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Призът „Жена на годината – Вър-
шец 2012” бе връчен на специална
церемония, която се състоя на 21
март във Виенския салон на СПА
хотел „Съни гардън”.

Инициативата за провеждане на
уникалното за нашия град събитие
е на местната неправителствена ор-
ганизация „Гражданско общество
Вършец 2011”, а кампанията стар-
тира през миналата година точно на
8 март – Международния ден на же-
ната.

На страниците на общинския
вестник „Вършец” бяха оповестени
критериите, по които ще бъде излъ-
чена „Жената на годината”. За по-
лучаването на престижната награда
бяха номинирани три дами с най-
големи постижения в областите
„Бизнес”, „Медицина” и „Про-
света” – Йовка Горанова, д-р Юлия
Бъчварова и Мая Ангелова, и бяха
публикувани обширни интервюта с
тях, за да може обществеността да
се запознае с дейността им

“Жена на годината“ е първата це-
ремония във Вършец, която на-
граждава успешни дами в толкова
широк спектър от области за пости-
женията им през съответната го-
дина. „Събитието е неповторимо
само по себе си – от една страна то
има за цел да отдаде заслуженото
признание на жените, които са се
доказали чрез професионализма си,
а от друга – да превърне позитив-
ния им пример в стимул за цялост-
ното развитие на дамското
общество в община Вършец”, каза
при откриването председателят на
„Гражданско общество Вършец
2011“ Савка Серафимова.

На церемонията по връчване на
наградата присъстваха трите номи-
нирани дами, които заедно със зри-
телите тръпнеха в очакване да чуят
името на победителя. Специално
жури в състав: председател Ася
Станчева – общински съветник и
членове: Надя Тачева, д-р Румен
Топалски и Цветелина Въглярска
определи призьора. Престижната
награда „Жена на годината – Вър-
шец 2012“ грабна Йовка Горанова –

собственик на шивашка фирма
„Йови“, номинирана в категория
„Бизнес“. Ръководената от нея
фирма съществува и просперира
вече 23 години и дава работа на над
55 човека. Призът, изработен от Ди-
митър Димитров – член на Задру-
гата на майсторите, заедно с
грамота и предметна награда й бяха
връчени лично от кмета на общи-
ната инж. Иван Лазаров, който по-
жела инициативата да се превърне
в традиция, благодари на всички

номинирани дами за ентусиазма и
професионализма им, и изрази уве-
реността си, че всяка една от тях за-
служава да получи високото
отличие.

Йовка Горанова получи поздрави-
телен адрес и подарък от името на
председателя на Общински съвет
Вършец инж. Анатоли Димитров.

„Благодаря на Бог, че съм се ро-
дила жена. Аз съм зеница от окото
Му. Благодаря на всички вас за ви-
соката оценка, която ми дадохте.
Всяка една от номинираните дами
заслужава да бъде избрана за Жена
на годината и да бъде сега на мое
място, защото жените на Вършец
имат изключителни постижения в
областите, в които работят“, каза
развълнуваната Йовка Горанова при
получаване на приза.

Инициативата на „Гражданско об-
щество Вършец 2011“ за връчване
на отличието бе подкрепена от
Мария Маринова – собственик на
хотел „Съни гардън“, ЕТ „Христо
Тачев“, Христо Горанов, Нина Ва-
силева. За доброто настроение по
време на връчване на престижната
награда се погрижиха момичетата
от вокална група JOY при СОУ
„Иван Вазов” с ръководител Камен
Пунчев, а сценарият за церемо-
нията бе дело на зам.-председателя
на Сдружението Райна Симова.

„Жена на годината - Вършец
2012“ бе едно от онези събития,
които даряват истинска емоция, и
дори когато са отминали, оставят
след себе си приятно усещане. Усе-
щане за Жена.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ИЗБРАХА „ЖЕНА НА
ГОДИНАТА 2012”

Всеки народ има своя история - ле-
топис на победите и пораженията,
години на възход или на робство,
мигове на безметежна радост, оста-
вили своя отпечатък върху по-ната-
тъшната му съдба завинаги. И свой
единствен и неповторим Национа-
лен празник – мерило за историчес-
ката памет и будната съвест на
нацията.

Такъв за нас, българите е 3 март –
дата, която слага началото на Тре-
тата българска държава. На тази
дата през 1878 г. е подписан Сан-
Стефанският мирен договор между

Русия и Османската империя, с
което се слага края на Руско-тур-
ската война от 1877- 1878 г.

Тържествата по повод 135-та го-
дишнина от Освобождението на
България от османско иго и Нацио-
налния празник на страната ни за-
почнаха пред Общината с
изпълнения на мажоретен състав
при СОУ „Иван Вазов” с хореограф
Невена Стоянова и ученически
духов оркестър „Дефилир” с ръко-
водител Димитър Пеев.

От 10.30 ч. пред сградата на Об-
щинска администрация се състоя

тържествена церемония по издигане
на Националното знаме на Репуб-
лика България. На нея присъстваха
кметът на община Вършец Иван Ла-
заров, зам.-кметът на общината
Петър Стефанов и секретарят на об-
щината Даниела Тодорова.

Прозвучаха вечните и непреходни
стихотворения „Аз съм българче” и
„Опълченците на Шипка” в изпъл-
нение на Теодор Замфиров и Росица
Давидова, чухме литературна ком-
позиция, посветена на България от
ученици от Професионалната гим-
назия по икономика и туризъм,.

Празничната програма продължи с
изпълнения на мажоретен и фол-
клорен танцов състав при СОУ
„Иван Вазов”.

По традиция тържеството завърши
с кръшно българско хоро.

В слънчевия мартенски ден наст-
роението бе приповдигнато, с усе-
щане за патриотизъм и гордост, че
сме българи!

Честит празник, горди със себе си
и своето самочувствие, българи!

Честит празник на вярата, че къ-
дето и да се намираме по света, Бъл-
гария винаги ще ни посреща с
любов и ще се гордее, че и ние се
гордеем с нея!

Евелина Георгиева

3-ТИ МАРТ – НАЦИОНАЛЕН
ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ

На 21 март в сградата на Общин-
ска администрация Вършец офици-
ално бе открит новоизграденият
„Център за обслужване на граж-
дани”.

Церемонията започна с водосвет,
отслужен от свещеноиконом Петко
Балджиев, в присъствието на кмета
на община Вършец инж. Иван Лаза-
ров, председателя на общинския
съвет инж. Анатоли Димитров, зам.-
кмета Петър Стефанов, секретаря
на общината инж. агр. Даниела То-
дорова, началника на РУ „Полиция”
Виктор Михайлов, ръководители на
фирми и предприятия, делови пар-
тньори, служители от Общинска ад-
министрация и граждани.

Центърът е разположен в изцяло
ремонтирани помещения на първия
етаж в сградата на Общинска адми-
нистрация и в него се помещават де-
ловодството на Общината,
службите „Устройство на терито-
рията”, „Местни данъци и такси”,
ЕСГРАОН и „Земеделие и гори”. В
новооткрития Център ще бъдат
заети 10 общински служители.

Целта на единния център е да се
подобри и улесни обслужването на
гражданите, да могат да ползват "на
едно гише" всички администра-
тивни услуги, които до момента
бяха разпръснати в сградата на Об-
щината.

"Откриването на новия Център за

административно обслужване е част
от нашите предизборни ангажи-
менти и моя лична мечта за пови-
шаване качеството на обслужване
на жителите на общината, жела-
нието ми да успеем да направим за
този град, за гражданите на тази об-
щина един модерен, удобен, открит
офис за комплексно обслужване на
гражданите. Искам да изкажа своята
благодарност на общинските съвет-
ници за това, че ме подкрепиха, че
ми се довериха и гласуваха отпуска-
нето на необходимите средства, на
архитекта на общината Пламен
Стоянов за най-правилното решение
за реконструкция на първия етаж, на
фирмата-изпълнител ЕТ „Ник – Ни-
колина Василева”за бързото и ка-
чествено изпълнение на обекта, за
да можем днес всички ние да му се

радваме.
Отличните условия и адекватната

организация на работата на адми-
нистрацията, която ще работи в този
Център е гаранция, че всеки граж-
данин ще получи бърза и качествена
услуга, ще спести време и ще бъде
посрещнат и изпратен от вежливи
служители, на които искам да поже-
лая много търпение и да им на-
помня, че нашето призвание е да
бъдем „слуги на народа и гражда-
ните”, заяви по време на официал-
ното откриване на новата
придобивка кметът на общината
Иван Лазаров.

Финансовите средства за създава-
нето и оборудването на центъра са
на стойност 36 000 лева и са осигу-
рени от бюджета на Общината.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ
ОТВОРИ ВРАТИ
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На сто километра от родния ни

град съдбата ни срещна с наш съг-
ражданин, който ни помогна в го-
ляма беда.

Пътувахме от Вършец за София и
малко преди да стигнем на урече-
ното място в кв. Люлин, автомоби-
лът ни се запали. Със съпруга ми
бяхме много уплашени – аз пищях
и виках за помощ, а той се опит-
ваше с пожарогасителя да угаси по-
жара. Въпреки, че бяхме на
оживена улица и минаваха коли,
никой не се трогна от нашата траге-
дия, никой не спираше за помощ,
пламъците обхванаха целия ни ав-
томобил.

Изведнъж, сякаш изневиделица,
като ангели-спасители към нас се
затичаха три млади момчета с по-
жарогасители. С тяхна помощ по-
жарът бе овладян, колата и багажът
ни не бяха изгорели изцяло. Разпла-
кахме се от мъка и радост. Вяр-
вахме, че Бог ни е изпратил тези
момчета, защото и ние със съпруга
ми обичаме да помагаме на хората,
аз съм медицинска сестра и това ми
е призванието.

Пожарът бе овладян и се чудехме
какво да правим сега. Тогава едното
момче ни попита с какво може да ни
помогне, предложи ни да ни тегли с
неговия автомобил до уреченото от
нас място. Просто ей така – напълно
искрено и безкористно, без да се ин-

тересува от къде сме, какви сме.
Приехме предложението му с бла-
годарност. Попитахме той от къде е
и как се казва. И тук съдбата ни под-
несе своята изненада, разбрахме, че
нещата в живота никога не са слу-
чайни – оказа се, че момчето е наш
съгражданин от Вършец, че се казва
Ивайло Орлинов, че ние познаваме
родителите му. Трогнахме се до
сълзи, прегърнахме го като роден
син. Не знаем откъде са другите две
момчета, но разбрахме, че са негови
колеги и работят при него.

Попитахме Ивайло колко му
струва услугата. „Абсолютно нищо.
Просто помогнах на хора в беда”,
беше отговорът му.

Благодарим от сърце на това
младо момче, че се трогна от на-
шата лична трагедия. Благодарим
на родителите му, че са отгледали
такъв син за пример. В днешно
време благородните хора като
Ивайло Орлинов са малко, но важ-
ното е, че ги има, и когато ги срещ-
неш разбираш, че доброто е около
нас, че то наистина съществува.

Прекланяме се пред него и пос-
тъпката му. Желаем му да бъде все
така всеотдаен, а на родителите му
– да се гордеят с него. Нека Бог да
го закриля, а доброто, което прави
да му се връща стократно!

Добринка и Борислав
МАРИНОВИ

ЗА ДОБРИТЕ ХОРА – ДОБРА ДУМА
Ученическият съвет към СОУ

„Иван Вазов” организира двудневен
семинар на тема „Превенция на ран-
ните бракове”.

Организаторите заложиха на те-
мата с оглед намаляване на отпада-
нето на ромските ученици от
училище. В два поредни дни те по-
сетиха НУ „Васил Левски” в ром-
ския квартал „Изток”, където със
съдействието на директора Светла
Вангелова, Диляна Тачева и Елена
Давидова запознаха присъстващите
ученици и родители със същността
на проблема. Представиха презен-
тации за устройството на мъжката и
женска полова система и начините
за предпазване от забременяване.
Прожекцията на филма „Животът е
прекрасен” изрази мненията на са-
мите представители на общността и
възможностите за реализация на
младите роми. Подходът им беше
базиран на идеята, че преодолява-
нето на ранните бракове ще доведе
до цялостна модернизация на ром-
ската общност. Ефектът обаче може
да бъде постигнат чрез активно

участие на самите й представители
(родители и деца) за преодоляването
на тази патриархална традиция.

Груповата дискусия позволи на
участниците да дебатират темата в

по-голяма дълбочина и да повишат
своята информираност за репродук-
тивното здраве и семейното плани-
ране.

Албена ЦВЕТКОВА

Превенция на ранните бракове

Клубът на пенсионерите „Дете-
лина” в с. Черкаски е съвсем нов –
открихме го официално в послед-
ния работен ден на 2012 година.
Кръстихме го така, за да ни носи
късмет и здраве. Помещава се в
частна сграда, предоставена ни съ-
всем безвъзмездно от г-н Иванов.
Помещенията почистихме и приве-
дохме в използваем вид с добровол-
ния труд на пенсионерите – членове
на клуба. Обзаведохме го и подре-
дихме битови кътове, експонатите
за които също са дарени от членове
на клуба ни.

Веднага организирахме първото
мероприятие – отпразнувахме за-
едно Нова година, след това се заре-
диха и другите празници –
Бабинден, на който спазихме ри-
туала „Поливане на бабата” и я да-
рихме с кърпа.

В края на януари т.г. проведохме
годишното отчетно събрание, бе на-
правен отчет на извършените раз-
ходи. В Деня на пчеларите Св.
Харалампий спазихме обичая като
омесихме питка, намазана с мед – за
здраве и сполука на пчеларите от
клуба Г. Давидов, Д. Мицев, Б. Мла-
денов, а те ни почерпиха с греяна
ракия с мед. Да са ни живи и
здрави!

По стар обичай почетохме и Деня
на лозаря и винаря Трифон Зарезан
– зарязахме лоза и я поляхме с вино
за берекет.

За първи път, откакто е открит па-
метника на княз Владимир Чер-
каски, чието име носи селото ни,
членовете на Пенсионерски клуб
„Детелина” се събрахме и подне-
сохме венец по повод Националния
празник 3 март и в памет на загина-
лите руски войни, български опъл-
ченци, финландски и румънски
войни за освобождението ни от тур-
ско иго.

Слово по случай празника произ-
несе дългогодишният учител и член
на нашия пенсионерски клуб Дамян
Аспарухов. Освен за героизма на
войните, той ни разказа и за живота
на княз Черкаски. Поднесохме
венец на паметника и с едноми-
нутно мълчание почетохме паметта
на героите, загинали в руско-тур-

ската освободителна война.
Заедно отпразнувахме 8-ми март –

международния ден на жената. На-
шите пенсионерки бяха приготвили
много вкусотии за празника, а дя-
довците от клуба си направиха пен-
сионерска бригада, за да си помагат
при резитбата на лозята, при приби-
рането на дърва и други дейности.

В клуба чествахме и рождения ден
на най-възрастния ни член 87-го-
дишния Иван Апостолов, под-
арихме му торта и му връчихме
поздравителен адрес и подарък от
името на кмета на общината Иван
Лазаров.

Хубаво и задружно си живеем в
пенсионерския ни клуб в село Чер-
каски!

Павлина МИЛЕВА

Животът в селата от общината:

„В ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ДЕТЕЛИНА” Е
ВЕСЕЛО, ЗАЩОТО СМЕ ЗАДРУЖНИ”

Началникът на Районно управле-
ние „Полиция” - Кюстендил поста-
новява налагането на наказателна
мярка „Обществено порицание” на
БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ СЛАВ-
ЧОВ, живущ в гр. Вършец, ул.
“Първа” №1А, за това, че на
04.06.2012 г. около 18:35 ч. в с.Ко-
няво, на ул. „Странджата” не пред-
ставя лична карта или друг
официален документ за установя-

ване на самоличността му, поискани
от дежурен служител на РУ „Поли-
ция” Кюстендил, с което е нарушил
чл. 6 от Закона за българските лични
документи.

На основание чл. 15, ал. 2 от ЗАНН
наложената му „ГЛОБА”, в размер
на 50.00 лева се заменя с “ОБ-
ЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което
да се изпълни чрез публикация в
местния вестник по местоживеене.

ОБЩЕСТВЕНО
ПОРИЦАНИЕ

На 01.03.2013 г. в Клуба на пен-
сионера проведохме едно пре-
красно, вълнуващо тържество.
Предварително бяхме оповестили,
че на този ден ще проведем беседа,
посветена на 135-годишнина от Ос-
вобождението на България. Дойде
очакваният ден. На входа на залата
членовете на СНЦ „Козница” се
посрещаха с думите „Честита Баба
Марта” и подаряване на марте-
ничка.

В препълнената зала думата бе да-
дена на нашия гост Надежда Васи-
лева – историк, която гостува за
втори път в клуба ни. Беседата й
беше вълнуваща и емоционално
поднесена. Пред нас оживяха онези
далечни и вълнуващи събития от-
преди 135 години. С вещината на
специалист-историк пенсионира-
ната учителка обоснова причините,
предизвикали избухването на руско-
турската война от 1877-78 г., с въл-
нение предаде част от пламенното
слово на генерал Добромиров при
преминаването на река Дунав при
Свищов, достойно място отдели на
върховите моменти от войната, до-
вела до Освобождението на Бълга-
рия от петвековното турско робство.
Възкресиха се епичните боеве при
Плевен, героичната защита на Шип-
ченския проход, героизма на рус-
ките войни при преминаването на
Стара планина през Троянския про-
ход през снежната люта зима, боят
при Стара Загора, подвизите на ве-
ликите руски генерали Добромиров,

Тотлебен, Гурко, Столетов, Радецки,
героичната саможертва на подпол-
ковник Калитин при спасяването на
Самарското знаме.

След беседата участничките от
певческа група „Незабравка” при
нашето Сдружение изпълниха па-
триотични песни. С чувство на гор-
дост изслушахме мелодиите по
текст на Добри Чинтулов и Иван
Вазов, които винаги ни напомнят за
нашето героично минало и жела-
нието на българския народ за сво-
бода. Чухме откъс от одата на Иван
Вазов „Опълченците на Шипка”,
пресъздаваща героизма и саможер-
твата на руските войни и българ-
ските опълченци.

След кратка пауза, в която се по-
черпихме, започна втората част от
нашия троен празник. По случай 1
март – Деня на самодееца, участ-
ничките от певческата група „Неза-
бравка” ни поднесоха вълнуващ
концерт. Слушахме любими на-
родни песни и прекрасни забавни
мелодии, подбрани от огромния ре-
пертоар на нашите талантливи са-
модейки. Всички им пожелахме
много здраве и още по-големи бъ-
дещи успехи.

Мило и трогателно премина на-
шето тържество. В един ден отпраз-
нувахме три празника – Баба Марта,
Деня на Освобождението на Бълга-
рия и Деня на самодееца.

Цеца АНТОНОВА
Зам.-председател на

СНЦ „Козница”

ТРИ ПРАЗНИКА В ЕДИН ДЕН В
ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „КОЗНИЦА”

От мое име и от името на се-
мейството на Огнян Славчев от
кв. Заножене, благодарим на
кмета на община Вършец г-н
Иван Лазаров за дарената сума от

150 лева – лични средства за ле-
чението на 5-годишния Венис-
лав.

С уважение и благодарност:
Дора МИТОВА

ББЛЛААГГООДДААРРННООССТТ

Екоферма „Стани-
мир Стоянов” –

гр.Вършец предлага
биотор от червени ка-
лифорнийски червеи.

За информация и
поръчка:

тел.0896355285

ОБЯВА
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Днес, 27.02.2013 г. (сряда) от 15:00 ч., на основа-
ние чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от
Правилника за организация и дейността на Об-
щински съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с Общинската администрация, за
мандата 2011-2015 г. се проведе, заседание на Об-
щински съвет Вършец, в заседателната зала на Об-
щинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 13  положили клетва
общински съветници.

На заседанието присъстваха още: инж. Иван
Лазаров - кмет на община Вършец, инж. агр. Д. То-
дорова – секретар на община Вършец, П. Стефа-
нов – зам.-кмет на община Вършец, А.Тошев-
директор Дирекция „СА“, К. Тачева- директор Ди-
рекция „ОбА“, Е. Иванов - Кмет на с. Спанчевци,
Е. Георгиева, Д. Лилова, Т. Петрова, Д. Георгиева-
Директор ОДЗ „ Слънце“ гр. Вършец, А. Ангелова
– Директор СОУ „ Иван Вазов“ гр. Вършец, И.
Павлов, Ц. Вълков – Председател ТД „Тодорини
кукли“ 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 на Годишен отчет за изпълнение

на Програмата за управление на Кмета на община
Вършец за първата година от мандата на неговото
управление, съгласно Докладна записка
№48/31.01.2013 г. 

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

2. Разглеждане на отчет за изпълнението на Го-
дишна програмата за управление и разпореждане
с имоти - общинска собственост за 2012 г. /по чл.8,
ал.9 от ЗОС/, съгласно Докладна записка
№86/15.02.2013 г. 

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

3. Разглеждане на отчет за изпълнение на Култу-
рен календар на Община Вършец за 2012 г, съг-
ласно Докладна записка №88/15.02.2013 г.

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

4. Разглеждане на отчет за изпълнението на Бю-
джета на Община Вършец за 2012 г, съгласно Док-
ладна записка №62/13.02.2013 г.

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

5. Разглеждане на отчет за дейността на местната
комисия за борба с противообществени прояви на
малолетни и непълнолетни лица при Община Вър-
шец за календарната 2012 г, съгласно Докладна за-
писка №57/08.02.2013 г.

Докладва: Петър Стефанов- Председател на
МКБППМН при Община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №85/15.02.2013 г. за приемане на
Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за 2013 г. /по чл.8,
ал.9 от ЗОС/.

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

7. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №89/15.02.2013 г. за приемане на
Културен календар на Община Вършец за 2013 г.

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

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №90/15.02.2013 г. за изменение и
допълнение на раздел шести от Наредба за опред-
еляне размера на местните данъци и такси на те-
риторията на община Вършец /Туристически
данък/.

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

9. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №91/15.02.2013 г. за  определяне на
размера на възнагражденията на общинските съ-
ветници при Общински съвет Вършец за мандата
2011-2015 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – Предсе-
дател на Общински съвет Вършец

10. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №87/15.02.2013 г. за приемане на
Бюджета на Община Вършец за 2013 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на об-

щина Вършец

11. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №56/08.02.2013 г. за приемане на
„План за действие на Община Вършец за подкрепа
на интеграционните политики 2012-2014 г“.

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

12. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №63/13.02.2013г.; №64/13.02.2013г.;
№65/13.02.2013г.; №66/13.02.2013г.;
№67/13.02.2013г.; №68/13.02.2013г.;
№69/13.02.2013г.; №70/13.02.2013г.;
№71/13.02.2013г.; №72/13.02.2013г.;
№73/13.02.2013г.; №74/13.02.2013г.;
№75/13.02.2013г.; №76/13.02.2013г.;
№77/13.02.2013г.; №78/13.02.2013г. и
№79/13.02.2013г. за предоставяне на имоти 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 об-
щина Вършец

13. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №92/15.02.2013 г. за одобряване на
Проект за частично изменение на подробния уст-
ройствен план на град Вършец, отнасящо се за
квартал 90 /новообразувани квартали 90 и 90а/ по
плана на град Вършец.

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

14. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №93/15.02.2013 г. за приемане на
отчет на Временната комисия към Общински
съвет Вършец, създадена с Решение 119 от Прото-
кол 16 от 31 юли 2012 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – Предсе-
дател на Общински съвет Вършец

15. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №94/15.02.2013 г. за приемане на из-
менение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет–
Вършец, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, приет с Решение №
6 по Протокол №2/23.11.2011 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – Предсе-
дател на Общински съвет Вършец

16. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №95/15.02.2013 по молби за финан-
сова помощ към Общински съвет – Вършец.

Докладва: Адриана Николова – Председател
ПК по АОНУОРСГПБК

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

Общински съвет – Вършец прие следните реше-
ния:

РЕШЕНИЕ № 209
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА приема за сведение Годи-
шен отчет за изпълнение на Програмата за управ-
ление на кмета на община Вършец за първата
година от мандата на управление.

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

РЕШЕНИЕ № 210
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т.6, т.8  и т.23 от ЗМСМА приема за сведение
изпълнението на Годишна програмата за управ-
ление и разпореждане с имоти - общинска собст-
веност за 2012 г. на Община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, д-р Боян Бонев, инж. И. Цакански, А.
Николова, д-р Р. Дамянова; “против” – няма;
“въздържали се” – няма 

РЕШЕНИЕ № 211
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 6 и т.12 от ЗМСМА приема за сведение От-
чета за изпълнение на Културен календар на Об-
щина Вършец за 2012 г. по месеци и дейности.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, д-р Боян Бонев, инж. И. Цакански, А.
Николова, д-р Р. Дамянова; “против” – няма;
“въздържали се” – няма 

РЕШЕНИЕ № 212
На основание чл. 52 ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 , във

връзка с чл. 27,ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл. 11, ал.
9, чл. 12 и чл. 30, ал. 1 от ЗОБ; чл. 9, ал. 2 и чл. 11
от ЗОД , Общински съвет Вършец:

1. Приема уточнен годишен план на  бюджета за
2012 година по приходната и разходната част, по
функции и дейности, както следва:

1.1 По ПРИХОДА, в т.ч.: 5 187 248 лв.
За делегирани от държавата
дейности 3 115 447 лв.
За местни дейности 2 071 801 лв.
1.2 ПО РАЗХОДА, В т.ч.: 5 187 248 лв.
За делегирани от държавата
дейности 3 115 447 лв.
За местни дейности 2 071 801 лв.

2. Одобрява окончателен поименен списък за ка-
питалови разходи за 2012 год., в размер на 816 784
лв., по обекти и източници на финансиране, съг-
ласно Приложение № 4.

3. Приема отчета за изпълнение на бюджета за
2012 год., както следва:;

3.1 По ПРИХОДА, в т.ч.: 5 867лв.
За делегирани от държавата
дейности 3 024 281 лв.
За местни дейности 1 781 586 лв.
3.2 ПО РАЗХОДА, В т.ч.: 4 805 867 лв.
За делегирани от държавата
дейности 3 024 281 лв.
За местни дейности 1 781 586 лв.

4. Приема отчета на поименния списък за капи-
талови разходи за 2012 година на стойност  718
025 лв. по обекти и източници на финансиране,
съгласно Приложение № 4.

5. Приема отчета за състоянието на общинския
дълг за 2012 година в размер на 1 159 017 лв., съг-
ласно Приложение № 5.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, д-р Боян Бонев, инж. И. Цакански, А.
Николова, д-р Р. Дамянова; “против” – няма;
“въздържали се” – няма 

РЕШЕНИЕ №213
Общински съвет – Вършец на основание чл.21

ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл.7, ал2 от ЗБППМН при-
ема за сведение отчет за дейността на местната ко-
мисия за борба с противообществени прояви на
малолетни и непълнолетни лица при Община Вър-
шец за календарната 2012 г.

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

РЕШЕНИЕ №214
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8  от ЗМСМА и чл. 8 ал.9 от Закона за об-
щинска собственост приема Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2013 г.на Община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, Д-р Б. Бонев, инж. И. Цакански, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ №215
Общински съвет – Вършец,на основание чл. 21,

ал. 1, т.6 и т. 12  от ЗМСМА и във връзка с Бюджета
на Община Вършец за 2013 г., приема изготвения
Културен календар на Община Вършец за 2013 г,
по месеци и дейности.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, Д-р Б. Бонев, инж. И. Цакански, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма 

РЕШЕНИЕ №216
1. Общински съвет – Вършец,на основание чл.

21, ал. 2 от ЗМСМА връзка с обявяването за про-
тивоконституционни текстовете на ал.4 и ал.5 от
чл.61с на ЗМДТ от  Конституционния съд на РБ,
отменя ал.4 на чл. 57, и ал. 4 и 5 на чл. 58, от На-
редбата за определяне размера на местните данъци
на територията на ощина Вършец по чл. 1, ал. 2 от
ЗМДТ.

2 . На основание чл. 61с, ал. 1 от Закона за мест-
ните данъци и такси, Общински съвет Вършец из-
меня чл. 58, ал.1 от Наредбата на  размера на
туристическия данък в ощина Вършец, както
следва:

Данъкът по чл.57 се определя в границите от 0,50
до 1,00 лева за всяка нощувка на територията на
ощина Вършец и в зависимост от  категорията на
средствата за подслон и местата за настаняване,
както следва:

1. За обекти категории една звезда - 0,50 лв.
2. За обекти категории две звезди - 0,60 лв.

3. За обекти категории три звезди - 0.80 лв. 
4. За обекти категории четири звезди - 1,00 лв.

3. Изменението на Наредбата за определяне раз-
мера на местните данъци на територията на ощина
Вършец по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ влиза в сила от да-
тата на приемане на настоящото решението.

Гласували поименно: “за” – 9 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева,
С. Симеонов, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Нико-
лова, д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въз-
държали се” – 4 - О. Яничкова, С. Сълков, Т.
Кънчев и инж. И. Цакански

РЕШЕНИЕ №217
Общински съвет – Вършец на основание чл. 20,

ал. 1, т. 7 от Правилника за организация и дей-
ността на общински съвет Вършец, неговите ко-
мисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандата 2011 – 2015 г, чл.34,
ал.1  и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, определя месечно въз-
награждение на общинските съветници в размер
на 30 на сто от средната брутна работна заплата в
съответната общинска администрация за послед-
ния месец от предходното тримесечие, считано от
01.07.2012 г.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, д-р Б. Бонев, инж. И. Цакански, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма

РЕШЕНИЕ №218
В изпълнение на чл. 12 от Закона за общинските

бюджети, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона
за местното самоуправление и местната адми-
нистрация и чл. 26 от  Наредбата за условията и
реда за съставянето, изпълнението и отчитане на
общинския  бюджет на Община Вършец 

Общински съвет – Вършец, приема бюджета
на Община Вършец за 2013 г., както следва:

1. Приходи разпределени съгласно Приложе-
ние № 2

в размер на 4 620 428 лв.
1.1. Приходи за делегирани от
държавата дейности 2 648 129 лв.
в това число:
1.1.1. Обща субсидия за
държавни дейности 2 553 560лв.
1.1.2. Приходи и доходи
от собственост 3 492 лв.
1.1.3. Средства на разпореждане -2 357 лв.
1.1.4. Преходен остатък 93 434 лв.
1.2. Приходи за местни дейности       1 972 299 лв.
в това число:
1.2.1. Данъчни приходи 271 296 лв.
1.2.2. Неданъчни приходи 963 200 лв.
1.2.3. Обща изравнителна субсидия 513 600 лв.
1.2.4. Целева субсидия за
капиталови разходи 219 900 лв.
1.2.5. Трансфери -49 530 лв.
1.2.6. Временни безлихвени заеми    1 194 496 лв.
1.2.7. Погасяване на заем ФЛАГ       -1 159 017 лв.
1.2.8. Преходен остатък 18 354 лв.
1.3. Утвърждава разпределението
на преходния остатък от 2012 г. в
размер на /Приложение № 11/ 111 788 лв. 
формиран от икономии по
отговорности, както следва:
- от делегирани от държавата дейности 93 434 лв.
- от местни дейности 18 354 лв.
както следва:
1.3.1. За делегирани от държавата дейности по

функции и дейности, както следва: 93 434 лв.
Функция “Общи държавни служби” 19 505 лв.
- дейност „Общинска администрация” 19 505 лв.
Функция „Отбрана и сигурност“ 2 645 лв.
-дейност „Др. дейности по отбраната“  2 645 лв.
Функция “Образование” 70 280 лв.
- дейност „Целодневни детски
градини и ОДЗ” 5 474 лв.
- дейност „Общообразователни
училища” 12 463 лв.
- дейност „Професионални училища”

52 343 лв.
Функция „Здравеопазване” 1 004 лв.
-дейност „Здравни кабинети в ОДЗ” 1 004 лв.
1.3.2. За местни дейности: 18 354 лв.

Функция „Социално осигуряване,
подпомагане и грижи:“ 2 851 лв.
-дейност „Обществени трапезарии” 2 851 лв.
Функция „Жилищно строителство,
БКС и опазване на околната среда“ 15 503 лв.
-дейност „Чистота” 5 503 лв.
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2. Разходи разпределени по
параграфи и функции съгласно
Приложения № 3 , в размер на    4 620 428 лв.,
от които за:
държавни дейности 2 648 129 лв.,
общински дейности 1 972 299 лв.

3. Приема Поименния списък на капитало-
вите разходи за 2013 г. в размер  на 357 259 лв.,
съгласно Приложение № 4, в това число: обектите
финансирани чрез § 40 00 „Постъпления от про-
дажба на общински нефинансови активи” /по
Приложение № 8 на МФ/.

4. Утвърждава План-график за обслужване
на просрочените задължения за 2013 г. в раз-
мер на  30 162 лв./Приложение № 12 на МФ/

5. Утвърждава стойността на просрочените
вземания от минали периоди, които да бъдат
събрани в бюджета за 2013 г. в размер на 147 813
лв. 

6. Приема числеността на персонала за деле-
гираните от  държавата дейности, без звената,
които прилагат системата на делегираните
бюджети, и за местните дейности, съгласно
Приложение № 3.

7. Утвърждава следните лимити за разходи : 
- СБКО - 3 на сто върху плановите средства за

работна заплата на заетите по трудови правоот-
ношения;

- разходи за представителни цели и междуна-
родна дейност на Кмета на Общината – 8 000 лв.;

- максимален размер на разходи по обслужване
на общински дълг към Фонд ФЛАГ – 57 000 лв. за
финансиране на одобрени проекти през 2013 г.

8. Утвърждава размер за компенсиране на
транспортните  разноски   на педагогическия
персонал   на  85% от  стойността на действи-
телните такива по цени на автобусни превози
за съответния маршрут. 

9. Утвърждава разходи за клубовете на пен-
сионера и инвалида за 2013 г. в размер на  4 500
лв.

10. Утвърждава разходи за организации с
нестопанска цел: 

читалища - 62 710 лв..
11. Утвърждава разходи за нефинансови ор-

ганизации с нестопанска цел:
спортни клубове - 20 000 лв.
12. Утвърждава фонд в размер на 10 000 лв.

за подпомагане с целева финансова помощ от
500 лв. за  новородено дете от Община Вършец.

13. Утвърждава бюджет на Община Вършец
по агрегирани бюджетни показатели съгласно
Приложение № 2 на Министерство на финан-
сите.

14. За осигуряване изпълнението на бюджета:
14.1. Възлага на Кмета да разпредели приетия

бюджет на Община Вършец за 2013 г. по
пълна бюджетна класификация и по триме-
сечия.

14.2. Упълномощава Кмета:
14.2.1. Да кандидатства за съфинансиране от

Централния бюджет и други източници на
общински програми и проекти.

14.2.2. Да определи правата и задълженията
на второстепенните разпоредители с бю-
джетни кредити. 

14.3. Дава съгласие, от свободни бюджетни
средства текущо през годината заемообразно
да се финансира реализацията на спечеле-
ните проекти по оперативни програми.

14.4. Дава пълномощия на Кмета по чл. 27 от
Закона за общинските бюджети.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И.
Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Си-
меонов, Б. Христов, Д-р Б. Бонев, инж. И. Цакан-
ски, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма; “въздържали се” – няма 

РЕШЕНИЕ №219
Общински съвет – Вършец на основание чл. 6,

ал. 1, т. 6 от  Правилника за Организация и дей-
ността на общински съвет Вършец, неговите ко-
мисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандата 2011 – 2015 г, определя
сума  в размер на  7000 (седем хиляди) лева за фи-
нансиране СОПД „ФК Вършец 2012“ от дейност
2 714 „ Спортни бази за спорт за всички“ от Бю-
джета на Община Вършец за 2013 г.

Гласували поименно: “за” – 11 –,О. Яничкова,
С. Сълков, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велиза-
ров, А. Станчева, С. Симеонов, , Д-р Б. Бонев,
инж. И. Цакански, А. Николова, д-р Р. Дамянова;
“против” – няма; “въздържали се” – 2- инж. А.
Димитров и Б. Христов

РЕШЕНИЕ №220
Общински съвет – Вършец,на основание чл. 21,

ал. 1, т. 12  от ЗМСМА приема План за действие
на Община Вършец за подкрепа на интеграцион-
ните политики 2012-2014 г.

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

РЕШЕНИЕ №221

1. Общински съвет – Вършец на основание чл.
45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27 , ал. 2 т.
1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за пред-
оставяне на наследниците на Иван Апостолов
Петров следните имоти:

1.1 Поземлен имот № 073278 –лозе с площ
1.000 дка, находящ се в м. „Пенкъов рът” –
земи  от Общинския поземлен фонд, землище
с.Горно Озирово, съгласно скица – проект  №
Ф01112/12.11.2012 г.

1.2. Поземлен имот № 073277 –пасище, мера
с площ 1.500 дка, находящ се в  м. „Лаго” –
земи от Общинския поземлен фонд, землище
с.Горно Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01110/12.11.2012 г.

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

3. На основание чл. 45 ж, ал.2, изречение второ,
от  ЗИДЗСПЗЗ  решението да се връчи по реда на
Административно процесуалния кодекс /АПК/ на
заявителя Маринка Петрова Якимова и служебно
на Общинска служба по „Земеделие” гр. Берко-
вица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И.
Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Си-
меонов, Б. Христов, Д-р Б. Бонев, инж. И. Цакан-
ски, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма; “въздържали се” – няма 

РЕШЕНИЕ №222
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27 , ал. 2 т.
1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за пред-
оставяне на наследниците на Гена Иванова Гео-
ргиева следните имоти:

1.1 Поземлен имот № 217064 –ливада с площ
6.000 дка. находящ се в м. „Дъбравата” – земи
от Общинския поземлен фонд, землище с.
Черкаски, съгласно скица – проект  №
Ф01648/12.11.2012г.

1.2. Поземлен имот № 041014 –нива с площ
1.500 дка. находящ се в  м. „Бахчелия” – земи
от Общинския поземлен фонд, землище с.
Черкаски, съгласно скица – проект №
Ф01647/12.11.2012г

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

3. На основание чл. 45 ж, ал.2, изречение второ,
от  ЗИДЗСПЗЗ  решението да се връчи по реда на
Административно процесуалния кодекс /АПК/ на
заявителя Гена   Найденова Павлова и служебно
на Общинска служба по „Земеделие” гр. Берко-
вица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И.
Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Си-
меонов, Б. Христов, Д-р Б. Бонев, инж. И. Цакан-
ски, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма; “въздържали се” – няма 

РЕШЕНИЕ №223
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27 , ал. 2 т.
1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за пред-
оставяне на наследниците на Найден Ставров
Костов следните имоти:

1.1 Поземлен имот № 098030 –лозе с площ
0.573 дка. находящ се в м. „Гъстака” – земи  от
Общинския поземлен фонд, землище с. Чер-
каски, съгласно скица – проект  №
Ф01649/12.11.2012г.

1.2. Поземлен имот № 051017 –лозе с площ
2.214 дка,  находящ се в  м. „Идерец” – земи
от Общинския поземлен фонд, землище с.
Черкаски, съгласно скица – проект №
Ф01650/12.11.2012г.

1.3 Поземлен имот № 039107 –ливада  с
площ 5.006 дка,  находящ се в  м. „Бахчелия” –
земи от Общинския поземлен фонд, землище
с. Черкаски, съгласно скица – проект №
Ф01652/12.11.2012г.

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

3. На основание чл. 45 ж, ал.2, изречение второ,
от  ЗИДЗСПЗЗ  решението да се връчи по реда на
Административно процесуалния кодекс /АПК/ на
заявителя Гена   Найденова Павлова и служебно
на Общинска служба по „Земеделие” гр. Берко-
вица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И.
Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Си-
меонов, Б. Христов, Д-р Б. Бонев, инж. И. Цакан-
ски, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма; “въздържали се” – няма 

РЕШЕНИЕ №224
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.45 ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2,
т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за пред-

оставяне на наследниците на  Костадин Каменов
Савов следния имот:

1.1 Поземлен имот № 191004 –  нива с площ
12.000 дка. находящ се в м. „Алиповото “ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище
на с.Черкаски, съгласно скица-проект
№Ф01646/12.11.2012г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, ре-
шението може да се обжалва пред Районния съд-
гр.Берковица 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
Административно процесуалния кодекс /АПК/ на
заявителя Ивайло Костадинов Каменов и слу-
жебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И.
Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Си-
меонов, Б. Христов, Д-р Б. Бонев, инж. И. Цакан-
ски, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма; “въздържали се” – няма 

РЕШЕНИЕ №225
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.45 ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2,
т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за пред-
оставяне на наследниците на  Иван Василев Вас-
ков следните имоти:

1.1 Поземлен имот № 015186 –  ливада с
площ  2.863 дка. находящ се в м. „Бранището
“ – земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище на с. Горна Бела Речка, съгласно скица-
проект №Ф00342/12.11.2012г.

1.2 Поземлен имот № 015187 –ливада с площ
2.349 дка. находящ се в м. „Бранището “ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище на с.
Горна Бела Речка, съгласно скица-проект
№Ф00343/12.11.2012г. 

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, ре-
шението може да се обжалва пред Районния съд-
гр.Берковица 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
Административно процесуалния кодекс /АПК/ на
заявителя Георги Димитров Исаев и служебно на
Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И.
Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Си-
меонов, Б. Христов, Д-р Б. Бонев, инж. И. Цакан-
ски, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма; “въздържали се” – няма 

РЕШЕНИЕ №226
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.45 ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2,
т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за пред-
оставяне на наследниците на  Цеца Найденова
Минова следните имоти:

1.1 Поземлен имот № 097063 – използв. ли-
вада с площ  2.924 дка. находящ се в м. „Бос-
тански дол “ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище на с. Черкаски, съгласно скица-
проект №Ф001665/12.11.2012г.

1.2 Поземлен имот № 097064 – използв. ли-
вада с площ  2.951 дка. находящ се в м. „Бос-
тански дол “ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище на с. Черкаски, съгласно скица-
проект №Ф001666/12.11.2012г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, ре-
шението може да се обжалва пред Районния съд-
гр.Берковица 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
Административно процесуалния кодекс /АПК/ на
заявителя Великан Ангелов Найденов и служебно
на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берко-
вица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И.
Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Си-
меонов, Б. Христов, Д-р Б. Бонев, инж. И. Цакан-
ски, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма; “въздържали се” – няма 

РЕШЕНИЕ №227
1.Общински съвет – Вършец на основание чл.45

ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2, т.1 от
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоста-
вяне на наследниците на Бона Михайлова Цвета-
нова следните имоти:

1.1 Поземлен имот № 027051 – ливада с
площ 1.000 дка. находящ се в м. „Ливадето“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище
на с. Стояново, съгласно скица-проект
№Ф00551/12.11.2012г.

1.2 Поземлен имот № 049025 – нива с площ
0.995 дка. находящ се в м. „Свидня“ – земи от
Общинския поземлен фонд, землище на с.
Стояново, съгласно скица-проект
№Ф00550/12.11.2012г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, ре-
шението може да се обжалва пред Районния съд-

гр.Берковица по реда на Административно про-
цесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И.
Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Си-
меонов, Б. Христов, Д-р Б. Бонев, инж. И. Цакан-
ски, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма; “въздържали се” – няма 

РЕШЕНИЕ №228
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.45 ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2,
т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за пред-
оставяне на наследниците на Димитър Яначков
Коцов следните имоти:

1.1 Поземлен имот № 053026 – лозе с площ
13.317 дка., находящ се  в м. „Гиздов рът“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище
на с. Горно  Озирово, съгласно скица-проект
№Ф01121/12.11.2012г.

1.2 Поземлен имот  №053025 – ливада с
площ 6.693 дка, находящ се в м. „Гиздов рът“
земи от Общинския поземлен фонд, землище
на с. Горно  Озирово, съгласно скица-проект
№Ф01122/12.11.2012г.

1.3 Поземлен имот  №073279 – нива с площ
2.000 дка, находящ се в м. „Убавица“ земи от
Общинския поземлен фонд, землище на с.
Горно  Озирово, съгласно скица-проект
№Ф01120/12.11.2012г.

1.4. Поземлен имот  №109218 – нива с площ
2.000 дка, находящ се в м. „Стежето“ земи от
Общинския поземлен фонд, землище на с.
Горно  Озирово, съгласно скица-проект
№Ф01118/12.11.2012г.

1.5. Поземлен имот  №006300 – ливада с
площ 2.068  дка, находящ се в м. „Колнички
дел“ земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище на с. Горно  Озирово, съгласно скица-
проект №Ф01123/12.11.2012г.

1.6. Поземлен имот  №111128 – ливада с
площ 1.000 дка, находящ се в м. „Калоянова
могила“ земи от Общинския поземлен фонд,
землище на с. Горно  Озирово, съгласно скица-
проект №Ф01119/12.11.2012г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, ре-
шението може да се обжалва пред Районния съд-
гр.Берковица 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
Административно процесуалния кодекс /АПК/ на
заявителя Росица Андреева Георгиева и служебно
на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берко-
вица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И.
Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Си-
меонов, Б. Христов, Д-р Б. Бонев, инж. И. Цакан-
ски, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма; “въздържали се” – няма 

РЕШЕНИЕ №229
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.45 ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2,
т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за пред-
оставяне на наследниците на Алипия Антонов
Лазаров на следния имот:

1.1 Поземлен имот № 066107 – нива с площ
4.500 дка., находящ се  в м. „Шумако“ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище на с.
Долно  Озирово, съгласно скица-проект
№Ф00662/12.11.2012г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, ре-
шението може да се обжалва пред Районния съд-
гр.Берковица 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
Административно процесуалния кодекс /АПК/ на
заявителя  Алипи Лазаров Лазаров и служебно на
Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И.
Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Си-
меонов, Б. Христов, Д-р Б. Бонев, инж. И. Цакан-
ски, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма; “въздържали се” – няма 

РЕШЕНИЕ №230
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.45 ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2,
т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за пред-
оставяне на наследниците на Петра Замфирова
Тошева следния имот:

1.1 Поземлен имот № 047046 – нива с площ
0.801 дка. в м. „Лалков рът“ – земи от Общин-
ския поземлен фонд, землище на с. Спан-
чевци, съгласно скица-проект
№Ф001494/12.11.2012г.
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2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, реше-
нието може да се обжалва пред Районния съд-
гр.Берковица 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
Административно процесуалния кодекс /АПК/ на
заявителя Цветана Русимова Иванова и служебно
на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, Д-р Б. Бонев, инж. И. Цакански, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма 

РЕШЕНИЕ №231
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.45

ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2, т.1 от
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне
на наследниците на Недялко Ташев Недялков след-
ния имот:

1.1 Поземлен имот № 027100 – ливада с площ
1.581 дка. в м. „Требежето“ – земи от Общин-
ския поземлен фонд, землище на с. Спанчевци,
съгласно скица-проект №Ф01493/12.11.2012г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, реше-
нието може да се обжалва пред Районния съд-
гр.Берковица 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
Административно процесуалния кодекс /АПК/ на
заявителя Цветана Русимова Иванова и служебно
на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, Д-р Б. Бонев, инж. И. Цакански, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма 

РЕШЕНИЕ №232
1.Общински съвет – Вършец на основание чл.45

ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2, т.1 от
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне
на наследниците на Георги Петров Иванов след-
ните имоти:

1.1 Поземлен имот № 017051 – лозе с площ
2.500 дка. в м. „Врачовото“ – земи от Общин-
ския поземлен фонд, землище на с. Стояново,
съгласно скица-проект №Ф00549/12.11.2012г.

1.2 Поземлен имот № 046034 – нива с площ
1.500 дка. в м. „Красаджико“ – земи от Общин-
ски поземлен фонд, землище на с. Стояново,
съгласно скица-проект №Ф00538/12.11.2012г.

1.3 Поземлен имот №043296 – пасище, мера с
площ 2.785 дка. в м.“Мечата ръд“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище на с. Долно
Озирово, съгласно скица-проект
№Ф00659/12.11.2012г. 

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, реше-
нието може да се обжалва пред Районния съд-
гр.Берковица 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
Административно процесуалния кодекс /АПК/ на
заявителя Михал Георгиев Иванов и служебно на
Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, Д-р Б. Бонев, инж. И. Цакански, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма 

РЕШЕНИЕ №233
1.Общински съвет – Вършец на основание чл.45

ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2, т.1 от
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне
на наследниците на Трендафил Йосифов Гонъов
/Гокъов/ следния имот:

1.1 Поземлен имот № 113029 – ливада с площ
3.000дка. в м. „Тутъовица“ – земи от Общински
поземлен фонд, землище на с. Драганица, съг-
ласно скица-проект №Ф00851/12.11.2012 г.

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

3. На основание чл.45 ж, ал.2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Ад-
министративно процесуалния кодекс /АПК/ на за-
явителя Иван Трендафилов Йосифов и служебно
на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, Д-р Б. Бонев, инж. И. Цакански, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма

РЕШЕНИЕ №234
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45

ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27 , ал. 2 т. 1 от
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне
на наследниците на Лукана Йонова Костова Вел-

кова следния имот:
1.1  Поземлен имот № 071018 – пасище, мера

с площ 10.000 дка, находящ се в м. „Гъстака” –
земи  от Общинския поземлен фонд, землище с.
Черкаски, съгласно скица -  проект №
Ф01653/12.11.2012г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ реше-
нието може да се обжалва пред Районния  съд гр.
Берковица по реда на Административно процесу-
алния кодекс /АПК / .

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, Д-р Б. Бонев, инж. И. Цакански, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма 

РЕШЕНИЕ №235
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45

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

1. Поземлен имот № 044040 – пасище, мера с
площ 5.578 дка в м. „Дошин вир ” – земи  от Об-
щинския поземлен фонд, землище с. Спанчевци,
съгласно скица – проект  №  Ф01496/12.11.2012г.

2. Поземлен имот № 044041 – пасище, мера с
площ 6.009 дка в м. „Дошин вир” – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище с. Спанчевци,
съгласно скица – проект № Ф01496/12.11.2012
г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ реше-
нието може да се обжалва пред Районния  съд гр.
Берковица по реда на Административно процесу-
алния кодекс /АПК / .

3. На основание чл. 45 ж, ал.2, изречение второ,
от  ЗИДЗСПЗЗ  решението да се връчи по реда на
Административно процесуалния кодекс /АПК/ на
заявителя  Иво Лъчезаров Томов и служебно на Об-
щинска служба по „Земеделие” гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, Д-р Б. Бонев, инж. И. Цакански, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма 

РЕШЕНИЕ №236
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45

ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27 , ал. 2 т. 1 от
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне
на наследниците на Стефан Иванов Попов след-
ните имоти:

1.1 Поземлен имот № 158004 – нива с площ
1.200 дка, находящ се в м. „Винен брод” – земи
от Общинския поземлен фонд, землище с.
Долна Бела Речка, съгласно скица - - проект №
Ф00483/12.11.2012 г.

1.2 Поземлен имот № 201112 – ливада и площ
2.600 дка, находящ се в м. „Байово бърдо” – земи
от Общинския поземлен фонд, землище с.
Долна Бела Речка, съгласно скица – проект №
Ф00481/12.11.2012 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ реше-
нието може да се обжалва пред Районния  съд гр.
Берковица по реда на Административно процесу-
алния кодекс /АПК / .

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, Д-р Б. Бонев, инж. И. Цакански, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма 

РЕШЕНИЕ №237
1.Общински съвет – Вършец на основание чл. 45

ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2, т.1 от
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне
на наследниците на Димитър Ванков Георгиев
следния имот: 

1.1 Поземлен имот № 201074 – лозе с площ
4.169 дка, находящ се в м. „Моисинов рът“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище с.
Черкаски, съгласно скица – проект №
Ф01664/12.11.2012г.

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

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, Д-р Б. Бонев, инж. И. Цакански, А. Ни-

колова, д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма 

РЕШЕНИЕ №238
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 11  от ЗМСМА и чл. 129 ал.1 от Закона за
устройство на територията одобрява Частично из-
менение на подробния устройствен план на гр.
Вършец, отнасящо се за новообразуваните квар-
тали 90 и 90а съгласно разработения проект.

На основание чл. 215 ал.4 от ЗУТ  решението под-
лежи на обжалване в 30 (тридесет) дневен срок от
деня на обнародването му в „Държавен вестник“,
чрез Общинска администрация Вършец пред Ад-
министративен съд Монтана.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, Д-р Б. Бонев, инж. И. Цакански, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма 

РЕШЕНИЕ №239
На основание чл.6, ал.1, т.8 и т.9 от Правилника

за организация и дейността на общински съвет
Вършец, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация за мандата 2011 –
2015 година, чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА, Об-
щински съвет Вършец:

1.Възлага на кмета на община Вършец да орга-
низира и предяви в Окръжен съд Монтана иск от
името на съдружника Община Вършец срещу
„Вършец Негован“ООД, съгласно чл.29 от Закона
за Търговския Регистър, във връзка с чл. 604 от
ГПК за установяване вписване на несъществуващо
обстоятелство,  а именно внасяне в капитала на
дружеството на апортна вноска, поради липса на
предписаната от закона форма. 

2.Възлага на кмета на община Вършец след вли-
зане в сила на Решението на МОС по т.1 , да орга-
низира и предяви в Окръжен съд Монтана иск от
името на съдружника Община Вършец с правно ос-
нование чл.155 т.1 ТЗ за прекратяване на дружество
„Вършец Негован“ООД”.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц.
Велизаров, А. Станчева, , Б. Христов, Д-р Б. Бонев,
инж. И. Цакански, А. Николова, д-р Р. Дамянова;
“против” – няма; “въздържали се” – 2- С. Сълков
и С. Симеонов

РЕШЕНИЕ №240
На основание чл.6, ал.1, т.8 и т.23, чл. 50, ал.1 и 3,

чл. 51 от Правилника за Организация и дейността
на общински съвет Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация
за мандата 2011 – 2015 г, чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет- Вършец:

1. Възлага на кмета на община Вършец в срок до
31 март 2013 г. да организира, изготви и представи
пред Временна комисия назначена с Решение 119,
Протокол 16 от 31 юли 2012 година, актуална па-
зарна оценка на имота (имот №1229, кв.90 по плана
на гр.Вършец, целият от 7817 кв.м., в едно с пост-
роените в него плувен басейн с размери 50/20 м.,
построен през 1970 год., плувен басейн с размери
20/15 М., построен през 1980 год., масивна сграда
със застроена площ от 56 кв.м. построена през 1980
г., масивна сграда със застроена площ от 7, 5 кв.м.
построена през 1980 г., имотът е описан в АКТ №91
за общинска собственост на Община Вършец),
предмет на апортна вноска от страна на Община
Вършец, в качеството на съдружник в дружество с
Общинско участие „Булинвест“ООД. 

2. Променя свое Решение 187, Протокол 21 от 30
ноември 2012 г. , като посочения срок от 31 януари
2013 година става 30 април 2013 г. за представяне
на доклад за дружество с общинско участие „Бу-
линвест“ООД и Решение на Временната комисия
сформирана с Решение 119, Протокол 16 от 31 юли
2012 г., допълнено с Решение 187, Протокол 21 от
30 ноември 2012 г.

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, , Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц.
Велизаров, А. Станчева, Б. Христов, Д-р Б. Бонев,
А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” – 2- С.
Сълков и С. Симеонов “въздържали се” – 1- инж.
И. Цакански

РЕШЕНИЕ №241
На основание чл.21, т.24, ал.3 от Закона за мест-

ното самоуправление и местната администрация
Общински съвет –Вършец

1. Приема изменение и допълнение в Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, приет с Решение №
6 по Протокол №2/23.11.2011 г., както следва:

§1. Създава се нова алинея четири /4/ към чл.21
със следният текст:

Чл. 21. Общинският съветник е длъжен:
/4/ В срок до 28 февруари 2013 година да декла-

рира писмено собствена електронна поща, на
която ще се  изпраща поканата, съдържаща
ден, час, място и проект за дневен ред за засе-
данията на Общински съвет Вършец или не-
говите комисии, заедно с всички постъпили
материали по тях.

§2. Текстът на чл.41./2/ се изменя и допълва така:
Чл. 41./2/ Председателят на комисията е длъжен

да уведоми членовете и за насроченото засе-
дание, но не по късно от два дни преди деня на
провеждане на заседанието чрез звеното по чл.
29а, ал. 2 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация. Уведомяването
ще става  по електронна поща- предварително
декларирана от всеки Общински съветник.
Уведомлението ще бъде поставено допълни-
телно и на електронната страница на Общин-
ски съвет – Вършец към сайта на Община
Вършец. Членовете на комисията получават
материалите за заседанията, изпратени по
електронна поща, предварително декларирана
от тях или изтеглят материалите от електрон-
ната страница на Общински съвет – Вършец
към сайта на Община Вършец поставени на
нея, от  звеното по чл. 29а, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната адми-
нистрация.

§3. Текстът на чл.55./5/ се изменя и допълва така:
Чл. 55./5/ Уведомяването на общинските съвет-

ници за заседанията се извършва с писмени
покани пет календарни дни преди заседанието.
Поканата съдържа деня, часа, мястото и про-
ект за дневния ред на заседанието с всички
постъпили материали по него. Поканата се из-
праща до всеки Общински съветник по елек-
тронна поща предварително декларирана от
него, като поканата и всички материали към
нея могат да бъдат изтеглени от електронната
страница на Общински съвет – Вършец към
сайта на Община Вършец поставени на нея.

§4. Създава се нова алинея седем /7/ към чл.55 със
следният текст:

Чл. 55. /7/ Постъпилите за разглеждане от Об-
щински съвет - Вършец оригинални мате-
риали на хартиен носител, се съхраняват в
оригинал в звеното по чл. 29а, ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната адми-
нистрация в Община Вършец. По всяко време,
всеки Общински съветник може да ги раз-
гледа, след искане и регистрация в звеното по
чл. 29а, ал. 2 от Закона за местното самоуп-
равление и местната администрация в Община
Вършец.

§5. Текстът на Чл. 79. /1/ се изменя и допълва така:
Чл. 79. /1/ “За заседанията на Общински съвет се

води съкратен протокол, а цялото заседание се
записва със система за аудио запис. Протоко-
лът се води от секретар който е служител в зве-
ното по чл.29 а, ал.2 от ЗМСМА и се изготвя
най - късно до три  дни след заседанието. Про-
токолът се подписва от служителя към звеното
по чл. 29а, ал. 2 от Закона за местното самоуп-
равление и местната администрация, юрис-
консулт от Общинска администрация и
Председателя на Общински съвет- Вършец.

2. Общински съвет – Вършец задължава Общин-
ска администрация в срок до 30 април 2013 година,
да създаде рубрика (секция) Общински съвет Вър-
шец към сайта на Община Вършец, където да има
техническа възможност за поставяне на материали
в електронен формат от заседания на Общински
съвет - Вършец и неговите комисии, както и да бъде
закупена необходимата техника и софтуер за тази
цел.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, д-р Б. Бонев, инж. И. Цакански, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма 

РЕШЕНИЕ №242
Общински съвет - Вършец на основание

чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения
си Бюджет-2013 г. параграф 10-98 сумата от 755
лева на Павлина Димитрова Недялкова.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, Д-р Б. Бонев, инж. И. Цакански, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма 

РЕШЕНИЕ №243
Общински съвет - Вършец на основание

чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения
си Бюджет-2013 г. параграф 10-98 сумата от 100
лева на Стефан Симеонов Вачов.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, Д-р Б. Бонев, инж. И. Цакански, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма 

Поради изчерпване на дневния ред, Председа-
теля на Общински съвет – Вършец закри засе-
данието в 19:10 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС Вършец



На 15 март 2013 г. за първи път в
община Вършец бяха организирани
конни надбягвания, свързани с
предстоящия празник Тодоровден.

Гости на събитието бяха кметът на
общината инж. Иван Лазаров, сек-
ретарят на общината инж. агр. Да-
ниела Тодорова, началникът на
Районно управление „Полиция”
Виктор Михайлов.

Традиционният български праз-
ник се празнува главно за здравето
на конете и затова е посветен на ко-
невъдството и на конния спорт. При
изгрев слънце мъжете сплитат
опашките и гривите на конете, ук-
расяват ги с мъниста, с пискюли и
цветя, и ги отвеждат на водопой.
Жените замесват обредни хлябове,
като дават от тях и на конете. Варят
и жито, което се благославя в цър-
ковния храм.

Местността „Синчово поле“ събра
десетки участници от различни гра-
дове и села. Въпреки студеното и
ветровито време, доста хора бяха
дошли в очакване на зрелищните
кушии.

Свещеноиконом Петко Балджиев
отслужи водосвет и благослови ко-
нете, готови за надпреварата.

Организаторите от Община Вър-
шец бяха подготвили 3 дисциплини
– надбягване с коне на 800 метра,
надбягване на коне с каруци на 200
метра и теглене на шейна с тежести
на разстояние 25 метра. Всички
състезания бяха много оспорвани,
като в крайна сметка най-добите за-
служиха призовите места. Кметът
на община Вършец Иван Лазаров
определи най-красивия и най-пер-
спективния кон, и връчи лично спе-
циални парични награди на
стопаните им.

Наградата за най - красив отиде
при кон Самурай със собственик
Бисер Миладинов от Вършец, а за
най-перспективен млад ков бе
определен кон Ектор със собстве-
ник Теодор Попов от Конна база

Вършец. Първо място в дисципли-
ната надбягване с каруци зае Коста
Димитров от Вършец с кон Мая. В
надбягването на 800 метра победи-
тел стана кон Деси със собственик
Стефан Петров от с. Пудрия, а в
теглене на шейна с тежести се от-
личи кон Арбанаси със собственик
Мариян Дамянов от с.Пудрия.

Раздадените парични и предметни
награди на заелите първите три
места в различните дисциплини

надхвърлиха 800 лева и бяха осигу-
рени от Община Вършец.

Георги НИКОЛОВ
снимки: Пламен ИВАНОВ
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По повод 1 март – Деня на люби-
телското художествено творчество,
или както всички ние го знаем, Деня
на самодееца, Народно читалище
„Христо Ботев 1900” гр. Вършец ор-
ганизира концерт, в който взеха учас-
тие самодейни състави към всички
читалища от общината.

Денят на самодееца е празник, обе-
диняващ хора с различни професии и
социален статус, възраст и пол, но
всички, водени от любовта към тра-
диционното и съвременното из-
куство. Това е празник за хората,
които не жалят сили и време, за да ра-
ботят за запазването на българските
традиции и култура. 

Само един самодеец може да посто-
янства в студените репетиционни
зали, след тежък работен ден, при
грижите, които всеки човек има. И
този труд да е посветен на едно вър-
ховно чувство – чувството на удовле-
творение, че други хора – познати и
непознати, ще изпитат радост от
твоето творчество. Не е възможно
човек с такава душа да е злопаметен
и студен. За самодейността се иска
сърце! 

Всички изяви на певческите, танцо-
вите и театралните формации са ве-
ликолепни и покоряващи, защото
нашите самодейци интерпретират пе-
сента, танца и пиесата с душа и ги
възприемат като откровение, по-
висше от всяка мъдрост и филосо-
фия, като изповед на духа, с която
всеки народ пише своята биография,
наречена история. 

Гости на концерта бяха секретарят
на община Вършец Даниела Тодо-
рова, която връчи кошница с цветя и
поздравителен адрес към всички са-
модейци от името на кмета на общи-
ната инж. Иван Лазаров, енорийският
свещеник на Вършец свещеноиконом
Петко Балджиев, общински съвет-
ници от Общински съвет Вършец. 

В концертната програма взеха учас-
тие групата за народни песни „Росен
здравец” при НЧ „Просвета - 1946” с.
Д. Озирово, с художествен ръководи-
тел Райна Тимчева,  дамска вокална

група за народно пеене при НЧ „Про-
света - 2005” с. Черкаски с ръководи-
тел Стоянка Величкова, народен хор
„Стефан Кънев” при НЧ „Христо
Ботев - 1900” Вършец с художествен
ръководител Елена Горанова, инди-
видуални изпълнения на Василка
Костадинова със съпровод на Иван
Петров и Тодор Илиев, група за стари
градски песни „Нежна есен” при НЧ
„Пробуда - 1934” кв. Заножене с ху-
дожествен ръководител Райна Тим-
чева, група „Китката” при НЧ
„Пробуда - 1934” кв. Заножене с ръ-
ководител Лиляна Димитрова, група
„Росна китка” при НЧ „Просвета -
1922” с. Г. Озирово, танцов състав
„Фолклорна китка” при НЧ „Хр.
Ботев - 1900” Вършец с хореограф
Невена Стоянова, група за народни
песни при НЧ „Просвета 1935” с.
Спанчевци. 

Председателят на читалището във
Вършец Мариана Ненова използва
„професионалния празник” на само-
дейците като повод, за да връчи по-
четни грамоти и плакети на изявени
самодейци от читалището: на най-
възрастния самодеец Иван Коцин, на
най-младия самодеец Божидар Зам-
фиров, на най-активния самодеец
Калин Замфиров, участващ в три със-
тава и на най-дългогодишния ръко-
водител на формация Елена
Горанова. 

„Поздравления за това, че не угасва
вашият ентусиазъм, че е неизчер-
паема енергията, с която правите по-
красив и ведър делника на хората от
нашата община – с танц, песен, му-
зика и слово. Всички вие заслужавате
уважение и възхищение за своя труд
– безкористен и всеотдаен”, пожела
на самодейците секретарят на чита-
лището във Вършец и водещ на кон-
церта Румен Александров. 

Присъединяваме се към думите му
и ние, с пожелание с магията на
своето изкуство да превръщат случ-
ката в събитие,  подвига – в безсмър-
тие, преданието – в завет и красотата
– в критерий за съвършенство.

Евелина ГЕОРГИЕВА

1-ВИ МАРТ – ДЕН НА САМОДЕЕЦА

Даниел Баталски се класира на
първо място в училищния кръг на
Третото национално състезание по
правопис на английски език „Spel-
ling Bee”, което се проведе на
22.03.2013 г. в СОУ „Иван Вазов”.
Даниел спелува правилно думата
autumn (есен) и победи Преслав
Асенов, който се класира на второ
място. И двамата ученици се кла-
сират за регионалното състезание,
което ще се проведе на 20 април в
гр. Монтана, а Националният кръг
на състезанието е насрочен за 11
май в хотел Хилтън в София.

Организатори на училищния
кръг са младите преподаватели по
английски език в СОУ „Иван
Вазов”  Катя Замфирова и Петя
Денчева, които започнаха подго-
товката на учениците за състеза-
нието още от декември миналата
година. Участниците се подгот-
вяха по предварително изготвен
списък от 500 думи.

Spelling Bee е традиционно аме-
риканско състезание, в което със-
тезателите спелуват (от англ.
spelling), т. е. произнасят буква по
буква различни думи на английски
език. Целта на състезанието е да

повиши интереса на учениците
към изучаването на английски
език и да подобри знанията им
чрез забавни и интерактивни ини-
циативи. В България състезанието
се провежда за първи път през
2011 г. по идея на доброволци от
Корпус на мира. 

Състезанието се организира от
Фондация “Корпус за образование
и развитие-КОРПлюС” в партнь-

орство с Корпус на мира на САЩ в
България. То се осъществява с фи-
нансовата подкрепа на Фондация
„Америка за България” и под пат-
ронажа на Министерството на об-
разованието, младежта и науката и
Посолството на САЩ.  

Развитието на състезанието може
да следите на сайта 
www.spellingbee-bg.com.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СОУ „Иван Вазов” участва в ІІІ-то
Национално състезание Spelling Bee 

Първо и второ място завоюваха два
от екипите от ученици на училището
в тазгодишното издание на най-голе-
мия образователен проект, свързан с
устойчива енергия, промени в климата
и околната среда. Конкурсът се про-
вежда ежегодно в рамките на между-
народната образователна програма
SPARE и на световното десетилетие
на ООН за „Образование в устойчиво
развитие” в три състезателни катего-
рии - теоретическа разработка, прак-
тическа работа и реклама на
енергоефективността. 

Национално жури от експерти
определя проектите, които ще пред-

ставят страната ни на Международния
конкурс. Тази учебна година в раздел
„Реклама” първото място е присъдено
на екипа от 5A клас - Биляна Борисова,
Тамара Чавдарова, Дария Евлогиева и
Даниел Баталски за клипа им „Еко
Билз”. Само с точка по-малко са за-
елите второ място момичета Димана
Евгениева, Габриела Найденова, Ива
Тачева и Иванина Симеонова с про-
екта „Зелена харта на училището”. 

Да пожелаем успех на нашите талан-
тливи деца, да работят все така упо-
рито и всеотдайно, и да покоряват още
по-високи върхове!

Албена ЦВЕТКОВА

Отлично представяне на СОУ „Иван
Вазов” в Международния конкурс SPARE

КУШИИ ЗА ТОДОРОВДЕН
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