх.№350/18.11.2014 г. за провеждане на пуб-
личен търг с явно наддаване за продажба на 3 бр. нед-
вижими имоти, собственост на община Вършец в
изпълнение на „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за
2014 г.“ на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

2.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №352/18.11.2014 г. за допускане на изработване
на частично изменение на подробен устройствен план,
отнасящ се за създаване на нови урегулирани имоти в
кв. 87 на гр. Вършец в съответствие със собствеността
на съставящите го кадастрални имоти и осигуряване
на достъп с улица до всички тях.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх.№351/18.11.2014 г. за допускане на изра-
ботване на частично изменение на подробен устрой-
ствен план, отнасящ се за разделяне на у.п.и.(Парц.I) в
кв. 139 на кв. Заножене гр. Вършец на два нови само-
стоятелни урегулирани имота, като се отдели честта
на градския площад в самостоятелен имот, за който да
се проведат процедури по отчуждаване и впослед-
ствие актуване като площад публична общинска
собственост.Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет
на община Вършец

4.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №354/18.11.2014 г. за изменение и допълнение
на „Наредбата за стопанисване, управление и предос-
тавяне за ползване на общински пасища и мери на те-
риторията на община Вършец“Докладва: инж. Иван
Лазаров - кмет на община Вършец

5.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №353/18.11.2014 г. за допълнение на „Наредбата
за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

6.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №355/18.11.2014 г. за отмяна на решение №494
от Протокол №47/10.07.2014 г. на Общински съвет –
Вършец, поради допуснати технически грешки и взе-
мане на ново решение за предоставяне на имотите,
предмет на отмененото решение по реда на чл. 45 ж,
ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с & 27, ал. 2 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

7.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№357/18.11.2014 г. за определяне на спече-
лилия конкурса проект за реконструкция и промяна
визията на фонтана в центъра на град Вършец, нахо-
дящ се на кръстовището на бул.“България“ и ул.“Ре-
публика“ в поземлен имот 12961.420.30 по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на град
Вършец от 2008 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

8.Разглеждане на Докладна записка №347/17.11.2014
г. за утвърждаване на Бюджетен календар за разработ-
ване на проектобюджета на община Вършец за 2015 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №342/03.11.2014 г. за утвърждаване на раз-
ходи на Местната комисия по чл.8, ал.2 от
ЗУПГМЖСВ при Община Вършец, за периода
01.01.2013 г. до 30.10.2014 г.

Докладва: Олга Яничкова- председател на Ко-
мисия по образование, култура, младежка дейност
и спорт.

10.Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №360/21.11.2014 г. за представителство в из-
вънредно общото събрание на акционерите на дру-
жество с общинско участие МБАЛ „Д-р Стамен
Илиев“ АД гр. Монтана по постъпила покана за свик-
ване на извънредно общо събрание на дружеството за
18 декември 2014 година в 11:00 часа в гр. Монтана.

Докладва: инж. Анатоли Димитров
председател Общински съвет - Вършец

11. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №356/18.11.2014 г. за определяне срока на ва-
лидност на издаваните разрешителни за таксиметров
превоз на пътници, определяне на минималните и
максималните цени за таксиметров превоз на пътници
и определяне на броя на такситата на територията на
община Вършец по реда на чл. 24а, ал. 3, ал. 4 и ал. 5
от Закона за автомобилните превози.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

12. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх.№361/21.11.2014 г. по Молби за финансова
помощ към Общински съвет – Вършец.

Докладва: Адрияна Николова Председател на
ПК по АОНУОРСГПБК

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

Промяна в кворума влиза д-р Цветан Велизаров.
Общо дванадесет общински съветници.

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 2011 – 2015 г., дневния ред
бе приет единодушно: 12 гласа “за”, “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ №544
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за об-
щинската собственост /ЗОС/ във връзка с чл. 36, ал. 1
и ал.2 от „Наредбата за реда на придобиване, управ-
ление и разпореждане с общинска собственост
/НРПУРОС/ на община Вършец“ и чл. 4, ал. 1 и чл. 6,
ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за провеждане
на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“
взема решение за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за продажба 3 бр. недвижими имоти, частна
общинска собственост на община Вършец описани,
както следва:

1.1 Поземлен имот с идентификатор 12961.40.228
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиридесет двеста двадесет и осем/, по кадаст-
ралната карта и кадастралните регистри на гр. Вър-
шец, одобрени със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г.
на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на по-
земления имот: гр. Вършец, местност „ИВАНОВО
ПОЕ“, площ – 2 157 кв.м. /две хиляди сто петдесет и
седем кв.м./, трайно предназначение на територията –
земеделска, начин на трайно ползване – ливада, номер
по предходен план: 40.228, категория на земята –
седма. /Акт за частна общинска собственост №
532/28.07.2014 г./. Първоначална тръжна продажна
цена на поземленият имот, съгласно пазарната оценка-
1800 (хиляда и осемстотин) лв.

1.2 Поземлен имот с идентификатор 12961.40.239
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиридесет двеста тридесет и девет/, по ка-
дастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Вършец, одобрени със Заповед № РД-18-74/24.06.2008
г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на по-
земления имот: гр. Вършец, местност „ИВАНОВО
ПОЕ“, площ – 1 902 кв.м. /две хиляди деветстотин и
два кв.м./, трайно предназначение на територията – зе-
меделска, начин на трайно ползване – ливада, номер
по предходен план: 40.239, категория на земята –
седма. /Акт за частна общинска собственост №

533/28.07.2014г./. Първоначална тръжна продажна
цена на поземленият имот, съгласно пазарната оценка-
1600 (хиляда и шестстотин) лв.

1.3 Поземлен имот № 183002 /едно, осем, три, нула,
нула, две/ по картата на възстановената собственост
на землището на с. Долна Бела Речка, община Вър-
шец, област Монтана с ЕКАТТЕ 22019, намиращ се в
местността „КРИВИ ДЕЛ“, собственост на община
Вършец, площ на имота: 1 000 кв.м. /хиляда кв.м./, на-
чина на трайно ползване: други трайни насаждения,
вид собственост – частна общинска собственост, ка-
тегория на земята при неполивни условия – седма.
Имотът е образуван от имот № 183001. /Акт за частна
общинска собственост № 534/15.08.2014 г./. Първона-
чална тръжна продажна цена на поземленият имот,
съгласно пазарната оценка-730 (седемстотин и триде-
сет) лв.

2. Определя първоначални тръжни продажни цени
на поземлените имоти съгласно пазарните оценки из-
готвени за недвижимите имоти.

3. Всеки участник в търга може да участва за заку-
пуване на един няколко или всички недвижими имоти
предмет на търга.

4. Цена на тръжната документация 150 лв.,
5. Депозит за участие в търга 30 % от първоначал-

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

тръжна цена на съответния недвижим имот.
7. Задължава Кмета на община Вършец да органи-

зира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове”
от „Наредбата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси на община Вършец“ и да сключи
договор за продажба на недвижимите имоти, след за-
плащане на сумата за закупуване от спечелилия/спе-
челилите търга участник/участници.

Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Димит-
ров, д-р Ц. Велизаров, И. Андров, А. Станчева, С. Си-
меонов, С. Сълков, инж. И. Цакански, Б. Бонев, д-р Р.
Дамянова и А. Николова “против” – няма; “въздър-
жали се” – 2- О. Яничкова, Т. Кънчев

РЕШЕНИЕ №545
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2 т. 2 от Закона
за устройство на територията /ЗУТ/, дава съгласие
Кмета на община Вършец да издаде заповед по реда
на чл.124а ал. 2 от ЗУТ за допускане на частично из-
менение на подробния устройствен план на гр. Вър-
шец, отнасящо се за кв. 87 на гр. Вършец за
осигуряване на съответствие на Подробния устрой-
ствен план със собствеността на съставящите го ка-
дастрални имоти и осигуряване на достъп, чрез
проектиране на улици до всички тях, като проведе не-
обходимите процедури по възлагане, изработване и
одобряване на Частично изменение на Подробния уст-
ройствен план на гр. Вършец, отнасяш се за кв.87.

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

РЕШЕНИЕ №546
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 1 т. 2 от Закона за уст-
ройство на територията /ЗУТ/, дава съгласие Кмета на
Община Вършец да издаде заповед по реда на чл. 124а
ал. 2 от ЗУТ за допускане на частично изменение на
подробния устройствен план на гр. Вършец, отнасящо
се за разделяне на УПИ /парцел/ I в кв. 139 в кв. Зано-
жене на гр. Вършец, като се отдели съществуващия
градски площад в самостоятелен имот, за който да се
проведат процедури за отчуждаване и актуване на
същия като публична общинска собственост, като про-
веде необходимите процедури по възлагане, изработ-
ване и одобряване на Частично изменение на
Подробния устройствен план на гр. Вършец отнасяш
се за у.п.и.(Парц.I) на кв. 139 в кв. Заножене на гр. Вър-
шец.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров,
д-р Р. Дамянова, А. Николова, О. Яничкова, д-р Ц. Ве-
лизаров, И. Андров, А. Станчева, С. Симеонов, С.
Сълков, инж. И. Цакански и Б. Бонев,“против” –
няма; “въздържали се” – 1- Т. Кънчев

РЕШЕНИЕ №547
Общински съвет – Вършец на основание на основа-

ние чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА отменя текстовете на
чл.15, чл.16, чл.17 и чл.18, както и ал.6, ал.7, ал. 8 на
чл.19 и чл. 20 от „Наредбата за стопанисване, управ-
ление и предоставяне за ползване на общински па-
сища и мери на територията на община Вършец“.

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

РЕШЕНИЕ №548
1. Общински съвет – Вършец на основание на ос-

нование чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА приема нови текс-
тове на чл.15, чл.16, чл.17 и чл.18 от „Наредбата за
стопанисване, управление и предоставяне за ползване
на общински пасища и мери на територията на об-
щина Вършец“, както следва:

Чл. 15 /1/ Пасищата и мерите от общинския позем-
лен фонд на община Вършец се отдават под наем на
собственици или ползватели на животновъдни обекти
с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Системата за идентификация на животните и регист-
рация на животновъдните обекти на БАБХ по реда на
чл. 37 и от Закона за собствеността и ползване на зе-
меделските зими.

/2/ Общинския съвет - Вършец ежегодно определя
с решение пасищата и мерите за общо и индивиду-
ално ползване, като списък на имотите за индивиду-
ално ползване се предоставя на министъра на
земеделието и храните или оправомощени от него
лица, в срока, определен в правилника за прилагане
на ЗСПЗЗ.

/3/ Определените по реда на ал.1 и ал.2 пасища и
мери от общинския поземлен фонд на община Вър-
шец и техните цени се обявяват на информационното
табло пред сградата на община Вършец, като същата
информация се качва в сайта на община Вършец -
www.varshets.bg както и пред сградите на кметствата,
в чиито землища са отдадени под наем имоти и на
таблото на Общинската служба по земеделие „Земе-
делие“ гр.Берковица, офис Вършец.

Чл. 16 /1/ Лицата, желаещи да наемат пасища и
мери от ОПФ на община Вършец подават заявление
по образец до областните дирекции „Земеделие“, към
което прилагат документи, удостоверяващи обстоя-
телствата по чл.15, ал.1.

/2/ Директорът на областната дирекция „Земеделие“
назначава комисия за община Вършец, която в 30-
дневен срок разглежда заявленията съгласно ал. 6 на
чл. 37и от ЗСПЗЗ.

/3/ Пасищата и мерите се разпределят между заяви-
телите, които имат регистрирани животновъдни
обекти в съответната община, като на лицата, които
ползват с правно основание по-малко от 1 декар па-
сища и мери за изхранване на 0,15 животински еди-
ници, пропорционално на броя и вида на
регистрираните селскостопански пасищни животни,
приравнени на животински единици, се предоставят
не повече от 20 декара за изхранване на 1 животинска
единица.

/4/ Останалите свободни пасища и мери се раз-
пределят между лицата с регистрирани животно-
въдни обекти на територията на съседните на община
Вършец общини съгласно ал. 8 на чл. 37 и от ЗСПЗЗ.

/5/ За работата си комисията по ал. 2 съставя прото-
кол, в които се отразява разпределението на пасищата
и мерите между заявителите. Въз основа на прото-
кола на комисията и след заплащане на наемната цена
от съответните животновъди, Кметът на община Вър-
шец сключва договори за наем за ползване на паси-
щата и мерите за срок от 4 до 6 стопански години.

/6/ Останалите свободни пасища и мери след раз-
пределението по ал. 4 и ал. 5 се отдават чрез търг на
лица, които поемат задължение да ги поддържат в
добро земеделско и екологично състояние, по реда на
„Наредбата за условията и реда за провеждане на тър-
гове и конкурси на община Вършец“.

Чл.17 В договорите за наем се предвижда годишно
увеличаване на наемната цена с официалния инфла-
ционен индекс на потребителските цени, публикуван
от Националния статистически институт.

Чл.18 /1/ Пасищата и мерите от общинския позем-
лен фонд на община Вършец, за които са сключени
наемни договори, не могат да се преотдават за пол-
зване на трети лица.

/2/ Договорите за наем по ал. 1 могат да се прекра-
тяват преди изтичането на срока, когато ползвателят:

1. не отговаря на условията за отдаване на земедел-
ските земи;

2. не спазва условията за поддържане на земята в
добро земеделско и екологично състояние, опред-
елени по реда на чл. 42 от Закона за подпомагане на
земеделските производители.

2. Задължава Кмета на община Вършец да отрази в
„Наредбата за стопанисване, управление и предоста-
вяне за ползване на общински пасища и мери на те-
риторията на община Вършец“ изменението и
допълнението на Наредбата, описано подробно в т. 1
от решението, като актуализираната Наредба бъде ка-
чена в 7 /седем/ дневен срок в сайта на община Вър-
шец.

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

продължава на 4 стр. >>>



продължава от 3 стр. >>>
РЕШЕНИЕ №549

1. Общински съвет – Вършец на основание на ос-
нование чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА допълва чл. 42 от
„Наредбата за реда на придобиване, управление и раз-
пореждане с общинска собственост на община Вър-
шец“ с нови ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7, ал .8 и ал .9 със
следните текстове:

/4/ Ливадите от общинския поземлен фонд на об-
щина Вършец се отдават под наем на собственици
или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Системата
за идентификация на животните и регистрация на жи-
вотновъдните обекти на БАБХ по реда на чл. 37 и от
Закона за собствеността и ползване на земеделските
зими.

/5/ Общински съвет – Вършец ежегодно определя с
решение ливадите за общо и индивидуално ползване,
като списък на имотите за индивидуално ползване се
предоставя на министъра на земеделието и храните
или оправомощени от него лица в срока, определен в
правилника за прилагане на ЗСПЗЗ.

/6/ Определените по реда на ал. 4 и 5 ливади от об-
щинския поземлен фонд на община Вършец и тех-
ните цени се обявяват на информационното табло
пред сградата на община Вършец и същата информа-
ция се качва в сайта на община Вършец -
www.varshets.bg, както и пред сградите на кметст-
вата, в чиито землища са отдадени под наем имоти и
на таблото на Общинската служба по земеделие „Зе-
меделие“ гр. Берковица, офис Вършец..

1. Лицата подават заявление по образец до Областна
Дирекция „Земеделие“, гр. Монтана, към което при-
лагат документи, удостоверяващи обстоятелствата по
ал. 4.

2. Директорът на областната дирекция „Земеделие“
назначава комисия за община Вършец, която в 30-дне-
вен срок разглежда заявленията съгласно ал. 6 на чл.
37и от ЗСПЗЗ.

3. Ливадите се разпределят между заявителите,
които имат регистрирани животновъдни обекти в съ-
ответната община, като на лицата, които ползват с
правно основание по-малко от 1 декар ливади за из-
хранване на 0,15 животински единици, пропорцио-
нално на броя и вида на регистрираните
селскостопански пасищни животни, приравнени на
животински единици, се предоставят не повече от 20
декара за изхранване на 1 животинска единица.

4. Останалите свободни ливади се разпределят
между лицата с регистрирани животновъдни обекти
на територията на съседните на община Вършец об-
щини съгласно ал. 8 на чл. 37 и.

5. За работата си комисията по т. 2 съставя прото-
кол, в които се отразява разпределението на ливадите
между заявителите. Въз основа на протокола на ко-
мисията и след заплащане на наемната цена от съот-
ветните животновъди Кмета на община Вършец
сключва договори за наем за ползване на ливадите за
срок от 4 до 6 стопански години.

6. Останалите свободни ливади след разпределе-
нието по т. 4 и т. 5 се отдават чрез търг на лица, които
поемат задължение да ги поддържат в добро земе-
делско и екологично състояние, по реда на „Наред-
бата за условията и реда за провеждане на търгове и
конкурси на община Вършец“.

/7/ В договорите за наем се предвижда годишно уве-
личаване на наемната цена с официалния инфлацио-
нен индекс на потребителските цени, публикуван от
Националния статистически институт.

/8/ Ливадите от общинския поземлен фонд на об-
щина Вършец, за които са сключени наемни или арен-
дни договори, не могат да се преотдават за ползване
на трети лица.

/9/ Договорите за наем по ал. 1 могат да се прекра-
тяват преди изтичането на срока, когато ползвателят:

1. не отговаря на условията за отдаване на земедел-
ските земи под наем;

2. не спазва условията за поддържане на земята в
добро земеделско и екологично състояние, опред-
елени по реда на чл. 42 от Закона за подпомагане на
земеделските производители.

2. Задължава Кмета на община Вършец да отрази
допълнението на Наредбата за реда на придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост
на община Вършец описано подробно в т. 1 от нас-
тоящото решение, като актуализираната Наредба бъде
качена в 7 /седем/ дневен срок в сайта на община Вър-
шец.

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

Промяна в кворума излиза д-р Цветан Велиза-
ров. Общо единадесет общински съветници.

РЕШЕНИЕ №550
Общински съвет-Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 8 и т. 23 от ЗМСМА отменя свое Решение № 494 от
Протокол № 47/10.07.2014 г.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димит-
ров, д-р Р. Дамянова, А. Николова, О. Яничкова, Т.
Кънчев, И. Андров, А. Станчева, С. Симеонов, С.
Сълков, инж. И. Цакански и Б. Бонев,“против” –
няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №551
Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на на-
следниците на Божил Дамянов Венов, следния по-
землен имот:

1. Поземлен имот № 099017, с площ 2.664 дка, с
НТП – нива, находящ се в местността “Гъстака“, зем-
лище с. Черкаски, земи от Общинския поземлен
фонд, съгласно скица – проект № Ф01764/11.04.2014
г.

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

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

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димит-
ров, д-р Р. Дамянова, А. Николова, О. Яничкова, Т.
Кънчев, И. Андров, А. Станчева, С. Симеонов, С.
Сълков, инж. И. Цакански и Б. Бонев,“против” –
няма; “въздържали се” – няма

Промяна в кворума влиза д-р Цветан Велизаров.
Общо дванадесет общински съветници.

РЕШЕНИЕ №552
Общински съвет-Вършец на основание чл. 21, ал.1,

т. 6 и т. 23 от ЗМСМА реши:
1. Определя идеен проект с код: 1002, „Кръглия стъ-

паловиден фонтан“ и проект с код: 222-999, „Тодо-
рини кукли“,за спечелили конкурса за изготвяне на
идеен проект за реконструкция и промяна визията на
фонтана в центъра на град Вършец, находящ се на
кръстовището на бул. „България“ и ул. „Република“ в
поземлен имот 12961.420.30 по Кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Вършец от 2008 г.

2. Задължава Кмета на Община Вършец да раз-
предели по равно и изплати сумата от 5000 (пет хи-
ляди) лв. на авторските колективи спечелили
конкурса.

3. Препоръчва на Кмета на Община Вършец в бю-
джета на Община Вършец за 2015 г. да бъде предви-
дена сума за изработване на работен проект за
реконструкция и промяна визията на фонтана в цен-
търа на град Вършец, въз основа на един от двата или
на двата спечелили идейни проекти. След изработ-
ване на работния проект, същият да бъде внесен за об-
съждане в Общински съвет Вършец.

Гласували поименно: “за”–10– инж. А. Димитров,
д-р Р. Дамянова, А. Николова, О. Яничкова, д-р Ц. Ве-
лизаров, И. Андров, А. Станчева, С. Симеонов, инж.
И. Цакански и Б. Бонев,“против” – 1- С. Сълков;
“въздържали се” – 1- Т. Кънчев

РЕШЕНИЕ №553
Общински съвет Вършец на основание чл.21 ал.1 т.

6 и т. 23 от ЗМСМА, приема бюджетен календар за
разработване на проектобюджета на Община Вършец
за 2015 година.

Гласували: “за” – 12–“против” – няма; “въздър-
жали се” – няма

РЕШЕНИЕ №554
Общински съвет –Вършец на основание & 17, ал.3

от Предходните и заключителни разпоредби на Пра-
вилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ утвърждава
разходи на МК по чл.8,ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Об-
щина Вършец за периода 01.01.2013 г. до 30.10.2014
г. както следва: за канцеларски материали-40 лв.;За
възнаграждения на членовете на местната комисия за
2013 г. и 2014 г. по 200.00 лв. на член или обща сума
от 1040 лв.

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

РЕШЕНИЕ №555
Общински съвет Вършец на основание с чл.21, ал.1,

т.6, чл.25, т.6 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1, т.9 от Правил-
ника за Организацията и дейността на Общински
съвет Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация за мандата 2011-2015
и чл.12, ал.1 и чл.33 от Наредба за упражняване пра-
вата върху общинската част от капитала на търговс-
ките дружества с общинско участие, за участието на
Общината в граждански дружества и в сдружения с
нестопанска цел взема следното Решение:

1. Определя за представител на Община Вършец в
органите на управление на дружество с Общинско

участие МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД Д-р Румяна
Трифонова Дамянова (Председател на комисия по
здравеопазване, социална политика и екология).

2. Определя и упълномощава Д-р Румяна Трифо-
нова Дамянова, да представлява Община Вършец на
извънредно общо събрание на акционерите на дру-
жество с общинско участие-МБАЛ „Д-р Стамен
Илиев“ АД гр. Монтана, което ще се проведе на 18
декември 2014 година от 11:00 часа в гр. Монтана, ул.
„Сирма войвода“ №2 или при липса на кворум на 07
януари 2015 г. в 11:00 часа, включително от името на
Община Вършец да изразява становища по свиква-
нето и провеждането на извънредното общото събра-
ние, по въпросите, включени в дневния ред и
обсъждани на събранието, да гласува от името на Об-
щина Вършец и да извършва всички необходими дей-
ствия във връзка със защита правата на Община
Вършец като съдружник в МБАЛ „Д-р Стамен
Илиев“ АД.

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

РЕШЕНИЕ №556
1. Общински съвет - Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 24а, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за автомобилните превози взема следното ре-
шение:

1.1. Определя срока на валидност на издаваните от
Кмета на община Вършец, Разрешения за таксимет-
ров превоз на пътници на територията на община
Вършец - 3 /три/ календарни години от датата на из-
даването;

1.2 Определя броя на таксиметровите автомобили,
работещи на територията на община Вършец – 15
/петнадесет/.

1.3 Определя минимални и максимални цени за так-
симетров превоз на пътници за един километър про-
бег по съответната тарифа, валидни за територията на
община Вършец, както следва :

Минимални цени
- Дневна тарифа - 0,65 лева на километър.
- Нощна тарифа - 0,75 лева на километър.

Максимални цени
- Дневна тарифа - 1,00 лева на километър.
- Нощна тарифа - 1,10 лева на километър.

2. Настоящото решение влиза в сила от 01.12.2014 г.
3. Задължава Кмета на община Вършец решението

да бъде качено в 7 /седем/ дневен срок в сайта на об-
щина Вършец.

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

Промяна в кворума излиза Ив. Андров и инж. И.
Цакански. Общо десет общински съветници.

Промяна в кворума влиза Ив. Андров. Общо
единадесет общински съветници.

РЕШЕНИЕ №557
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1

т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бю-
джет-2014 г. параграф 10-98 сумата от 500 (петстотин)
лева на Спаса Тодорова Петкова.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димит-
ров, д-р Р. Дамянова, А. Николова, О. Яничкова, Т.
Кънчев, д-р Ц. Велизаров, И. Андров, А. Станчева, С.
Симеонов, С. Сълков и Б. Бонев,“против” – няма;
“въздържали се” – няма

Промяна в кворума влиза Инж. И . Цакански.
Общо дванадесет общински съветници.

РЕШЕНИЕ №558
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1

т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бю-
джет-2014 г. параграф 10-98 сумата от 300 (триста)
лева на Александър Ангелов Александров.

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

РЕШЕНИЕ №559
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1

т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бю-
джет-2014 г. параграф 10-98 сумата от 300 (триста)
лева на Петрана Михова Георгиева.

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

РЕШЕНИЕ №560
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1

т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бю-
джет-2014 г. параграф 10-98 сумата от 500 (петстотин)
лева на Емил Георгиев Митов.

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

Поради изчерпване на дневния ред, Председате-
лят на Общински съвет – Вършец закри заседа-
нието в 16:30 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец
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Днес, 12.12.2014 г. (петък) от 14:00 часа, на ос-
нование чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.2
от Правилника за организация и дейността на Об-
щински съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с Общинската администрация за
мандата 2011-2015 г. се проведе заседание на Об-
щински съвет - Вършец, в заседателната зала на
Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 10 положили клетва об-
щински съветници. Отсъстват д-р Б. Бонев, д-р Ц.
Велизаров и инж. И. Цакански

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

На заседанието присъстваха още: инж. Иван
Лазаров - кмет на община Вършец и Е. Георгиева-
гл. експерт „Информационно обслужване“.

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 Док-

ладна записка Вх.№370/ 09.12.2014 година за взе-
мане на решение за определяне на представител
на Община Вършец в свиканото на 15 декември
2014 г. Общо събрание на Асоцияцията по „Во-
доснабдяване и канализация“ ООД град Монтана.

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

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за орга-
низацията и дейността на Общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация за мандата 2011 –
2015 г., дневния ред бе приет единодушно:10
гласа “за”, “против” – няма; “въздържали се” –
няма.

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ №561
Общински съвет – Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация /ЗМСМА/ и
чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите /ЗВ/ и чл.5,
ал.6 ПОДАВК реши:

Гласува изрични пълномощия на Кмета на Об-
щина Вършец – инж. Иван Михайлов Лазаров като
законен представител на община Вършец, които
да участва като представител на общината в ре-
довно заседание на Общото събрание на Асоциа-
цията по ВиК Монтана, насрочено на дата
15.12.2014 г., като:

По т.1 от дневния ред – да се регистрира като
присъстващ представител на община Вършец;

По т.2 от дневния ред – да гласува „ЗА“ според
процентното съотношение на гласовете на общи-
ните, за Община Вършец - 4,12 %, както и вноска
в размер на 235,46 лева /двеста тридесет и пет лева
и четиридесет и шест стотинки/;

По т.3 от дневния ред – да гласува „ЗА“ според
процентното съотношение на гласовете на общи-
ните, за Община Вършец - 4,12 %, и вноска в раз-
мер 1 177,14 лева /хиляда сто седемдесет и седем
лева и четиринадесет стотинки/ за бюджета на
Асоциацията по ВиК за 2015 год.;

По т.4 от дневния ред – при предлагане, обсъж-
дане и гласуване на въпроси извън горепосочения
дневен ред, представителят на Община Вършец да
гласува както намери за добре, съобразно интере-
сите на жителите на Община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Янич-
кова, Т. Кънчев, Б. Христов, И. Андров, А.
Станчева, С. Сълков и С. Симеонов “против” –
няма; “въздържали се” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред, председа-
телят на Общински съвет – Вършец закри за-
седанието в 14:15 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

ПРОТОКОЛ №54



Златна есен е и се редят празник
след празник, кой по-хубав от
предишния.

Такъв е празникът Въведение Бо-
городично, отбелязван още като
Ден на християнското семейство и
православната младеж. Този праз-
ник ни кара да се замислим отново
за изконните християнски цен-
ности. Човекът е най-висшето съз-
дание на Природата, с най-святата
мисия – да обича, да съгражда, да
твори духовни и материални цен-
ности. Широко протегнатите ръце
на приятелството са неразруши-
мите и спасителни мостове към
едно по-човечно и бленувано бъ-
деще.

Тази година кметският наместник
на с. Черкаски Валери Трендафи-
лов и ръководството на НЧ „Про-
света – 1931” с. Черкаски решихме
да почетем празника, като съб-

рахме цялото село – хем празник,
хем курбан. По този повод на гости
ни беше хорът на Евангелската
църква от Вършец. Хубавите думи,
подарените библии и нежните ан-
гелски гласове на децата от хора
развълнуваха всички в читалищ-

ния салон.
След концерта се събрахме на

обща трапеза, осигурена от мест-
ния спомоществувател Дочо Ива-
нов – жив и здрав да е, и догодина
отново да събере цялото село на
курбан.

Време е да прегърнем близките
си и да усетим колко ги обичаме.
Време е да се усмихнем на света
въпреки тревогите, тях всеки ги
има. До късно вечерта за доброто
настроение се погрижи оркестър
„Вършец” – дар за всички от Дочо
Иванов.

Миланка ХРИСТОВА
Секретар на НЧ „Просвета –

1931 г.”, с. Черкаски
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Семейството е Ноев ковчег в по-
топа на живота. От него идват ис-
тинските добродетели – любовта,
верността, мирът и трудолюбието. В
ценностната система на българина
семейството е заемало и заема
главно място.

„Няма път, който да не започва от
къщата и няма по-добро училище от
семейството” – казват мъдреците.
Ето защо семейството трябва да бъде
една добра школа за нашите деца. Да
ги учи на човечност, да им покаже
верния път в живота, да ги направи
личности.

Тази година в Деня на християн-
ското семейство в полуинтерната
група в ІІІ-ти клас на СОУ „Иван
Вазов” се проведе открит урок в
модул „Дейности по интереси“. При-

състваха директорката на училището
Ани Ангелова, помощник-директор-
ката Рени Спасова, възпитатели и
учители. С много ентусиазъм учени-
ците от ПИГ пресъздадоха обичаи,
свързани с Деня на християнското
семейство. По предварително напра-
вен план бяха подготвени стихотво-
рения и постове на празника.
Атмосферата беше едновременно по
семейному топла, но и тържествена.
Така децата се докоснаха до изкон-
ните ценности, които ни правят по-
уверени, по-мъдри, повече хора.

Празникът се пренесе в храм
„Свети Георги“, където духов оркес-
тър „Дефилир“ и част от третоклас-
ниците внесоха тържественост и
умиление в църковната обител.

Петя ГОРАНОВА

ПРАВОСЛАВНИТЕ ТРАДИЦИИ В
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНТЕРЕСИ В
ЗАНИМАЛНЯТА НА 3-ТИ КЛАС

8 декември от 17.00 ч. - Тър-
жествено запалване на коледните
светлини на елхата пред сградата
на Общинска администрация.
Празнична програма с участието
на ученически духов оркестър „Де-
филир“ при СОУ "Иван Вазов" и
рецитал на деца от Общински
детски комплекс – Вършец;

18 декември от 17.30 ч. в голе-
мия салон на НЧ “Христо Ботев
1900” – Официално представяне на
книгата „Автобиография и спо-
мени“, посветена на 140 години от
рождението на д-р Дамян Иванов;

19 декември от 17.30 ч. в голе-
мия салон на НЧ “Христо Ботев
1900” – Коледен благотворителен
концерт с участието на ученици от
СОУ "Иван Вазов" гр. Вършец;

21 декември от 11.30 ч. в голе-
мия салон на НЧ “Христо Ботев
1900” – „Коледно надиграване“,
организирано от Български арт и
Фолклорен център „Нестия“;

23 декември от 17.30 ч. в голе-
мия салон на НЧ "Христо Ботев

1900" – Общоградски новогоди-
шен концерт с участието на само-
дейни колективи от общината;

24 декември от 16.00 ч. в голе-
мия салон на НЧ "Христо Ботев
1900" – Рождественски концерт на
Българска евангелска църква;

26 декември от 16.00 ч. в голе-
мия салон на НЧ “Христо Ботев
1900” – Театрална постановка
„Бедният крал“ с участието на деца
от Общински детски комплекс гр.
Вършец;

29 декември от 18.00 ч. в голе-
мия салон на НЧ “Христо Ботев
1900” – Театрална постановка
„Анна бижуто“, представена от те-
атрална формация „Медека“ гр.
Вършец;

1 януари от 00.30 ч. - Народно
веселие и посрещане на Новата го-
дина на Централния градски пло-
щад, с участието на Духов
оркестър "Вършец" и Танцов със-
тав "Фолклорна китка" към НЧ
"Хр. Ботев - 1900".

ПРОГРАМА
НА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Най-успешният полусезон регис-
трира отборът на ФК „Вършец
2012“ от своето създаване преди
две години и половина. Момчетата
постигнаха 10 победи, 1 равен и 2
загуби и с актив от 31 точки завър-
шиха на трето място в класирането
на Есенния полусезон на „А“ ОФГ
– Монтана (по същото време на
миналата година имаха 25 точки и
се намираха на 5 място). Лидер е
тимът на ФК „Кариана“ с. Ерден с
36 точки, а втори е ФК „Пъстрина“
с. Николово с 33 точки. Голмай-

стори на отбора са новото попъл-
нение Ивайло Тошев с 9 гола , Пла-
мен Петров с 8 гола, а Мартин
Николов и Петър Тодоров се отче-
тоха с по 6 точни изстрела.

Играчите на ФК“ Вършец 2012“
определено демонстрираха на-
предък както на самия терен, така
и в подготовката и настройката
преди мачовете. Играха във всич-
ките мачове привлекателен и ко-
ректен футбол, раздаваха се за
отбора и заслужиха обещаната от
ръководството подготовка преди

началото на пролетния дял от шам-
пионата. Ако се запази сегашния
състав и се допълни с 1-2 нови ка-
чествени попълнения, то е си-
гурно, че първото място в крайното
класиране няма да е мираж, а ре-
ална и постижима цел.

От името на всички момчета от
отбора благодаря на ръководството
на община Вършец, на основния
спонсор „Електростарт“ АД и на
всички, които спомагат ФК „Вър-
шец 2012“ да го има. Пожелаваме
на жителите на град Вършец ве-
сели празници, успешна нова 2015
година и нека ги радваме с още по-
добри игри и по-добри класирания.

Георги НИКОЛОВ

Спорт:

ФК „ВЪРШЕЦ 2012“ ЗАВЪРШИ В ЧЕЛНАТА ТРОЙКА

ПРАЗНУВАХМЕ ВСИЧКИ

Това беше той – отец Иван, вече
покойник, обслужващ черквата в
с. Горно Озирово до последните
си дни. За хора като него, каквото
и да се каже, все ще е малко, но
думите са излишни, защото де-
лата му говорят сами за себе си.

Не е бил лек неговият житейски
път, осеян със скърби и изпита-
ния, чрез които Господ ни на-
помня, че живеем временно на
Земята. Но всички тези несгоди са
спомогнали той да бъде отзивчив
към болките и страданията на
другите.

Отец Иван Кръстев извървя своя
земен път с мъдрост и благост,
служейки на Бога и хората. Той
беше поет, краевед, певец. Всяка
своя книга, която ми подаряваше,
беше скъпоценен дар за мен.

Миланка ХРИСТОВА

СВЕЩЕНИКЪТ ОТ МОЕТО ДЕТСТВО

Футболен клуб „Вършец 2012“
участва с два отбора в тазгодишните
първенства, организирани от БФС и
Областен съвет – Монтана - деца,
родени 2000/2001 г. и юноши
младша възраст, родени 1998/1999 г.

Истински фурор предизвикаха де-

цата набор 2000/2001. Те постигнаха
4 победи и 2 загуби, което им от-
режда второ място във временното
класиране с актив от 12 точки. Де-
цата са много ентусиазирани, отго-
ворни са по време на мачовете и
изпълнителни по време на тежките

тренировки. Всеобщо е мнението
сред специалистите, че пред този
отбор има добро бъдеще и само от
тях зависи какви успехи ще постиг-
нат .

Юношите младша възраст се пред-
ставиха по-лошо, но и при тях има
напредък. Загубите, които допускат
са обикновено с по 1 гол раз-
лика.Вече дават сериозен отпор на
доказани футболни школи като
Монтана, Враца, Мездра, Козлодуй
и т.н. Оптимисти сме, че израства-
нето ще продължи и през пролетта
ще се преместят нагоре в класира-
нето.

Георги НИКОЛОВ

УСПЕШЕН ПОЛУСЕЗОН ЗА ДЕТСКО-ЮНО-
ШЕСКИТЕ ФОРМАЦИИ НА ФК „ВЪРШЕЦ 2012“
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