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Учениците от СОУ „Иван Вазов”
взеха участие в Европейската сед-
мица за намаляване на отпадъците,
която се проведе в края на миналата
година под патронажа на еврокоми-
саря по околна среда г-н Янез По-

точник и с подкрепата на Минис-
терство на околната среда и водите.

Децата претвориха с много въоб-
ражение, любов и артистичност от-
падъчни материали в дрехи, пана,
картини и макети, с които украсиха

Корпус 2 на училището. Изработе-
ните стикери с надпис „Аз участ-
вам!” бяха раздадени по класовете
и на служителите в Общинска ад-
министрация. Децата от 5 а клас
бяха приети от заместник-кмета г-
н Петър Стефанов като част от ак-
цията им „Зелени патрули”. Те
предоставиха диск със снимки на
нерегламентирани сметища на те-
риторията на града, предложения за
тяхното почистване и мерки за
предотвратяване на нови замърся-
вания. В часа на класа беше пред-
ставена презентацията
„Рециклиране на хартия”, където
екипът на „хартиените момичета”
показа как можем да я използваме
повторно.

Кампанията „Не на рекламите!”
беше част от борбата на децата
срещу хартиения спам под мотото
„Дърветата – в гората, не в пощен-
ската ми кутия!”.

Албена ЦВЕТКОВА

Европейска седмица за намаляване
на отпадъците – ние участваме!

В процес на изпълнение е проект
„Подкрепа за развитие на региона-
лен туристически продукт и марке-
тинг на дестинация – общини
Вършец, Берковица и Годеч” по
оперативна програма „Регионално
развитие” по схема за предоставяна
на безвъзмездна финансова помощ
„Подкрепа за развитие на регионал-
ния туристически продукт и марке-
тинг на дестинациите”.

Проектът е на стойност 431 240
лева, а срокът за изпълнение е 18
месеца. Водеща организация е об-
щина Вършец, а партньори по про-
екта са общините Берковица и
Годеч.

На сайта на Община Вършец
www.varshets.bg вече са обявени две
от предвидените за възлагане в рам-
ките на проекта, тръжни процедури:

1. Публична покана по реда на
Глава осма "а" от ЗОП за събиране
на оферти за избор на изпълнител за
извършване на услуга с предмет:
"Организиране на пътувания, съби-
тия и форуми" в рамките на проект
на Община Вършец "Подкрепа за

развитие на регионален туристи-
чески продукт и маркетинг на тери-
ториална дестинация - общини
Вършец, Берковица и Годеч".

Дата и място за отваряне на
офертите - 25.01.2013 г. (петък) от
11.00 ч., в заседателната зала на Об-
щинска администрация Вършец, 4
ет., адрес: гр. Вършец, бул. „Бълга-
рия” 10.

2. „Открита тръжна процедура по
ЗОП с предмет: Осъществяване на
информационни, рекламни и марке-
тингови дейности” за проект дого-
вор №
BG161PO001/3.2.02/022/13.08.2012
“Подкрепа за развитие на региона-
лен туристически продукт и марке-
тинг на териториална дестинация -
общини Вършец, Берковица и
Годеч”.

Дата и място за отваряне на
офертите - 05.02.2013 г. (вторник)
от 10.00 ч., в заседателната зала на
Общинска администрация Вършец,
4 ет., адрес: гр. Вършец, бул. „Бъл-
гария” 10.

Таня ПЕТРОВА

ПРОДЪЛЖАВА ПРОЕКТЪТ „ПОДКРЕПА
ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИС-
ТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА

ДЕСТИНАЦИЯ – ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ,
БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за развитие на регионален ту-
ристически продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берко-
вица и Годеч”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европей-
ския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията
се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този до-
кумент отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проект № BG161PO001/3.2.02/2011/022 „Подкрепа за разви-
тие на регионален туристически продукт и маркетинг на

дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”

Съгласно Закона за местните да-
нъци и такси (ЗМДТ) в общинския
бюджет постъпват местните такси за
битови отпадъци, които се заплащат
за извършване на услугите по съби-
ране, извозване и обезвреждане на
твърди битови отпадъци, както и за
поддържане чистотата на терито-
риите за обществено ползване в на-
селените места.

Таксата се заплаща от данъчно за-
дължените лица (съгласно ЗМДТ та-
кива са собствениците на облагаеми
с данък недвижими имоти) и се
определя в годишен размер за всяко
населено място с решение на Об-
щински съвет, въз основа на одобрена
план-сметка.

За 2013 г. необходимите разходи за
събиране, извозване и обезвреждане
в депа или други съоръжения на би-
товите отпадъци, както и за поддър-
жане на чистотата на териториите за

обществено ползване в населените
места възлизат на 524 550.00 лв., от
които: разходи за осигуряване на съ-
дове за съхраняване на битови отпа-
дъци (контейнери, кофи и др.) – 13
300.00 лв.; разходи за събиране на би-
тови отпадъци и транспортирането
им до депото за обезвреждане – 98
230.00 лв.; разходи за проучване, про-
ектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и монито-
ринг на депо за битови отпадъци или
други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и опол-
зотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл.60
и чл.64 от ЗУО – 83 440.00 лв.; раз-
ходи за почистване на улични платна,
площадите, алеите, парковите и
други територии от населените
места, предназначени за обществено
ползване – 329 580.00 лв.
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Почетното отличие му бе връчено
на тържествено заседание на Об-
щински съвет Вършец, на 27 декем-
ври в Конферентната зала на СПА
хотел „Съни гардън”.

На тържествената церемония при-
състваха съпругата на доктора Ди-
митричка Митева, кметът на
общината инж. Иван Лазаров, пред-
седателят на Общинския съвет инж.
Анатоли Димитров, общински съ-
ветници, служители от Общинска
администрация, представители на
гражданския инициативен комитет,
събрал подписката за удостояване с
почетното звание, бивши колеги,
близки и приятели на д-р Митев.

В изпълнение на Решение № 123
от Протокол № 16/ 31.07.2012 г. на
Общински съвет Вършец и във
връзка с големия му принос за раз-

витието на лечебното и курортно
дело в града, популяризиране името
на Вършец като национален балне-
оложки курорт и както признание
към д-р Митев като общественик,
културен деятел, доайен в областта
на психотерапията и лечението чрез
хипноза във Вършец и България,
лекарят получи от председателя на
Общински съвет Вършец удостове-
рението за удостояване със зва-
нието “Почетен гражданин на
Вършец” и подарък – картина на
местния художник Георги Паунов.

Кметът на общината връчи на д-р
Александър Митев “Почетният
знак на град Вършец” и Заповед за
неговото присъждане, съгласно На-
редбата за символите, почетните
знаци, отличията и почетните зва-
ния на Община Вършец.

Д-р Александър Митев е роден на
10 октомври 1926 г. в с. Лехчево,
област Монтана, в семейството на
селскостопански работници.

Завършва медицина в София през
1949 г. с пълно отличие.

Първото си назначение като лекар
получава в градската болница в
град Преслав, след това работи за
по няколко години в Участъковата
служба на Вършец, Детското отде-
ление на Врачанската окръжна бол-
ница и Шумен.

През 1962 г. се връща във Вършец
и започва работа в тогавашния Са-
наториум на Профсъюзите. През
1964 г. завършва курс по психоте-
рапия при известния доц. Лозанов
и проф. Шаранков и от тогава до
1982 г. непрекъснато води психоте-
рапевтичните сеанси с хипноза в
курорта. През кабинета му преми-
нават хиляди пациенти от цялата
страна, името на Вършец и на ле-
каря д-р Митев става известно във
всички кътчета на България, и до-
сега бивши пациенти продължават
да питат и да си спомнят за него.

Напуска санаториума на Про-
фсъюзите през 1970 г. и постъпва в
Санаториума на Министерството на
народното здраве, работи като за-
местник-главен лекар по поликли-
ничната част в бившия
Санаторно-курортен комплекс във
Вършец, където се пенсионира през
1987 г. Семеен, с един син лекар,
професор по медицина в Германия.
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР МИТЕВ БЕ УДОСТОЕН СЪС
ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ”

86-годишният лекар – един от доайените на лечебното и
курортно дело в града, получи заслужено признание
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Във връзка с влезлите в сила про-
мени на ЗУПГМЖСВ
(ДВ.бр.100/2008г.; изм.бр.44/2009г. и
изм.бр.99/2009г.) Ви напомняме, че
съгласно § 11 от преходните и заклю-
чителни разпоредби към Закона за из-
менение на Закона за уреждане на
жилищни влогове на граждани с мно-
гогодишни жилищно-спестовни вло-
гове, следва да имате предвид
следното:

Съгласно  § 11, ал.3, право на левова
компенсация по чл.7, ал.1 имат лицата,
включени в окончателните списъци,
които са придобили или започнали из-

граждане на жилища до 5(пет) години
от влизането в сила на този Закон – т.е.
до 21 ноември 2013 година.

Съгласно § 11, ал.4, изплащането на
левови компенсации се извършва от
НКЖФ чрез местните комисии по
чл.8, ал.2 по реда на постъпилите за-
явления за реализиране права в срок
до 31 декември 2019 година.

За допълнителна информация мо-
жете да се обръщате към г-жа Оля
Яничкова и г-н Антон Тошев - чле-
нове на местната комисия, ет. 4. стая
401 в сградата на Общинска адми-
нистрация - Вършец.

Важно е да знаете
ИНФОРМАЦИЯ ОТ МЕСТНАТА

КОМИСИЯ ПО РЕДА НА ЗУПГМЖСВ

продължава от 1 стр.>>>
Присъстващите на церемонията

колеги, приятели и хора, чиято
съдба животът е свързал с лекаря,
прибавяха нов щрих в спомените
си за него, за да ни разкажат една
безкрайна „Приказка за добро-
тата”, в която присъстваха неверо-
ятни истории.

Като тази, за непознатия амери-
канец, обиколил над 30 щата на
Америка, но ненамерил лек за
болната си от безсъние и нервно
разстройство съпруга и прекосил
океана, за да търси като Йовковия
герой Моканина „бялата лясто-
вица”, чувайки за лекаря от Вър-
шец като за последна надежда, а
само след 10 сеанса д-р Митев из-
праща жената по живо, по здраво,
излекувана обратно в Щатите.

Или за това, как свещенодейства
по време на психосеансите, как
успява да „хипнотизира” и приспи
пациентите мигновено, а способ-

ностите му са толкова уникални,
че с възхищение започват да го на-
ричат „факира Мити”.

Далновидното му мислене на
лекар, администратор и организа-
тор довеждат до редица нововъв-
едения в курорта – той е
основател на лечебната гимнас-
тика и оздравителните теренни
разходки до прочутата Иванчова
поляна, където под ръководство на
лекари, рехабилитатори и кул-
турно-масовици, под музикален
съпровод над 400 почиващи всяка
сутрин посрещат изгрева на Слън-
цето и правят утринната си гим-
настика сред лечебната роса.

Пръв въвежда сънната терапия и
лечението чрез хипноза. Такъв ка-
бинет по психолечение, оборудван
от самия лекар няма другаде в
България по онова време.

Издава грамофонна плоча и ау-
диокасета с психосеансите си,
които и до сега се презаписват на

компактдискове и се използват от
младите лекари-невролози в стра-
ната.

Прозира напред във времето, че
санаториумът във Вършец може
да се превърне в рехабилитацио-
нен център, като за всеки болен
нарежда да се грижи екип от
трима души – лекар, медицинска
сестра и рехабилитатор (или ки-
незитерапевт).

По негово време се прави и ос-
новен ремонт на санаториума,
лично тапицира вратите, прави
облицовки, той е и основният ар-
хитект, който обособява всяка стая
с отделен санитарен възел и с по-
малък брой легла.

Под негово ръководство е напра-
вен основен ремонт на Новата ми-
нерална баня, лично ремонтира и
емблематичните Сатири на фаса-
дата.

Д-р Митев е сценарист и режи-
сьор на литературно-музикални

композиции, с които местни из-
пълнители гастролират във
всички национални курорти на
страната, автор е на празничните
програми по улиците на Вършец,
посветени на 7-ми април – Деня
на здравния работник и Празни-
ците на курорта. Той е не само
лекар, но творец и всестранно раз-
вита личност.

На средновековна медицинска
емблема, изобразяваща догаряща
свещ е написано „Светейки за
другите, изгарям”. Тези думи на
холандския лекар д-р Ван Тулп се
превръщат в девиз на лекарите.
Фразата, разкриваща дълбоката
същност на лекарската професия
и демонстрираща безграничната
всеотдайност на лекарите, све-
теше на екрана по време на цере-
монията по връчване на
отличието, за да ни напомня, че д-
р Митев бе такъв – той се разда-
ваше безрезервно на болните,

светеше за всички нас и за цяла
България, гореше в работата си,
защото именно любовта и себе-
раздаването в името на другите е
призванието на истинския лекар.

Днес 86-годишният д-р Алексан-
дър Митев, претърпял мозъчен
инсулт се придвижва с инвалидна
количка и говори трудно. По
време на връчване на почетното
звание бе толкова развълнуван, че
се разплака. Знам, че искаше да ни
каже толкова много, а не може. Но
удовлетворението от това, че не е
живял напразно, радостта от при-
знанието на хората, които го пом-
нят и обичат се четеше в погледа
му.

Разбрахме, че за Вършец лека-
рят, човекът, общественикът, ад-
министраторът д-р Митев е
направил толкова много. И че за
града ни той винаги е бил и ще си
остане една легенда.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Д-Р АЛЕКСАНДЪР МИТЕВ БЕ УДОСТОЕН СЪС
ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ”

На 6 януари жителите и гостите
на Вършец станаха съпричастни с
големия християнски празник Бо-
гоявление (Йордановден).

След като миналата година, след
близо 40-годишно прекъсване, по
инициатива на кмета на общината
инж. Иван Лазаров бе възобновен
ритуала по спасяване на Светия
Кръст и отслужване на Велик Бо-
гоявленски водосвет на „Банския
вир” в близост до Минералната
чешма, за втора поредна година
Община Вършец и Църковното
настоятелство при храм „Св. Гео-
рги” организираха отслужването
на водосвет на същото място край
реката.

На събитието присъстваха кме-
тът на общината инж. Иван Лаза-
ров, зам.-кметът Петър Стефанов,
секретарят на Общината инж.агр.
Даниела Тодорова, много жители
и гости на града, дошли да наблю-
дават изваждането на Кръста и да
си отнесат светена вода за вкъщи.

Водосветът бе отслужен от ено-
рийския свещеник на град Вър-
шец свещеноиконом Петко
Балджиев, заедно с църковния хор
при храма.

Кметът на общината честити
празника на всички именници,
които празнуват на днешния ден,
и тъй като смисълът на празника е
духовното пречистване, той по-

жела на присъстващите и на себе
си да започнем новата 2013 година
с пречистени души и мъдри по-
мисли.

В студения януарски ден смелча-
ците за изваждането на Кръста от
ледените води на реката бяха само
двама. Щастието се усмихна на
19- годишния Георги Петров Гри-
горов от Вършец, който в момента
работи по програма за 6-месечна
временна заетост на млади спе-
циалисти със средно образование
в Общинска администрация, през
пролетта на миналата година е за-
вършил местната Професионална
гимназия по икономика и тури-
зъм.

Според народното поверие този,
който пръв извади от реката хвър-
ления от свещеника Кръст, през
цялата година ще бъде здрав и
късметлия.

Георги сподели, че баща му и
брат му са полицаи, решил е един
ден и той да поеме по техните
стъпки, мечтата му е да стане по-
лицай. Мисли тази година да кан-
дидатства в полицейската школа в
Симеоново и силно се надява, че
изваждането на Светия Кръст от
реката освен здраве и благополу-
чие, ще му донесе късмет в кан-
дидатстването и успех в ученето.

Георги Григоров получи и па-
рична награда от 50 лева, връчена
му лично от кмета на общината
инж. Иван Лазаров.

Евелина ГЕОРГИЕВА

РИТУАЛ ПО СПАСЯВАНЕ НА СВЕТИЯ
КРЪСТ НА ЙОРДАНОВДЕН

Във връзка с чл.128, ал.3 от За-
кона за устройство на територията
(ЗУТ), Общинска администрация
гр. Вършец уведомява заинтере-
сованите лица, че на основание
чл.124, ал.3 от ЗУТ е изготвен:
Частично изменение на ПУП –
ПРЗ за МНОГОФУНКЦИО-

НАЛНА СПОРТНА ЗАЛА УПИ
№ ІV – 111, 133, 362, 365 в об-
хвата на кв.90, гр.Вършец, об-
щина Вършец.

Собственик: ОБЩИНА ВЪР-
ШЕЦ. Проектът е изложен в
отдел „Устройство на терито-
рията“ на Общинска администра-

ция Вършец. Заинтересованите
лица могат да го прегледат и в 14-
дневен срок от датата на получа-
ване на настоящето обявление да
подадат писмено възражение до
Общинска администрация гр.Вър-
шец.

арх. Пламен СТОЯНОВ

Общинска Администрация Изх. № 10 00 -13
гр. Вършец Дата 10.01.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Офисът за военен отчет при Об-
щина Вършец обявява, че със Заповед
№ ОХ-889/21.12.2012 г. на министъра
на отбраната на Република България
са обявени вакантни длъжности във
военни формирования на видовете
въоръжени сили за приемане на

служба в доброволния резерв.
За повече информация посетете

официалния сайт на Община Вършец
www.varshets.bg (раздел Обяви) или
офиса за военен отчет – стая 205,
етаж ІІ, телефон за връзка 09527/21-
90 – мл. експерт Иван Тошев.

О Б Я В А

Община Вършец уведомява заин-
тересованите лица, че на основание
чл.32, ал.13А, § 4к, ал.6 ППЗРЗСПЗЗ
и чл.28б, ал.8 ППЗСПЗЗ, в Държавен
вестник (бр.2 от 8.01.2013 г.) област-
ният управител на област Монтана
със Заповед № ДС 11-5 от 17.12.2012
г. е одобрил план на новообразува-
ните имоти и регистър към него за
отделни имоти за местността „Ман-
човото“ в землище на гр.Вършец,
която е отменена в частта й за имоти
№ 421.4 и № 421.10.

С този план за новообразуваните
имоти се обособяват имоти, както
следва:

1. В изпълнение на Решение от
02.02.2011 г. по административно
дело  № 523/2010 г.:

- имот № 421.57 с площ 600 кв.м
на Георги Николов Видолов;
- имот № 421.58 с площ 433,86

кв.м на Община Вършец;
- имот № 421.59 с площ 1000 кв.м

на Софроний Петров Павлов;
- имот № 421.60 с площ 2665,60

кв.м на Община Вършец. 

2. В изпълнение на  Решение от
29.12.2010 г. по административно
дело № 539/2010 г.:

- имот № 421.54 с площ 537,25
кв.м на Община Вършец;
- имот № 421,55 с площ 1702,97
кв.м на наследници на Марин
Гаврилов Копривски;
- имот № 421.56 с площ 750,05
кв.м на Борис Георгиев Методиев. 

Жалби срещу одобрения план на
новообразуваните имоти могат да се
подават от заинтересованите лица
чрез областен управител – Монтана,
пред Районен съд по местонахожде-
ние на имота в 14-дневен срок от об-
народването на заповедта в
„Държавен вестник“, съгласно § 4к,
ал.6 ПЗРЗСПЗЗ, чл.28б, ал.8
ППЗСПЗЗ и §19 ЗИДАПК.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
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Днес, 27.12.2012 г.(четвъртък) от
15:00 ч. в Конферентната зала на
СПА хотел „Съни Гардън” гр. Вър-
шец се проведе тържествено засе-
дание на Общински съвет –
Вършец.

На заседанието присъстват: 7
положили клетва общински съвет-
ници.

Отсъстват: Благовест Христов,
Иван Андров, Тодор Кънчев, Си-
меон Симеонов, Иво Цакански и
Боян Бонев.

Присъстват: кмет на община
Вършец – инж. Иван Лазаров, сек-
ретар на община Вършец - Д.Тодо-
рова, М. Георгиева - СНЦ
„Козница”, М. Алипиева - Инициа-
тивен комитет гр. Вършец, А. Гос-
подинов, Е. Георгиева и граждани
на гр. Вършец.

Заседанието бе открито и ръково-
дено от инж. Анатоли Димитров -
Председател на Общински съвет –
Вършец.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д
1. Публично обявяване на Реше-

ние №123 от Протокол
№15/31.07.2012 г. на Общински
съвет Вършец, с което се присъжда
званието “Почетен гражданин на
град Вършец” на д-р Александър
Иванов Митев, във връзка с чл.48,
ал.1, чл.43, ал.1, чл.44, ал.1 от На-
редба за символите, почетните
знаци, отличията и почетните зва-
ния на Община Вършец 

Докладва: инж. Анатоли Ди-
митров – Председател Общински
съвет - Вършец

ПЪРВА ТОЧКА: Публично обя-
вяване на Решение №123 от Прото-
кол №15/31.07.2012 г. на Общински
съвет Вършец, с което се присъжда
званието “Почетен гражданин на
град Вършец” на Д-р Александър
Иванов Митев, във връзка с чл.48,
ал.1, чл.43, ал.1, чл.44, ал.1  от На-
редба за символите, почетните
знаци, отличията и почетните зва-
ния на Община Вършец 

Докладва: инж. Анатоли Ди-
митров – Председател Общински
съвет - Вършец

Изказа се: Председател на Об-
щински съвет - Вършец – инж.
Анатоли Димитров, Кмет на об-
щина Вършец – инж.Иван Лазаров,
А. Господинов, М. Алипиева, М.
Георгиева, К. Младенов,  П.Петров
и Е. Лилова. 

На Д-р Александър Иванов
Митев, бяха връчени Удостовере-
ние за “Почетен гражданин на град
Вършец”, “Символичния ключ на
град Вършец” и Заповед №
484/27.12.2012г. на Кмета на об-
щина Вършец. 

Поради изчерпване на дневния
ред инж. Анатоли Димитров -
Председател на Общински съвет –
Вършец закри заседанието в 16:10
часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински Съвет

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ №22

Днес, 28.12.2012 г. (петък) от 13:00
часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от
ЗМСМА и чл.56,ал.1 от Правилника
за организация и дейността на Об-
щински съвет – Вършец, неговите ко-
мисии и взаимодействието му с
Общинската администрация за ман-
дата 2011-2015 г. се проведе заседание
на Общински съвет Вършец в заседа-
телната зала на Общинска админист-
рация Вършец.

Заседанието започва с 10 поло-
жили клетва общински съветници.
Отсъстват: д-р Боян Бонев, инж.
Иво Цакански и Тодор Кънчев

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА,
заседанието е законно и може да взема
законови решения.

На заседанието присъстваха още:
инж. И. Лазаров - кмет на община
Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – сек-
ретар на Община Вършец, П. Стефа-
нов - зам.-кмет на община Вършец, К.
Тачева, А. Тошев, Е. Георгиева, Емил
Иванов - кмет на с. Спанчевци и граж-
дани.

Заседанието беше открито и ръково-
дено от инж. Анатоли Димитров –
Председател на Общински съвет Вър-
шец.

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Отговор на Кмета на община Вър-

шец по питане на общински съвет-
ници от ПП „ЗС ”Александър
Стамболийски”.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
Кмет на община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение
по Докладна записка
№436/13.12.2012г.; №437/13.12.2012г.;
№438/13.12.2012г. и
№439/13.12.2012г.за предоставяне на
имоти по реда на чл. 45 ж, ал. 2 от
ППЗСПЗЗ във връзка с & 27, ал. 2 от
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
Кмет на община Вършец

3.Разглеждане и вземане на решение
по Докладна записка №443/14.12.2012
г. за провеждане на публичен търг с
явно наддаване за продажба на 1 бр.
недвижим имот / земеделска земя/ по
реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК
на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
Кмет на община Вършец

4.Разглеждане и вземане на решение
по Докладна записка №440/13.12.2012
г. за предоставяне на „ВиК“ ООД, гр.
Монтана за безвъзмездно ползване
два каптирани извора, находящи се в
землището на с. Горна Бела Речка,
собственост на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
Кмет на община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение
по Докладна записка №446/17.12.2012
г. за актуализация на поименният спи-
сък за капиталови разходи за 2012 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
Кмет на община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение
по Докладна записка №449/18.12.2012
г за приемане на план сметки включ-
ващи необходимите разходи за дей-
ностите по третиране на битови
отпадъци и почистване на площи за
обществено ползване, както и опред-
еляне годишния размер на такса за би-
тови отпадъци 2013 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
Кмет на община Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение
по Докладна записка №450/18.12.2012

г. за поевтиняване на пътните разходи
на пътуващите учители от СОУ „Иван
Вазов’ гр. Вършец, в размер на 85%,
съгласно действащото законодател-
ство.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
Кмет на община Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение
по Докладна записка №451/18.12.2012
г .относно кандидатстване на община
Вършец по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
2007-2013 г., Приоритетна ос 5: “Со-
циално включване и насърчаване на
социалната икономика”, Основна об-
ласт на интервенция 5.2 „Социални
услуги за превенция на социалното
изключване и преодоляване на него-
вите последици” по схема за предос-
тавяне на безвъзмездна финансова
помощ „Живот в общността”, бю-
джетна линия :BG051PO001-5.2.13

Докладва: инж. Иван Лазаров -
Кмет на община Вършец

9. Разглеждане и вземане на решение
по Докладна записка №452/18.12.2012
г за предоставяне от община Вършец
на „ВИК” Монтана за ползване, сто-
панисване, поддържане и експлоата-
ция на новопостроена Градска
пречиствателна станция за отпадъчни
води (ГПСОВ) в гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
Кмет на община Вършец

10. Разглеждане и вземане на реше-
ние по Докладна записка
№453/18.12.2012 г . за одобрение на
Споразумение за сътрудничество
между Областна администрация Мон-
тана и Община Вършец във връзка с
реализирането на проект
BG051PO001-1.1.11 ,, Подкрепа за за-
етост”, схема „ПОДКРЕПА ЗА ЗА-
ЕТОСТ” по Оперативна програма „
Развитие на човешките ресурси” и съ-
финансиране на проекта от община
Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
Кмет на община Вършец

11. Разглеждане и вземане на реше-
ние по Докладна записка
№454/18.12.2012 г. по Молби за фи-
нансова помощ към Общински съвет
гр. Вършец.

Докладва: Адриана Николова –
Председател ПК по АОНУ-
ОРСГПБК

12. 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
комисии и взаимодействието му с Об-
щинската администрация за мандата
/2011 – 2015г/, дневния ред бе приет
единодушно: 10 гласа “за”, “против”
– няма; “въздържали се” – няма;

Общински съвет – Вършец прие
следните решения:

РЕШЕНИЕ № 189
1.Общински съвет – Вършец на ос-

нование чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ
във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предос-
тавяне на наследниците на Иван Бран-
ков Апостолов следния имот:

1.1 Поземлен имот № 036031 – ли-
вада с площ 3.500 дка., находящ се
в м.“Раковица“ – земи от Общин-
ския поземлен фонд, землище с.
Спанчевци, съгласно скица – про-
ект № Ф01491 от 12.11.2012 г.

2. На основание §19 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се об-
жалва пред Районния съд- гр.Берко-
вица по реда на Административно

процесуалния кодекс /АПК/.
3. На основание чл.45 ж, ал.2, изре-

чение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението
да се връчи по реда на Администра-
тивно процесуалния кодекс /АПК/ на
заявителя Теменужка Мирчева Апос-
толова и служебно на Общинска
служба по „Земеделие“ гр.Берковица.

Гласували поименно: “за” – 9 –
инж. А. Димитров, С. Сълков, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров,, А. Станчева,
С. Симеонов, Б. Христов, А. Нико-
лова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма; “въздържали се” – 1 - О.
Яничкова

РЕШЕНИЕ № 190
1.Общински съвет – Вършец на ос-

нование чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ
във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предос-
тавяне на наследниците на Васил Пет-
ров Първанов следните имоти:

1.1 Поземлен имот № 047093 – ли-
вада с площ 8.012 дка., находящ се
в м.“Бояджийското“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище
с. Стояново, съгласно скица – про-
ект № Ф00535/12.11.2012 г.;
1.2 Поземлен имот № 053014 –
лозе с площ 1.303 дка., находящ се
в м.“Свидня“ земи от Общинския
поземлен фонд, землище с. Стоя-
ново, съгласно скица-проект №
Ф00532/12.11.2012 г.;
1.3 Поземлен имот № 051086 – из-
оставена нива с площ 7.745 дка.,
находящ се в м.“Свидня“ земи от
Общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Стояново, съгласно скица-
проект № Ф00534/12.11.2012 г.;
1.4 Поземлен имот № 017015 –лозе
с площ 1.756 дка., находящ се в
м.“Вачовото“ земи от Общинския
поземлен фонд, землище с. Стоя-
ново, съгласно скица-проект №
Ф00533/12.11.2012 г.

2. На основание §19 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се об-
жалва пред Районния съд- гр.Берко-
вица по реда на Административно
процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл.45 ж, ал.2, изре-
чение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението
да се връчи по реда на Администра-
тивно процесуалния кодекс /АПК/ на
заявителя Маргарита Василева Пет-
рова и служебно на Общинска служба
по „Земеделие“ гр. Берковица

Гласували поименно: “за” – 10 –
инж. А. Димитров, О. Яничкова, С.
Сълков, И. Андров, д-р Ц. Велизаров,
А. Станчева, С. Симеонов, Б. Христов,
А. Николова, д-р Р. Дамянова; “про-
тив” – няма; “въздържали се” –
няма.

Промяна в кворума влиза г-н
Тодор Кънчев, присъстват 11 поло-
жили клетва общински съветници.

РЕШЕНИЕ № 191
1. Общински съвет – Вършец на ос-

нование чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ
във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предос-
тавяне на наследниците на Спас Пет-
ров Гергов следния имот:

1.1 Поземлен имот № 043295 –
нива с площ 8.000 дка., находящ се
в м.“Обреща“ – земи от Общин-
ския поземлен фонд, землище с.
Долно Озирово, съгласно скица –
проект № Ф00649 от 12.11.2012г.

2. На основание §19 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се об-
жалва пред Районния съд- гр.Берко-
вица по реда на Административно

процесуалния кодекс /АПК/.
3. На основание чл.45 ж, ал.2, изре-

чение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението
да се връчи по реда на Администра-
тивно процесуалния кодекс /АПК/ на
заявителя Георги Петров Давидов и
служебно на Общинска служба по
„Земеделие“ гр.Берковица.

Гласували поименно: “за” – 11 –
инж. А. Димитров, О. Яничкова, С.
Сълков, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц.
Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма

РЕШЕНИЕ № 192
1. Общински съвет – Вършец на ос-

нование чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ
във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предос-
тавяне на наследниците на Илия Пет-
ров Първанов следния имот:

1.1 Поземлен имот № 051088 –
лозе с площ 1.000 дка., находящ се
в м.“Свидня“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище с. Стоя-
ново, съгласно скица – проект №
К00003/03.12.2012 г.

2. На основание §19 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се об-
жалва пред Районния съд- гр. Берко-
вица по реда на Административно
процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл.45 ж, ал.2, изре-
чение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението
да се връчи по реда на Администра-
тивно процесуалния кодекс /АПК/ на
заявителя Васко Георгиев Николов и
служебно на Общинска служба по
„Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 11 –
инж. А. Димитров, О. Яничкова, С.
Сълков, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц.
Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 193
1. Общински съвет – Вършец на ос-

нование чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9
от Закона за общинската собственост
/ЗОС/, реши: Актуализира „Годиш-
ната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска
собственост за 2012г.” в частта точка
1.5. Продажба на имоти общинска
собственост през 2012 г., подточка
1.5.1 имоти за продажба по реда на чл.
35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане на
публичен търг или публично оповес-
тен конкурс, като в програмата се
включва следния недвижим имот:

1.1 Поземлен имот с идентифика-
тор 12961.15.858 /дванадесет хи-
ляди деветстотин шестдесет и едно
точка петнадесет точка осемстотин
петдесет и осем/ по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
гр.Вършец одобрени с Заповед №
РД.-18-74/24.06.2008г., на Изпъл-
нителния Директор на АГКК, по-
следно изменение с Заповед №
КД-14-12-315/06.11.2012г. на На-
чалника на СГКК гр.Монтана,
адрес на поземления имот: гр.Вър-
шец, местност „Модровото“, площ
– 2000 кв.м. /две хиляди кв.м./,
трайно предназначение на терито-
рията – земеделска, начин на
трайно ползване – друг вид земе-
делска земя, стар идентификатор
12961.15.173, категория на земята
– седма.
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2. Промяната на „Годишната про-

грама за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за
2012г.” влиза в сила от датата на при-
емане на решението.

3. На основание чл.8, ал.10 от ЗОС
промяната в „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2012г.” да се
обяви на таблото пред сградата на Об-
щинска администрация – Вършец и
да се публикува на интернет страни-
цата на общината.

Гласували поименно: “за” – 11 –
инж. А. Димитров, О. Яничкова, С.
Сълков, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц.
Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 194
1. Общински съвет – Вършец на ос-

нование чл. 35, ал. 1 от Закона за об-
щинската собственост във връзка с
чл. 36, ал.1 и ал.2 от Наредбата за
реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинска собстве-
ност на община Вършец и чл. 4, ал. 1
и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за усло-
вията и реда за провеждане на тър-
гове и конкурси на община Вършец
взема решение за провеждане на пуб-
личен търг с явно наддаване за про-
дажба на поземлен имот с
идентификатор 12961.15.858 /дванад-
есет хиляди деветстотин шестдесет и
едно точка петнадесет точка осемсто-
тин петдесет и осем/ по кадастрал-
ната карта и кадастралните регистри
на гр.Вършец одобрени с Заповед №
РД.-18-74/24.06.2008г., на Изпълни-
телния Директор на АГКК, последно
изменение с Заповед № КД-14-12-
315/06.11.2012г. на Началника на
СГКК гр.Монтана, адрес на поземле-
ния имот: гр.Вършец, местност „Мод-
ровото“, площ – 2000 кв.м. /две
хиляди кв.м./, трайно предназначение
на територията – земеделска, начин
на трайно ползване – друг вид земе-
делска земя, стар идентификатор
12961.15.173, категория на земята –
седма.

2. Първоначална продажна тръжна
цена 1100 лв.

3. Цена на тръжната документация
100 лв.,

4. Депозит за участие в търга 10 %
от първоначалната тръжна цена на
недвижимия имот.

5. Стъпка за наддаване 5 % върху
първоначалната тръжна цена на нед-
вижимия имот.

6. Задължава Кмета на община Вър-
шец да организира и проведе търга по
реда на Глава втора “Търгове” от На-
редбата за условията и реда за про-
веждане на търгове и конкурси на
община Вършец и да сключи договор
за продажба на недвижимия имот
след заплащане на сумата за закупу-
ване на недвижимия имот от спечели-
лия търга участник.

Гласували поименно: “за” – 11 –
инж. А. Димитров, О. Яничкова, С.
Сълков, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц.
Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 195
1.Общински съвет – Вършец на ос-

нование чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 11, ал.1 и ал. 2 и чл. 12, ал. 4 от За-
кона за общинската собственост

/ЗОС/ и чл. 55, ал. 3 от Наредбата за
реда на придобиване управление и
разпореждане с общинска собстве-
ност /НРПУРОС/ на община Вършец
и чл. 198о, ал. 1, ал.4 и ал. 5 от Закона
за водите, предоставя на „ВиК“ ООД,
гр. Монтана за безвъзмездно ползване
за срок от 3 /три/ календарни години
два каптирани извора, собственост на
община Вършец описани, както
следва:

1.1 „КИ – 1“ разположен в позем-
лен имот № 021007, находящ се в
м. “Сетни брод“ ,за който е съста-
вен Акт публична общинска собст-
веност № 416/05.06.2012 г.;
1.2 „КИ – 2“ разположен в позем-
лен имот № 0886002, собственост
на наследниците на Стоян Атана-
сов Младенов.

2. Задължава Кмета на община Вър-
шец да подпише договор с „ВиК“
ООД, гр. Монтана за предоставяне за
безвъзмездно ползване на цитираните
в т.1 от решението каптирани извори.

Гласували поименно: “за” – 11 –
инж. А. Димитров, О. Яничкова, С.
Сълков, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц.
Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма.

РЕШЕНИЕ №196
Общински съвет - Вършец на осно-

вание чл. 18, ал. 1 от Закона за об-
щинските бюджети и чл. 21,ал. 1, т.6
от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, про-
меня поименният списък на
капиталовите разходи на Община
Вършец за 2012г. за обекти финанси-
рани от целевата субсидия, както
следва:

1.Увеличава § 51-00, функция 01,
обект „Преустройство първи етаж на
сграда на Общински център за об-
служване на граждани” с 31 342. 00
лв.

2. Намалява стойността на следните
обекти:

-§ 51-00, ф. 06, обект „Рехабилита-
ция и частична реконструкция на
група улици в град Вършец по
ОПРСР „ с 30 000.00 лв.
- § 52-00, ф. 06, обект „ Изграж-
дане на разпределително съоръже-
ние с. Спанчевци” с 1 340.00 лв.
- § 52-00 ф. 06 обект „ Закупуване
на багер” –с 2.00лв.

Гласували поименно: “за” – 11 –
инж. А. Димитров, О. Яничкова, С.
Сълков, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц.
Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма

РЕШЕНИЕ № 197
І. Общински съвет – Вършец, на ос-

нование чл. 21, ал. 1 т. 7 от ЗМСМА и
във връзка с чл. 66 от ЗМДТ, одобрява
обобщената план-сметка за 2013 го-
дина, общата стойност на която въз-
лиза на 527 320.00 лв и включва
необходимите разходи за:

1. Осигуряване на съдове за съхра-
няване на битовите отпадъци – кон-
тейнери, кофи и др. в размер на
13 300.00 лв.;

2. Събиране на битови отпадъци и
транспортиране до депото за обез-
вреждането им - 98 230.00 лв;

3. Проучване, проектиране, изграж-
дане, подържане, експлоатация, за-
криване и мониторинг на депото за
обезвреждане на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60

и чл. 64 от ЗУО. – 83 440.00 лв;
4. Почистване на уличните платна,

площадите, алеите, парковите и дру-
гите територии от населените места,
предназначени за обществено пол-
зване – 329 580.00 лв.

ІІ. Определя размера на такса за би-
тови отпадъци за 2013 година по ви-
дове услуги и населени места, както
следва:

1. Размер на ТБО за недвижими
имоти на физически лица /ФЛ/ за
гр. Вършец и кв. Заножене – общо
2.6 на хиляда и по услуги:

- събиране на битови отпадъци и
транспортиране до депо – 1,2 на
хиляда от данъчната оценка на
имота;

- поддържане чистота на местата за
обществено ползване – 1,4 на хи-
ляда от данъчната оценка на
имота.

2. Размер на ТБО за недвижими
имоти на физически лица /ФЛ/ за
прилежащите села на Община
Вършец – общо 7,8 на хиляда и по
услуги:

- събиране на битови отпадъци и
транспортиране до депо – 5,8 на
хиляда от данъчната оценка на
имота;

- поддържане чистота на местата за
обществено ползване – 2,0 на хи-
ляда от данъчната оценка на
имота.

3. Размер на ТБО за недвижими
имоти на стопански субекти и фи-
зически лица /ФЛ/ с декларирани
търговски обекти в гр. Вършец и
кв. Заножене – общо 8,5 на хиляда и
по услуги:

- събиране на битови отпадъци и
транспортиране до депо – 3,9 на
хиляда, от по-голямата стойност от
данъчната оценка или отчетната
стойност на имотите, но не повече
от 5 500.00 лева на имот.

- поддържане чистота на местата за
обществено ползване – 4,6 на хи-
ляда, от по-голямата стойност от
данъчната оценка или отчетната
стойност на имотите, но не повече
от 5 500.00 лева на имот.

4. Размер на ТБО за недвижими
имоти на стопански субекти и фи-
зически лица /ФЛ/ с декларирани
търговски обекти в прилежащите
села на община Вършец – общо 14,9
на хиляда и по услуги:

- събиране на битови отпадъци и
транспортиране до депо – 13,6 на
хиляда, от по-голямата стойност от
данъчната оценка или отчетната
стойност на имотите, но не повече
от 5 500.00 лева на имот.

- поддържане чистота на местата за
обществено ползване – 1.3 на хи-
ляда, от по-голямата стойност от
данъчната оценка или отчетната
стойност на имотите, но не повече
от 5 500.00 лева на имот.

ІІІ . Одобрява размера на дофи-
нансирането в размер на 108 550.00
лв от други собствени приходи.

Гласували поименно: “за” – 10 –
инж. А. Димитров, О. Яничкова, Т.
Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров,
А. Станчева, С. Симеонов, Б. Хрис-
тов, А. Николова, д-р Р. Дамянова;

“против” – 1- С. Сълков; “въздър-
жали се” – няма.

РЕШЕНИЕ №198
Общински съвет – Вършец на осно-

вание чл. 34, ал. 1 от ЗУДБ, чл. 36, ал.
1, т. 5 от ЗНП, чл. 29 и чл. 67 от ПМС
№ 367/2011 г. за изпълнението на ДБ
на РБ за 2012 г., дава съгласие за по-

евтиняване на пътните разходи в раз-
мер на 85 %, на пътуващите учители
в СОУ „Иван Вазов“, гр. Вършец:

1. Ивайло Георгиев Панов- гр. Бер-
ковица
2. Нели Петрова Вълкова- гр. Бер-
ковица
3. Цветелина Цанкова Антонова- с.
Спанчевци

Гласували поименно: “за” – 11 –
инж. А. Димитров, О. Яничкова, С.
Сълков, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц.
Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 199
С цел кандидатстване на Община

Вършец по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
2007-2013 г., Приоритетна ос 5: ”Со-
циално включване и насърчаване на
социалната икономика”, Основна об-
ласт на интервенция 5.2. „Социални
услуги за превенция на социалното
изключване и преодоляване на него-
вите последици” по схема за предос-
тавяне на безвъзмездна финансова
помощ: „Живот в общността”, бю-
джетна линия: BG051PO001-5.2.13 и
на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл.
22, ал.1 от Закона за местното само-
управление и местната администра-
ция, във връзка с т. 3.1.2, т. 3 от
Насоки за кандидатстване

Общински съвет - Вършец на ос-
нование чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от
ЗМСМА

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Вършец да

кандидатства самостоятелно с про-
ектно предложение по Оперативна
програма „Развитие на човешките ре-
сурси” 2007-2013г., Схема за предос-
тавяне на безвъзмездна финансова
помощ „Живот в общността”, бю-
джетна линия: BG051PO001-5.2.13.

2. Декларира, че Община Вършец
поема ангажимент за създаване и
функциониране на един брой соци-
ална услуга „Център за настаняване
от семеен тип” за лица с физически
увреждания с капацитет 15 (петнад-
есет) лица.

3. За целите на Проекта се предос-
тавя първи етаж от сграда представ-
ляващ съществуваща масивна
двуетажна сграда със сутерен и заст-
роена площ 438 кв. м. (бивша детска
ясла), публична общинска собстве-
ност за която има съставен Акт за
публична общинска собственост №
24/10.02.1998 г., с административен
адрес: гр. Вършец, община Вършец,
област Монтана, ул. Александър
Стамболийски“ № 37, представля-
ваща сграда с идентификатор
12961.422.181.1 изградена в поземлен
имот с идентификатор 12961.422.181
по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри на гр.Вършец от 2008г.,
идентичен с УПИ ІІ в квартал 23, по
регулациония план на гр. Вършец от
1986 г.

4. Срок за предоставяне на частта от
сградата описана в т.3 от решението
за изпълнение на проекта – 5 /пет/ ка-
лендарни години.

5. Възлага на кмета на община Вър-
шец да организира подготовката и
подаването на проекто предложе-
нието, както и управлението и реали-
зирането на проекта след
евентуалното му одобрение.

Гласували поименно: “за” – 11 –
инж. А. Димитров, О. Яничкова, С.
Сълков, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц.

Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 200
I. Общински съвет – Вършец на ос-

нование чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл. 39, ал.
3 и ал. 5 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/, чл.55, т.3 от На-
редбата за реда на придобиване, уп-
равление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец и чл.
198о, ал. 1, ал.4 и ал. 5 от Закона за во-
дите /ЗВ/ реши:

Предоставя на „ВиК“ ООД, гр.Мон-
тана със седалище и адрес на управ-
ление гр.Монтана, община Монтана,
област Монтана, ул.“Ал. Стамболий-
ски“ № 11., булстат/ЕИК 821152916
представлявано от Управителя Ва-
лери Иванов за безвъзмездно пол-
зване, стопанисване, подържане и
експлоатация за срок от 10 /десет/ ка-
лендарни години - новоизградената
„Градска пречиствателна станция за
отпадни води“ /ГПСОВ/ на гр.Вър-
шец построена в поземлен имот с
идентификатор 12961.422.111 по ка-
дастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Вършец от 2008г. с
площ 10 400 кв.м. за които е съставен
Акт за частна общинска собственост
№ 237/11.02.2008 г.

Пречиствателната станция включва
следните сгради и съоръжения:

1. Обслужваща сграда за предва-
рително пречистване и обезвод-
няване

2. Груб чакъло – пясъкозадържател
и ръчна груба решетка

3. Входна помпена станция
4. Преливна шахта
5. ББ (Био басейни) и ВРУ (Втори-

чен радиален утаител)
6. Камера за дезинфекция
7. Измервателно устройство
8. Шахта изход
9. Резервоар за утайка
10. Резервоар за вар
11. Резервоар за железен сулфат
12. Трафопост 3,00/2,00м
13. Дизелагрегат 3,00/2,00м
14. Водомерна шахта
15. Площадкови тръбопроводи
16. Ограда
17. Външен водопровод
18. Отвеждащ колектор
19. Довеждащ колектор
20. Външно ел. захранване

ІІ. Одобрява предложения проект на
договор за безвъзмездно предоста-
вяне на „ВиК” ООД гр. Монтана на
правото на ползване, стопанисване,
поддържане и експлоатация на обект
„Градска Пречиствателна станция за
отпадъчни води” на гр. Вършец.

ІІІ. Упълномощава кмета на Община
Вършец, след издаване на разреше-
ние за ползване от ДНСК за ГПСОВ
град Вършец, да подпише договора за
безвъзмездно предоставяне на „ВиК”
ООД гр. Монтана правото на пол-
зване, стопанисване, поддържане и
експлоатация на обект „Градска пре-
чиствателна станция за отпадъчни
води” – гр. Вършец

Гласували поименно: “за” – 11 –
инж. А. Димитров, О. Яничкова, С.
Сълков, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц.
Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов,
Б. Христов, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма.

продължава на 5 стр. >>>

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л  № 23
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Редакцията на Общински вестник
“Вършец” поздравява
новородените бебета:

Иво Ивайлов Славчев, роден на
09.09.2012 г.

Теменужка  Верева Антова,
родена на 09.09.2012 г.

Исус Юлиев Серафимов, роден на
19.09.2012 г.

Георгица Бориславова Георгиева,
родена на 24.09.2012 г.

Цветан Пенков Василев, роден на
25.09.2012 г.

Илия Бисеров Мирчев, роден на
26.09.2012 г.

Радослав  Росенов Василев, роден
на 27.09.2012 г.

Асен Симеонов Славейков, роден
на 27.09.2012 г.

Зорница Тодорова Шумкова,

родена на 30.09.2012 г.
Любен Славиев Любенов, роден

на 02.10.2012 г.
Елинка Микова Владова, родена

на 08.10.2012 г.
Огнян Анатолиев Огнянов, роден

на 08.10.2012 г.
Сергей Изауров Георгиев, роден

на 20.10.2012 г.
Митко Камелиев Крумов, родена

на 28.10.2012 г.
Михаил  Красимиров Михайлов,

роден на 15.11.2012 г.
Борис Росенов Карадашки, роден

на 19.11.2012 г.
Ирина Десиславова Димитрова,

родена на 21.11.2012 г.
Димитър Желев Йорданов, роден

на 23.11.2012 г.
Диана Иванова Георгиева, родена

на 01.12.2012 г.

Денислав Бисеров Цветанов,
роден на  01.12.2012 г.

Петър Антонов Тошев, роден на
02.12.2012 г.

Николай Георгиев Иванов, роден
на 10.12.2012 г.

Соня Искрова Илиева, родена на
13.12.2012 г.

Бисер Любомиров Бисеров, роден
на 18.12.2012 г.

Симона Петрова Тодорова,
родена на 19.12.2012 г.

Емил Наташов Орлинов, роден на
26.12.2012 г.

Елина Красимирова Иванов,
родена на 03.01.2013 г.

На бебетата и техните
семейства – ЧЕСТИТО! 

Желаем им  много здраве и
сбъднати мечти!

Поздрав към новородените деца в Община Вършец

продължава от 4 стр. >>>
РЕШЕНИЕ № 201

1. Общински съвет – Вършец на
основание чл. 59, ал.1, чл. 60, чл.61,
ал.1 от ЗМСМА одобрява подписва-
нето на Споразумение за сътрудни-
чество в изпълнение на проект
BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за
заетост”, схема „ПОДКРЕПА ЗА
ЗАЕТОСТ” по Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ре-
сурси” между:

Областна администрация Мон-
тана, ЕИК/Бустат 000320534, седа-
лище гр.Моната, с адрес на
управление гр. Монтана, община
Монтана, област Монтана, пл. «Же-
равица» № 1 представлявано от
Ивайло Иванов Петров, в качест-
вото му на Областен управител на
Област Монтана и Ваня Йорданова
Троянска – гл. счетоводител в Об-
ластна администрация – Монтана.

Община Вършец, с седалище и
адрес на управление – гр. Вършец,
община Вършец, област Монтана,
бул. «България» № 10, ЕИК/Бустат
000320655, представлявана от инж.
Иван Михайлов Лазаров, в качест-
вото му на Кмет на Община Вър-
шец.и Карисима Стефанова тачева
гл. счетоводител на община Вър-
шец.

2. Общински съвет – Вършец на
основание чл. 21, ал.1, т.6 от
ЗМСМА дава съгласие за сифинаси-
ране от община Вършец на проект
BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за
заетост”, схема „ПОДКРЕПА ЗА
ЗАЕТОСТ” по Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ре-
сурси” с сумата от 12540 лева за
срок от 9 /девет/ календарни месеца.

Гласували поименно: “за” – 11 –

инж. А. Димитров, О. Яничкова, С.
Сълков, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Си-
меонов, Б. Христов, А. Николова, д-
р Р. Дамянова; “против” – няма;
“въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 202
Общински съвет гр. Вършец на ос-

нование чл.21,ал.1 т.6 и т.23 от
ЗМСМА отпуска от собствения си
Бюджет-2012г. параграф 10-98 су-
мата от 1000 лева на Снежанка Ху-
банова Йовчева.

Гласували поименно: “за” – 11 –
инж. А. Димитров, О. Яничкова, С.
Сълков, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Си-
меонов, Б. Христов, А. Николова, д-
р Р. Дамянова; “против” – няма;
“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ № 203
Общински съвет гр. Вършец на ос-

нование чл.21,ал.1 т.6 и т.23 от
ЗМСМА отпуска от собствения си
Бюджет-2012г. параграф 10-98 су-
мата от 700 лева на Димитър Стра-
хилов Петров.

Гласували поименно: “за” – 11 –
инж. А. Димитров, О. Яничкова, С.
Сълков, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Си-
меонов, Б. Христов, А. Николова, д-
р Р. Дамянова; “против” – няма;
“въздържали се” – няма

Поради изчерпване на дневния
ред, Председателя на Общински
съвет – Вършец закри заседанието
в 15:10 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на 

Общински съвет Вършец

ПРОТОКОЛ №23

продължава от 1 стр. >>>
При запазване на досегашния раз-

мер на такса битови отпадъци (ТБО),
очакваният приход (по данни от зве-
ното за МДТ) ще е 320 000.00 лв.,
като събираемостта е в размер на
65% от облога за текущата година и
35% от недобори от предходни го-
дини. 

В новите план-сметки за 2013 г. не-
обходимите средства  за извършване
на дейностите по сметосъбиране,
сметоизвозване и поддържане чисто-
тата на обществени места обаче е
524 550.00 лв. Разходите спрямо ми-
налата година са увеличени по неза-
висещи от Общината и Общинския
съвет причини - увеличение на так-
сите за депониране и сепариране на
битови отпадъци (за 2012 г. тя е 11.02
лв./тон, а за 2013 година драстично е
увеличена на 25.80 лв./тон);  увели-
чение на отчисленията за Община
Монтана по чл. 64 от ЗУО (от 9.00
лв./тон за 2012 г. на 15.00 лв./тон за
2013 г., като тенденцията е на про-
дължаващо увеличение  през 2014
година с още 20 лв./тон); увеличение
цените на горивата; увеличаване на
минималната работна заплата от
01.01.2013 г.; амортизирането на тех-
никата (специализираните автомо-
били вече са на 6 години и са над
50% амортизирани); тенденция на
увеличение количеството отпадъци с
около 100 тона на година и др. 

Разликата от 204 550.00 лв., която
би останала непокрита при запазване
на досегашната такса, е непосилна за
дофинансиране изцяло от общин-

ския бюджет от други собствени
средства. Ето защо бе необходимо
споделяне на отговорността и фи-
нансовата тежест на разходите, по-
ради което Общинският съвет прие
увеличението на размера на такса за
битови отпадъци през 2013 г. да е с
около 30 % спрямо миналогодиш-
ната, както следва: размерът на ТБО
за недвижими имоти на физически
лица за гр. Вършец и кв. Заножене от
2.0 става 2.6  промила; размерът на
ТБО за недвижими имоти на физи-
чески лица за прилежащите села на
община Вършец се увеличава от 6.0
на 7.8 на хиляда; размерът на ТБО за
недвижими имоти на стопански су-
бекти и физически лица с деклари-
рани търговски обекти в гр. Вършец
и кв. Заножене от 6.5 става на  8.5 на
хиляда; размерът на ТБО за недви-
жими имоти на стопански субекти и
физически лица с декларирани тър-
говски обекти в прилежащите села
на Община Вършец – от 11.5 се уве-
личава на 14.9 на хиляда. 

С приемането на новата по-висока
такса се очаква приходите от такса
битови отпадъци да бъдат около 416
000.00 лв., което ще облекчи до го-
ляма степен  бюджета на Общината.
Разликата от 108 550.00 лв. до раз-
мера на средствата по план-смет-
ките, Община Вършец ще
дофинансира от други собствени
средства и ще търси алтернативи за
оптимизиране на разходите и пре-
структуриране  и преорганизиране
на дейността. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

КОЕ НАЛОЖИ ПОВИШАВАНЕ РАЗМЕРА
НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
ЗА 2013 Г. В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

В навечерието на най-светлия
празник – Коледа се отвориха сър-
цата на добри хора, за да има ис-

тински празник с подаръци и игри
за учениците от полуинтернатните
групи към СОУ „Иван Вазов“ –

проект „Подобряване на качеството
на образованието в средищните
училища чрез въвеждане на целод-
невна организация на учебния про-
цес”.

Тържеството премина в забавле-
ния и игри, подготвени от възпита-
телките Петя Горанова, Венислава
Замфирова и  Бояна Александрова.

И накрая в голямо очакване уче-
ниците получиха своите коледни
подаръци и лакомства.

Всичко това нямаше да се случи
без подадената ни ръка от: ЕТ
„Христо Тачев“ –Христо Тачев, Жа-
нета Иванова, ПП -Герб гр. Вършец
и други добри хора.

Благодарим им от сърце!
Венислава ЗАМФИРОВА

ЗА ДОБРОТО – С БЛАГОДАРНОСТ

В навечерието на новогодишните
празници Народно читалище

„Христо Ботев 1900 г.” организира
концерт, който се проведе на 29 де-

кември в големия салон на читали-
щето. 

В него взеха участие Дамската во-
кална група при НЧ "Хр.Ботев" с
ръководител Елена Горанова, гру-
пата за стари градски песни
„Нежна есен” при Народно чита-
лище „Пробуда 1934 г.” кв.Зано-
жене с художествен ръководител
Райна Тимчева, групата за попу-
лярни песни „Незабравка” към
Клуба на пенсионера с ръководи-
тел Маргарита Георгиева и коре-
петитор Красимир Минков, деца от
детското театрално студио при Об-
щински детски комплекс с ръково-
дител Цветелина Василева, танцов
състав "Фолклорна китка" при НЧ
"Христо Ботев" с хореограф Не-
вена Стоянова. 

Приятно ни изненадаха танцьо-
рите от „Фолклорна китка”, които
специално за празника се предста-
виха с най-новия си Варненски
танц, традиционно изпълняван с
дървени лъжици, което е харак-
терно за Варненското хоро, а така
също и с новите си красиви уни-
форми. 

Участниците в програмата ни
поднесоха своя новогодишен под-
арък, като танцуваха, пяха и ни за-
бавляваха от сърце, заредиха ни с
много емоции в навечерието на
празниците и с очакване за една
красива и необикновена Нова го-
дина, изпълнена с много успехи и
благополучие. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

НЧ „ХРИСТО БОТЕВ 1900 г.” ОРГАНИЗИРА
НОВОГОДИШЕН КОНЦЕРТ



По случай коледните и нового-
дишните празници, учениците от
ХІІ а клас на СОУ „Иван Вазов”
организираха тържествен коледен
концерт под егидата на Община
Вършец.

Гости на концерта бяха кметът
на общината инж. Иван Лазаров,
зам.-кметът Петър Стефанов, сек-
ретарят на Общината инж. агр.
Даниела Тодорова и директорът
на СОУ „Иван Вазов” Ани Анге-
лова.

Концертът се проведе в големия
салон на Народно читалище
"Христо Ботев 1900 г." под мо-
тото „Защо да не бъдем по-чо-
вечни, по-добри” и в него взеха
участие ученически духов оркес-

тър „Дефилир”, вокална група
Joy, мажоретният и фолклорен
танцов състав при училището,
ученици от І до ХІІ клас със свои
индивидуални изпълнения на
стихове, песни и сценки.

Традиция за СОУ „Иван Вазов”
през последните години е органи-
зирането и провеждането на бла-
готворителна коледна кампания.
На коледния благотворителен
концерт през 2010 година бяха
събрани 1650 лева, които бяха да-
рени на ученичката Гергана Алек-
сиева за лечение. На
благотворителния концерт през
2011 година бяха събрани 1451
лева и сумата бе раздадена като
социални стипендии на 8 нуж-

даещи се възпитаници на учили-
щето за покриване на неотложни
социални разходи. Тази година
събраните средства отново ще по-
пълнят благотворителния фонд
на училището. Той ще бъде из-
разходван за нуждаещи се уче-
ници с успех над 4.00, след
направени мотивирани предложе-
ния до Педагогическия съвет.

По време на концерта публично
бе обявен победителя в конкурса
за коледна презентация, органи-

зиран от училището. Това е Ди-
мана Евгениева, която представи
пред публиката мултимедийната
си презентация „Коледни мечти”.

Евелина ГЕОРГИЕВА

„Рисувай свойто Утре със ус-
мивка.
Къде започва следващият ден?
Във онзи миг, когато си притихнал
и твоята душа не е във плен.
И всичките моменти се преливат
в една вълшебна обща светлина.
Знай, бъдещето вечно е щастливо!
Когато го започнеш от Сега!”

В края на месец декември в
ОДЗ”Слънце” гр.Вършец се състоя
благодарствен концерт.Чрез своите
изпълнения децата от заведението
благодариха на всички, които да-
доха своята помощ и добри дела, за
да се превърне детската градина в
едно по-уютно място за отглежда-
нето и възпитанието им.За безцен-
ната помощ децата благодариха с
нещо, също тъй безценно - много
усмивки и щастливо грейнали
очички! И отново получиха скъп
подарък от инж.Анатоли Димитров
- председател на Общинския съвет-
дигитален фотоапарат, с който да
се запечатат вълнуващи моменти от
ежедневието им в детската гра-
дина.

Благодарим на ръководството на
града, на общинските съветници и
всички, които не пожалиха сили и
средства, за да ги дарят за благото
на децата ни!

Благодарим затова, че ни нака-
рахте да се почувстваме с важна
роля в обществото, защото наис-
тина водим бъдещето за ръка и
всеки ден тук го започваме от
„СЕГА”!

Диана СИМЕОНОВА
директор на ОДЗ „Слънце”

БЛАГОДАРСТВЕН
КОНЦЕРТ В ОДЗ

„СЛЪНЦЕ”
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Приятен подарък, изпълнен с
много смях и емоции поднесоха на
своите съграждани и на гостите на
Вършец самодейците от театрал-
ната трупа към Народно читалище
“Христо Ботев 1900 г.” в навече-
рието на Новогодишните празници.

Любителите-актьори представиха
най-новата си постановка “Мъжем-
разка” – комедия в четири действия
от Ст. Л. Костов.

Премиерата на спектакъла се със-
тоя на 28 декември в голяма зала на
читалището, която бе препълнена
до краен предел и с правостоящи
зрители, а над 100 човека не успяха
да влязат на представлението, въ-
преки желанието си.

“Мъжемразка” е първата пиеса на
известния български драматург Ст.
Л. Костов, която се появява пред
столична публика през 1914 г., но
тя е особено актуална днес в епо-
хата на унисекса, защото дава въз-
можност да погледнем по нов
начин на феминисткото движение,
на вечната борба за надмощие
между мъжете и жените, успява
дълбоко и тънко да проникне в на-
родопсихологията на народа ни и
да съвмести смешното и тъжното в
характера на българина. Поста-
вяйки днес тази позабравена пиеса,
желанието на режисьорката и на
актьорите от трупата е да създадат
една жизнена, весела комедия,
която да кара хората да се усмихват,

да се смеят или надсмиват, нами-
райки в героите по нещо от себе си.

В ролите видяхме самодейните
актьори с вече няколко годишен те-
атрален опит: Калин Замфиров, Да-
ниела Лилова, Калоян Асенов,
Латинка Петрова, Мирослава Кръс-
тева, Митра Кирилова, Венислава
Замфирова – хора с различни про-
фесии и образование, но събрани
от любовта към театралното из-
куство, ентусиазма и желанието за
творческа изява. Както винаги, те
играха блестящо и на висота, раз-
смиваха публиката до сълзи, играта

им бе естествена и непринудена.
Спектакълът бе дебют на теат-

рална сцена за Ивка Тодорова, Ни-
колай Тодоров, Цветелина
Въглярска, Мария Тодорова, Да-
ниел Драганов и Божидар Замфи-
ров, които ни изненадаха приятно с
големия си артистичен талант и по-
лучиха заслуженото възхищение на
публиката. Всички роли бяха иде-
ално подбрани за типажите, които
нашите съграждани пресъздадоха и
бяха изпълнени от тях перфектно.

Постановката е дело на гост-ре-
жисьора от Враца Дария Горанова,

музиката е на Робертино Горанов,
хореографията – на Цветелина
Кръстева, озвучаването и осветле-
ниеото на спектакъла - на Тихомир
Миронов.

На финала трупата получи позд-
равления и кошници с цветя лично
от зам.-областния управител на
Монтана Нина Петкова и от кмета
на община Вършец инж. Иван Ла-
заров, който с чувство за хумор бла-
годари, че е „включен” като
персонаж в спектакъла без нито
една репетиция от негова страна. Те
благодариха на самодейните ак-

тьори от трупата за огромния труд
и героизма им да се представят на
сцена само след двумесечни репет-
иции, което е учудващо дори и за
професионални актьори. „Това го
няма даже и в Русия!”, възкликна
на шега режисьорката Дария Гора-
нова, която е възпитаничка на голя-
мата руска театрална школа. И
обяви публично новината, че има
покани за участие в Международни
фестивали на любителското теат-
рално творчество в Германия и Ук-
райна и че на самодейната трупа от
Вършец предстои едно вълнуващо
турне в чужбина през 2013 година с
комедията "Мъжемразка".

Комедийният сюжет на пиесата и
великолепната игра на актьорите
ни накараха да се посмеем от сърце
и да се заредим с много положи-
телни емоции за предстоящите Но-
вогодишни празници.

А за да стане това възможно, за-
слугата е и на спомоществовате-
лите – Община Вършец, отпуснала
за реализиране на постановката
1500 лева от собствения си бюджет
след решение на Общинския съвет,
ЕТ ”Христо Тачев”, дарил 200 лева
и ЧЕЗ „Електроразпределение”
България чрез направената откупка
на билетите на стойност 800 лева,
за да бъде премиерата на спекта-
къла безплатна за жителите и гос-
тите на Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

САМОДЕЙНИЯТ ТЕАТРАЛЕН СЪСТАВ ПРИ НЧ „ХРИСТО
БОТЕВ 1900” ГР. ВЪРШЕЦ НИ ЗАРАДВА С НОВА ПОСТАНОВКА

КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ
НА УЧЕНИЦИ ОТ СОУ „ИВАН ВАЗОВ”


