
На 4 ноември кметът на об-
щина Вършец инж. Иван Лаза-
ров, заедно с председателя на
Общинския съвет инж. Ана-
толи Димитров, прерязаха лен-
тата на обновената пешеходна
зона по ул. „Република“, из-
вестна като „Алеята с чина-
рите“.

На официалната церемония
присъстваха служители на
ОбА, представители на строи-
телните фирми и граждани.

Събитието започна с тър-
жествен водосвет, отслужен от
свещеноиконом Петко Бал-
джиев. Той пожела здраве и
благоденствие на жителите на
общината и похвали новата
придобивка: „ Дойдох с голяма
радост да видя тази новост.
Мога да кажа, господин Кмете,
че и този, който е зле със зре-
нието ще прогледне, за да види
това чудесно нещо“, каза той.

Задоволството си от свърше-
ната работа изказа и кметът
Иван Лазаров:

„Това е едно прекрасно съби-
тие, чакано от много дълго
време от хората на град Вър-
шец. Алеята на чинарите е част
от целия архитектурен ком-
плекс, създаден от д-р Дамян

Иванов в началото на миналия
век. Тя е една от емблемите на
Вършец. Благодаря на всички,
които участваха в обновява-
нето й, за да можем днес да се
радваме на тази модерна и пре-
красна визия. Да си пожелаем
да я запазим и тя да остане по-
дълго в сърцата на жителите и
гостите на Вършец“, каза в
словото си градоначалникът.

Участъкът е обновен в рам-
ките на проект: „Реконструк-
ция на водопровод и
обновяване на ул. „Република“
от ОТ270 до ОТ358“ – първи
етап. Ремонтът е извършен в
участъка от кръстовището с ул.
„Любен Каравелов“ до кръсто-
вището с ул. „Д-р Константин

Пенев“ и е с дължина 520 м.
Подменен е съществуващият

водопровод, като трасето на
новия водопровод в участъка
от ОТ270 до ОТ315 е измес-
тено в срещуположната част на

платното спрямо съществува-
щия водопровод. Подменени
са всички сградни водопро-
водни отклонения, монтирани
са надземни пожарни хид-
ранти и спирателни кранове на
отклоненията на водопровода с
водопроводите по съседни
улици.

Изградена е нова пътна кон-
струкция, направена дренажна
система под пътната основа за
отвеждането на водата извън
пътя. Пътното платно е изгра-
дено изцяло с паважна нас-
тилка и е обособено като
пешеходна зона, велоалеята е
изместена в срещуположната
част на платното спрямо съ-
ществуващото й предишно по-

ложение и също е изградена от
паважна настилка.

Обновени са тротоарите и зе-
лените площи, изградени са
нови дъждоприемни оттоци,
подменени са капаците на съ-
ществуващите ревизионни и
дъждоприемни шахти, поста-
вена е нова вертикална сигна-
лизация и хоризонтална
маркировка.

Стойността на строител-
ството е 749 900,29 лв. без
ДДС, като финансирането е
осигурено по ПМС №
360/10.12.2020 г.

Вече е сключен договор
между Община Вършец и Ми-
нистерството на регионалното
развитие и благоустройството
за изпълнението на втория
етап от проекта, по който ще
бъде обновен още един учас-
тък по ул. „Република“ с дъл-
жина 540 линейни метра.
Стойността на строително-ре-
монтните работи ще възлезе на
1 млн. лв. без ДДС, като до
края на годината се очаква да
бъде преведено 50% от финан-
сирането, а останалите 50% -
през следващата финансова го-
дина.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОТКРИХА ОФИЦИАЛНО ОБНОВЕНАТА АЛЕЯ НА ЧИНАРИТЕ

Повече от успешно приключи
кампанията, организирана от
„ЕКОПАК“ в тясно партньор-
ство с Община Вършец –
„ЕКОШАМПИОНИ“.

Благодарим най-сърдечно на
СУ „Иван Вазов“ и НУ „Васил
Левски“, на техните дирек-
тори, координаторите на ини-
циативата, учителите и разбира
се, децата и семействата, които
се включиха в първото издание
на кампанията за популяризи-
ране на разделното събиране и
рециклиране в гр. Вършец.

В община Вършец приза
„ЕКОШАМПИОН“ получи II
„а“ клас от Начално училище
„Васил Левски“ с класен ръко-
водител Цветелина Крумова,
който успя да събере 93 кг. от-
падъци от пластмасови бу-
тилки и алуминиеви кенчета.
Общият отпадък на училището
е 334,45 кг., което ги нарежда
на първо място.

На второ място се класира
Средно училище „Иван Вазов“
с общо 95,3 кг. предаден отпа-
дък.

Голямата награда за учили-
щето победител ще бъде из-
граждане на „Зона за
еко-междучасие“, оборудвана с
места за сядане и почивка (с
меки столчета тип „пу-
фове“/“барбарони“), малка

библиотека с книги/настолни
игри, масичка и информаци-
онно табло. Всички участващи
училища вече получиха и по-
ощрителни награди - 5 фут-
болни топки, 5 баскетболни
топки, 5 волейболни топки,
както и грамота за участие с
отбелязаното количеството

събран за рециклиране мате-
риал.

Огромна признателност за
училищата, които положиха
извънредни усилия да мотиви-
рат децата да пазят природата
и да събират разделно отпадъ-
ците от опаковки.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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ВТОРОКЛАСНИЦИ СА ЕКОШАМПИОНИТЕ НА ВЪРШЕЦ

Уважаеми учители, дейци
на културата и изкуствата,

Скъпи ученици,

С особено вълнение се обръ-
щам днес към вас, защото
Денят на народните будители
е един от най-светлите и
важни празници в календара
ни. През вековете народните
будители са ни оформили и
съхранили като народ. Те са
поддържали живи духа ни,
езика ни, паметта ни, вярата
ни, че ще пребъдем.

Днес е не по-малко важно да
отдадем своето уважение към
хората, които не само съхра-
няват това наследство, но и
дават нова перспектива на по-
нятията „дух“ и „будител“ –

нашите учители, творци,
учени, и всички онези, които
работят за една по-добра Бъл-
гария.

На всички вас – поклон! Не
спирайте да будите общест-
вото ни, да давате светлина и
да укрепвате народностното
ни съзнание!

Скъпи ученици, това е и ваш
празник. Защото днес вие
учите за достойните примери
от миналото, но и се учите на
знания и умения как да бъдете
нашето бъдеще! Бъдете лю-
бознателни, задавайте въ-
проси, бъдете непримирими
към несправедливостта. Не
забравяйте, че всеки с делата
си може да бъде будител и че
тези хора не са само минало.
Те са нужни във всяко време!

От сърце желая на всички
вас здраве, вяра и вдъхнове-
ние! Съхранявайте добродете-
лите и създавайте нови
примери за следване!

Честит празник!

инж. Иван Лазаров
Кмет на община Вършец

ПОЗДРАВ НА ИНЖ. ИВАН
ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД ДЕНЯ
НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ



На 21-ви ноември православ-
ните християни в България от-
белязват един от най-светлите
празници – Въведение Богоро-
дично, известен още като Ден
на християнското семейство и
православната младеж.

Празникът символизира вли-
зането на тригодишната
Мария в храма и напомня на
всички родители за духовните
задължения, които имат към
децата си.

Семейството е извор на нов

човешки живот, средата, в
която трябва да се създават и
развиват човешките доброде-
тели и да се запазват основ-
ните християнски ценности.
Традицията повелява на този
ден да се съберат всичките му
членове, така че всеки да
може да покаже своята почит
и любов към останалите.

Оригинален начин за отбе-
лязване на празника предло-
жиха учениците от VIII в клас
на СУ „Иван Вазов“ – град

Вършец – паралелка с дуална
форма на обучение в специал-
ностите хлебар-сладкар и тех-
ник-озеленител.

В рамките на предходната
седмица, под ръководството
на своите преподаватели по
специалните предмети и фи-
лософия, те проучиха исто-
рията на светлия ден;
говориха за човешките цен-
ности състрадание, смирение,
търпение, уважение, вяра; из-
готвиха табла и правила с
етични норми за общуване по
между си.

Съгласно обичая, подготвиха
обредна трапеза под надслов
„Нашият клас е нашето го-
лямо семейство“, като демон-
стрираха усвоените
кулинарни умения и тези за
аранжировка. Специално вни-
мание беше отделено на сим-
воликата на хляба, който е
свещен и незаменим в бита на
българина и част от нашата

национална идентичност. Той
олицетворява общуването,
споделянето, общите стре-
межи и съдба.

Питката „Цветна градина“
нахрани всички присъстващи
с вяра, топлина и обич. А учи-

лището – второто важно се-
мейство – несъмнено доказа
ролята си като център на ду-
ховност, устрем и сила на духа
и истински дом за своите въз-
питаници.

Албена ЦВЕТКОВА

С грижа за най-уязвимите
свои жители, Община Вършец
отново кандидатства по проце-
дурата за директно предоста-
вяне на безвъзмездна
финансова помощ за нов транш
по програмата „Топъл обяд „. В
момента общо 130 души от
всички населени места в общи-
ната получават безплатна
храна. Менюто включва супа,
основно ястие, хляб и веднъж
седмично - десерт.

До 31.12.2022 г. за Община

Вършец е действаща целевата
програма „Обществени трапе-
зарии“. Очаква се проектът по
процедурата „Топъл обяд“ да
стартира от 1 януари 2023 г. и
да продължи до септември 2025
г., като се предвижда броят на
потребителите да се запази.

Процедура „Топъл обяд“ по
Програмата за храни и основно
материално подпомагане 2021-
2027 г. е продължение на ус-
пешното изпълнение на тази
операция за стария програмен
период 2014-2020 г. и се реали-
зира чрез предоставянето на
храни и основно материално
подпомагане на най-нуждае-
щите се хора, включително де-

цата, и прилагане на съпътст-
ващи мерки, които подпомагат
социалното им приобщаване.

Чрез подпомагането се цели
да се осигури здравословна,
разнообразна и питателна
топла храна за обяд на хора,
които не са в състояние сами
или с помощта на свои близки
да си осигуряват такава. Пол-
звателите на услугата „Топъл
обяд“ ежедневно разчитат на
тази помощ и са силно зави-
сими от нея. Топъл обяд за най-
нуждаещите се лица се
предоставя целогодишно, в от-
говор на установени трайни и
неотложни нужди.

Основна целева група за пред-

оставяне на топъл обяд са:
- Лица и семейства без доходи

или с ниски доходи, възрастни
семейства пенсионери и само-
тно живеещи пенсионери,
които имат ниски доходи, не
могат да се издържат от тези
доходи и имуществото си и не
получават подкрепа от близ-
ките си;

- Лица, обект на социално
подпомагане, които са в невъз-
можност да задоволят основ-
ните си жизнени потребности и
за тях е установена нужда от
ежедневна допълнителна под-
крепа;

- Лица с ниски доходи, които
поради налични увреждания

или здравословни ограничения
са със затруднено или невъз-
можно самообслужване, в това
число самотни лица с трайни
увреждания с ниски лични до-
ходи от пенсия, за които няма
подходящ кандидат за асистент
по механизма за лична помощ;

- Лица, които поради инци-
дентни обстоятелства са в за-
труднена и уязвима ситуация и
за тях е установена нужда от
този вид подпомагане;

- Скитащи и бездомни лица;
- Лица от уязвими групи –

граждани на трети страни, по
смисъла на Закона за убежи-
щето и бежанци.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ
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НАШИЯТ КЛАС Е НАШЕТО ГОЛЯМО СЕМЕЙСТВО

В този светъл и празничен
ден членовете на клуба по тра-
диция решиха заедно да отбе-
лежат големия християнски
празник.

Почетен гост на тържеството

беше отец Петко Балджиев,
който изнесе много интересна
беседа за християнската същ-
ност на празника.

Всички изслушаха с интерес
историята за това, как родите-

лите на Дева Мария – Йоаким
и Ана, изпълняват своя свещен
обет пред Бога и завеждат три-
годишната си дъщеря в храма
в Йерусалим.

Затова отец Балджиев запозна
присъстващите в залата на
пенсионерския клуб с тради-
цията за семейното ходене на
църква в този ден, което сим-
волизира влизането на малката
Мария в храма и напомня на
родителите за духовните им за-
дължения към децата. Защото
семейството е най-доброто
училище, което може да даде
първите познания за правосла-
вието и християнските добро-
детели, на които векове наред
се е крепял българският народ.

Присъстващите бяха поздра-
вени с няколко музикални из-
пълнения от певческата група
към клуба, с което се създаде
много приятно и приповдиг-
нато настроение.

Василка Дамянова и Цеца
Антонова рецитираха стихове,
свързани с празника.

След официалната част на

тържеството се псястия, за да
се отбележат започналите ко-
ледни пости. Всеки един от
членовете на клуба се беше
постарал да приготви и под-
несе оригинално и вкусно
постно ястие, за да отбележи
своето присъствие на общата
трапеза.

Всички бяха весели, усмих-

ваха се и се наслаждаваха на
приятния и запомнящ се праз-
ник.

Уверени сме, че ще запазим и
занапред тези прекрасни взаи-
моотношения в клуба и ще
продължим да празнуваме за-
едно хубавите български праз-
ници!

Илияна АЛЕКСАНДРОВА

21 НОЕМВРИ – ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

ВЪРШЕЦ ОСИГУРЯВА БЕЗПЛАТНА ХРАНА НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ

В голямото семейство на пенсионерски клуб „Козница“ отбелязаха заедно големия християнски празник
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Днес, 29.07.2022 г. (петък), от 13:00 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, не-
говите комисии и взаимодействието му с об-
щинската администрация за мандата 2019 –
2023 г. се проведе заседание на Общински
съвет - Вършец, в заседателната зала на Об-
щинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 11 положили
клетва общински съветници.

Отсъстват Благовест Христов и Георги
Ангелов.

Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, засе-
данието е законно и може да взема решения.

На заседанието присъстваха още: инж.
Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П.
Стефанов – зам.-кмет на община Вършец, А.
Тошев-директор дирекция „СА“, д-р Весе-
лин Петков – управител на „Медицински
център – Вършец“ ЕООД.

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

Инж. Анатоли Димитров – председател на
Общински съвет –Вършец запозна присъст-
ващите с постъпило запитване от Недялко
Томов – общински съветник в Общински
съвет – Вършец, по чл. 33, ал. 1, т. 4 от
ЗМСМА, както следва:

1. Искане по чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА с Вх.
№ 189/06.07.2022 г. от Недялко Томов и от-
говор от инж. Иван Лазаров – кмет на об-
щина Вършец с Изх. № 0800-69/27.07.2022
г..

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка с Вх. № 196/19.07.2022 г.
относно отчет на кмета на община Вършец
за изпълнение на решенията на Общински
съвет – Вършец за периода от 01.01.2022 г.
до 30.06.2022 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка с Вх. № 203/20.07.2022 г.
относно отчет на Общински съвет - Вършец
за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров –
председател на

Общински съвет – Вършец
3. Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка с Вх. № 197/19.07.2022 г.
относно заявление Вх. № 94 00 -
1704/16.06.2022 г. от Венцислав Иванов Си-
меонов, с адрес: гр. Вършец, ул. „Любен Ге-
расимов“ № 1 - собственик на поземлен
имот с идентификатор 12961.57.7 по Ка-
дастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Вършец, с искане за разрешаване на
изработване на ПУП - ПЗ, отнасящ се за
промяна предназначението на имота с от-
реждане: „за автосалон със сервиз и авто-
мивка“.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 201/20.07.2022 г.
относно актуализиране на Годишната про-
грама за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост на община
Вършец за 2022 г. и за провеждане на пуб-
личен търг с тайно наддаване по ЗОС,
НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец
за продажба на 10 недвижими имота, собст-
веност на община Вършец, в изпълнение на
Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за
2022 г. на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 199/19.07.2022 г.
относно актуализиране на Годишната про-
грама за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2022 г. на
община Вършец, както и за провеждане на
публичен търг с тайно наддаване за отда-
ване под наем на част от недвижим имот,
частна общинска собственост - 1 кв.м. за
поставяне на АТМ устройство /банкомат/ до
входа на сграда с идентификатор
12961.423.492.1.1 по КК и КР на гр. Вършец,
/Художествена галерия/, в изпълнение на Го-
дишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за

2022 г. на община Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров -

кмет на община Вършец
6. Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка с Вх. № 200/20.07.2022 г.
относно докладна Изх. №10/08.07.2022 г. от
д-р Веселин Петков – управител на „Меди-
цински център – Вършец“ ЕООД и предло-
жение за приемане на решение от
Общински съвет - Вършец по чл. 39, ал. 1 от
Наредбата за реда за учредяване и упражня-
ване правата на община Вършец в публични
предприятия и търговски дружества с об-
щинско участие в капитала, за провеждане
на публичен търг с тайно наддаване по реда
на НУРПТК на община Вършец, за отдаване
под наем на помещенията на клинична ла-
боратория, находящи се на ет. 2 в сградата
на „Медицински център – Вършец“ ЕООД.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 198/19.07.2022 г.
относно писма Изх. № АР-2710-1/27.05.2022
г., Изх. № АР-2711-1/27.05.2022 г. и Изх. №
АР-3376-1/04.07.2022 г. от началника на ОС
„Земеделие“ гр. Берковица, за предоставяне
на 10 поземлени имота по реда на чл. 45 ж,
ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с & 27, ал. 2 от
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ на наследниците на Гео-
рги Езекиев Кирков, наследниците на Ангел
Ангелов Тончов и наследниците на Кирил
Угринов Кирилов.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 204/22.07.2022 г.
относно определяне на представител на Об-
щина Вършец в свиканото за 10.08.2022 г.
извънредно неприсъствено заседание на Об-
щото събрание на Асоциацията по „Водос-
набдяване и канализация“ ООД, град
Монтана, гласуване на изрични пълномо-
щия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: Вътко Маринов –
председател на ПК по ТИУТУОС

9. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 203/22.07.2022 г.
относно Докладна с Вх. № 202/20.07.2022 г.
от Д-р Веселин Петков Петков – управител
на „Медицински център – Вършец“ ЕООД.

Докладва: д-р Румяна Дамянова –
председател на ПК по ЗСДЕ

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

Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинската администра-
ция за мандата 2019 – 2023 г., дневният ред
бе приет единодушно:

Гласували: „за“- 11; „против“ – няма;
„въздържали се“ – няма.

Общински съвет – Вършец прие следните
решения:

РЕШЕНИЕ № 379
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация,
приема за сведение отчет на кмета на об-
щина Вършец за изпълнение на решенията
на Общински съвет – Вършец за периода от
01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

Гласували поименно: „за“ – 11 ; „про-
тив“ – няма; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 380
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА приема за све-
дение отчета за дейността на председателя
на Общински съвет – Вършец, дейността на
Общински съвет – Вършец и неговите ко-
мисии за периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.

Гласували поименно: „за“ – 11; „про-
тив“ – няма; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 381
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.
124а, ал. 1 от Закона за устройство на тери-
торията, разрешава изработване на проект
за частично изменение на подробен устрой-
ствен план – план за застрояване и парце-
ларни планове за захранване с ел. енергия и
вода на имота, с цел промяна на предназна-
чението на поземлен имот с идентификатор
12961.57.7 по КК и КР на гр. Вършец с ново
предназначение - „за автосалон със сервиз и
автомивка“.

продължава на 4 стр. >>>

П Р О Т О К О Л № 40
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

България е земя на вековни
гори, буйни реки, тучни ливади
и море. Родина, напоена с кръвта
на герои, покрита с легенди и
подвизи за духовна справедли-
вост. Земя на извисяване, люлка
на храбър народ и славни буди-
тели.

В тъмната, студена килия, при
едва мъждукащата светлина на
свещта, буква подир буква, дума
след дума, слово след слово,
един монах бледен написа исто-
рията ни, за да остане и пребъде
във вечността.

След това идва по-трудното.
Трябваше да тръгне по опасни
пътища с риск за живота си, но
с надеждата, че може един ден
да се прочете и да се разбере, и
само тогава да можем да се на-
речем истински българи.

Паисий Хилендарски, Софро-
ний Врачански, братя Милади-
нови, Ботев, Левски, Раковски,
Хаджи Димитър, Вазов и много
други са в началото на пореди-
цата от народни будители. Дълъг
е списъкът на книжовниците, ре-
волюционерите, писателите и
обществените дейци. Още от
времето на дългото османско

владичество е имало много дос-
тойни българи с буден ум и бор-
бен дух.

Всяка година на 1-ви ноември
в нашата страна празнуваме го-
лемия общобългарски празник
на народните будители. През
1922 г. министърът на просве-
щението Стоян Омарчевски
внася предложение за определя-
нето на 1-ви ноември за Ден на
народните будители. От тогава
той се празнува до ден днешен, с
изключение на периода 1945 –
1992 година, когато е прекъснат.

Признателни и възхитени от
подвизите на героите и будите-
лите, добавихме нашето вдъхно-
вение и любов в превръщането
на този празник в красива
есенна цветна магия. В прекрас-
ния и слънчев есенен ден на 1
ноември ни събра красотата на
балканския град на кестените –
Берковица. Град на легенди, на
хайдушки гори, на шумни пен-
ливи водопади и вековни кам-
бани, а днес – млад и
съвременен.

Организатор и домакин на тър-

жеството беше сдружение „Бу-
дители“ – гр. Берковица, с пред-
седател Цеца Сотирова. Ние,
членовете на пенсионерски клуб
„Чинари“ – гр. Вършец с предсе-
дател Савка Серафимова, бяхме
поканени за съвместно празну-
ване, заедно с клуб „Будители
народни“ - гр. Монтана с пред-
седател Венета Ангелова.

Посрещнаха ни с Химна на на-
родните будители, а тържест-
вото се състоя в местен
ресторант.

Официалната част започна с
приветствие от домакина на сре-
щата и председател на клуб „Бу-
дители“ Цеца Сотирова.

Песните „Моята Родина“, „Зас-
пала е мома“ и „Малини“ - по
текст на Иван Вазов, превърнала
се в химн на града, бяха музика-
лен поздрав към всички при-
състващи, с пожелание за
приятно и весело прекарване на
празника.

Богатата трапеза, великолеп-
ната музика, приятелската и
топла атмосфера, създадоха по-
води за вдигане на наздравици за
късмет, успехи и благополучие.

Песните и стихотворенията

„Ода на безсмъртието“ и „Буди-
тели“ внесоха допълнителни
нотки за повдигане градуса на
емоциите в залата.

За нас 1 ноември е велика и за-
помняща се дата, ден на едине-
ние и преклонение пред
духовните будители, възродили
нашия народ. Вярвам, че всеки
от нас отнесе макар и малка
искра от пламъка, запален от
учители и деятели в сърцето си.
Нека следваме заветите на буди-
телите и да разпалваме и пред-
аваме огъня, запален от тях, на
поколенията след нас.

Ева ДИМОВА

В ПАМЕТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
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Съгласно чл. 124а, ал. 5 на ЗУТ изработ-
ването на проекта за частично изменение
на подробен устройствен план – план за
застрояване и парцеларни планове за за-
хранване с ел. енергия и вода на имота да
се извърши за сметка на заинтересованото
лице по чл. 131 от ЗУТ - Венцислав Иванов
Симеонов, с адрес: гр. Вършец, ул. „Любен
Герасимов“ № 1, собственик на недвижи-
мия имот.

Гласували поименно: „за“ – 11 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; „против“ – няма;
„въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 382
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната адми-
нистрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост, реши:

1. Актуализира Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2022 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 2022 г., както
следва:

1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти об-
щинска собственост през 2022 г., подточка
2.5.1 „Имоти за продажба по реда на чл. 35,
ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане на публичен
търг или публично оповестен конкурс“, се
включват следните недвижими имоти:

- Поземлен имот с идентификатор
12961.40.955 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на гр. Вършец, об-
щина Вършец, област Монтана, одобрени
със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на из-
пълнителния директор на АГКК, последно
изменение на кадастралната карта и ка-
дастралните регистри, засягащо поземле-
ния имот: няма данни за изменение, адрес
на поземления имот: град Вършец, мест-
ност „Набук“, площ на имота: 4601 кв.м,
трайно предназначение на територията: зе-
меделска, начин на трайно ползване: ли-
вада, категория на земята: седма, предишен
идентификатор: 12961.40.364, номер по
предходен план: 40.364. Акт за частна об-
щинска собственост № 767/11.05.2020 г.

- Поземлен имот № 501.42, за който е об-
разувано УПИ І в квартал № 22 по дей-
стващия регулационен план на село
Спанчевци, община Вършец, област Мон-
тана, ЕКАТТЕ 68179, одобрен със Заповед
№ 412/1989 г., адрес на поземления имот:
село Спанчевци, община Вършец, област
Монтана, вид собственост: общинска
частна, площ на имота: 807 кв.м, трайно
предназначение на територията: урбанизи-
рана. УПИ І , квартал № 22, площ на имота:
953 кв.м, начин на трайно ползване: отре-
ден за жилищно застрояване. Акт за частна
общинска собственост № 712/19.03.2018 г.

- Поземлен имот с идентификатор
12961.421.99 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на град Вършец, об-
щина Вършец, област Монтана, одобрени
със Заповед РД-18-44 от 17.08.2006 г. на из-
пълнителния директор на АК, последно из-
менение на кадастралната карта и
кадастралните регистри, засягащо позем-
ления имот е от 11.04.2019 г., адрес на по-
земления имот: град Вършец, ул. „Пета“,
площ на имота: 499 кв.м, трайно предназ-
начение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застроя-
ване (до 10 м.), предишен идентификатор:
няма, номер по предходен план: 564. Акт за
частна общинска собственост №
858/11.04.2022 г.

- Поземлен имот с идентификатор
12961.421.140 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на град Вършец, об-
щина Вършец, област Монтана, одобрени
със Заповед РД-18-44 от 17.08.2006 г. на из-

пълнителния директор на АК, последно из-
менение на кадастралната карта и кадаст-
ралните регистри, засягащо поземления
имот: няма данни за изменение, адрес на
поземления имот: град Вършец, ул. „Чет-
върта“ № 35, площ на имота: 455 кв.м,
трайно предназначение на територията: ур-
банизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 m), предишен
идентификатор: няма, номер по предходен
план: 0. Акт за частна общинска собстве-
ност № 863/13.06.2022 г.

- Поземлен имот с идентификатор
12961.424.359 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на град Вършец, об-
щина Вършец, област Монтана, одобрени
със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на из-
пълнителния директор на АГКК – Мон-
тана, последно изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри, засягащо
поземления имот е от 02.12.2021 г., адрес
на имота: град Вършец, ул. „Христо Ботев“
№ 95, площ на имота: 427 кв.м, трайно
предназначение на територията: урбанизи-
рана, начин на трайно ползване: за друг вид
застрояване, предишен идентификатор:
няма, номер на предходен план: 2001, 1233,
квартал 87. Акт за частна общинска собст-
веност № 864/13.06.2022 г.

2. Промяната на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2022 г. влиза в сила
от датата на приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС про-
мяната в Годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2022 г. на община Вършец
да се обяви на таблото пред сградата на Об-
щинска администрация – Вършец и да се
отрази в публикуваната в сайта на община
Вършец Годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2022 г..

Гласували поименно: „за“ – 8 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, ,; „против“ – 1 -
Г. Найденов; „въздържали се“ – 2 - И.
Цветанов, Н. Томов.

РЕШЕНИЕ № 383
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 35,
ал. 1 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Наред-
бата за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост на
община Вършец и чл. 25, ал. 1 от Наред-
бата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси на община Вършец,
взема решение за провеждане на публичен
търг с тайно наддаване за продажба след-
ните недвижими имоти:

Имоти в регулация:
1. Поземлен имот № 501.149, за който е

образувано УПИ І в квартал № 5 по дей-
стващия регулационен план на село Спан-
чевци, община Вършец, област Монтана,
ЕКАТТЕ 68179, одобрен със Заповед №
412/1989 г., адрес на поземления имот: село
Спанчевци, община Вършец, област Мон-
тана, площ на имота: 1028 кв.м, УПИ І е с
площ на имота: 436 кв.м, трайно предназ-
начение на територията: урбанизирана: от-
реден за жилищно застрояване. Имотът е
незастроен. Акт за частна общинска собст-
веност № 705/15.03.2018 г. Първоначална
тръжна продажна цена: 2 170 лв. без ДДС,
съгласно пазарната оценка.

2. Поземлен имот № 501.148, за който е
образувано УПИ ІІ в квартал № 5 по дей-
стващия регулационен план на село Спан-
чевци, община Вършец, област Монтана,
ЕКАТТЕ 68179, одобрен със Заповед №
412/1989 г., адрес на поземления имот: село
Спанчевци, община Вършец, област Мон-
тана, ул. „Тринадесета“ № 20, площ на
имота: 368 кв.м, а УПИ ІІ е с площ на
имота: 382 кв.м, трайно предназначение на
територията: урбанизирана: отреден за жи-
лищно застрояване. Имотът е незастроен.
Акт за частна общинска собственост №

711/19.03.2018 г. Първоначална тръжна
продажна цена: 1 060 лв. без ДДС, съгласно
пазарната оценка.

3. Поземлен имот № 501.42, за който е об-
разувано УПИ І в квартал № 22 по дей-
стващия регулационен план на село
Спанчевци, община Вършец, област Мон-
тана, ЕКАТТЕ 68179, одобрен със Заповед
№ 412/1989 г., адрес на поземления имот:
село Спанчевци, община Вършец, област
Монтана, вид собственост: Общинска
частна, площ на имота: 807 кв.м, трайно
предназначение на територията: урбанизи-
рана. УПИ І, квартал № 22, площ на имота:
953 кв.м, начин на трайно ползване: отре-
ден за жилищно застрояване. Акт за частна
общинска собственост № 712/19.03.2018 г.
Първоначална тръжна продажна цена: 1
880 лв. без ДДС, съгласно пазарната
оценка.

4. Поземлен имот с идентификатор
12961.421.99 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на град Вършец, об-
щина Вършец, област Монтана, одобрени
със Заповед РД-18-44 от 17.08.2006 г. на Из-
пълнителния директор на АГКК, послед-
ното изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри, засягащо позем-
ления имот е от 11.04.2019 г., адрес на по-
земления имот: град Вършец, ул. „Пета“,
площ на имота: 499 кв.м, трайно предназ-
начение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застроя-
ване (до 10 м.), предишен идентификатор:
няма, номер по предходен план: 564. Акт за
частна общинска собственост №
858/11.04.2022 г. Първоначална тръжна
продажна цена: 6 100 лв. без ДДС, съгласно
пазарната оценка.

5. Поземлен имот с идентификатор
12961.424.359 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на град Вършец, об-
щина Вършец, област Монтана, одобрени
със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Из-
пълнителния директор на АК – Монтана,
последното изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри, засягащо
поземления имот е от 02.12.2021 г., адрес
на имота: град Вършец, ул. „Христо Ботев“
№ 95, площ на имота: 427 кв.м, трайно
предназначение на територията: урбанизи-
рана, начин на трайно ползване: за друг вид
застрояване, предишен идентификатор:
няма, номер на предходен план: 2001, 1233,
квартал 87. Акт за частна общинска собст-
веност № 864/13.06.2022 г. Първоначална
тръжна продажна цена: 35 000 лв. без ДДС,
съгласно пазарната оценка.

Земеделски земи:
1. Поземлен имот с идентификатор

12961.421.140 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на град Вършец, об-
щина Вършец, област Монтана, одобрени
със Заповед РД-18-44 от 17.08.2006 г. на Из-
пълнителния директор на АК, последно из-
менение на кадастралната карта и
кадастралните регистри, засягащо позем-
ления имот: няма данни за изменение,
адрес на поземления имот: град Вършец,
ул. „Четвърта“ № 35, площ на имота: 455
кв.м, трайно предназначение на терито-
рията: урбанизирана, начин на трайно пол-
зване: ниско застрояване (до 10 m),
предишен идентификатор: няма, номер по
предходен план: 0. Акт за частна общинска
собственост № 863/13.06.2022 г. Първона-
чална тръжна продажна цена: 1 400 лв.,
съгласно пазарната оценка.

2. Поземлен имот с идентификатор
12961.421.145 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри, одобрени със Запо-
вед РД-18-44/17.08.2006 г. на
Изпълнителния директор на АГКК, по-
следното изменение на кадастралната карта
и кадастралните регистри, засягащо позем-
ления имот е от 20.01.2010 г., адрес на по-
земления имот: град Вършец, ул.
„Четвърта“ № 41, площ на имота: 843 кв.м,
трайно предназначение на територията: зе-
меделска, начин на трайно ползване: дег-
радирала ливада, категория на земята: нула,
предишен идентификатор: няма, номер по

предходен план: няма, Акт за частна об-
щинска собственост № 857/28.03.2022 г.
Първоначална тръжна продажна цена: 1
400 лв., съгласно пазарната оценка.

3. Поземлен имот с идентификатор
12961.421.116 /дванадесет хиляди деветс-
тотин шестдесет и едно точка четиристо-
тин двадесет и едно точка сто и
шестнадесет/ по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на гр. Вършец, об-
щина Вършец, област Монтана, одобрени
със Заповед РД-18-44 от 17.08.2006 г. на Из-
пълнителен директор на АК, последно из-
менение на кадастралната карта и
кадастралните регистри, засягащо позем-
ления имот: няма данни за изменение,
адрес на поземления имот: гр. Вършец,
площ на имота: 696 кв.м. /шестстотин де-
ветдесет и шест кв.м./, трайно предназна-
чение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: деградирала ливада, ка-
тегория на земята: 0, предишен идентифи-
катор: няма, номер по предходен план:
няма. Акт за частна общинска собственост
№ 835/25.10.2021 г. Първоначална тръжна
продажна цена 1 200 лв., съгласно пазар-
ната оценка.

4. Поземлен имот с идентификатор
12961.426.9 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри, одобрени със Запо-
вед РД-18-74/24.06.2008 г. на
Изпълнителния директор на АГКК, по-
следно изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри, засягащо позем-
ления имот е от 01.06.2017 г., адрес на по-
земления имот: град Вършец, местност
„Милкина ливада“, площ на имота: 245
кв.м, трайно предназначение на терито-
рията: земеделска, начин на трайно пол-
зване: зеленчукова градина, категория на
земята: седма, предишен идентификатор:
12961.62.1 номер по предходен план:
12961.420.9, Акт за частна общинска собст-
веност № 677/03.05.2017 г. Първоначална
тръжна продажна цена: 250 лв. съгласно
пазарната оценка.

5. Поземлен имот с идентификатор
12961.40.955 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на гр. Вършец, об-
щина Вършец, област Монтана, одобрени
със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Из-
пълнителния директор на АГКК, последно
изменение на кадастралната карта и ка-
дастралните регистри, засягащо поземле-
ния имот: няма данни за изменение, адрес
на поземления имот: град Вършец, мест-
ност „Набук“, площ на имота: 4601 кв.м,
трайно предназначение на територията: зе-
меделска, начин на трайно ползване: ли-
вада, категория на земята: седма, предишен
идентификатор: 12961.40.364, номер по
предходен план: 40.364. Акт за частна об-
щинска собственост № 767/11.05.2020 г.
Първоначална тръжна продажна цена:
6 080 лв., съгласно пазарната оценка.

Цена на тръжната документация - 100 лв.
Депозит за участие в търга - 30 % от пър-

воначалната тръжна цена на съответният
имот.

Стъпка за наддаване - 5% върху първона-
чалната тръжна цена на съответния имот.

Задължава кмета на община Вършец да
организира и проведе търга по реда на
Глава втора „Търгове“ от Наредбата за ус-
ловията и реда за провеждане на търгове и
конкурси на община Вършец и да сключи
договори за продажба на недвижимите
имоти, след заплащане на сумата за заку-
пуване от спечелилият/спечелилите търга
участник/участници.

Гласували поименно: „за“ – 8 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, ,; „против“ – 1 -
Г. Найденов; „въздържали се“ – 2 - И.
Цветанов, Н. Томов.

Промяна в кворума. Излиза Иван Зам-
фиров.

Общо 10 общински съветници.

продължава на 5 стр. >>>
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РЕШЕНИЕ № 384
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собст-
веност, реши:

1. Актуализира Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общин-
ска собственост за 2022 г. на община Вършец
в частта раздел III. Описание на недвижи-
мите имотите, които общината има намере-
ние да предложи за предоставяне под наем и
за продажба през 2022 г., точка 1. Описание
на имотите, които общината има намерение
да предложи за предоставяне под наем, под-
точка 1.1. Нежилищни обекти, части от
сгради и терени, билбордове и рекламни еле-
менти общинска собственост, за които ще се
проведат публични търгове и публично опо-
вестени конкурси по реда на ЗОС, НРПУ-
РОС и НУРПТК на община Вършец за
отдаването им под наем за търговски и други
нужди и поставяне на павилиони, съоръже-
ния, кафе-автомати, банкомати и т.н. в насе-
лените места на територията на община
Вършец през 2022 г., като в тази подточка се
включва следната част от имот:

- Част от недвижим имот, частна общинска
собственост - 1 кв.м за поставяне на АТМ
устройство /банкомат/ до входа на сграда с
идентификатор 12961.423.492.1.1 по КК и
КР на гр. Вършец, сграда на Художествена
галерия /Акт за частна общинска собстве-
ност № 55/01.03.1999 г.

2. Промяната на Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общин-
ска собственост за 2022 г. на община Вършец
влиза в сила от датата на приемане на реше-
нието.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС про-
мяната в Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2022 г. на община Вършец да се
обяви на таблото пред сградата на Общинска
администрация – Вършец и да се отрази в
публикуваната в сайта на община Вършец
Годишна програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за
2022 г. на община Вършец.

Гласували поименно: „за“ – 10 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, А. Ма-
джарски, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма.

РЕШЕНИЕ № 385
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.
1 и ал. 8 от ЗОС, във връзка с чл. 42, ал. 1 и
ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване,
управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец и чл. 25, ал.
1 от Наредбата за условията и реда за про-
веждане на търгове и конкурси на община
Вършец, взема решение за провеждане на
публичен търг с тайно наддаване, за отда-
ване под наем на част от недвижим имот
частна общинска собственост - 1 кв.м. за
поставяне/монтиране на АТМ устройство
/банкомат/ до входа на сграда с идентифика-
тор 12961.423.492.1.1 по КК и КР на гр. Вър-
шец, сграда на Художествена галерия /Акт за
частна общинска собственост №
55/01.03.1999 г.

Срок за отдаване под наем на часта от нед-
вижимия имот – 3 /три/ календарни години,
считано от датата на сключване на договора
за наем.

Определя първоначална тръжна месечна
наемна цена - 80 лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация - 100 лв.
Депозит за участие в търга - 500 лв.
Стъпка за наддаване: 5 % върху първона-

чалната тръжна месечна наемна цена.
При сключване на договор за наем спече-

лилият търга участник заплаща 6 месечни
наемни вноски за наетата площ.

Задължава кмета на община Вършец да ор-
ганизира и проведе търга по реда на Глава
втора „Търгове“ от НУРПТК на община Вър-
шец и да сключи договор за отдаване под

наем на частта от от недвижимия имот със
спечелилия търга участник.

Гласували поименно: „за“ – 10 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, А. Ма-
джарски, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма.

РЕШЕНИЕ № 386
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 65, ал. 2 от Пра-
вилника за прилагане на закона за публич-
ните предприятия, чл. 39, ал.1 от Наредба за
реда за учредяване и упражняване правата на
община Вършец в публични предприятия и
търговски дружества с общинско участие в
капитала и чл. 25, ал. 1 от Наредбата за ус-
ловията и реда за провеждане на търгове и
конкурси на община Вършец, взема решение
за провеждане на публичен търг с тайно над-
даване за отдаване под наем на помещенията
на клинична лаборатория с площ 25.84 кв.м,
находящи се на ІІ етаж в сграда с идентифи-
катор 12961.423.601.1 по КК и КР на гр. Вър-
шец от 2008 г., представляваща сграда на
„Медицински център – Вършец“ ЕООД, с
административен адрес: гр. Вършец, бул.
„България“ № 2.

Помещенията може да се използват от на-
емателя само по предназначение, като кли-
нична лаборатория.

Първоначална тръжна месечна наемна
цена – 250.00 лв. /двеста и петдесет лева/.

Срок за отдаване под наем на частта от нед-
вижимия имот – 5 календарни години, счи-
тано от датата на сключване на договора за
наем.

Цена на тръжната документация 100 лв.
Депозит за участие в търга – 1000 лв.
Стъпка за наддаване: 5 % върху първона-

чалната тръжна месечна наемна цена.
Задължава управителя на „Медицински

център – Вършец“ ЕООД да организира и
проведе търга по реда на Глава втора „Тър-
гове“ от НУРПТК на община Вършец и да
сключи договор със спечелилия търга участ-
ник.

Гласували поименно: „за“ – 10 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, А. Ма-
джарски, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма.

РЕШЕНИЕ № 387
1. Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 45 ж, ал.
2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, взема решение за пред-
оставяне на наследниците на Георги Езекиев
Кирков, следните имоти:

1.1. Поземлен имот с идентификатор
68179.27.213 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на землището на село
Спанчевци, община Вършец, област Мон-
тана, с площ 5093 кв.м, местност „Требе-
жете“, земи от Общинския поземлен фонд на
община Вършец, съгласно скица-проект №
15-532499-17.05.2022 г.

1.2. Поземлен имот с идентификатор
68179.45.84 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на землището на село
Спанчевци, община Вършец, област Мон-
тана, с площ 1600 кв.м, местност „Стокина
нива“, земи от Общинския поземлен фонд на
община Вършец, съгласно скица-проект №
15-532482-17.05.2022 г.

1.3. Поземлен имот с идентификатор
68179.42.337 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на землището на село
Спанчевци, община Вършец, област Мон-
тана, с площ 2000 кв.м, местност „Мочу-
рака“, земи от Общинския поземлен фонд на
община Вършец, съгласно скица-проект №
15-532471-17.05.2022 г.

1.4. Поземлен имот с идентификатор
68179.42.338 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на землището на село
Спанчевци, община Вършец, област Мон-
тана, с площ 2000 кв.м, местност „Мочу-
рака“, земи от Общинския поземлен фонд на
община Вършец, съгласно скица-проект №
15-532471-17.05.2022 г.

1.5. Поземлен имот с идентификатор
68179.47.236 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на землището на село
Спанчевци, община Вършец, област Мон-
тана, с площ 2000 кв.м, местност „Мочу-
рака“, земи от Общинския поземлен фонд на
община Вършец, съгласно скица-проект №
15-532482-17.05.2022 г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ,
решението може да се обжалва пред Районен
съд - гр. Берковица по реда на Администра-
тивно процесуалния кодекс.

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

Гласували поименно: „за“ – 10 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, А. Ма-
джарски, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма.

РЕШЕНИЕ № 388
1. Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 45 ж, ал.
2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, взема решение за пред-
оставяне на наследниците на Ангел Ангелов
Тончов, следните имоти:

1.1. Поземлен имот с идентификатор
68179.54.249 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на землището на село
Спанчевци, община Вършец, област Мон-
тана, с площ 2000 кв.м, местност „Дедина
могила“, земи от Общинския поземлен фонд
на община Вършец, съгласно скица-проект
№ 15-532515-17.05.2022 г.

1.2. Поземлен имот с идентификатор
68179.54.250 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на землището на село
Спанчевци, община Вършец, област Мон-
тана, с площ 1900 кв.м, местност „Дедина
могила“, земи от Общинския поземлен фонд
на община Вършец, съгласно скица-проект
№ 15-532515-17.05.2022 г.

1.3. Поземлен имот с идентификатор
68179.54.251 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на землището на село
Спанчевци, община Вършец, област Мон-
тана, с площ 1900 кв.м, местност „Дедина
могила“, земи от Общинския поземлен фонд
на община Вършец, съгласно скица-проект
№ 15-532508-17.05.2022 г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ,
решението може да се обжалва пред Районен
съд - гр. Берковица по реда на Администра-
тивно процесуалния кодекс.

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

Гласували поименно: „за“ – 10 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, А. Ма-
джарски, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма.

РЕШЕНИЕ № 389
1. Общински съвет – Вършец, на основание

чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 45 ж, ал. 2
от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, взема решение за пред-
оставяне на наследниците на Кирил Угринов
Кирилов, следните имоти:

1.1. Поземлен имот с идентификатор
68179.40.231 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на землището на село
Спанчевци, община Вършец, област Мон-
тана, с площ 300 кв.м, местност „Арто“, земи
от Общинския поземлен фонд на община
Вършец, съгласно скица-проект № 15-
657124-16.06.2022 г.

1.2. Поземлен имот с идентификатор
68179.40.230 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на землището на село
Спанчевци, община Вършец, област Мон-
тана, с площ 200 кв.м, местност „Арто“, земи
от Общинския поземлен фонд на община
Вършец, съгласно скица-проект № 15-
657122-16.06.2022 г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ,
решението може да се обжалва пред Районен
съд - гр. Берковица по реда на Администра-
тивно процесуалния кодекс.

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

Гласували поименно: „за“ – 10 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, А. Ма-
джарски, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма.

РЕШЕНИЕ № 390
Общински съвет – Вършец, на основание

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

Гласува изрични пълномощия на Петър
Ганчев Стефанов – заместник-кмет на об-
щина Вършец, като законен представител на
община Вършец, който да участва като пред-
ставител на общината в извънредно непри-
съствено заседание на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК Монтана на дата
10.08.2022 г. като:

По т. 1 от дневния ред – да гласува „ЗА“
съгласуване на проект на договор между
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, град
Враца и „Водоснабдяване и канализация“
ООД, град Монтана за възмездно предоста-
вяне на водни количества чрез водоснабди-
телни системи, използвани за предоставяне
на водоснабдителни услуги в различни обо-
собени територии, съставен на основание чл.
5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14 септември 2014
г. за условията и реда за присъединяване на
потребителите и за ползване на водоснабди-
телните и канализационните системи.

По т. 2 от дневния ред – да гласува „ЗА“
съгласуване на проект на договор между
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, град
Монтана и „Водоснабдяване и канализация
– Видин“ ЕООД за възмездно предоставяне
на водни количества чрез водоснабдителна
система, използвана за предоставяне на во-
доснабдителни услуги в различна обособена
територия, съставен на основание чл. 5, ал. 3
от Наредба № 4 от 14 септември 2014 г. за ус-
ловията и реда за присъединяване на потре-
бителите и за ползване на
водоснабдителните и канализационните сис-
теми.

По т. 3 от дневния ред – при предлагане,
обсъждане и гласуване на въпроси извън го-
репосочения дневен ред, представителят на
Община Вършец да гласува както намери за
добре, съобразно интересите на жителите на
община Вършец.

Гласували поименно: „за“ – 10 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, А. Ма-
джарски, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма.

РЕШЕНИЕ № 391
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната адми-
нистрация, чл. 6, ал. 1, т. 23 от Правилника за
организация и дейността на Общински съвет
– Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинска администрация за
мандат 2019 – 2023 г., приема годишен фи-
нансов отчет за 2021 година за дейността на
„Медицински център – Вършец“ ЕООД.

Гласували поименно: „за“ – 10 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, А. Ма-
джарски, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма.

Поради изчерпване на дневния ред, пред-
седателят на Общински съвет – Вършец
закри заседанието в 14:05 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на

Общински съвет – Вършец

П Р О Т О К О Л № 40



В топлата октомврийска
вечер на 29.10.2022 г. в салона
на НЧ „Просвета - 1935“ - с.
Спанчевци се проведе Фол-
клорен събор „Спанчевци пее
2022“, организиран от ръко-
водството на читалището.

Гости на събитието бяха кме-
тът на село Спанчевци Емил
Иванов и кметът на село Долно
Озирово - Ангел Петров.

Концертът беше открит от
най–малките палавници на се-
лото с ръководител Антоанета
Петкова. Със своите песнички
и стихчета, посветени на
есента, с хорцата, които троп-
наха, те вдигнаха публиката на
крака.

След това групата за народни
песни „Китка“ при НЧ „Про-
света-1935“, с ръководител
Любомир Гешковски, изпълни
няколко народни песни. Пе-
сента за Спанчевци, в която се
разкриват красотите на селото,
богатството, трудолюбието на

хората беше посрещната с
бурни аплодисменти от публи-
ката.

Със затаен дъх посрещнаха и
индивидуалните изпълнения
на Рафаела Паскалева и Да-
рина Димитрова, и една песен

на група момичета от селото.
Народната песен е магия, тя

стопля сърцата и душата на хо-
рата, но не може без танците,
които са най-съвършеното,
най-емоционалното чувство в

изкуството. Децата от Детска
група да народни танци
„Звънче“ при читалището, с
ръководител Цецка Георгиева,
изпълниха няколко народни
хора.

Мъжка певческа група „Бъл-
гари“ при НЧ „Христо Ботев-
1900“ - гр. Вършец също взеха
участие в концерта. Група за
изворен фолклор „Зелени дел“
при НЧ „Пробуда- 1934“ - кв.
Заножене, с ръководител Боян
Георгиев, със своите кръшни
хора предизвикаха големи емо-
ции сред публиката.

Народната песен изпълва
сърцата на хората и предиз-
виква както национално, така и
космическо измерение. Тази
емоция, тази радост донесоха
на публиката групата за на-
родни песни при НЧ „Про-
света-1931“ – с .Черкаски,
групата за народни песни при
НЧ „Христо Ботев-2016“ - с.
Слатина , групата за народни
песни „Росен здравец“ при НЧ
„Просвета-1946“ - с. Долно

Озирово, групата за народни
песни „Росна китка“ при НЧ
„Просвета-1922“ - с. Горно
Озирово.

За първи път на нашата сцена
изпълниха няколко хора тан-
цов състав за изворен фолклор
„Ломски ритми“ при НЧ „23
септември“ - гр. Лом с ръково-
дител Младен Младенов. Из-
пълнението им беше
удоволствие както за очите,
така и за душата.

Фолклорният събор завърши
с участието на танцова форма-
ция „Стрешер“ при НЧ „Про-
света-1922“ - с. Горно Озирово
с ръководител Георги Митро-
фанов, които със своите танци
създадоха приятно настроение
и бяха изпратени с бурни апло-
дисменти от публиката.

На финала всички си поже-
лахме българската народна
песен и народните танци още
дълги години да се носят над
„Тодорини кукли“ и да се пред-
ават от поколение на поколе-
ние, за да запазим българския
фолклор, българските тради-
ции и обичаи.

Каменка ЙОРДАНОВА

Празник на плодородието с
изложба „Златна есен – про-
изведено на село“ организи-
раха в планинското село
Черкаски.

Колко малко е необходимо,
за да се събуди за живот едно
малко балканско селце, кръс-
тено на руския пълководец
княз Владимир Черкаски в
община Вършец. Само една
искрица, запалена с много
любов от председателя на
местното читалище „Про-
света-1931“ Теодора Алексан-
дрова.

Вече 30 години тя живее в
София, но корените й са от
това село. От есента на мина-
лата година е избрана на тази
почетна длъжност и само за
няколко месеца успя да за-
пали огъня в сърцата на
всички около нея.

И се започнаха участия във
фолклорни фестивали и съ-
бори, пресъздаване на забра-
вени народни ритуали и
обреди – „Зажънване“, „Ень-
овден“, Празник на хляба и
др.

„За мен е чест да сплотя са-
модейните колективи към чи-
талището ни и заедно да
възродим и популяризираме
българските празници и оби-

чай. Правя го от сърце и с
много любов, с мисълта, че
съхраняваме фолклорното бо-
гатство на този край“, при-
знава Теодора.

Тези дни самодейките от

певческата група, наброяваща
12 жени и бабите от групата
за автентични обреди и оби-
чаи към читалището, органи-
зираха поредната изява, този
път, посветена на плодоро-

дието. То е на особена почит
в крайния Северозапад, осо-
бено в планинските райони,
където всичко се добива с
много пот на челото, а кър-
ската работа е преди всичко
тежък труд на ръка.

Изложбата „Златна есен -
произведено на село“, която
зарадва очите и стопли сър-
цата, е плод на силата, волята,
трудолюбието и въображе-
нието на хората от с. Чер-
каски, които съхраняват и
милеят за българските обичай
и традиции, за нашенските
плодове и зеленчуци родно
производство.

Самодейците избират сезона
на есента, която според тях е
онзи миг, в който отронилото
се листо погалва почти без
звук земята, а наоколо сякаш
умел художник е обагрил ко-
роните на дърветата в раз-
лични цветове - пурпурно
червено, жълто, оранжево,
тук там все още зелено, при-
давайки неповторима кра-
сота, специална атмосфера и
настроение на празника им.

„Есента е сезонът, когато се
прибират плодовете и зелен-
чуците - но само от онези
трудолюбиви стопани, които
с вяра в сърцето си са поса-

дили семената през про-
летта“, казва Иванка Анге-
лова, секретар-библиотекар
към читалището и основен
организатор на изложбата.

В този сезон в черкаските
градини зреят картофи,
тикви, царевица, чушки и до-
мати, праз лук и чесън,
ябълки и круши, дюли, муш-
мули и орехи, моркови в ле-
хата, грозде в лозята -
зеленчуци и плодове - „дар от
боговете“, както с благогове-
ние ги наричат местните жи-
тели.

„Есен е - цветна, плодо-
родна, благоуханна … Да от-
празнуваме плодородието!“, е
посланието на самодейките
от НЧ „Просвета-1931 г.“ – с.
Черкаски.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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