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ВЪРШЕЦ ЩЕ СИ ПАРТНИРА
С ИСЛАНДСКИ ОБЩИНИ

Общинският съвет във Вършец даде съгласието си Община Вършец да си партнира с
Община
Враца,
Община
Мездра и общините Коупавогюр и Хапнарфьордюр (Исландия) за кандидатстване и
реализиране на проект, свързан
с намаляване изхвърлянето на
вредни емисии във въздуха.
Петте общини кандидатстват
с общо проектно предложение
пред Програма „Опазване на
околната среда и климатични
промени“, финансирана 85% от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и съфинансирана с

15% от българската държава.
Целта на Програмата е да се
повиши капацитетът на общините за оценка на стратегическите им планове и програми по
отношение на планирани и изпълнени дейности, водещи до
намаляване на емисиите на
парникови газове и адаптация
към очакваните неблагоприятни последици от глобалното
изменение на климата. В резултат ще се улесни планирането и
изпълнението на нови стратегически стъпки за въвеждане
на добрите практики за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които те
могат да причинят, уточняват
експерти.
При одобрено финансиране, в
Общинския съвет ще бъде внесено за гласуване Споразумение за партньорство между
петте общини.
Евелина ГЕОРГИЕВА

Вече е подписан Акт № 2 за
откриване на строителна площадка за „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ
„Слънце“ - гр. Вършец“.
Финансирането е на стойност
924 958,01 лева, а средствата
са осигурени от Програмата за
развитие на селските райони, с
договор за предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или
разширяването на всички ви-

100%. Със средствата ще
бъдат направени реконструкция, ремонт и обновяване на
детското заведение, с което да
се подобри средата и достъпът
до качествено образование в
община Вършец.
Ще бъдат ремонтирани основната сграда, включително
част „Паркоустройство и благоустройство“; ще бъде доставено ново оборудване за
детската градина. Изцяло ще
бъде ремонтиран покривът и
помещенията, както и детс-

ЗАПОЧВА РЕМОНТЪТ НА
ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ“

дове малка по мащаби инфраструктура“,
мярка
7
„Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони“
от Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на
селските райони.
Финансирането от ПРСР е

ките площадки в двора.
Така ще бъде създадена подобра, безопасна и комфортна
образователна среда за децата,
ще бъде осигурен равен достъп до качествено предучилищно образование на всички
деца, включително и на тези
със специални образователни
потребности.
Петя ГЕНОВА

www.varshets.bg
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СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ
В ОБЩИНИТЕ БЕРКОВИЦА И ВЪРШЕЦ

Община Берковица проведе
встъпителна пресконференция
за стартиране изпълнението на
проект № BG16M1OP0022.005 -0008 „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините
Берковица и Вършец“, финансиран по процедура №
BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращиинсталации
за
разделно събрани зелени и/или
биоразградими отпадъци“ по
ОП „Околна среда 2014-2020 г.
Събитието се проведе на
23.10.2020 г. в заседателната
зала на Община Берковица. На
пресконференцията присъстваха кметът на община Берковица Димитранка Каменова ,
зам.-кметовете Гергана Антонова, Атанас Георгиев и Спаска
Георгиева, Биляна Стаменова –
секретар на община Берковица,
Милован Жан – председател на
ОбС – Берковица, Петър Стефанов – зам. - кмет на община
Вършец, Илия Леков - предста-

вител на ДЗЗД „Биокомпостер“, Милен Каменов – представител на „Иск Инженеринг“
и „Консултал“ ЕООД, служители на Общинска администрация – Берковица.
Ръководителят на проекта
Ваня Венциславова представи
основните цели на проекта и
запозна аудиторията с предстоящите дейности по проекта,
екипа за управление на проекта
и очакваните резултати от изпълнението му.
Бенефициент по проекта е
Община Берковица, а партньор
е Община Вършец. Стойността

на проекта е 3 732 873.03 лева
.Общата цел на проекта е да се
намали количеството депонирани биоразградими отпадъци,
генерирани на територията на
общините Берковица и Вършец, чрез разделното събиране
и оползотворяване на зелените
битови отпадъци. Тази цел е в
съответствие с йерархията за
управление на отпадъците и с
европейските и националните
цели за поетапно намаляване
на количествата на биоразградимите битови отпадъци, предназначени за депониране.
продължава на 2 стр. >>>

„ЕЛЕКТРОСТАРТ“ РЕАЛИЗИРА УСПЕШНО ПРОГРАМА
ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СВОИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Студентите по специалността „Електроника“ защитиха
дипломните си проекти и получиха бакалавърска степен

24 септември 2020 г. е важен
ден за „Електростарт“ АД.
Преди 4 години компанията се
зае с нелеката задача да изгради
и стартира собствена програма
за обучение на своите служители в образователно-квалификационни степени „Бакалавър“
и „Магистър“ по Електроника,
съвместно с Русенския университет „Ангел Кънчев“.
В продължение на 4 години
„Електростарт“ АД неизменно
подкрепяше служителите си,
изявили желание да надградят
своето образование, като осигури изнесено обучение на територията на компанията,
заплати 80 % от разходите за се-

местриални такси и учебни помагала.
Положените усилия от страна
на нашите студенти и оказаното
съдействие и подкрепа и от
страна на техните преподаватели, бяха възнаградени и

всички успешно положиха защитите на своите дипломни
проекти!
Така „Електростарт“ АД стана
една от малкото български компании, която успешно реализира собствена програма за
обучение на служители в образователно-квалификационна
степен „Бакалавър“.
Пожелаваме на всички много
професионални успехи!
Предстои връчване на дипломите, след което с радост ще
споделим пътя, който всички
изминахме в това иновативно
начинание.
Екипът на
„Електростарт“ АД
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„ЕЛЕКТРОСТАРТ“ АД ДАРИ НА ОБЩИНА
СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА
ВЪРШЕЦ ПЪТЕН СВЕТОДИОДЕН ЗНАК ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ
Ръководени от своите ценОТПАДЪЦИ В ОБЩИНИТЕ БЕРКОВИЦА И ВЪРШЕЦ
ности за отговорност към местната общност, колегите си и
техните семейства, ние от
„Електростарт“ АД се стремим
към постоянно подобряване и
облагородяване на средата, в
която живеем.
В началото на учебната
2020/2021 година, като част от
грижата на компанията за безопасността на малки и големи,
беше направено дарение на Община Вършец под формата на
Пътен соларен знак Д-17, предупреждаващ за пешеходната
пътека между ул. „Дончо Станчев“ и ул. „Серафим Георгиев“.
Вярваме, че чрез светлината
можем да направим света около
себе си по-добър и да допринесем за общата безопасност на
пътя.
Екипът на
„Електростарт“ АД

продължава от 1 стр. >>>
Проектът допринася и за подобряване на ресурсната ефективност, като в резултат от
инвестицията отпадъкът ще се
превръща в ресурс – компост.
Специфичната цел на проекта е да се осигури необходимата
инфраструктура
за
разделно събиране и оползотворяване на зелените и/или
биоразградими битови отпадъци в общините.
По проекта ще бъде изградена компостираща инсталация
за
зелени
и/или

биоразградими отпадъци с капацитет 3696 т/г, която ще бъде
разположена на територията
на община Берковица.
В рамките на проекта ще
бъде осигурена и необходимата техника за въвеждане на
системата за разделно събиране и транспортиране до компостиращата инсталация на
зелените биоотпадъци в община Берковица и община
Вършец.
Социално-икономическите
ползи от изпълнение на проекта са насочени към подобря-

ване на качеството на околната
среда за жителите в двете общини, а и в Регион за управление на отпадъците Монтана,
чрез намаляване на свързаните
с депонирането на отпадъци
вредни емисии; предоставяне
на нов тип услуга относно отпадъците на жителите и бизнеса в общините и на
висококачествен компост.
Ще бъдат разкрити и нови работни места, необходими за
експлоатация на изградената
инфраструктура.
Спас ЗАРЧЕВ

Всеки празник си има своя
прелест и духовна красота, носейки в себе си някакво послание.
Един такъв празник е Международният ден на възрастните хора, който се празнува
всяка година на 1 октомври.Празник, който ни връща
в спомените за отминалата
младост и ни навява носталгия, но и надежда, че няма да
бъдем изоставени и забравени
от държавата и от нашите
деца.
Поколението на сегашните
пенсионери е расло и живяло
в години тежки и бурни,
стръмни пътища е извървяло и
често
пъти
недоспало.
Строило пътища, заводи, училища, болници, работило на
полето до късни доби, без
умора.
Животът ни е като сериал –
минава бързо, неусетно и само
бръчките и старческите петна
по лицето и ръцете, и косите
побелели, оставят белезите на
отминалите дни.
Колко върхове преминахме,
колко радости, вълнения, тъга
и мъка на плещите си понесохме, но не се огънахме и уплашихме!
А днес на празника наш със
сребърни кичури в косите, с
очи, застарели от времето, но
с гордо вдигнати глави и с
приповдигнато настроение,
ние, членовете на пенсионерски клуб „Чинари“ посрещнахме тържествено нашия
празник, посветен на възрастните хора.
С много музика, танци, забавления и веселие бе открито
тържеството, обединено от
идеята за силата на ценностите, приятелства, обмяна на
идеи и опит.
Традиционно гости на празника ни бяха членовете на ПК
„Клисура“ – с. Бързия с председател Бориска Гълъбова, ПК
„Златица“ – с. Гаганица с
председател Антоанета Кръстева и пенсионерския клуб
при с. Слатина с председател

Владимир Георгиев.
Истинско изкуство е да
умееш да живееш със старостта, ето защо нашият девиз
е: „Дълго да живеем, бавно да
стареем!“ Ние сме пример за
нашите наследници със своите
съвети, опит и житейска мъдрост, а празникът ни е един
прекрасен миг от живота, с
много радост и усмивки.
Настроените ни се допълваше от празнично украсената
зала на ресторант „Тинтява“ ,
дело на Даниела Лилова, която
не веднъж е помагала на клуба
ни.
Приветствия и пожелания
отправиха председателят на
ПК „Чинари“ Савка Серафимова, като домакин на празника и председателите на
сродните клубове от Бързия,
Гаганица и Слатина. Размениха се цветя и подаръци.
В знак на признателност,
уважение и обич към възрастните хора бе прочетен поздравителен адрес от името на
кмета на община Вършец

инж. Иван Лазаров.
Гост на тържеството ни беше
Светла Вангелова – директор
на НУ „В. Левски“ – гр. Вършец. Сред нас бе и най-възрастният член на клуба ни
Райна Симова, на която пожелаваме още дълги години да е
все така действена и активна,
и да празнува и се весели заедно с нас!
С песни в изпълнение на групата при ПК „Чинари“ бяха
поздравени всички присъстващи. Лили Иванова ни представи
свое
авторско
стихотворение, посветено на
празника.
Празникът отмина, но дните
и животът ни продължават.
Колкото и да ни е трудно и
тежко, трябва да се усмихваме
и да търсим доброто около
нас.
Да си пожелаем да живеем
сега, днес и утре!
Не казвайте, че всичко отлетя
– нима наесен не цъфтят
цветя?
Ева ДИМОВА

МЪДРОСТТА НА ЕСЕНТА

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРИМА СЪДЕБНИ
ЗАСЕДАТЕЛИ ОТ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА
КВОТАТА НА РАЙОНЕН СЪД – БЕРКОВИЦА,
МАНДАТ 2020 – 2024 ГОДИНА

Общински съвет – Вършец,
на основание чл. 68, ал. 1, във
връзка с чл. 68е от Закона за
съдебната власт, писмо вх. №
263/ 28.09.2020 г. на Председателя на Окръжен съд – Монтана и свое Решение № 165 от
Протокол № 14 от 29.10.2020
г., обявява откриването на процедура за определяне на 3 съдебни заседатели от община
Вършец за попълване на квотата на Районен съд – Берковица.
Процедурата за избор на съдебен заседател да бъде проведена при спазване на следните
правила:
І. Кандидатите за съдебни заседатели подават в деловодството на Общински съвет –
Вършец, в сградата на Общинска администрация Вършец,
бул. „България“ № 10, всеки
работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
изискуемите от закона документи, съгласно чл. 68, ал. 3 от
Закона за съдебната власт, в
срок до 16.11.2020 г., както
следва:
1.Подробна автобиография,
подписана от кандидата;
2.Нотариално заверено копие
от диплома за завършено образование;

3.Свидетелство за съдимост,
издадено за кандидатстване за
съдебен заседател;
4.Медицинско удостоверение, че лицето не страда от
психическо заболяване;
5.Данни за контакт на две
лица, към които общинските
съвети да се обръщат за препоръки;
6.Мотивационно писмо;
7.Писмено съгласие;
8.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
9.Документ за извършена
проверка по реда на Закона за
достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българска народна
армия, ако са родени преди 16
юли 1973 г.
ІІ. Подадените документи от
кандидатите ще бъдат разгледани от временна комисия,
определена в т.V от Решение
№ 165, Протокол № 10 от
29.10.2020 г. на Общински
съвет – Вършец, която ще извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни
заседатели и ще изготви доклад от работата си.

Във връзка с усложняващата
се епидемиологична обстановка поради COVID-19 и съгласно
Заповед
№
402/26.10.2020 г. на кмета на об-

щина Вършец инж. Иван Лазаров, считано от 26.10.2020 г. се
преустановяват посещенията на
пенсионерските клубове на територията на община Вършец.

ПРЕУСТАНОВЯВАТ СЕ ПОСЕЩЕНИЯТА НА ПЕНСИОНЕРСКИТЕ
КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
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Днес, 30.06.2020 г. (вторник) от 10:00 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 11 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: инж.
Иван Лазаров – кмет на община Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция „СА“.
Заседанието беше открито и ръководено от
инж. Анатоли Димитров – председател на общински съвет - Вършец.

Промяна в кворума. Влиза Благовест
Христов.
Общо 12 общински съветници.

Председателят на общински съвет Вършец
инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57,
ал. 1, ал. 2 т. 2 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 –
2023 г. предложи следните допълнения в дневния ред:
1. Включване на Докладна записка вх. № 186/
29.06.2020 г. като точка 8-ма от дневния ред на
заседанието.
Общият брой точки в дневният ред стават
9.
Гласували: „за“- 12; „против“ – няма;
„въздържали се“ – няма.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 173/ 19.06.2020 г. относно ползване на част от предоставения
трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за извършване на
разходи от Общината за изпълнение на противоепидемичните мерки на територията на общината по чл. 63 от закона за здравето.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 174/ 19.06.2020 г. относно актуализиране на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2020 г..
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 175/ 19.06.2020 г. относно вземане на решение от Общински съвет
– Вършец за провеждане на публичен търг с
явно наддаване за учредяване право на строеж
/суперфиция/ в поземлен имот с идентификатор 12961.421.98 по КК и КР на гр. Вършец, в
изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2020 г. на община Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 177/ 24.06.2020 г. относно разглеждане на заявление вх.№ 94 00 1330/15.06.2020 г. от Димитър Найденов Груев
гр.София,. жк“Красно село“, кв. „Борово“,
бл.223, вх.“Д“, ап.144 с искане за разрешаване
на изработване на ПУП с цел промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 68179.30.153 от КК и КР на с. Спанчевци
общ. Вършец (имот извън регулацията на с.
Спанчевци общ.Вършец) с ново предназначение „за ваканционно селище с къмпинг, басейн,
заведение за обществено хранене и фотоволтаична инсталация“
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 176/ 19.06.2020 г. относно вземане на решение от Общински съвет
– Вършец за приемане на нова Наредба за
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определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Вършец по чл. 9 от ЗМДТ.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение Докладна записка с вх. № 178/ 24.06.2020 г. относно вземане на решение за определяне на
представител на Община Вършец в свиканото
за 31.07.2020 г. редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД Монтана, гласуване на изрични пълномощия на
същия, неговите позиции и мандат.
Докладва: д-р Румяна Дамянова – председател на ПК по ЗСПЕ

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 179/ 24.06.2020 г. относно вземане на решение за отпускане на
финансова помощ по молба с Вх. № 164/
09.06.2020 г.
Докладва: Иван Андров – председател на
ПК по АОНУОРСГПБ
8. Разглеждане и вземане на решение Докладна записка с вх. № 178/ 24.06.2020 г. относно вземане на решение от Общински съвет
– Вършец за предоставяне на средства за покриване на пътните разходи и част от допълнителните такива за едноседмичен летен лагер в
с. Равда на духов оркестър „Дефилир“ и мажоретните състави при СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
9. Изказвания, питания и становища.

Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация за мандата
2019 – 2023 г., дневния ред бе приет единодушно:
Гласували: „за“- 12; „против“ – няма;
„въздържали се“ – няма;
Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ № 122
Общински съвет – Вършец, на основание чл.
21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 39 от преходните и заключителни разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за
здравето, чл. 125, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси и писмо на МФ изх. № ФО23/ 01.06.2020 г., дава съгласието си 15 000 лв.
от предоставеният до 20 януари 2020 г. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване
на общински пътища по чл. 53, ал. 4 от Закона
за държавния бюджет на Република България
да бъде ползван за извършване на разходи за
изпълнение на противоепидемични мерки на
територията на общината по чл. 63 от Закона за
здравето. Извършените разходи във връзка с
мерките за предотвратяванe разпространението
на COVID- 19 да се отчитат съгласно функционалното им предназначение.
Упълномощава кмета на общината, съгласно
чл. 125, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси да извърши необходимите вътрешни
промени по бюджета на община Вършец за
2020 г.
Гласували поименно: „за“ – 12 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма;
Промяна в кворума. Влиза Атанас Маджарски.
Общо 13 общински съветници.

РЕШЕНИЕ № 123
Общински съвет – Вършец, на основание чл.
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и
чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:
1. Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2020 г. в частта раздел III. Описание на недвижимите имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем и за продажба през 2020

г. , както следва:
1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти общинска
собственост през 2020 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
12961.421.69 /дванадесет хиляди деветстотин
шестдесет и едно, точка четиристотин двадесет
и едно, точка шестдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед РД-18-44/17.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: град Вършец, община Вършец,
област Монтана, ул. „Трета“ № 7, площ на
имота: 420 кв.м. /четиристотин и двадесет
кв.м/, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м), номер на предходен
план: 510. Продажна цена на имота съгласно
пазарната оценка.
2. Промяната на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2020 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 2020 г. 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
2020 г.
Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „против“ –
няма; „въздържали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 124
Общински съвет – Вършец, на основание чл.
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37, ал. 1 от Закона
за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с
чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост /НРПУРОС/ на община Вършец и
чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец, взема
решение за провеждане на публичен търг с
явно наддаване, за учредяване право на строеж
/суперфиция/, върху следния недвижим имот:
- 40 кв.м /четиридесет кв.м./ от поземлен
имот с идентификатор 12961.421.98 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и едно точка деветдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
РД-18-44/17.08.2006 г. на Изпълнителен директор на АК, адрес на поземления имот: гр. Вършец, ул. „Пета“ № 13, площ на имота: 575 кв.м.
/петстотин седемдесет и пет кв.м./, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м.), номер на предходен план: 563, /Акт
за частна общинска собственост №
751/14.05.2019 г./.
Първоначална тръжна цена за учредяване
право на строеж /суперфиция/ – съгласно пазарната оценка.
Цена на тръжната документация - 50 лв.
Депозит за участие в търга - 30 % от първоначалната тръжна цена за учредяване право на
стоеж /суперфиция/.
Стъпка за наддаване - 5 % върху първоначалната тръжна цена за учредяване право на стоеж
/суперфиция/.
Задължава кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора
„Търгове“ от Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община
Вършец и да сключи договор за учредено право
на строеж /суперфиция/ за частта от недвижимия имот, след заплащане на сумата за учреденото право на стоеж от спечелилия търга
участник.
Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „против“ –
няма; „въздържали се“ – няма;
РЕШЕНИЕ № 125
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ
21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, разрешава изработване на проект за подробен
устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за захранване на имота с ел.
енергия и вода с цел промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор
68179.30.153 от КК и КР на с. Спанчевци общ.
Вършец с ново предназначение „за ваканционно селище с къмпинг, басейн, заведение за
обществено хранене и фотоволтаична инсталация“.
Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „против“ –
няма; „въздържали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 126
I. Общински съвет – Вършец, на основание
чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и
чл. 9 от Закона за местните данъци и такси
/ЗМДТ/, приема нова Наредба за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Вършец,
по чл. 9 от ЗМДТ.
II. Наредбата влиза в сила от 01.07.2020 г., и
отменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Вършец, по чл. 9 от
ЗМДТ, приета с Решение № 87 по Протокол
№10/29.03.2012 г. изменена и допълнена с Решение № 100 по Протокол №14/ 08.06.2012 г.;
допълнена с Решение № 136 по Протокол №16/
31.07.2012г., изменена и допълнена с Решение
№277 по Протокол №28/ 19.04.2013 г.и изменена; допълнена с Решение № 437 по Протокол
№42/ 05.03.2014 г.; изменена с Решение №501
по Протокол №47/ 10.07.2014г, изменена и допълнена с Решение № 631 по Протокол № 60/
02.04.2015 г. и изменена и допълнена с Решение № 227 по Протокол №10/ 31.05.2016 г. , изменена с Решение № 415 от Протокол № 29/
25.05.2017 г., изменена с Решение № 489 от
Протокол № 36/ 24.11.2017 г., изменена с Решение № 594 от Протокол № 44/ 25.06.2018г. и
изменена с Решение № 680 по Протокол № 51/
31.01.2019г.на Общински съвет – Вършец.
III. Задължава кмета на община Вършец в 7 дневен срок от датата на приемане на настоящото решение да публикува в сайта на община
Вършец приетата Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Вършец, по
чл. 9 от ЗМДТ.
Гласували поименно: „за“ – 9 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров,
Б. Христов, Н. Томов; „против“ – 1 - Г. Найденов; „въздържали се“ – 3 - А. Маджарски, Л.
Симова, И. Цветанов;

РЕШЕНИЕ № 127
Общински съвет – Вършец, на основание чл.
21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, т.
9 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет Вършец, неговите комисии
и взаимодействието му с общинска администрация за мандата 2019-2023 г. и чл. 12, ал. 1 и
чл. 33 от Наредба за упражняване правата
върху общинската част от капитала на търговските дружества с общинско участие, за участието на Общината в граждански дружества и
сдружения с нестопанска цел реши:
Гласува изрични пълномощия на д-р Румяна
Трифонова Дамянова – общински съветник в
Общински съвет – Вършец, която да участва
като представител на общината в редовното
общо събрание на акционерите в органите на
управление на дружество с Общинско участие
МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев „ АД гр. Монтана
на 31.07.2020 год. При невъзможност за участие се замества от г-н Ивайло Величков Цветанов - общински съветник в Общински съвет –
Вършец, като:
По т.1 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на доклада на съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2019 г.
По т.2 от дневния ред – да гласува „ЗА“ одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 год., заверен от
регистрирания одитор.
По т.3 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на консолидирания доклад за дейността
за 2019 г.
продължава на 4 стр. >>>
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По т.4 от дневния ред – да гласува „ЗА“ одобряване на консолидирания годишен финансов
отчет за 2019 год., заверен от регистрирания
одитор.
По т.5 от дневния ред – да гласува „ЗА“ разпределяне на печалбата на дружеството за 2019
год.
По т.6 от дневния ред – да гласува „ЗА“ освобождаване от отговорност членовете на Съвета
на директорите за дейността им през 2019 г.
По т.7 от дневния ред – да гласува „ЗА“ избиране и назначаване на предложения регистриран одитор за 2020 г.
По т.8 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приема предложената промяна в състава на съвета
на директорите.
По т.9 от дневния ред – да гласува „ЗА“
определя тригодишен мандат на новоизбрания
съвет на директорите.
По т.10 от дневния ред – да гласува „ЗА“
определяне на възнаграждението на членовете

на Съвета на директорите, на които няма да
бъде възложено управлението, да бъде в размер
на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния
размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния
месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г.
за условията и реда за провеждане на конкурси
за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като
членовете на Съвета на директорите, на които
не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите, в
които това не противоречи на императивните
разпоредби на нормативен акт.
По т. 11 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на предложената промяна в капитала на
дружеството.
По т. 12 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на предложената промяна в Устава на
дружеството.
Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А.

Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „против“ –
няма; „въздържали се“ – няма;

Днес, 29.07.2020 г. (сряда) от 10:00 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.

бюджета на общината“ .
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

относно предложение за вземане на решение
от Общински съвет – Вършец по реда на чл.
36, ал.1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда
на придобиване, управление и разпореждане
с общинска собственост на община Вършец
за прекратяване на съсобственост на поземлен имот № 501.524 за които е образувано
УПИ II, кв. 28 по действащият регулационен
план на с.Спанчевци, съсобственост на
Милка Георгиева Еленкова и община Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община 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: инж.
Иван Лазаров – 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. № 203/ 20.07.2020 г.
относно отчет на кмета на община Вършец за
изпълнение на решенията на Общински
съвет – Вършец за периода 01.01.2020 г. до
30.06.2020 г.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 211/ 20.07.2020 г.
относно разглеждане на Заповед № АК-047/13.07.2020 г. на областен управител на област Монтана и предложение за вземане на
решение от Общински съвет – Вършец за отменяне на Решение № 123 от Протокол № 9
от 30.06.2020 г. на Общински съвет – Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 204/ 20.07.2020 г.
относно вземане на решение за издаване на
Записи на заповед в полза на ДФ „Земеделие“
– Разплащателна агенция, обезпечаващи
авансовото плащане и плащането на данък
върху добавената стойност (ДДС) към авансово плащане по Административен договор
№
BG06RDNP001-7.004-0014-C01
от
14.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Програмата за развитие
на селските райони (ПРСР) за периода 20142020 г. за проект: „Реконструкция, ремонт
и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, финансиран по Процедура чрез подбор
на проектни предложения по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, № BG06RDNP001-7.004
ДЕТСКА ГРАДИНА „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с
местно значение в селските райони, която
включва детска градина, финансирана чрез

РЕШЕНИЕ № 128
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 за 2020 г. §
10-98 еднократна финансова помощ в размер от
200.00 лева на Снежана Иванова Денчева.
Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „против“ –
няма; „въздържали се“ – няма;

П Р О Т О К О Л № 10

4. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 205/ 20.07.2020 г.
относно вземане на решение за издаване на
Записи на заповед в полза на ДФ „Земеделие“
– Разплащателна агенция, обезпечаващи
авансовото плащане и плащането на данък
върху добавената стойност (ДДС) към авансово плащане по Административен договор
№
BG06RDNP001-7.007-0038-C01/
14.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Програмата за развитие
на селските райони (ПРСР) за периода 20142020 г. за проект: „Ремонт и обновяване на
спортна инфраструктура в гр. Вършец“,
финансиран по Процедура чрез подбор на
проектни предложения BG06RDNP001-7.007
- Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“, подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец
5. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 206/ 20.07.2020 г.
относно разглеждане на докладна записка вх.
№ 3300-977/24.06.2020 г., от д-р Веселин Петков – управител на „Медицински център –
Вършец“ ЕООД, относно предложение за вземане на решение от Общински съвет – Вършец за предоставяне за безвъзмездно
ползване на кабинети 307 и 308 от сградата
на медицинския център, на „Център за обществена подкрепа – Раковица“, гр. Берковица.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 193/ 08.07.2020 г.
относно разглеждане на заявление с вх.№ 70
00- 446/ 07.07.2020 г. от „МОНТ 7
АГРО“ЕООД от гр. Монтана ул. „Драган
Цанков“№12 с представител Сашка Митова
Младенова, с искане за разрешаване на изработване на ПУП с цел обединение на п.и.
68179.28.77 и п.и. 58179.28.116 по КК и КР
на с. Спанчевци общ. Вършец с промяна на
предназначението им в съответствие с инвестиционните намерения на възложителя.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 212/ 20.07.2020 г.
относно предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община
Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец
8. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 210/ 20.07.2020 г.

РЕШЕНИЕ № 129
Общински съвет – Вършец на основание чл.

9. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 209/ 20.07.2020 г.
относно вземане на решение за актуализиране на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец, както и
приемане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на части от имоти публична общинска
собственост на община Вършец, за поставяне
на един преместваем търговски обект по чл.
56 от ЗУТ и три места за поставяне на кафеавтомати в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост за 2020 г. на община
Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

10. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 208/ 20.07.2020 г
относно вземане на решение за провеждане
на публичен търг с явно наддаване на основание чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, чл. 103 и чл.
104 от ППЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и
НУРПТК на община Вършец, за отдаване под
наем на недвижими имоти, земеделски земи с
НТП пасища, мери и ливади на собственици
на пасищни селскостопански животни и на
лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние по ред, определен в ППЗСПЗЗ.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец
11. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 207/ 20.07.2020 г
относно 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
община Вършец

12. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 213/ 22.07.2020 г.
относно докладна записка с Вх. № 185/
26.06.2020 г. от Д-р Веселин Петков Петков –
управител на „Медицински център – Вършец“ ЕООД.
Докладва: Д-р Румяна Дамянова – председател на ПК по ЗСДЕ

13. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 214/ 22.07.2020 г.
относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ
21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,, отпуска от собственият си бюджет, § 10-98 сумата
от 1500 лв. за покриване на пътните разходи и
част от допълнителните такива за летен лагер
в с. Равда на оркестър „Дефилир“ и мажоретните състави при СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец.
Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „против“ –
няма; „въздържали се“ – няма;
Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец
закри заседанието в 10:50 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на
Общински съвет – Вършец

2020 г. на спортните дружества, сдруженията
с нестопанска цел регистрирани на територията на община Вършец за второто полугодие на 2020 г.
Докладва: Адрияна Николова – председател на ПК по ОКМДС
14. Изказвания, питания и становища.
Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
за мандата 2019 – 2023 г., дневния ред бе
приет единодушно:
Гласували: „за“- 13; „против“ – няма;
„въздържали се“ – няма;

Общински съвет – Вършец прие следните
решения
:
РЕШЕНИЕ № 130
Общински съвет – Вършец на основание чл.
21, ал. 1, т. 24 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, приема за
сведение отчет на кмета на община Вършец,
за изпълнение на решенията на Общински
съвет – Вършец за периода от 01.01.2020 г. до
30.06.2020 г.
Гласували поименно: „за“ – 13; „против“
– няма; „въздържали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 131
Общински съвет – Вършец на основание чл.
21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , отменя свое
Решение № 123 от Протокол № 9 от
30.06.2020 г.
Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов,
И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 132
Относно: Издаване на запис на заповед от
община Вършец в полза на ДФ „Земеделие“ –
Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор
№
BG06RDNP001-7.004-0014-C01
от
14.05.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за
развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. за проект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“
– гр. Вършец“, финансиран по Процедура
чрез подбор на проектни предложения по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, № BG06RDNP0017.004 ДЕТСКА ГРАДИНА „Реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с
местно значение в селските райони, която
включва детска градина, финансирана чрез
бюджета на общината“, сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.
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5

продължава от 4 стр. >>>

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Адмидоговор
№
нистративен
BG06RDNP001-7.004-0014-C01 от 14.05.2019 г.
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. за проект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на
ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, финансиран по
Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони“, №
BG06RDNP001-7.004 ДЕТСКА ГРАДИНА „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане
на
общинска
образователна
инфраструктура с местно значение в селските
райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“, сключен
между Община Вършец и ДФ „Земеделие“ –
Разплащателна агенция, седалище и адрес на
управление гр. София, бул. „Цар Борис III“ №
136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор Васил
Георгиев Грудев,

Общинският съвет - Вършец
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Вършец да
подпише Запис на заповед, без протест и без
разноски, платима на предявяване в полза на
ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция в размер на 462 788,00 лева (четиристотин шестдесет и две хиляди седемстотин осемдесет и
осем лева и нула стотинки), за обезпечаване
на 100 % от заявения размер на авансовото плащане по Административен договор №
BG06RDNP001-7.004-0014-C01 от 14.05.2019 г.
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. за проект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на
ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, финансиран по
Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони“, №
BG06RDNP001-7.004 ДЕТСКА ГРАДИНА „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане
на
общинска
образователна
инфраструктура с местно значение в селските
райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“, сключен
между Община Вършец и ДФ „Земеделие“ –
Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на община Вършец да подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.004-0014-C01 от
14.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.
Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „против“ – няма;
„въздържали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 133
Относно: Издаване на запис на заповед от община Вършец в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на
данък върху добавената стойност (ДДС) към
авансово плащане по Административен договор
№
BG06RDNP001-7.004-0014-C01
от
14.05.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Програмата за развитие на
селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г.
за проект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, финансиран по Процедура чрез подбор на проектни
предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, №
BG06RDNP001-7.004 ДЕТСКА ГРАДИНА „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане
на
общинска
образователна
инфраструктура с местно значение в селските
райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“, сключен
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между Община Вършец и ДФ „Земеделие“ –
Разплащателна агенция.
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Адмидоговор
№
нистративен
BG06RDNP001-7.004-0014-C01 от 14.05.2019
г., за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. за проект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на
ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, финансиран по
Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони“, №
BG06RDNP001-7.004 ДЕТСКА ГРАДИНА „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане
на
общинска
образователна
инфраструктура с местно значение в селските
райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“, сключен
между Община Вършец и ДФ „Земеделие“ –
Разплащателна агенция, седалище и адрес на
управление гр. София, бул. „Цар Борис III“
№136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от Изпълнителния директор
Васил Георгиев Грудев,

Общинският съвет - Вършец
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на Община Вършец
да подпише Запис на заповед, без протест и без
разноски, платима на предявяване в полза на
ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция в размер на 92 557,60 лева (деветдесет и две хиляди
петстотин петдесет и седем лева и шестдесет
стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на разходите за ДДС към авансовото
плащане по Административен договор №
BG06RDNP001-7.004-0014-C01 от 14.05.2019 г.
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. за проект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на
ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, финансиран по
Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони“, №
BG06RDNP001-7.004 ДЕТСКА ГРАДИНА „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане
на
общинска
образователна
инфраструктура с местно значение в селските
райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“, сключен
между Община Вършец и ДФ „Земеделие“ –
Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на община Вършец да подготви необходимите документи за получаване
на плащане на данък върху добавената стойност
(ДДС) към авансовото плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.004-0014C01 от 14.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ
„Земеделие“ – Разплащателна агенция
Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „против“ – няма;
„въздържали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 134
Относно: Издаване на запис на заповед от община Вършец в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово
плащане по Административен договор №
BG06RDNP001-7.007-0038-C01/14.05.2019 г.,
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. за проект: „Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в гр. Вършец“, финансиран по
Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане,
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“, подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“, сключен между Община Вършец и ДФ
„Земеделие“ – Разплащателна агенция.
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуп-

равление и местната администрация и Административен договор № BG06RDNP001-7.0070038-C01/14.05.2019 г. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Програмата
за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. за проект: „Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в гр.
Вършец“, финансиран по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP0017.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“,
сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, седалище и
адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис
III“ № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от Изпълнителния директор
Васил Георгиев Грудев,

Общинският съвет - Вършец
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Вършец да
подпише Запис на заповед, без протест и без
разноски, платима на предявяване в полза на
ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция в размер на 46 658,00 лева (четиридесет и шест хиляди шестстотин петдесет и осем лева и нула
стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансовото плащане по Административен
договор
№
BG06RDNP001-7.007-0038-C01/14.05.2019 г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. за проект: „Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в гр. Вършец“, финансиран по
Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане,
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“, подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“, сключен между Община Вършец и ДФ
„Земеделие“ – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на община Вършец да подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане по Административен договор
BG06RDNP001-7.007-0038C01/14.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ
„Земеделие“ – Разплащателна агенция.
Промяна в кворума. Илиза Георги Найденов.
Общо 12 общински съветници.
Промяна в кворума. Влиза Георги Найденов.
Общо 13 общински съветници.

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

РЕШЕНИЕ № 135
Относно: Издаване на запис на заповед от община Вършец в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на
данък върху добавената стойност (ДДС) към
авансово плащане по Административен договор
№ BG06RDNP001-7.007-0038-C01/14.05.2019
г., за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. за проект: „Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в гр. Вършец“, финансиран по
Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане,
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“, подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“, сключен между Община Вършец и ДФ
„Земеделие“ – Разплащателна агенция.
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Административен
договор
№
BG06RDNP001-7.007-0038-C01/14.05.2019 г. за
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предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. за проект: „Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в гр. Вършец“, финансиран по
Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане,
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“, подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“, сключен между Община Вършец и ДФ
„Земеделие“ – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул.
„Цар Борис III“ №136, ЕИК по БУЛСТАТ
121100421, идентификационен номер по ДДС
№ BG121100421, представляван от Изпълнителния директор Васил Георгиев Грудев,

Общинският съвет - Вършец
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на Община Вършец
да подпише Запис на заповед, без протест и без
разноски, платима на предявяване в полза на
ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция в размер на 9 331,60 лева (девет хиляди триста
тридесет и един лева и шестдесет стотинки),
за обезпечаване на 100 % от заявения размер на
разходите за ДДС към авансовото плащане по
Административен договор № BG06RDNP0017.007-0038-C01/14.05.2019 г., за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за
периода 2014-2020 г. за проект: „Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в гр.
Вършец“, финансиран по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP0017.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“,
сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на община Вършец да подготви необходимите документи за получаване
на плащане на данък върху добавената стойност
(ДДС) към авансовото плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0038C01/14.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ
„Земеделие“ – Разплащателна агенция.
Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „против“ – няма;
„въздържали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 136
Общински съвет – Вършец, на основание чл.
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от Закона
за общинската собственост и чл. 17, т. 16 и чл.
27, ал. 1 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества с общинско участие, за
участието на общината в гражданските дружества и в сдруженията с нестопанска цел на
община Вършец, предоставя за безвъзмездно
право на ползване за срок от 3 календарни години на „Център за обществена подкрепа – Раковица“, ЕИК 0003200559 0362, със седалище и
адрес на управление: град Берковица, община
Берковица, област Монтана, ул. „Първи май“ №
1, кабинет № 307, с площ 20 кв.м. и кабинет №
308, с площ 20 кв.м., находящи се на етаж 3 в
сградата на „Медицински център – Вършец“, с
административен адрес: гр. Вършец, бул. „България“ № 2.
Задължава управителя на „Медицински център – Вършец“ ЕООД, ЕИК 111046509, със седалище и адрес на управление: гр. Вършец
3540, бул. „България“ № 2 да сключи договор за
предоставяне за безвъзмездно право на ползване на цитираните два кабинета с „Център за
обществена подкрепа – Раковица“, ЕИК
0003200559 0362, със седалище и адрес на управление: гр. Берковица, община Берковица, област Монтана, ул. „Първи май“ № 1.
Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „против“ – няма;
„въздържали се“ – няма;
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КУРБАН ЗА ЗДРАВЕ В ДОЛНА СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
Световният ден на възрастБЕЛА РЕЧКА НА ДИМИТРОВДЕН ните
хора – 1 октомври се пре-

Димитровден е християнски
празник, на които Българската
православна църква почита паметта на Свети Великомъченик
Димитрий Мироточиви.

В народния календар този празник бележи поврата в годишното
време и началото на зимата. Според поверията ,в полунощ срещу
празника небето се отваря, след
което се очаква и първият сняг.
Светецът се смята за покровител
на зимата, студа и снега.
На 26 октомври храмът „Свети
Димитър“ в с. Д. Б. речка отбеляза патронния си празник.
Гости на събитието бяха кметът
на община Вършец инж. Иван

Лазаров, зам.-кметът на общината Петър Стефанов, секретарят
на общината инж. Даниела Тодорова, кметът на с. Долно Озирово Ангел Петров и кметът на
с. Спанчевци Емил Иванов.
Енорийският свещеник отец
Красимир отслужи Света литургия и освети традиционния курбан за здраве и берекет.
Агнето за курбана беше осигурено от инж. Иван Лазаров - кмет
на община Вършец. Миряните се
събраха на обща трапеза в двора
на църквата, а някои си взеха за
вкъщи от осветената чорба.
Спас ЗАРЧЕВ

върна в истински празник за
пенсионерите от клуб „Козница“ – гр. Вършец.
За пореден път ресторант
„Тинтява“ посрещна възрастните членовете на нашия клуб.
Залата се изпълни с радостно
възбудени, светнали в слънчеви
усмивки лица.
Идваха, празнично пременени, взаимно се поздравяваха
с пожелания за здраве и още
много години да празнуваме заедно.
Организаторите, начело с
председателката на клуба Цеца
Антонова, се бяха погрижили
за всичко, за да се почувстваме
спокойно, уютно и весело, за
което много им благодарим!
Благодарим и на грижовния
персонал на заведението за

Б Л А Г ОД А Р Н О С Т

Изказвам огромната си благодарност към младите колеги от
Театрална формация „Медека“
– гр. Вършец, в лицето на Даниела Лилова, Благовест Драгиев и Спас Зарчев, които се
отзоваха на моя молба и ми по-

могнаха в труден за мен момент.
Благодаря им за отзивчивостта
и човещината! Това са хора с големи сърца!
Бъдете живи и здрави, мили
приятели!
Елена ЙОНЧЕВА

празничното меню и любезното
обслужване!
Гости на тържеството ни бяха
пенсионерите от клуб „Детелина“ – гр. Оряхово. Като домакини ги посрещнахме както
повелява традицията – с питка
и мед, с бонбони, с красивата
усмивка и сърдечното „Добре
дошли!“ на пременената в народна носия Лили.
С тържествени и емоционални слова, трогателно, както
само тя умее, Цеца Антонова
откри празника и поздрави гостите и всички присъстващи.
Председателката на пенсионерския клуб в гр. Оряхово също
поднесе поздравления от името
на членовете, размениха се
топли думи, цветя и пожелания
между двата сродни клуба.
Желан гост на тържеството ни
беше отец Петко Балджиев. С

божествени слова, благопожелания и „На многая лета“ той
поздрави всички възрастни
хора и техните близки. Покланяме се и му благодарим от
сърце!
Маргарита и Иво от дуо „Меджик“ с музикалните си изпълнения ни доставиха много
положителни емоции и прекрасно настроение. Извиха се
кръшни хора и буйни танци.
С художествени изпълнения в
празничната ни програма се
включиха Сперка Михайлова,
Йорданка Гуцина, дуетът Гергана Ерменкова и Мария Димитрова.
Веселихме се от душа и
сърце. Всички почувствахме
колко ни е нужно общуването.
Да си пожелаем нови и животворни срещи!
Мария ДИМИТРОВА

„БОКСЪТ УЧИ НА ДИСЦИПЛИНА, СПОКОЙСТВИЕ И ТЪРПЕНИЕ“
С Иван Тодоров от Вършец - медалист от Държавното първенство по
бокс и купа България 2020 г. за мъже, разговаря Евелина Георгиева

Иван Тодоров от Вършец е на
21 години. Студент е във ІІ
курс в Националната спортна
академия „Васил Левски“
(НСА) - гр. София, специалност
„Треньор по бокс“.
Тренира бокс от 7 години,
като подготовката му започва
в Общински детски комплекс –
Вършец, с треньор Ваньо Пеев.
Участва в областни и републикански състезания още от
ученик, като играе за боксов
клуб „Червен бряг“, а от тази
година се състезава за боксовия клуб на НСА.

- Защо реши да тренираш
бокс, откъде дойде любовта
ти към този спорт, за който се
смята, че причинява доста
травми?
- Насочих се към бокса, защото той изгражда както физическите качества, така и
характера на човека. Боксът учи
на дисциплина, спокойствие и
търпение. Що се отнася до физическите травми, те са като
във всеки друг спорт - контузиите са неизбежни.

- Какви са постиженията ти
до сега, в какви по-значими
състезания си участвал?
- Най - голямото ми постижение е от тази година. На Държавното първенство по бокс за
мъже, което се проведе от 8 до
12 юли 2020 г. в Благоевград, в
категория до 64 килограма спечелих бронзов медал и купа

България, като победих 3-ма
състезатели в моята категория.
В състезанието участваха 14
боксьори от цялата страна.

- Имаш ли любим боксьор,
който те вдъхновява?
- Да, имам – това е украинският професионален боксьор
Васил Ломаченко. Вдъхновява
ме неговата интелигентност и
неговата иновация в спорта.
Казвам интелигентност, защото
в бокса не всичко е физика, има
и много други фактори. А от
българските боксьори, без дори
да се замисля, мога да кажа, че
кумири са ми братята Пулеви.
Те са лицето на българския
бокс. Братя Пулеви представят
България пред света и освен че
предизвикват много патриотични чувства у нас, те ни
карат да се гордеем, че все още
има истински хора, които не се
стремят към лично облагодетелстване, а се състезават, за да
прославят родната си страна.

- Дава ли боксът възможност за развитие и реализация в България?
- Шансовете за успехи на аматьорско ниво са както навсякъде по света, с тази разлика, че
българските боксьори нямат
възможност да натрупат голям
опит на ринга.
А шансове да станеш треньор
или професионален боксьор (в
зависимост от предпочитанията
ти), са напълно възможни, зависи накъде си се насочил. Заплащането в аматьорския бокс
не е достатъчно за нормален
начин на живот.

- Какво се промени в провеждане на тренировките и
състезанията по време на
въведеното извънредно положение?
- Пандемията се отрази негативно както на нашия спорт,
така и на останалите сфери от
живота. За щастие, имахме възможност да тренираме индивидуално на открити места и
изолирано, в домашни условия,
което спомогна за физическата
и психическата ни подготовка
за следващите състезания.

- Имало ли е ситуации, в
които си използвал боксовите
си умения извън залата, например за разрешаване на
лични проблеми?
- Случвало се е, но само при
самозащита. Като цяло избягвам тези ситуации.

- Следваш специалност
„Треньор по бокс“ . Мислиш
ли за професионална реализация като треньор след завършване на НСА?
- Засега приоритет в бъдещите
ми планове е състезателната ми
кариера. След приключване на
активната състезателна дейност
обаче, много бих искал да се
реализирам и като треньор, и то
в България, за да мога да
предам уменията и знанията си
на следващите поколения български боксьори.

- Кои по-значими състезания бяха отменени тази година заради коронавирусната
пандемия и не успя да участваш?
- За съжаление, бяха отменени
две Републикански първенства.
Лично за мен това е загуба на
много ценен опит, който би се
отразил положително на спортната ми кариера и моето бъдеще като състезател.

- В какви състезания ти
предстои да участваш в найскоро време?
- За тази година Спортният календар вече приключи. Очаквам Българската федерация по
бокс да изготви новия календар
за 2021 година, който ще бъде
публикуван на интернет страницата на Федерацията към
края на януари следващата година. Тогава ще мога да кажа
със сигурност в кои по-престижни състезания ще взема
участие.

- За какво си мечтаеш?
- Мечтата ми е да се състезавам на европейско и световно
първенство, да участвам в
олимпийски игри, да се включа
в професионалния бокс.
Преди няколко дни получих
потвърждение от професионалния треньор по бокс Константин
Семерджиев
(Коко
Тайсъна) от София да тренирам
в неговия клуб Lonsdale. Това за
мен е много радостна новина,
защото тези тренировки ще ме
доближат до професионалния
бокс.
ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ
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