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ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНЖ. ИВАН
ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД 149 ГОДИНИ
ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Уважаеми съграждани, скъпи
ученици,
На днешния ден сърцата ни се
изпълват с тъга и вълнение. На
този ден преди 149 години пътя
към безсмъртието пое Васил
Иванов Кунчев – Апостолът на
българската свобода.
Историята ни помни много
героични личности, борили се
за святи и справедливи каузи на
полето на образованието, съзиданието и борбата за свобода.
Но Апостолът си остава единицата мярка, в която всички ние
се оглеждаме. Той отдаде
целия си съзнателен живот за
Отечеството, без и за минута да
даде повод за съмнения в помислите и действията си.
Почтен, прям, честен, безсребреник, обичлив, решителен и готов за саможертва. И не
само това – той провидя бъдещето и нарисува мечтата си за
свободна България – държава
на всички, в която да царуват
справедливостта и равните възможности.

Община Вършец взе участие
в 38-то издание на Международното туристическо изложение „Ваканция и СПА Експо“,
което се проведена 24 и 25
февруари 2022 г. под мотото
„Да се върнем към нормалното!“
Служители на Туристически
център – Върщец представиха
на изложението туристическия

А след това загина за най-святото, за България. Бесилото се
превърна в кръст, а Левски - в
светец и вдъхновител на поколенията след себе си.
На днешния ден се оглеждаме
в света около нас, вглеждаме се
в себе си и неизменно, всяка година се питаме едно и също –
достойни ли сме за саможертвата на Левски.
Хубаво е да не забравяме неговите завети, да ги предаваме
на младите, да следваме примера му в ежедневието. Защото
днес, когато сме свободни и
живеем в мир, родолюбие
можем да проявим в най-простите неща – в уважението към
хората, в грижата за близките,
в опазването на общото, в съзиданието, в работата в полза на
обществото.
Да помним и да следваме заветите му, така той ще продължи да живее!
Поклон, Апостоле!
Инж. Иван Лазаров,
Кмет на община Вършец

потенциал на общината, като
презентираха туристическите
обекти, природните забележителности, туристическите атракции,
местата
за
настаняване, както и събитията
от културния календар за 2022
г.
Щандът на Община Вършец
разполагаше и с конкретни
брошури за многобройните ме-
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Поклон и венци пред паметника на В. Левски във Вършец от: Общинска администрация, Общински съвет, ПП
ГЕРБ, СУ „Иван Вазов, ДГ „Слънце“, НУ „Васил Левски“.

НОВА ПРИДОБИВКА ЗА ЛЕКАРСКИЯ
КАБИНЕТ В СЕЛО ДОЛНО ОЗИРОВО

Благодарение на кмета на община Вършец инж. Иван Лазаров, лекарският кабинет в с.
Долно Озирово вече се отоплява с климатик, дарен от ПП
„ГЕРБ-СДС“.
Кметът на с. Долно Озирово
Ангел Петров и жители благо-

дариха на инж. Лазаров за дарението.
„Радвам се че, с тази нова
придобивка ще се подобри
комфортът на жителите на селото, когато посещават лекарския кабинет“, каза Ангел
Петров.

Преди две години със
средства от общинския бюджет
беше извършен основен ремонт на лекарския кабинет в
селото и закупено ново оборудване за него.

роприятия по проекта „Нови
дестинации в трансграничния
туризъм“. Те запознават с възможностите за конферентен,
културно-исторически и балнео-туризъм. Не бяха пропуснати и интересни детайли за
характерните паркови зони и
алеи, както и за типичните
местни обичаи и празници.
В първия ден на изложението
щандът бе посетен и от Силвия
Георгиева - изпълнителен директор на Националното сдружение
на
общините
в
Република България. Тя пожела успешно представяне на
общината на форума и изяви

желание да посети Вършец
през тази година.
„Ваканция и Спа Експо“ е водещо събитие за туристическата индустрия в България,
което всяка година приветства
повече от 350 фирми изложители и над 20 000 специалисти
от туристическата индустрия –
участници, посетители и
гости.
Компаниите и организациите,
които избират изложението
като платформа, за да покажат
своите дестинации, продукти и
услуги, са национални туристически организации и бордове по туризъм, браншови

организации, туроператори,
туристически агенции, хотели
и курорти, общини, регионални и местни съвети по туризъм, спа и уелнес центрове,
хотелско, спа и фитнес оборудване, транспортни компании,
професионални учебни заведения, специализирани агенции
за еко и селски туризъм, голф,
винен и кулинарен, детски и
младежки туризъм, забавления, атракции, школи и студия,
езиково обучение, арт и спортни клубове, софтуер, издателства, медии.
Туристически център –
Вършец

Спас ЗАРЧЕВ

ВЪРШЕЦ ПРИВЛИЧА ТУРИСТИ НА
ПРЕСТИЖНО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ
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НУ „Васил Левски“ - патронен празник

Всяка година на 19 февруари ние, признателните
потомци, се прекланяме
пред величавия подвиг и саможертвата на най-великия
българин в историята ни.
За пореден път членовете
на пенсионерски клуб „Козница“ се преклониха пред
паметта и делото за безсмъртния за народа ни
Васил Левски.
Изминали са 149 години от
обесването му. Независимо
от този факт, ние продължаваме да се докосваме до
краткия героичен животепопея на Апостола. Много
съвременници, писатели,
съратници са писали за
Левски. Има много спорни
моменти около предателството, залавянето, съда и
най-вече за гроба на Левски.
Тази година, в беседата ни в
нашия пенсионерски клуб,
ние се възползвахме от фактите, доказани от наследниците на сестрата на
Апостола – Яна. Обширното интервю на дългогодишната
журналистка
Христина Богданова – правнучка на една от дъщерите
на Яна, ни дава нова светлина по много спорни въпроси.
Винаги с дълбока признателност и преклонение декламираме
стиховете,

П О К ЛОН ПРЕД АП ОС ТОЛА

посветени на Левски. Развълнува ни емоционалното
изпълнение на Василка Дамянова на поемата „Левски“
от Иван Вазов. За първи път
чухме едно прекрасно стихотворение,
отразяващо
преживяванията на двамата

Поклонихме се пред монумента, положихме венци и
цветя. В прослава на великото и безсмъртно дело на В.
Левски, Захаринка Николова декламира стихотворението „Обесването на Васил
Левски“.

важен период в израстването му като велик теоретик
и стратег на националната
ни революция. Надарен с
блестящ ум, политическа
далновидност и проницателност, Апостолът достига
до извода, че революцион-

титани Ботев и Левски в запустялата воденица край
Букурещ – Мария Димитрова изпълни стихотворението
„Незабравимата
воденица“ от Никола Гигов.
След мероприятието в
клуба, в дълга колона се отправихме към паметника на
Апостола. По пътя се присъединиха и други съграждани.
Гордост за града ни е фактът, че имаме красив паметник
на
най-великия
българин и най-големият ни
квартал носи неговото име.

Безсмъртно и свято е делото на Левски. Той е единственият българин, който
обединява всички граждани
на майка България, независимо от етнос, възраст,
убеждения, социален статус. Движеща сила в живота
и делото на синеокия карловец е мечтата му да види
България свободна, равнопоставена с останалите европейски
държави.
Участието на Васил Левски
в четническата борба като
знаменосец в четата на Панайот Хитов през 1867 г. е

ното движение трябва да
поеме по нов път. В знаменитото си писмо по П.
Хитов Левски заявява, че е
намислил да извърши нещо
голямо в полза на Отечеството. „Ако рече бог, ако спечеля, печеля за цял народ,
ако загубя, губя само мене
си“, пише Апостолът.
Под прякото ръководство
на Васил Левски в продължение на две години в цялата страна се изграждат
революционни комитети.
Активни дейци в тях са хиляди български търговци,

селяни, занаятчии, учители,
свещеници. Град Ловеч
става естествен център на
вътрешната революционна
организация. Създаването
на ВРО е най-крупното постижение на българското освободително дело в цялата
история на неговото съществуване. Левски разработва идеологическата и
политическа платформа на
подготвяната всенародна
борба. Изготвя програмата
и устава на българската национална революция, които
изпраща до всички комитети на ВРО.
Образът на Васил Левски
отдавна е запечатан в българското национално съзнание. Той е пример за всички
поколения със своята патриотична всеотдайност, със
своето очарование на горд и
смел водач на революцията,
с обаянието на човек, жертващ себе си в името на народа.
Левски е наша пътеводна
звезда, наш ориентир. Найвеликият син на България
отдавна е канонизиран за
светец във всяко българско
сърце.
Дълбок поклон пред Апостола на свободата!
Цеца АНТОНОВА
Председател на
ПК „Козница“
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Днес, 25.11.2021 г. (четвъртък) от
14:00 ч., на основание чл. 23, ал. 4, т.
1 от ЗМСМА и чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в
заседателната зала на Общинска администрация Вършец.
Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветници.
Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА,
заседанието е законно и може да
взема решения.

На заседанието присъстваха още:
П. Стефанов – зам.-кмет на община
Вършец, А. Тошев - директор дирекция „СА“.

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

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 286/
16.11.2021 г. относно актуализиране
на Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска
собственост на община Вършец за
2021 г. и за продажба на 1 бр. недвижим имот с учредено право на строеж
/суперфиция/ по реда на чл.35, ал.3 от
Закона за общинската собственост,
във връзка с чл. 37, ал.1 от Наредбата
за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост на община Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров кмет на община Вършец
2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 285/
16.11.2021 г. относно заявление вх. №
9400-3166/15.10.2021 г. от Десислава
Григорова Лучкова - Йорданова с
адрес: гр. София, жк. „Младост“,
бл.211, вх.1, ет.1, ап.1, подадено чрез
пълномощника Зоя Иванова Иванова
с искане за разрешаване изработването на проект за частично изменение
на ПУП-ПРЗ за разделяне на част от
УПИ I, кв.1 по плана на гр. Вършец
на четири нови УПИ-та – XX, XXI,
XXII и XXIII.
Докладва: инж. Иван Лазаров кмет на община Вършец
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П Р О Т О К О Л № 31

Спанчевци, и вземане на решение за
предоставяне на приетия актив на
Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана.
Докладва: инж. Иван Лазаров кмет на община Вършец

няма; „въздържали се“ – няма.

Инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет –Вършец,
запозна присъстващите с постъпили
три запитвания от Недялко Томов и
Георги Найденов – общински съветници в Общински съвет – Вършец, по
чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, както
4. Разглеждане и вземане на реше- следва:
ние по Докладна записка с Вх. № 287/
16.11.2021 г. относно писмо вх.№
1. Искане по чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА
3300-1534/04.11.2021 г. от директора
с Вх. № 9400-3293/ 26.10.2021 г.
на Областна дирекция „Земеделие“,
от Недялко Томов и отговор от
гр. Монтана и предложение за приинж. Иван Лазаров – кмет на обемане на решение от Общински съвет
щина Вършец с Изх. № 9400– Вършец по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ
3293-/1/ 16.11.2021 г.;
за предоставянето на имоти – полски
пътища собственост на община Вър2. Искане по чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА
шец, включени в Заповед №
с Вх. № 9400-3292/ 26.10.2021 г.
231/01.10.2021 г. за землището на с.
от Недялко Томов, за което се изСтояново, Заповед № 232/01.10.2021
чакват отговори от съответните
г. за землището на с. Долно Озирово,
институции.
Заповед № 233/01.10.2021 г. за землището на с. Черкаски, Заповед №
3. Питане по чл. 33, ал. 1, т. 4 от
235/01.10.2021 г. за землището на с.
ЗМСМА с Вх. № 281/ 04.11.2021
Долна Бела речка и Заповед №
г. от Георги Найденов и отговор от
238/01.10.2021 г. за землището на гр.
инж. Иван Лазаров – кмет на обВършец, издадени от директора на
щина Вършец с Вх. № 294/
Областна дирекция „Земеделие“, гр.
19.11.2021 г.
Монтана.
По запитванията се изказа Петър
Докладва: инж. Иван Лазаров - Стефанов – зам.-кмет на община Въркмет на община Вършец шец.

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 288/
16.11.2021 г. относно провеждане на
публичен търг с тайно наддаване по
реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК
на община Вършец за продажба на 20
бр., конфискувана озвучителна техника, собственост на община Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров кмет на община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 291/
18.11.2021 г. относно определяне на
представител на Община Вършец в
свиканото за 30.11.2021 г. неприсъствено заседание на общото събрание
на Асоциацията по „Водоснабдяване
и канализация“ ООД, гр. Монтана,
гласуване на изрични пълномощия на
същия, неговите позиции и мандат.
Докладва: Вътко Маринов –
председател на ПК по ТИУТУОС

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 290/
17.11.2021 г. относно отпускане на
финансова помощ по молби с Вх. №
270/ 25.10.2021 г. и Вх. № 282/
04.11.2021 г.
Докладва: Иван Андров – предсе3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 289/
дател на ПК по АОНУОРСГПБК
16.11.2021 г. относно приемане на дарение на техническа инфраструктура,
8. Изказвания, питания, становища и
представляваща уличен водопровод за предложения на гражданите.
питейна вода, изграден за захранване
Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилна поземлен имот № 501.582, за които ника за организацията и дейността на
е образувано УПИ V, 582 по действа- общински съвет – Вършец, неговите
щият регулационен и застроителен комисии и взаимодействието му с обплан на с. Спанчевци, община Вър- щинската администрация за мандата
шец, област Монтана, който е част от 2019 – 2023 г., дневния ред бе приет
инвестиционен проект: „Къща за единодушно.
гости“ в УПИ V-582 по плана на с.
Гласували: „за“- 13; „против“ –

Общински съвет – Вършец прие
следните решения:

РЕШЕНИЕ № 293
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната
администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона
за общинската собственост, реши:
1. Актуализира Годишната програма
за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за
2021 г. на община Вършец в
частта раздел III. Описание на
недвижимите имоти, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и
за продажба през 2021 г., както
следва:

1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти
- общинска собственост през
2021 г., подточка 2.5.2 Имоти за
продажба по реда на чл. 35, ал. 3
от ЗОС, във връзка с чл. 37 от
НРПУРОС на община Вършец
/поземлени имоти върху, които е
учредено право на строеж /суперфиция/ по реда на ЗОС/ се
включва следния недвижим
имот:
- Поземлен имот с идентификатор 12961.423.260 по кадастралната
карта
и
кадастралните регистри на
град Вършец, община Вършец, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-74 от
24.06.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение
на
кадастралната карта и кадаст-
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ралните регистри, засягащо
поземления имот е от
13.04.2021; адрес на поземления имот: гр. Вършец, ул.“Хисаря“ № 19, площ на имота:
705 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване
(до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер на предходен план: 611, квартал:35,
парцел: ІІ, /Акт за частна общинска
собственост
№
316/16.02.2012 г./. Върху
имота е учредено право на
строеж /суперфиция/ на Яни
Димитров Димов с нотариален акт за суперфиция № 26,
том І, дело № 45/1965 г., вписан в партидна книга том
XLVI, стр. 55. Продажна цена
на имота без ДДС – 9 094,50
лв.

2. Промяната на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2021 г. влиза в
сила от датата на приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС
промяната в Годишната програма
за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за
2021 г. на община Вършец да се
обяви на таблото пред сградата на
Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г..

Гласували поименно: „за“ – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
„против“ – няма - ,; „въздържали
се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 294
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 35,
ал. 3 от Закона за общинската
собственост и чл.37, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на община
Вършец, взема решение за продажба на Люсиен Димитров
Димов с адрес гр. София, община
Столична, област София, жк.
„Надежда – 2“, ул.“Проф. Петър
Ников“ № 16, ет.4, ап.24 и Христо
Янев Димитров с адрес: гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, ул.“Еделвайс“ № 44, ет.1,
ап.3, като собственици на законно
построена сграда върху общинска
земя - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с
идентификатор 12961.423.260 по
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кадастралната карта и кадастралните регистри на град Вършец,
община Вършец, област Монтана,
одобрени със Заповед РД-18-74 от
24.06.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри, засягащо
поземления имот е от 13.04.2021,
адрес на поземления имот: гр.
Вършец, ул.“Хисаря“ № 19, площ
на имота: 705 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до
10 м.), предишен идентификатор:
няма, номер на предходен план:
611, квартал:35, парцел: ІІ, /Акт за
частна общинска собственост №
316/16.02.2012 г./. Върху имота е
учредено право на строеж /суперфиция/ на Яни Димитров Димов с
нотариален акт за суперфиция №
26, том І, дело № 45/1965 г., вписан в партидна книга том XLVI,
стр. 55. Продажна цена на имота
без ДДС – 9 094,50 лв.

2. Упълномощава кмета на община
Вършец да издаде заповед по реда
на чл.35, ал.6 от ЗОС и чл. 37, ал.4
от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане
с общинска собственост на община Вършец и след заплащане
на сумата за закупуване на имота
от купувачите Люсиен Димитров
Димов, с адрес гр. София, община
Столична, област София, жк.
„Надежда – 2“, ул. „Проф. Петър
Ников“ № 16, ет.4, ап.24 и Христо
Янев Димитров с адрес: гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, ул.“Еделвайс“ № 44, ет.1,
ап.3, да сключи договор за продажба на имота по ЗОС и ЗС.

Гласували поименно: „за“ – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
„против“ – няма; „въздържали се“
– няма.

РЕШЕНИЕ № 295
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, в
качеството си на собственик на поземлен имот с идентификатор
12961.422.752 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., съгласно чл.131 от
ЗУТ, дава съгласие за разделяне на
УПИ I, кв.1 по плана на гр. Вършец
на четири нови УПИ-та – XX, XXI,
XXII и XXIII.
Съгласно чл.124а, ал.5 на ЗУТ, изработването на подробния устройствен
план – план за застрояване да се извърши за сметка на заинтересованите
лица по чл.131 от ЗУТ – Десислава
Григорова Лучкова - Йорданова с
адрес: гр. София, жк. „Младост“,
бл.211, вх.1, ет.1, ап.1.
Гласували поименно: „за“ – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
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колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма- „против“ – няма; „въздържали се“
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. – няма.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
РЕШЕНИЕ № 298
„против“ – няма; „въздържали се“
– няма.
I. Общински съвет – Вършец, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
РЕШЕНИЕ № 296
местното самоуправление и местната
1. Общински съвет – Вършец, на ос- администрация и чл.37в, ал.16 от Занование чл. 21, ал. 1, т. 23 от кона за собствеността и ползване на
ЗМСМА, чл.225 от ЗЗД, чл.8, ал. земеделските земи /ЗСПЗЗ/, реши:
1 и ал.2 от ЗОС приема от Руслан
Боянов Георгиев, с адрес: гр.
1. Предоставя за ползване за стопанСофия, община Столична, област
ската 2021/2022 г., полски пътища
София, жк. „Захарна фабрика“,
собственост на община Вършец
бл.30, вх. Б, ет.1, ап.13 дарение на
включени
в
Заповед
№
уличен водопровод, изграден от
238/01.10.2021 г., на Директора на
съществуващата водопроводна
Областна дирекция „Земеделие“,
мрежа на с. Спанчевци до сградгр. Монтана за землището на гр.
ното отклонение за захранване на
Вършец, с което е одобрено спопоземлен имот № 501.582, за
разумението по чл.37в, ал.1 от
които е образувано УПИ V /пет/,
ЗСПЗЗ за това землище и са
582 /петстотин осемдесет и две/
определени за ползване полските
по действащият регулационен и
пътища, собственост на община
застроителен план на с. СпанВършец, попадащи в масивите за
чевци, община Вършец, област
ползване на съответния ползвател
Монтана.
по реда на чл.37в, ал.16 от Закона
за собствеността и ползване на зе2. Упълномощава кмета на община
меделските земи /ЗСПЗЗ/.
Вършец да извърши всички
За ползването на пътища ползваправни и фактически действия за
телите да заплатят на община
приемане на дарението на техниВършец средното рентно плащане
ческата инфраструктура от дариза землището на гр. Вършец, съгтеля Руслан Боянов Георгиев с
ласно Заповед № 238/01.10.2021
адрес: гр. София, община Стог., на директора на Областна дилична, област София, жк. „Зарекция „Земеделие“, гр. Монтана.
харна фабрика“, бл.30, вх. Б, ет.1,
ап.13.
2. Предоставя за ползване за стопанската 2021/2022 г., полски пъГласували поименно: „за“ – 13 –
тища, собственост на община
инж. А. Димитров, И. Андров, А. НиВършец включени в Заповед №
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
235/01.10.2021 г., на директора на
В. Замфиров, И. Замфиров, А. МаОбластна дирекция „Земеделие“,
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И.
гр. Монтана за землището на с.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
Долна Бела речка, с което е одоб„против“ – няма; „въздържали се“
рено споразумението по чл.37в,
– няма.
ал.1 от ЗСПЗЗ за това землище и
са определени за ползване полРЕШЕНИЕ № 297
ските пътища, собственост на обОбщински съвет – Вършец на оснощина Вършец, попадащи в
вание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
масивите за ползване на съответпредава управлението на уличен вония ползвател по реда на чл.37в,
допровод, собственост на община
ал.16 от Закона за собствеността
Вършец, изграден от съществуващата
и ползване на земеделските земи
водопроводна мрежа на с. Спанчевци
/ЗСПЗЗ/.
до сградното отклонение за захранЗа ползването на пътища ползваване на поземлен имот № 501.582, за
телите да заплатят на община
които е образувано УПИ V, 582 по
Вършец средното рентно плащане
действащия регулационен и застроиза землището на с. Долна Бела
телен план на с. Спанчевци, община
речка, съгласно Заповед №
Вършец, област Монтана на Асоциа235/01.10.2021 г. на директора на
цията по ВиК на обособената теритоОбластна дирекция „Земеделие“,
рия, обслужвана от „Водоснабдяване
гр. Монтана.
и канализация“ ООД, гр. Монтана за
предоставяне за стопанисване, под3. Предоставя за ползване за стопандържане и експлоатация на действаската 2021/2022 г., полски пътища
щия ВиК оператор „ВиК“ ООД, гр.
собственост на община Вършец
Монтана, чрез допълване и/или аквключени
в
Заповед
№
туализиране на приложение № 1 от
232/01.10.2021 г., на Директора на
договора за изпълнение на дейносОбластна дирекция „Земеделие“,
тите по чл.198о, ал.1 от Закона за вогр. Монтана за землището на с.
дите.
Долно Озирово, с което е одобГласували поименно: „за“ – 13 –
рено споразумението по чл.37в,
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ниал.1 от ЗСПЗЗ за това землище и
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
са определени за ползване полВ. Замфиров, И. Замфиров, А. Маските пътища собственост на обджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И.
щина Вършец, попадащи в
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масивите за ползване на съответния ползвател по реда на чл.37в,
ал.16 от Закона за собствеността
и ползване на земеделските земи.
За ползването на пътища ползвателите да заплатят на община
Вършец средното рентно плащане
за землището на с. Долно Озирово, съгласно Заповед №
232/01.10.2021 г., на директора на
Областна дирекция „Земеделие“,
гр. Монтана.

4. Предоставя за ползване за стопанската 2021/2022 г., полски пътища
собственост на община Вършец
включени
в
Заповед
№
231/01.10.2021 г., на директора на
Областна дирекция „Земеделие“,
гр. Монтана за землището на с.
Стояново, с което е одобрено споразумението по чл.37в, ал.1 от
ЗСПЗЗ за това землище и са
определени за ползване полските
пътища, собственост на община
Вършец, попадащи в масивите за
ползване на съответния ползвател
по реда на чл.37в, ал.16 от Закона
за собствеността и ползване на земеделските земи.
За ползването на пътища ползвателите да заплатят на община
Вършец средното рентно плащане
за землището на с. Стояново, съгласно Заповед № 231/01.10.2021
г., на директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Монтана.

5. Предоставя за ползване за стопанската 2021/2022 г., полски пътища
собственост на община Вършец
включени
в
Заповед
№
233/01.10.2021 г., на директора на
Областна дирекция „Земеделие“,
гр. Монтана за землището на с.
Черкаски, с което е одобрено споразумението по чл.37в, ал.1 от
ЗСПЗЗ за това землище и са
определени за ползване полските
пътища, собственост на община
Вършец, попадащи в масивите за
ползване на съответния ползвател
по реда на чл.37в, ал.16 от Закона
за собствеността и ползване на земеделските земи.
За ползването на пътища ползвателите да заплатят на община
Вършец средното рентно плащане
за землището на с. Черкаски, съгласно Заповед № 233/01.10.2021
г., на директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Монтана.

II. Решението да се изпрати на директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Монтана за сведение.

Гласували поименно: „за“ – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
„против“ – няма; „въздържали се“
– няма.
продължава на 5 стр. >>>
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продължава от 4 стр. >>>

РЕШЕНИЕ № 299
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 33 от ЗМСМА
и чл. 75, ал. 1, т. 2 Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата
2019 – 2023 г., по предложение на
вносителя на докладната записка с
Вх. № 288/ 16.11.2021 г., взема решение за отлагане на нейното разглеждане за следващо заседание на
Общински съвет – Вършец.
Гласували: „за“- 13; „против“ –
няма; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 300
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.198е,
ал.5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6
ПОДАВК реши:

Гласува изрични пълномощия на
Петър Ганчев Стефанов – заместниккмет на община Вършец, като законен представител на община Вършец,
които да участва като представител
на общината в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК
Монтана на дата 30.11.2021 г., като:
По т. 1 от дневния ред – да гласува
„ПРОТИВ“ съгласуване на проект на
Бизнес план за развитие на дейността
на „Водоснабдяване и канализация“
ООД Монтана като ВиК оператор за
периода 2022-2026 г., мотиви: липса
на достатъчна информация за разходната част и качеството на водата, несъгласие с прогнозната цена на
водата за периода 2022-2026 г.
По т. 2 от дневния ред – при предлагане, обсъждане и гласуване на въпроси извън горепосочения дневен
ред, представителят на община Вършец да гласува както намери за
добре, съобразно интересите на жителите на община Вършец.

Гласували поименно: „за“ – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
„против“ – няма; „въздържали се“
– няма.

РЕШЕНИЕ № 302
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, отпуска от
собствения си Бюджет 2021 г., § 1098 еднократна финансова помощ в
размер на 300,00 лева на Матей Иванов Матеев.
Гласували поименно: „за“ – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
„против“ – няма; „въздържали се“
– няма.

РЕШЕНИЕ № 301
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, отпуска от
собствения си Бюджет 2021 г., § 1098 еднократна финансова помощ в
размер на 300,00 лева на Мария Младенова Видолова.
Гласували поименно: „за“ – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни- Поради изчерпване на дневния ред,
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, председателят на Общински съвет –
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма- Вършец закри заседанието в 15:40 ч.
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И.
инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
„против“ – няма; „въздържали се“
Председател на
– няма.
Общински съвет – Вършец

КРАСИВИ МАРТЕНИЦИ ОКИЧИХА ВЪРШЕЦ

Свежестта на първомартенския празник вече се усеща във
Вършец. Не само в топлите
слънчеви лъчи, в яркостта на
бялото и червеното в мартениците, но и в красивата външна
украса, изработена с желание,
труд и въображение.
За пореден път екипната работа на децата от ДГ „Слънце“,
първите, вторите, третите и
четвърти класове при СУ
„Иван Вазов“, екипът на Туристически център - Вършец и
Община Вършец създадоха
красота и настроение.

Огромна благодарност на
учителките Таня Иванова и Латинка Миронова от клуб „Минало незабравимо“ при ДГ
„Слънце“, Петя Горанова, Венислава Замфирова, Райна
Първанова, Петя Сълкова, Милена Николова, Галя Петрова,
Бояна Александрова и Валентина Георгиева при СУ „Иван
Вазов“!
Благодарим от сърце за веселото настроение, което с общи
усилия създадохте за гостите и
жителите на община Вършец.
Даниела ЛИЛОВА

ПРАЗНИКА НА ЛОЗАРЯ И ВИНАРЯ ОТБЕЛЯЗАХА ВЪВ ВЪРШЕЦ
Във Вършец избраха най-хубавото домашно вино

Поради извънредната епидемична ситуация, празникът Трифон Зарезан за първи път тази
година се проведе без традиционната концертна програма.
Дегустацията на вината бе извършена предварително на 11
февруари от тричленно жури в
състав: председател – агр. Георги Аврамов и членове – Радослав Радков и Ангел Петров. Не
бяха допускани вина, който са
изкуствено ароматизирани.
В конкурса за най-добро червено и бяло домашно вино бяха

предоставени общо 23 проби,
производство реколта 2021 година, като претендентите при
червените вина бяха 26, а при
белите - 8.
Пред сградата на Общинската
администрация отец Балджиев
отслужи традиционния водосвет и благослови присъстващите.
„Господ здраве да ви дава, за
да можем да бъдем сътворци на
Неговата воля, която е воля божествена. В светата Библия
имаме основание за честване на

този празник. Господ Иисус
Христос сравнява Църквата с
благодатно лозе, а лозовите
пръчки – това са вярващите в
Дядо Боже.“
Кметът Иван Лазаров лично
заряза лозата, посадена до сградата на Общината.
„Позволете ми да ви поздравя
с днешния празник, на който почитаме Св. Трифон. Празникът
е една изконна традиция, която
води началото си още от древните траки и продължава и днес
да бъде един много хубав и по-

читан празник и в християнските традиции. Той е един от
първите пролетни празници.
Традицията повелява да бъде зарязана лозата, да бъде полята с
вино за плодородие, да се събуди за нов живот. Искам да пожелая на всички винари много
вино, на всички лозари - много
грозде и една богата и берекетна
реколта на всички земеделски
производители“, каза Иван Лазаров.
На първо място при червените
вина се класира винопроизводи-

телят Кристиян Крумов, второ
място зае виното на Красимир
Кръстев, а трети се нареди Вася
Андреев.
При белите вина най-високо
беше оценена пробата на Георги
Ерменков, второ е виното на
Красимир Кръстев, а трето – на
Младен Янкулов.
Победителите в конкурса получиха грамоти и парични премии: за І място - 150 лева; ІІ
място - 100 лева и ІІІ място - 50
лева.
Евелина ГЕОРГИЕВА
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Клуб „минало незабравимо“ - поглед към бита и традициите
на предците през призмата на детските очи
В ДГ „Слънце“ – град Вършец любят, тачат и милеят „всичко българско и родно“

14 октомври - Петковден, е
един от големите народни
празници, с който българите
отбелязват края на топлия
сезон и настъпването на зимата.
Точно на този знаменателен
ден през 2021 година, в Детска
градина „Слънце“- град Вършец отваря врати клубът по
интереси, наречен „Минало
незабравимо“. Негови основатели и ръководители са предучилищните педагози Таня
Иванова (учител на І група) и
Латинка Миронова (учител на
ІV група).
„Чуем ли звука на гайда, облечем ли народните носии, зазвънят ли чановете и в душата
нещо трепне, значи България е
в сърцето ни. Успеем ли да
прехвърлим този трепет и у
децата - България ще пребъде!“, споделят двете учителки.
Клубът е мястото, където времето не съществува, а най-важните неща са формите,
цветовете и хармонията. Кол-

кото по-рано се пробуди положителното отношение към
народните празници и обичаи,
толкова по-рано пред децата
ще се открехне една врата към
хубостта, към извора на родолюбие и красота, от който те в
бъде ще могат да черпят с
пълни шепи.
Идеята на клуба е да се ра-

боти за съхраняването на българския фолклор, формирането
на културна идентичност и национална принадлежност.
Екипът Таня Иванова - Латинка Миронова е обединен от

мисията по един непринуден,
желан и естествен начин да се
изгражда ден след ден здрава и
дълбока връзка с родното у нашите деца.
„Искаме да „запалим“ жаждата за любов, уважение, признателност, почитане на
корените и българска гордост
у децата“, споделят ръководи-

телките на клуба.
„Всеки един обряд на старите българи въздига възприятията ни от дребното към
великото, от пошлото към
святото, от временното към
вечното, от прозаичното към
дълбоките тайни на съществуването…
На българина огън му трябва
- от люлката до кръста. Огън
пътя му да озари, с мъдрост да
прозре във времето“, разказват
преподавателките в детската
градина.
„Децата не помнят, защото
тогава не са били родени, но
идеята ни е да ги накараме да
чувстват, да разберат кои са
всъщност, защото някой
техен родственик е оставил
част от себе си. Някой от тях
е обичал топлината на огнището и те също го обичат,
макар да са го виждали само
на снимка. Не им се налага да
ровят в пепелта с ръжен, но
ги влече да го правят. Не са
живели в къща от кирпич, но
им е толкова мило, дори познато...Не са носили на рамото
си менци, пълни с вода, но им
харесва мисълта да го правят.
И на гайда не са свирели, но
сякаш дробовете им се издуват като чуят звука й. Не са
носили везана риза и сукман,
но пък сякаш ги усещат върху
тялото си. Много неща не са
преживели малките дечица, но
ги изживяват сърцата им, когато се пренесат веднъж седмично в клуба по интереси
„Минало незабравимо“, допълва Миронова
И дори навън да е мрачен ден,
седмицата да е едва в началото
си, в клуб „Минало незабравимо“ винаги кипи оживление. Весел детски смях и
приглушено бърборене изпълват битовата стая, създадена с
много любов от талантливите
учителки. Малчуганите, улисани в шарките, творят. С

малки, несигурни пръстчета
рисуват обич.
Огромно е желанието, ентусиазмът и старанието, което
влагат децата при изработването и рисуването на тема-

тични картички за различни
празници (Коледа, Нова година
и др.) Картичката с весела
детска рисунка, българска народна носия, шевица и шарена
черга прави света по-добро
място.
Детските работилници, театрални постановки, приказки и
представления се организират
веднъж в седмицата, всеки път
на различна тема.
Пред малките любознайковци една след друга се разкриват тайните за това, как са
приготвяли хляб в миналото,
как се изработват цървули,
какво представляват глината,
тъкачният стан и много други
интересни неща.
Темите се подбират предварително от ръководителките на
клуба и винаги са посветени на
исторически или традиционно
български празници. Децата
имат възможност да научат за
богатството на българските
традиции и обичаи от различни фолклорни области, да
познават и възпроизвеждат
фолклорните празнични обичаи и ритуали (коледуване, лазаруване, Цветница, кукерски
празници и др.) Те упражняват

и изучават различни техники
на декоративното изкуство, изработвайки картички, мартеници, маски, кукли, участват в
организирането на благотворителни базари и изложби, както
и фолклорни празници.
Вълнението при заниманията
е взаимно: както от страна на
децата, така и на ръководителите на клуба.
„Защото е удоволствие да
мислиш за децата и да работиш с тях. По този начин и
ние поддържаме детското в
себе си. От нас е желанието
да предадем знание на децата,
а ние от тях получаваме добрата емоция от удоволствието им от участието и
получаването на нови неща.
Вярваме в традициите. Вярваме, че те са ни съхранили
като народ хилядолетия
наред. Вярваме още, че пазейки завещаното от предците, можем да съградим
по-добър и по-истински свят
за децата ни. И така, осланяйки се на заветите от ми-

налото, се опитваме да пазим
чистата земя, която сме наследили. Българин не се става българин се раждаш - с
кръвта си, с духа си и така до
края!“, категорични са младите учителки Латинка Миронова и Таня Иванова от ДГ
„Слънце“.
Евелина ГЕОРГИЕВА
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