
Светла Вангелова е на 51 г.,
омъжена с две деца. Родена е в
гр. Видин, от 29 години живее в
гр. Вършец. Завършила е висше
образование с магистърска
степен в ЮЗУ „Неофит Рил-
ски“, специалност предучи-
лищна педагогика и
допълнителна квалификация по
начална училищна педагогика в
СУ „Св. Климент Охридски“.
Има 29 години трудов стаж,
от които 6 години като учител
и 23 - като директор на НУ
„Васил Левски“ в град Вършец.

- Трудно ли се работи в учи-
лище със 100% ромски уче-
ници? По какво се отличава
такова училище от учили-
щата с мултикултурна среда,
какви са предизвикател-
ствата?

- Не, дори съм благодарна на

съдбата, че имах възможността
да бъда учител на деца от ром-
ския етнос, а по-късно и да ръ-
ководя училище, в което се
обучават 100% ромски ученици.

И тъй като училището е на-
чално, с подготвителни пред-
училищни групи към него,

децата, които обучаваме, са на
възраст от 5 до 10 г., т.е. те са в
онази детска възраст, в която
детското възприятие е най-ис-
тинско, неподправено и емоцио-
нално. Благодарността и обичта,
която виждам всеки ден в очите
на децата всяка сутрин, ме за-
реждат с положителна енергия,
която е може би разковничето да
продължа да се боря за добрува-
нето и обучението им. Щастлива
съм, когато виждам нашите чет-
въртокласници-абитуриенти да
продължават своето образова-
ние в по-горна степен.

В нашето училище децата и
учениците са изцяло от ромски
произход, което означава, че
имат равен старт за постъпване
в І-ви клас , имат сходни инте-
реси и почти еднакви условия на
живот. Това улеснява работата с
тях и не създава онези междует-
нически проблеми, породени от

различния социален и икономи-
чески статус на семействата.

- В обществото битува мне-
нието, че в интеграцията на
ромите се наливат много
пари, че се финансират много
проекти, че едва ли не към
ромските училища текат като
пълноводен поток бюджетни
средства и средства от НПО,
от Международни фондации?
Като гледам двора и инте-
риора на училището, много
„български“ училища биха Ви
завидели.

- Визията на училището и ма-
териално-техническата база,
която виждате, когато влезете
още през портала, са изцяло из-
градени и осъществени един-
ствено и само със средства от
бюджета на училището. Под-
дръжката и на най-малкия де-

тайл - от засаденото цвете в
двора до оборудвания компютъ-
рен кабинет, е дело на помощ-
ния персонал, който работи
неуморно, но и изисква от де-
цата опазване и грижа за всяко
сътворено кътче, за да може по-
вече поколения и випуски да го
ползват и надграждат.

Голяма част от цветните алеи в
двора на училището са дело и на
самите ученици, като борче или
храст, засадени от завършващ
випуск или от деца, участващи в
клуб за дейности по интереси.
Това създава отговорност у са-
мите тях да се грижат и същев-
ременно да опазват училищното
имущество. По думите на много
от тях, в нашето училище те се
чувстват като у дома си. И може
би затова от години при нас не е
имало случаи на инциденти с
вандалски прояви.
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5 октомври – Международен ден на учителя

СВЕТЛА ВАНГЕЛОВА: БЛАГОДАРНОСТТА И ОБИЧТА, КОИТО ВИЖДАМ
ВСЕКИ ДЕН В ОЧИТЕ НА ДЕЦАТА, МЕ ПРАВЯТ ЩАСТЛИВА

Точно навръх Димитровден -
26 октомври, екипът на Фи-
лиала на „Спешна медицинска
помощ“ (ФСМП) във Вършец
получи дарение от местна жи-
телка с голямо сърце – Коста-
динка Димитрова.

Тя самоинициативно решава
да подпомогне работата на ме-
диците, които са на „първа
линия“ в сложната в момента
ковид обстановка, като дарява
20бр. специализирано меди-
цинско облекло - тип медицин-
ски гащеризон, произведено от
немска медицинска фирма за
изработка и доставка на специ-
ално медицинско облекло.

Костадинка, или Дидка, както
я знаят съгражданите й, сама
издирва фирмата в чужбина,
поръчва облеклата и доставя за
своя сметка даже с експресна,
а не с обикновена доставка га-
щеризоните, които пристигат
от Германия само за 2 дни.

Костадинка е толкова
скромна и стеснителна, че от-
начало дори моли дарението й
да си остане анонимно, да не
се афишира името й сред об-
ществеността.

Но Ръководителят на ФСМП
– гр. Вършец д-р Румяна Дамя-
нова и целият екип смятат, че
доброто трябва да се насър-
чана и популяризира, и изказ-
ват огромната си лична и
служебна благодарност към
Костадинка Димитрова.

„Изключително сме трогнати

от този благороден жест. Това
е поредното дарение към
нашия филиал, след поредица
от дарения от началото на ко-
ронавирусната пандемия.
Видно е, че доброто наистина
е заразително – хората започ-
наха по-често да обръщат вни-
мание на проблемите ни, да
проявяват активно своята съ-
причастност и състрадател-
ност, всички станахме като че
ли по-добри и по-човечни,
сплотени от общата беда“, спо-
деля д-р Дамянова.

„До момента филиалът на
„Спешна медицинска помощ“
- Вършец не е имал никакъв
дефицит от каквото и да било.
По отношение на защитно об-
лекло, медикаменти, консума-
тиви, тестове, сме оборудвани
напълно от Центъра за
„Спешна медицинска помощ“
в Монтана, чийто филиал е на-

шето звено. Имаме достатъчно
защитни костюми, включващи
боне, предпазна маска, пре-
стилка, ръкавици и калцуни. С
такива защитни облекла задъл-
жително обличаме и нашите
пациенти, болни от Covid-19,
когато ги транспортираме до
ковид отделенията в областния
център Монтана. Но тъй като
защитните костюми се износ-
ват или по някакъв начин се
нарушава целостта им и трябва
да ги сменим, то постоянно
имаме нужда от такива. Ето

защо приехме с радост и бла-
годарност дарението на Дидка
Димитрова, желаем й от сърце
да е жива и здрава“ , допълни
шефката на Филиала д-р Ру-
мяна Дамянова.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ДОБРОТО НАИСТИНА Е ЗАРАЗИТЕЛНО

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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Уважаеми служители на Об-
щина Вършец,

Скъпи колеги,
Местното самоуправление е

едно от най-ценните завоева-
ния на съвременните държави.
У нас то е съществувало още
преди Освобождението. Но ис-
тински се развива след публи-
куването на първия Закон за
общините и градското управ-
ление преди 133 години. От то-
гава до днес местните власти
са един от стълбовете за разви-
тие на страната ни. Защото кой
ако не местните хора ще бъдат
загрижени за развитието на
своята общност, кой ако не
местната администрация ще
бъде отговорна и отворена към
жителите на своята община,
кой ако не местното население
ще познава нуждите си.

Дълъг път е извървяла бъл-
гарската община като институ-
ция. И във всяко време е била
изправена пред предизвикател-
ства. Днес те не са по-малки –
напротив.

Динамиката на света, елек-

тронизацията на услугите, ви-
соките изисквания за обслуж-
ване на гражданите, ковид
ситуацията са все изпитания,
които изискват от общинските
служители постоянно учене,
взискателност към себе си,
гъвкавост, човечност и висока
почтеност.

Ние сме тук, за да служим на
хората. Вярвам, че всеки от
нас, уважаеми колеги, осъзнава
това и го показва в работата си.
За да бъде нашата община и
любимият ни Вършец привет-
лив, чист, с повишаващ се
стандарт на живот на всеки
един жител.

С признателност се обръщам
към вас, защото виждам еже-
дневно вашите усилия, съвест-
ната ви работа, вашата
отвореност към проблемите на
нашите съграждани.

Благодаря ви! Продължавайте
с усмивка и компетентност да
работите за добруването на об-
щина Вършец! Продължавайте
да се развивате и да сте отво-
рени за новостите в профе-
сията си.

Ценя екипната ни работа,
благодарение на която пости-
гаме и високи резултати!

Бъдете здрави, обичани и
обичащи, удовлетворени и
мечтаещи!

Честит празник!

Инж. Иван Лазаров,
Кмет на община Вършец

ПОЗДРАВ ОТ ИНЖ. ИВАН
ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД ДЕНЯ

НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА
Пореден благотворителен жест към Филиала
на „Спешна медицинска помощ“ във Вършец
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Проектите, по които рабо-
тим, са основно даващи въз-
можност за допълнителна
работа с изоставащи ученици,
по-добро усвояване на българ-
ския език, който за тях не е
майчин, работа с родителската
общност. Средства от между-
народни фондации и НПО на
училището не са предоставяни
под никаква форма, освен тех-
ника, която МОН периодично
дарява на всички образова-
телни институции. Не малък е
приносът и на педагогическия
персонал, който е в основата
на предоставяне на идеи и тях-
ното реализиране. В случая,
аз като ръководител одобря-
вам всяко предложение на
учител, който има желание да
закупи или подобри нещо,
което ще е в полза на учебно-
възпитателния процес, и ще
бъде причина да привлечем и
задържим децата в училище.

- В началото на учебната
година МОН поиска да се
потърсят всички незаписани
ученици и такива, застра-
шени от отпадане от учи-
лище. Откриха ли екипите
за приобщаващо образова-
ние деца от ромския квар-
тал, незаписали се и
непосещаващи ромското
училище?

- Децата и учениците, обуча-
ващи се в нашето училище и
подлежащи на обхват на тери-
торията на кв. Изток в град
Вършец, са максимално обхва-
нати и задържани в училище.
От години нямаме отпаднали
ученици от образователната
система, или поне до ІV клас.
Това се дължи предимно на
работата на самите класни ръ-
ководители, които още в нача-
лото на всяка учебна година
обхождат семействата и домо-
вете на своите ученици, и съз-
дават условия за постоянна
комуникация и информира-
ност дори при най- малкото
отсъствие на дете от училище.

Имаме въведени правила и
дневен режим, които се спаз-
ват от родителите за довеж-
дане и прибиране от училище.
Осигурено е максимално при-
съствие в учебните занятия,

като отсъствията са ограни-
чени единствено по уважи-
телни причини поради
заболяване, удостоверени с
медицинска бележка от лекар.
Средната пълняемост на
осемте паралелки І – ІV клас и
четирите подготвителни групи
5 и 6-годишни е 20 деца. Еки-
пите за приобщаващо образ-
ование отчитат единствено
ученици, заминали в чужбина

със своите родители, но при
нас тази бройка е доста малка,
около 2-3% за учебна година.

- Държавата все още е с ог-
раничени механизми за за-
държане на застрашените от
отпадане децата в училище -
на родителите се съставят
актове за административно
нарушение от общините, но
знаем, че те са с нулева съ-
бираемост на глобите. Какво
лично Вие като директор и
екипът Ви правите, за да мо-
тивирате редовното посеще-
ние в училище?

- Осигурили сме закуска и
топъл обяд в училищния стол
с изцяло бюджетни средства,
т. е. храним безплатно децата.
Участваме и в Националните
програми на МОН „Училищен
плод“ и „Училищно мляко“,
създали сме много добри ус-
ловия за провеждане на нор-
мален учебен процес,
включваме децата и учени-
ците в извънкласни дейности
и проекти, за да ги привли-
чаме и задържаме в училище.
Работим с родителите и ги
консултираме. Закупихме ра-
ници за всички първоклас-
ници с най-необходимите
консумативи за началото на

учебната година.

- Към училището Ви от
много години функционира
и Детска градина за деца от
предучилищна възраст. Раз-
кажете нещо повече за нея.

- Още от самото преимену-
ване на училището в начално,
към него е била открита и
детска градина за деца на 3, 4,
5 и 6 години, където присъст-
вието на децата е било по же-
лание на родителите, но с
годините вече обхващаме
максимално подлежащите на
задължително обучение, т. е.
на възраст 5 и 6 г., като тяхната
подготовката е полудневна и
престоят им в градината е ос-
новно възпитателен.

Те се учат основно да овла-
дяват българския език, да съз-
дават навици и да се
социализират. С ромски деца,
преминали и двете степени на
предучилищно образование, в
първи клас се работи много
по-лесно. Приемствеността
при нас от детската градина
към училище е много добра и
се осъществява чрез плавен
преход, тъй като екипът от
детски и начални учители е
под шапката на една образова-
телна институция. Осъщест-
вява се добро сътрудничество,
взаимопомощ и обмяна на
опит и информация. Сградата
на детската градина е в бли-
зост до училищната сграда, а
храненето на децата и учени-
ците се извършва в общ учи-
лищен стол. В самата градина
са осигурени необходимите
техника и нагледни средства, а
дворните пространства,
цветни алеи и площадки за
игра са много добре поддър-
жани и във вид, отговарящ на
изискванията за предучи-
лищно заведение.

- С какво коронавирусната
пандемия промени живота в
училище? В обучение в он-
лайн среда как се справиха
децата от ромския квартал,
като знаем, че повечето от
тях нямат вкъщи компю-
три?

- С помощта на самите учи-
тели и голяма част от родите-
лите, учениците не са
прекъсвали учебния процес,
въпреки че не разполагат с
техника и интернет. Образова-
телният процес се провеж-
даше асинхронно, чрез
предоставяне на материали на
хартиен носител, социални
мрежи и телефони.

- За какво не Ви достига
бюджетът на училището?
Той е делегиран от държа-
вата и е определен от един-
ните разходни стандарти за
всеки ученик, но все пак за
какво си мечтаете като ди-
ректор, какво бихте искали
да имате още в училището?

- Добре управляваният и раз-
ходван бюджет би трябвало да
е достатъчен за всяко едно
училище, за тази цел директо-
рът трябва да е и добър фи-
нансов мениджър. При нас за
това добро управление говори
материално-техническата
база, която постоянно обновя-
ваме, ремонтните дейности,
които се извършват ежегодно,
поетапното увеличение на за-
платите на персонала и във-
едените с вътрешните ни
правила допълнителни плаща-
ния по Колективния трудов
договор и наредби. Фактът,
че в нашето училище няма те-
кучество на педагогически и
непедагогически персонал и
не са извършвани съкращения
в последните 20 години, го-
вори за достатъчен бюджет и
добро финансово състояние на
училището.

Но винаги има какво да се
желае. Вече сме спечелили
проект на МОН за изграждане
на още една училищна сграда
в двора на училището, с цел
преминаване на едносменен
режим на обучение за всички
ученици. Поради малкия капа-
цитет на училищната сграда,
до сега обучението се осъ-
ществява до обяд за четири
паралелки І и ІІ клас и след
обяд за останалите четири па-
ралелки в ІІІ и ІV клас. Имам и
една отдавнашна мечта - да из-

градим физкултурен салон,
тъй като не разполагаме с
такъв, но се надяваме на под-
крепа и съдействие и от общи-
ната.

- Имате ли куриозен или за-
бавен случай в работата,
знаем, че ромите са коло-
ритни и свободолюбиви
хора, волни души, а спазват
и културните си традиции.

- Всеки ден, прекаран в учи-
лището с децата, е колоритен
по своему . Постоянно се
случват интересни и запом-
нящи се моменти.

- До колко са свободни сега
учителите да взимат само-
стоятелни решения?

- На учителите е предоста-
вена възможността сами да ре-
шават как ще провеждат
учебен процес, стига той да
отговаря на изискванията на
нормативната уредба. Естест-
вено, днес чрез електронни
уроци, презентации и добре
подбран учебен материал, се
осигурява по-нагледно и лесно
усвоимо обучение. Интернет
предизвикателствата дават
широк спектър за допълни-
телно предоставяне на инфор-
мация и разширяване
кръгозора на децата.

На съвременните учители е
дадена възможност да се раз-
виват, да получават допълни-
телна квалификация, да
усъвършенстват знанията си и
да ги предават на поколенията.
Това, което се случва в нашето
училище, е с една основна

цел: да възпитаваме, образ-
оваме и защитаваме децата,
независимо от техния етнос,
като им даваме свобода и си-
гурност да следват пътя си и
да им предоставяме еднакви
възможности за достоен
живот и развитие. А като екип
вярваме, че сме създали място,
където учениците ни да учат
пълноценно, за да могат да
градят и по-добро бъдеще за
самите тях.

Евелина ГЕОРГИЕВА

5 октомври – Международен ден на учителя

СВЕТЛА ВАНГЕЛОВА: БЛАГОДАРНОСТТА И ОБИЧТА, КОИТО ВИЖДАМ
ВСЕКИ ДЕН В ОЧИТЕ НА ДЕЦАТА, МЕ ПРАВЯТ ЩАСТЛИВА



Ние, възрастните хора, все
по-често поглеждаме назад
към младостта и с умиление
прелистваме лист след лист
житейския календар на споме-
ните.

Като че ли всичко беше вчера,
а годините си летят…

Мечти, проблеми и болки се
редуваха в забързания ни
живот. И днес, с посребрени
коси и лица, набраздени от
бръчки, но натрупали опит и
мъдрост, предаваме своите
умения, знания и опора на де-
цата и внуците ни, на общест-
вото.

Дните ни се изнизаха в труд-
ности и проблеми, но имахме и
радостни мигове. Живеехме в
очаквания да се появи слънчев
лъч в живота ни и когато той се
покажеше, животът ни отново
оживяваше, даваше ни сили да
продължим.

Днес живеем в дръзки и за-
бързани времена, в дни тежки,
вървейки тихо и тихо носейки
на раменете си бремето на вре-
мето.

1-ви октомври е Междунаро-
ден ден на хората от златната
възраст. Празник на признание
за делата и труда на поколе-
нието, отдало младостта и си-
лите си за изграждането на
Родината.

Всеки празник е различен и
неповторим, има свое очарова-
ние, магия и красота! Затова
всяка година ние, членовете на
Пенсионерски клуб „Чинари“ –
гр. Вършец с председател
Савка Серафимова, очакваме с
трепет отбелязването на този

наш празник и участваме с го-
лямо желание в организира-
нето и провеждането му.

Тази година тържеството ни
беше открито от Елеонора Ди-
митрова, която с кратко при-
ветствено слово и
стихотворението на поета Не-
дялко Йорданов „Старостта ни
отива“, поздрави всички при-
състващи.

Гости ни бяха кметът на об-
щина Вършец инж. Иван Лаза-
ров и директорът на НУ
„Васил Левски“ Светла Ванге-
лова, които ни поздравиха с
празника и ни пожелаха
здраве, успехи и дълголетие.
Кметът подари на всеки от
присъстващите по един без-
платен билет от разиграната
томбола, а Светла Вангелова
подари за спомен на клуба ни
красива цветна картина.

В този ден почетохме с цветя
и всички наши членове –рож-
деници от последното триме-
сечие, а подаръци, цветя и
специални поздравления полу-
чиха рождениците на деня –
Емилия Грозданова и Божидар
Василев, които от своя страна
ни почерпиха с торта и бон-

бони.
Най-големите награди от раз-

игралата се предметна томбола
– малиново шампанско и тор-
тено руло отидоха при Савка
Серафимова и Цонка Радевска.

Забравили болежките и те-
жестите на бремето, което
носим, за миг се потопихме в
магията и красотата на музи-
ката, завихрихме танц след
танц и хоро след хоро, настана
истинско веселие. В очите ни
грейнаха празнични весели ус-
мивки.

За отлично подбраната музи-
ката, която ни веселеше и съз-
даваше настроение и емоции
се погрижи DJ Димитър Пет-
ров, а уютната и гостоприемна
атмосфера и празничното
меню ни осигури екипът на
„Съни Гардън“.

А хората, направили праз-
ника ни по-съдържателен, емо-
ционален и весел, и
допринесли със своята органи-
зация и труд той да остане не-
забравим за нас, са Савка
Серафимова, Ира Дацова, Пър-
волета Ангелова, Серафим Се-
рафимов и Елеонора
Димитрова, за което им благо-
дарим от сърце!

Ние сме сила, земя и плод, ра-
дост, ураган и стихия… Отли-
тат годините, но ражда се след
нас нова светлина и отново
грейват усмивките.

И нека годините да се трупат
и роят, но да не ни личат и
тежат!

Мили пенсионери, бъдете
здрави и благословени!

Ева ДИМОВА

УВАЖАЕМИ ПЕНСИО-
НЕРИ ОТ ОБЩИНА ВЪР-
ШЕЦ,

Най-сърдечно ви поздравявам
по случай Международния ден
на възрастните хора - 1-ви ок-
томври!

Изразявам своето преклоне-
ние и възхищение пред трудо-
любието, мъдростта и опита,
постигнати от вас през годи-
ните. Вие сте тези, които пре-
насяте в днешния ден
ценностите и традициите, с
които сте устоявали на пре-
вратностите на времето.

На този ден всички ние из-
казваме почитта си към вас и
вашия принос към развитието
на страната ни. Уважението
към възрастния човек е мерило
за културата и мъдростта на
едно демократично общество.

Желая здраве на вас и вашите
семейства и близки. Нека тях-
ната и нашата обич и призна-
телност изпълват дните ви с
радост и щастие!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,

Инж. Иван Лазаров
Кмет на община Вършец

ПОЗДРАВИТЕЛЕН
АДРЕС ПО СЛУЧАЙ
МЕЖДУНАРОДНИЯ
ДЕН НА ВЪЗРАСТ-

НИТЕ ХОРА

áðîé 10, îêòîìâðè 2021 ã. Îáùèíàòà ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ3
П РАЗ Н И Ч Н И У С М И В К И

П Р О Т О К О Л № 28
Днес, 29.07.2021 г. (четвъртък) 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 ад-
министрация за мандата 2019 – 2023 г. се
проведе заседание на Общински съвет -
Вършец, в заседателната зала на Общин-
ска администрация Вършец.

Заседанието започва с 12 положили
клетва общински съветници.

Отсъства: Благовест Христов;

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“, Д-р Веселин Петков – управител
на „Мeдицински център – Вършец“
ЕООД.

Заседанието беше открито и ръково-
дено от инж. Анатоли Димитров – пред-
седател на общински съвет - Вършец.

Председателят на общински съвет –
Вършец инж. Анатоли Димитров, на ос-
нование чл. 57, ал. 1, ал. 2 т. 2 от Пра-
вилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Вършец, неговите ко-
мисии и взаимодействието му с общин-
ската администрация за мандата 2019 –

2023 г. предложи следните допълнения в
дневния ред:

1. Включване на Докладна записка
вх. № 228/ 27.07.2021 г. като точка 12-та
от дневния ред на заседанието.

2. Включване на Докладна записка
вх. № 229/ 28.07.2021 г. като точка 13-та
от дневния ред на заседанието.

Общият брой точки в дневният ред
стават 14.

Гласували: „за“- 12; „против“ –
няма; „въздържали се“ – няма.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка с вх. № 214/ 15.07.2021
г. относно отчет на кмета на община Вър-
шец за изпълнение на решенията на Об-
щински съвет – Вършец за периода
01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 220/ 23.07.2021
год. относно отчет на Общински съвет –
Вършец за периода 01.01.2021 г. до
30.06.2021 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров
– председател на Общински съвет –

Вършец
3. Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка с вх. № 210/ 14.07.2021
г. относно приемане на решение от Об-
щински съвет – Вършец за даване на съг-
ласие за учредяване на безвъзмездно
право на прокарване по реда на чл. 193,

ал. 4 от ЗУТ, за реализиране на трасе на
техническата инфраструктура за обект:
„Външно електрозахранване на „Едно-
фамилна двуетажна жилищна сграда“,
находяща се в УПИ III, кв. 10 по плана на
с. Долно Озирово, община Вършец, об-
ласт Монтана“, през два поземлени
имота- публична общинска собственост
на община Вършец в полза на „ЧЕЗ Раз-
пределение България“ АД, ЕИК
130277958, със седалище и адрес на уп-
равление: гр. София, бул.“Цариградско
шосе“ № 159.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 212/ 14.07.2021
г. относно заявление вх. № 70 00 –
314/27.05.2021 г., от „А1 Тауърс Бълга-
рия“ ЕООД, гр. София ул. „Кукуш“ № 1,
с искане за издаване на разрешение за из-
работване на ПУП по реда на чл. 124а,
ал. 1 от ЗУТ, отнасящо се за част от по-
землен имот с идентификатор
12961.403.109 по КК и КР на гр. Вършец,
с цел изграждане на площадков енергиен
обект – трафопост за електрозахранване
на базова станция MON0056.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 219/ 21.07.2021
г. относно докладна записка вх.№ 3300-
956/14.07.2021 г. от Ани Димитрова Ан-
гелова - директор на СУ „Иван Вазов“,
гр. Вършец, ЕИК 000312384 и предложе-

ние за вземане на решение от Общински
съвет – Вършец за даване на съгласие за
ползване от училището на ученически
стол и кухня в сградата на корпус №1 и
на столова в сградата на корпус №2 на
СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец за пригот-
вяне на храна за столово хранене на уче-
ниците.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 211/ 14.07.2021
г. относно предложение за приемане на
решение от Общински съвет - Вършец за
провеждане на публичен търг с тайно
наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и
НУРПТК на община Вършец за отдаване
под наем на части от имоти - публична
общинска собственост на община Вър-
шец, в изпълнение на Годишната про-
грама за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2021 г.
на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 213/ 15.07.2021
г. относно предложение за приемане на
решение от Общински съвет – Вършец за
актуализиране на Програмата за овладя-
ване популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Вър-
шец за периода 2018-2022 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

продължава на 4 стр. >>>
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8. Разглеждане и вземане на решение
по Докладна записка вх. № 222/
23.07.2021 г. относно Докладна с вх. №
217/ 20.07.2021 г. от Д-р Веселин Петков
– управител на „Мeдицински център –
Вършец“ ЕООД.

Докладва: инж. Анатоли Димитров
– председател на Общински съвет –

Вършец
9. Разглеждане и вземане на решение

по Докладна записка вх. № 221/
23.07.2021 г. относно определяне на
представител на Община Вършец в сви-
каното за 30.07.2021 г. извънредно при-
съствено заседание на Общото събрание
на Асоциацията по „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, град Монтана, гла-
суване на изрични пълномощия на
същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: Вътко Маринов -
председател на ПК по ТИУТУОС

10. Разглеждане и вземане на решение
по Докладна записка вх. № 223/
23.07.2021 г. относно определяне на раз-
мер на финансиране съгласно Бюджет на
Община Вършец за 2021 г. на спортните
и туристическите дружества, сдруже-
нията с нестопанска цел регистрирани
на територията на община Вършец за
второто полугодие на 2021 г.

Докладва: Адрияна Николова –
председател на ПК по ОКМДС

11. Разглеждане и вземане на решение
по Докладна записка вх. № 224/
23.07.2021 г. относно отпускане на фи-
нансова помощ по молба с вх. № 216/
20.07.2021 г.

Иван Андров – председател
на ПК по АОНУОРСГПБК

12. Разглеждане и вземане на решение
по Докладна записка вх. № 228/
27.07.2021 г. относно предложение за
приемане на решения от Общински
съвет - Вършец за актуализиране на Го-
дишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска
собственост на община Вършец за 2021
г. и за продажба на 1 бр. недвижим имот
с учредено право на строеж /суперфи-
ция/ по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.
37, ал. 1 от Наредбата за реда на придо-
биване, управление и разпореждане с об-
щинска собственост на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

13. Разглеждане и вземане на решение
по Докладна записка вх. № 229/
28.07.2021 г. относно предложение за
приемане на решение от Общински
съвет – Вършец за предоставяне за без-
въздмездно управление на 14 бр. земе-
делски имота, частна и публична
общинска собственост на община Вър-
шец, /находящи се в землището на гр.
Вършец/, на Общинско предприятие
„Общински дейности и туризъм – Вър-
шец“, за изпълнение на дейността дър-
водобив.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

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

Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правил-
ника за организацията и дейността на
общински съвет – Вършец, неговите ко-
мисии и взаимодействието му с общин-
ската администрация за мандата 2019 –
2023 г., дневния ред бе приет едино-
душно:

Гласували: „за“- 12; „против“ –
няма; „въздържали се“ – няма;

Общински съвет – Вършец прие след-
ните решения:

РЕШЕНИЕ № 254
Общински съвет – Вършец, на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местно
самоуправление и местна администра-
ция, приема за сведение отчет на кмета
на община Вършец за изпълнение на ре-
шенията на Общински съвет – Вършец
за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021
г.

Гласували поименно: „за“ – 12; „про-
тив“ – няма; „въздържали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 255
Общински съвет Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА приема за
сведение отчета за дейността на предсе-
дателя на Общински съвет Вършец, дей-
ността на Общински съвет - Вършец и
неговите комисии за периода 01.01.2021
г. - 30.06.2021 г.

Гласували поименно: „за“ –12; „про-
тив“ – няма; „въздържали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 256
Общински съвет – Вършец, на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и
чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/, приема следното ре-
шение:

1. Дава съгласие за учредяване на без-
възмездно право на прокарване на трасе
на техническата инфраструктура, съг-
ласно изготвения Трасировъчен план в
полза на „ЧЕЗ Разпределение България“
АД, ЕИК 130277958 със седалище и
адрес на управление: гр. София, бул.
„Цариградско шосе“ № 159, за реализи-
ране на обект: „Външно електрозахран-
ване на „Еднофамилна двуетажна
жилищна сграда“, находяща се в УПИ
III, кв. 10 по плана на с. Долно Озирово,
община Вършец, област Монтана“, през
поземлени имоти публична общинска
собственост на община Вършец, с иден-
тификатор 22747.501.652, представля-
ващ площ за озеленяване, както и през
поземлен имот /без идентификатор/
представляващ ул. „Четиринадесета“ в с.
Долно Озирово, както следва:

Общата дължина на трасето за прокар-
ване на инженерната инфраструктура
през поземлените имоти – публична об-
щинска собственост, съгласно приложе-
ния към заявлението Трасировъчен план,
е 201 л.м., както следва:

2. Възлага на кмета на община Вършец
изпълнението на решението, като го
упълномощава да издаде заповед по чл.
193, ал. 4 от ЗУТ за учредяване право на
прокарване на инженерна инфраструк-
тура, съгласно т. 1 от настоящото реше-
ние в полза на „ЧЕЗ Разпределение
България“ АД, ЕИК 130277958, със се-
далище и адрес на управление: гр.
София, бул. „Цариградско шосе“ № 159.

Гласували поименно: „за“ – 12 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова,
д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфи-
ров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ан-
гелов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 257

Общински съвет – Вършец, на основа-
ние чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.
124а ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване
на ПУП – ПЗ, отнасящ се за част от по-
землен имот с идентификатор
12961.403.109 по КК и КР на гр. Вър-
шец, с проектен идентификатор
12961.403.907, с площ 121 кв.м, с цел из-
граждане на площадков енергиен обект
– трафопост за електрозахранване на ба-
зова станция MON0056. Градоустрой-
ствените показатели и функционалната
зона за този проектен имот да станат „за
техническа инфраструктура“ - „ТИ“ с
градоустройствени показатели: П застр.
- max 10 %, Кинт. – до 0,2 и Позел – min
40 %. Н кота стреха – до 3,00 м.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 на ЗУТ, изра-
ботването на подробния устройствен
план – план за застрояване да се из-
върши за сметка на заинтересованото
лице по чл. 131 от ЗУТ - „А1 Тауърс Бъл-
гария“ ЕООД, ЕИК 206379370.

Гласували поименно: „за“ – 12 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова,
д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфи-
ров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ан-
гелов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 258
Общински съвет – Вършец, на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно
самоуправление и местна администра-
ция, дава съгласие за ползване от СУ
„Иван Вазов“, ЕИК 000312384 със седа-
лище и адрес на управление: гр. Вършец,
ул. „Цар Иван Асен II“ № 19 на учени-
чески стол и кухня в сграда с идентифи-
катор 12961.422.212.2 по КК и КР на гр.
Вършец, представляваща част от сгра-
дите на корпус № 1 и на столова в сграда
с идентификатор 12961.422.809.1 по КК
и КР на гр. Вършец, представляваща
сграда на корпус № 2 на СУ „Иван
Вазов“, гр. Вършец за приготвяне на
храна за столово хранене на учени-
ците.

Гласували поименно: „за“ – 12 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова,
д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфи-
ров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ан-
гелов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 259
I. Общински съвет – Вършец, на осно-

вание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
14, ал. 1 ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС във
връзка с чл. 42, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от На-
редбата за реда на придобиване, управ-
ление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец и чл. 25,
ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на об-
щина Вършец, взема решение за про-
веждане на публичен търг с тайно
наддаване, за отдаване под наем на части
от имоти - публична общинска собстве-
ност /части от сгради и терени/ на об-
щина Вършец описани, както следва:

1.1. Част от сграда с идентификатор
12961.422.629.1 по КК и КР на гр. Вър-
шец, с площ от 1 кв.м. /до входа на сгра-
дата на Общинска администрация –
Вършец/, с адрес: гр. Вършец, бул. „Бъл-
гария“ № 10 за поставяне на 1 бр. банко-
мат. Първоначална месечна наемна цена
– 40 лв., без ДДС.

1.2. Част от поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.424.158 по КК и КР на гр.
Вършец за поставяне на преместваем
търговски обект по чл. 56 от ЗУТ. /Пар-

кова зона срещу СБР/, с площ 55 кв.м. за
поставяне на 1 бр. преместваем тър-
говски обект по чл. 56 от ЗУТ. Първона-
чална месечна наемна цена – 150 лв., без
ДДС.

1.3. Част от недвижим имот - 2 поме-
щения за обществено хранене и търго-
вия от сграда с идентификатор
12961.40.913.3 по КК и КР на гр. Вър-
шец, представляваща „Амфитеатър“, гр.
Вършец, с обща площ 45 кв.м. - за об-
ществено хранене и търговия. Първона-
чална месечна наемна цена – 100 лв., без
ДДС.

1.4. Бюфет в столовата в сграда с иден-
тификатор 12961.422.299.1 по КК и КР
на гр. Вършец, /втора сграда на СУ
„Иван Вазов“, с административен адрес:
гр. Вършец, ул. „Дончо Станчев“ № 47а/
- 10 кв.м. за търговска дейност. Първо-
начална месечна наемна цена – 50 лв.,
без ДДС.

1.5. Част от поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.421.1 по КК и КР на гр.
Вършец за преместваем търговски обект
по чл. 56 от ЗУТ /павилион за продажба
на вестници и списания в парк „Слън-
чева градина“, гр. Вършец/ - 7 кв.м - за
търговска дейност. Първоначална ме-
сечна наемна цена – 50 лв., без ДДС.

1.6. Част от поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.423.221 по КК и КР на гр.
Вършец от 2008 г., с площ 95 кв.м, върху
който е разположен преместваем обект -
метален павилион /срещу блок МИУ с
лице към ул. „Ботуня“/. Първоначална
месечна наемна цена – 190 лв., без ДДС.

II. Срок за отдаване под наем на час-
тите от недвижимите имоти – 3 кален-
дарни години, считано от датата на
сключване на договорите за наем.

III. Цена на тръжната документация
100 лв.

IV. Депозит за участие в търга - 300 лв.
за всеки отделен обект.

V. Стъпка за наддаване 5 % върху пър-
воначалната тръжна месечна наемна
цена.

VI. Всеки участник в търга може да
участва за наемане на един, няколко или
всички части от имотите - предмет на
търга.

VII. Задължава кмета на община Вър-
шец да организира и проведе търга по
реда на Глава втора „Търгове“ от
НУРПТК на община Вършец и да
сключи договори за отдаване под наем
на частите от имоти публична и частна
общинска собственост със спечелилите
търга участници.

Гласували поименно: „за“ – 12 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова,
д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфи-
ров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ан-
гелов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 260
1. Общински съвет – Вършец, на осно-

вание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за
местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл. 40, ал. 3 от Закона за
защита на животните и в изпълнение на
Националната програма за овладяване
популацията на безстопанствените ку-
чета на територията на Република Бъл-
гария, приема актуализирана Програма
за овладяване популацията на безсто-
панствените кучета на територията на
община Вършец за периода 2018-2022 г.,
както и План за действие по изпълнение
на програмата, които са приложение към
настоящото решение.
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2. На основание чл. 40, ал. 4 от Закона
за защита на животните - възлага на
кмета на община Вършец изпълнението
на дейностите по актуализираната Про-
грама за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на терито-
рията на община Вършец за периода
2018-2022 г., както и на Плана за дей-
ствие по изпълнение на програмата.

Гласували поименно: „за“ – 12 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Нико-
лова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски,
Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 261
Общински съвет – Вършец, на осно-

вание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 198е, ал. 5 от За-
кона за водите и чл. 5, ал. 6 ПОДАВК
реши:

Гласува изрични пълномощия на
Петър Ганчев Стефанов – заместник-
кмет на община Вършец, като законен
представител на община Вършец, които
да участва като представител на общи-
ната в извънредно присъствено заседа-
ние на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК Монтана на дата
30.07.2021 г,. като:

По т. 1 от дневния ред – да гласува
„ЗА“ приемане на решение, съгласно
чл. 20, ал. 3 от Правилника за организа-
цията и дейността на асоциацията по
Водоснабдяване и канализация за пре-
поръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета на Асоциацията
по ВиК - Монтана 2022 г. в размер на
15 000 лева;

По т. 2 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 пе-
риода 2022-2026 г., поради липса на
достатъчна информация за разходната
част и качеството на водата, несъгласие
с прогнозната цена на водата за периода
2022-2026 г.

По т. 3 от дневния ред – при предла-
гане, обсъждане и гласуване на въпроси
извън горепосочения дневен ред, пред-
ставителят на Община Вършец да гла-
сува както намери за добре, съобразно
интересите на жителите на община
Вършец.

Гласували поименно: „за“ – 12 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Нико-
лова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски,
Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 262
Общински съвет – Вършец, на осно-

вание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и
чл. 6, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 37, ал.
1, т. 2 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет - Вър-
шец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинска администрация
за Мандата 2019 - 2023 г., от Бюджета
на Община Вършец за 2021 година от
функция „Почивно дело, култура и ре-
лигиозни дейности“, Дейност 2 714
„Спортни бази за спорт за всички“, §
43-01 утвърждава за второто полугодие
на 2021 година на:

1.1 „КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ ВЪР-

ШЕЦ 2014“ – сумата от 2 000,00 лева.
Гласували поименно: „за“ – 12 –

инж. А. Димитров, И. Андров, А. Нико-
лова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски,
Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 263
Общински съвет – Вършец, на осно-

вание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, отпуска от собствения
си Бюджет 2021 г., § 10-98 еднократна
финансова помощ в размер на 300,00
лева на Галя Георгиева Димчева.

Гласували поименно: „за“ – 12 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Нико-
лова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски,
Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 264
Общински съвет – Вършец, на осно-

вание 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 имотите,
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., под-
точка 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 учре-
дено право на строеж суперфиция по
реда на ЗОС/ се включва следния нед-
вижим имот:

- Поземлен имот с идентификатор
12961.422.323 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Вършец,
община Вършец, област Монтана, одоб-
рени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК,
последно изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри, зася-
гащо поземления имот: няма данни за
изменение, адрес на поземления имот:
град Вършец, ул. „Тодорини кукли“ №
65, площ на имота: 684 кв.м, трайно
предназначение на територията: урба-
низирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м), предишен
идентификатор: няма, номер на предхо-
ден план: 100, квартал 25, парцел ХІХ.
Акт за частна общинска собственост №
779/02.12.2020 г. Прогнозна продажна
цена на имота без ДДС – 8 823,60 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 реше-
нието.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС
промяната в Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2021 г. на
община Вършец да се обяви на таблото
пред сградата на Общинска админист-
рация – Вършец и да се отрази в публи-
куваната в сайта на община Вършец
Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2021 г.

Гласували поименно: „за“ – 12 –

инж. А. Димитров, И. Андров, А. Нико-
лова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски,
Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 265
1. Общински съвет – Вършец, на ос-

нование 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 при равни права
на Трайко Ангелов Трайков с постоянен
адрес: гр. Вършец, ул. „Тодорини
кукли“ № 65 и на Валери Ангелов Трай-
ков с постоянен адрес: гр. Вършец, ул.
„Тодорини кукли“ № 65, като съсобст-
веници на законно построени сгради
върху общинска земя - Поземлен имот с
идентификатор 12961.422.323 по ка-
дастралната карта и кадастралните ре-
гистри на гр. Вършец, община Вършец,
област Монтана, одобрени със Заповед
РД-18-74/24.06.2008 г. на изпълнител-
ния директор на АГКК, последно изме-
нение на кадастралната карта и
кадастралните регистри, засягащо по-
земления имот: няма данни за измене-
ние, адрес на поземления имот: град
Вършец, ул.“Тодорини кукли“ № 65,
площ на имота: 684 кв.м, трайно пред-
назначение на територията: урбанизи-
рана, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м), предишен иден-
тификатор: няма, номер на предходен
план: 100, квартал 25, парцел ХІХ. Акт
за частна общинска собственост №
779/02.12.2021 г. Продажна цена на
имота – 8 823,60 лв. без ДДС/.

2. Упълномощава кмета на община
Вършец да издаде заповед по реда на
чл. 35, ал. 6 от ЗОС и чл. 37, ал. 4 от На-
редбата за реда на придобиване, управ-
ление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец и след
заплащане на сумата за закупуване на
имота от купувачите Трайко Ангелов
Трайков и Валери Ангелов Трайков, да
сключи договор/и за продажба на имота
по ЗОС и ЗС.

Гласували поименно: „за“ – 12 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Нико-
лова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски,
Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 266
Общински съвет – Вършец, на осно-

вание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
12, ал.1 от Закона за общинската собст-
веност и чл. 25, т. 3 от Наредбата за съз-
даване и функциониране на общински
предприятия на територията на община
Вършец, предоставя за временно без-
въздмездно управление на общинско
предприятие „Общински дейности и
туризъм – Вършец“ за извършване на
дейността „Дърводобив“ - 14 бр. нед-
вижими имота - частна и публична об-
щинска собственост на община
Вършец, находящи се в землището на
гр. Вършец, описани, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор
12961.14.56 по КК и КР на гр. Вършец
с НТП: пасище с площ 14 315 кв.м.

2. Поземлен имот с идентификатор
12961.15.83 по КК и КР на гр. Вършец
с НТП: пасище с площ 34 264 кв.м.

3. Поземлен имот с идентификатор
12961.17.41 по КК и КР на гр. Вършец
с НТП: ливада с площ 10 552 кв.м.

4. Поземлен имот с идентификатор
12961.18.23 по КК и КР на гр. Вършец
с НТП: ливада с площ 20 325 кв.м.

5. Поземлен имот с идентификатор
12961.18.35 по КК и КР на гр. Вършец
с НТП ливада с площ 14 224 кв.м.

6. Поземлен имот с идентификатор
12961.18.52 по КК и КР на гр. Вършец
с НТП ливада с площ 15 215 кв.м.

7. Поземлен имот с идентификатор
12961.18.65 по КК и КР на гр. Вършец
с НТП пасище с площ 75 392 кв.м.

8. Поземлен имот с идентификатор
12961.18.66 по КК и КР на гр. Вършец
с НТП пасище с площ 41 715 кв.м.

9. Поземлен имот с идентификатор
12961.22.63 по КК и КР на гр. Вършец
с НТП пасище с площ 124 767 кв.м.

10. Поземлен имот с идентификатор
12961.25.98 по КК и КР на гр. Вършец
с НТП пасище с площ 5 043 кв.м.

11. Поземлен имот с идентификатор
12961.26.114 по КК и КР на гр. Вършец
с НТП пасище с площ 20 477 кв.м.

12. Поземлен имот с идентификатор
12961.26.251 по КК и КР на гр. Вършец
с НТП пасище с площ 5 009 кв.м.

13. Поземлен имот с идентификатор
12961.34.855 по КК и КР на гр. Вършец
с НТП ливада с площ 23 779 кв.м.

14. Поземлен имот с идентификатор
12961.404.137 по КК и КР на гр. Вър-
шец с НТП ливада с площ 1981 кв.м.

II. Дейностите по дърводобив да се
извършат от Общинско предприятие
„Общински дейности и туризъм – Вър-
шец“ в срок до 30.09.2021 г.

III. След извършване на дейностите
по дърводобив или след изтичане на
срока по т. II, за който са предоставени
на Общинско предприятие „Общински
дейности и туризъм – Вършец“, земе-
делските имоти, подробно описани в т.
I от настоящото решение продължават
да се управляват, ползват и стопанисват
от община Вършец, съгласно тяхното
НТП по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ.

Гласували поименно: „за“ – 12 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Нико-
лова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски,
Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 267
Общински съвет – Вършец, на осно-

вание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 6, ал. 1, т. 23 от
Правилника за организация и дей-
ността на Общински съвет – Вършец,
неговите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация за ман-
дат 2019 – 2023 г., приема годишен фи-
нансов отчет за 2020 г. за дейността на
„Медицински център – Вършец“
ЕООД.

Гласували поименно: „за“ – 12 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Нико-
лова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски,
Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма;

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на Общински съвет –
Вършец закри заседанието в 11:35 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец



В с. Драганица, кв. Бареш-
ницата, група ентусиасти –
живеещи и наследници на
имоти в този квартал, ре-
шихме да съберем лични
средства за облагородяване
на част от улица „Четиринад-
есета“ в селото.

Идеята е на Димитър Ис-
татков от Драганица. Об-
щина Вършец и Кметство
Драганица, в лицето на
кмета инж. Иван Лазаров и
кметския наместник Иван
Павлов, откликнаха на ини-
циативата на местните хора,
като подпомогнаха с финан-
сови средства и строителни
материали извършването на
ремонта.

Строително-ремонтните
дейности започнаха в края на
септември и приключиха в
средата на октомври. В наве-
черието на есенно-зимния
сезон набелязаният участък
вече е покрит с баластра и

циментова замазка, запъл-
нени са и дупките. И всичко
това се извърши с добровол-
ния труд на жителите.

Хвала на всички, милеещи
за родното място – благода-
рим на всички участници за
тази местна инициатива за
положения безвъзмезден
труд!

Благодарност към всички
родолюбци, родени и жи-
веещи в селото, и на техните
наследници, които дойдоха
от други населени места, за
да се включат в благоустроя-
ването на улицата!

Мариана ГОСПОДИНОВА

БЛАГОДАРНОСТ

Община Вършец при-
ключи строително-ремон-
тните работи по Проект №
BG06RDNP001-7.007-0038
„Ремонт и обновяване на
спортна инфраструктура в
гр. Вършец“, финансиран
по мярка 7.2 от Програмата
за развитие на селските ра-
йони 2014-2020 г., съфинан-
сирана от Европейския
земеделски фонд за разви-
тие на селските райони.

Целта на проекта е едно-
временно да подобри сре-
дата и условията за активен
начин на живот, свързани
със спортуване и осмисляне

на свободното време на жи-
телите и гостите на община
Вършец, както и да повиши
привлекателността на тери-
торията като туристическа

дестинация.
В рамките на проекта са

ремонтирани и обновени
баскетболно игрище с площ
от 405,30 кв. м и волейболно
игрище с площ от 352,10 кв.
м в градския парк на Вър-
шец.

Проектът е на стойност 93
314,46 лева, а строителната
площадка беше открита на
14.09.2020 г.

Работното време на обно-
вените спортни обекти е
всеки ден от 08:30 ч. до
17:00 ч., без почивен ден.

Входът е свободен.
Евелина ГЕОРГИЕВА

Ние, живущите на ул. „Цар
Иван Асен ІІ“ от № 1 до №
18 и на част от ул. „Стефан
Караджа“ в град Вършец, из-
казваме нашата най-голяма
благодарност към инж. Гео-
рги Йорданов Янкулов –
зам.-кмет на община Вършец
за това, че прие присърце на-
шата молба да помогне за
подмяната на контейнерите
за разделно събиране на от-
падъци, разположени на на-
шата улица, с нови.

Остарелите вече контей-
нери бяха в окаяно състоя-
ние, от тях постоянно
изтичаха отпадъци, които се

разхвърляха по цялото кръс-
товище между улиците „Цар
Иван Асен ІІ“ и „Дончо
Станчев“, през което кръсто-
вище ежедневно преминават
деца от Началното училище,
ставащи неволни свидетели
на грозна гледка.

Уважеми г-н Янкулов,
Благодарим Ви от сърце и

Ви желаем много здраве, и
успех в обществено полез-
ната Ви работа!

Направете всичко въз-
можно град Вършец да бъде
град на здравето!

Гергана АЛЕКСАНДРОВА

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ6
РЕМОНТИРАХА СПОРТНИТЕ

ПЛОЩАДКИ В БОРОВИЯ ПАРК
БЛАГОДАРИМ ОТ СЪРЦЕ

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ
Орган на Общински съвет Вършец

ИЗДАТЕЛ: Община Вършец
e-mail: admin_varshetz@mail.bg
тел.: 095 272 222 , факс: 095 272 323
Главен редактор: Евелина Георгиева
Редакционна колегия: Юлия Антонова
Печат: „ЛГ график“ ООД - Враца

Обновените по европейски проект площадки вече
са отворени за жителите и гостите на Вършец

Ние, членовете на Пенсио-
нерски клуб „Чинари“ – гр.
Вършец с председател
Савка Серафимова, с ог-
ромна признателност и ува-
жение благодарим от сърце
на Венцислав Радевски –
собственик на „Мандра
Вършец“ – за неговата от-
зивчивост, съпричастност и
внимание, с които ни удос-
тоява на всеки празник, тър-
жество и честване,

провеждани от нашия клуб.
За нашите организирани

клубни мероприятия той ни
предоставя безвъзмездно и
ни нагостява с вкусните и
качествени продукти, които
се произвеждат в неговата
фирма.

За всеотдайността, отзив-
чивостта, вниманието и го-
лямата му щедрост, ние му
поднасяме нашия символи-
чен пъстър букет от позд-

рави и благодарности, като
му пожелаваме много
здраве, радост, късмет и
успех в бизнеса и живота!

Поздравяваме и неговата
майка - Цонка Радевска,
която е член на нашия пен-
сионерски клуб, за това, че
е родила, отгледала и възпи-
тала такъв достоен син с го-
лямо и благородно сърце!

Ева ДИМОВА

ЗА ОТЗИВЧИВОСТТА И ВНИМАНИЕТО -
БУКЕТ ОТ БЛАГОДАРНОСТИ!

Вършец се включи в благо-
творителната акция по съ-
биране на капачки от
пластмасови бутилки в под-
крепа на недоносени бебета
и осигуряване на кувьози и
медицинска апаратура в
българските лечебни заведе-
ния.

Акцията се състоя на 16
октомври на паркинга на
магазин Кауфланд в град
Враца.

Основната цел на инициа-
тивата „Капачки за бъдеще“
е със събраните средства да
се подпомогне закупуването
на втора детска линейка.

Спас ЗАРЧЕВ

ВЪРШЕЦ СЕ ВКЛЮЧИ ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА
В КАМПАНИЯТА „КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ“
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