
На 24.05.2016 г. удари и последният учи-
лищен звънец за випуск 2016 на абитури-
ентите от СОУ “Иван Вазов” във Вършец.
Празникът започна с посрещане на учи-
лищното знаме и много настроение сред
ученици, родители и гости. В двора на
училището прозвуча химнът на Република
България и тържествено бе издигнат на-
ционалният трибагреник. Поздравление
към прекрасните момичета и момчета от
двата дванадесети класа отправи г-жа Ани
Ангелова – директор на училището. На-
градени бяха отличниците, спечелили през
годините немалко награди. Специални
благодарности от страна на гимназистите
прозвучаха към двете класни ръководи-

телки Радка Костадинова и Катя Замфи-
рова, ръководството, учителите и персо-
нала на училището. “Голямо благодаря на
всички!” – през сълзи и усмивки, с поже-
лание родното училище да не се забравя
отправиха към присъстващите абитуриен-
тките Теди Иванова и Мирела Петрова.

Тържествено дефиле, предвождано от
мажоретния състав и ученически духов
оркестър „Дефилир” към училището, пре-
мина през центъра на града.

На естрадата пред НЧ „Христо Ботев
1900” кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров поздрави присъстващите с
най-българския празник – 24 май – Денят
на духовността и просветата и връчи гра-

моти и стенни часовници с логото на об-
щина Вършец на 10-те отличници от „Ви-
пуск 2016” на СОУ „Иван Вазов”: Грета
Красимирова, Даяна Иванова, Даяна Та-
чева, Мирела Петрова, Нели Стефанова,
Петя Видолова, Гергана Богданова,
Ивайло Николов, Дафинка Кирилова и
Теди Георгиева, и на 8-те абитуриенти-от-
личници от Професионалната гимназия по
икономика и туризъм: Габриела Мари-
нова, Деница Славейкова, Калин Рангелов,
Павлин Иванов, Анас Джалаб, Владислав
Киевец, Ивелин Василев и Даяна Бори-
сова.

Поздравление и благослов към присъст-
ващите по случай празника отправи и ар-
химандрит Антим – протосингел на
Видинската митрополия.

Цветни балони, пълни с надежди поле-
тяха в небето. На добър час, скъпи при-
ятели!

Ива СТЕФАНОВА
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На 28 април 2016 г. в Конферентната зала
на СПА хотел „Съни гардън” – гр. Вършец
се проведе публично обсъждане на отчета
за изпълнение на бюджета на община Вър-
шец за 2015 г., съгласно чл. 140, ал. 4 от За-
кона за публичните финанси. Обсъждането
бе инициирано и ръководено от председа-
теля на Общински съвет инж. Анатоли Ди-
митров.

На събитието присъстваха кметът на об-
щината инж. Иван Лазаров, зам.-кметът
Петър Стефанов, секретарят на общината
инж. Даниела Тодорова, председателите на
Постоянни комисии в ОбС Оля Яничкова и
Адрияна Николова, общинският съветник
Васил Замфиров, общински служители.

Липсваше заинтересованост от страна на

гражданите, неправителствените организа-
ции и второстепенните разпоредители с
бюджети.

Касовото изпълнение на бюджета на об-
щината за 2015 г. и усвоените средства по
Оперативни програми на ЕС бяха презен-
тирани от Красимира Тачева – Директор на
дирекция «Обща администрация» и гл. сче-
товодител на общината. Изпълнението на
бюджета за отчетния период възлиза на 4
639 987 лв., което представлява 74,50 %
спрямо годишния разчет и 74,49 % спрямо
изпълнението за същия период на 2014 г. –
стана ясно по време на обсъждането.

Собствените приходи са в размер на 1 448
088 лв., съставляващи: данъчни приходи –
329 021 лв. и неданъчни приходи – 1 119067

лв. Събираемостта на местните данъци е
88 %, при 86,5% събираемост през 2014 г.

Внесеният в общинската хазна туристи-
чески данък е в размер на 31 846 лв. Въ-
преки силният туристически сезон, се
забелязва спад във вноските на туристи-
ческия данък от страна на хотелиерите. В
сравнение с предходната година, са внесени
с 4 052 лв. по-малко. Общинските такси са
събрани на 86 % , а конкретно „Такса би-
тови отпадъци” - на 85 % . Слабо изпълне-
ние се отчете по § 40-40 „Постъпления от
продажба на земя“ – едва 24 %, което се
обяснява с това, че 2015 година беше из-
борна и Общинският съвет реално вземаше
решения за продажби до средата на 2015 г.

Разходите по бюджета на общината са в

рамките на постъпилите приходи , като не
са допускани преразходи по дейности и па-
раграфи.

Инвестиционната програма е изпълнена
на 54.20 %, тъй като е пряко обвързана с
постъпленията от продажби.

Община Вършец е приключила 2015 г.
без общински дълг.

През отчетният период Общината е рабо-
тила по 10 проекта, финансирани със
средства на Европейския съюз. Дейностите
по 6 от тях са приключили и са отчетени.
По останалите проекти изпълнението про-
дължава и през 2016 г. За отчетния период
усвоените средства по Оперативни про-
грами възлизат на 15 119 460 лева

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 Г.

Гласът на децата

ПРАЗНИК НА МЛАДОСТТА

За пръв път град Вършец бе част от мар-
шрута на Световния пробег за мир. Той
представлява международна щафета, сим-
волизираща всеобщия стремеж на чове-
чеството към по-мирен свят. Провеждан
вече трето десетилетие, в момента пробе-
гът е най-мащабната и най-продължител-
ната проява, посветена на мира. Хора от
хиляди населени места в цял свят и тази
година са част от него. Носейки факела,
всеки влага своите мечти за повече хармо-
ния и доброта у хората.

Лично кметът на града инж. Иван Лаза-
ров посрещна щафетата и благодари на
участниците. Той отправи апел към всички

тях, независимо от тяхната националност,
че хармонията и мирът по света са обща
задача и цел за всички нас.

Координаторът за Европа на тазгодиш-
ния пробег Дипа Ваджан подари на кмета
на общината сертификат, удостоверяващ,
че Вършец вече е част от голямото семей-
ство на Световния пробег за мир.

Всички участници в маратона получиха
по една тениска с логото на пробега, за да
им напомня винаги, че са носили горящия
факел - символ на стремежа на хората към
разбирателство и хармония.

Георги НИКОЛОВ

СВЕТОВНИЯТ ПРОБЕГ ЗА МИР
ПРЕМИНА ПРЕЗ ВЪРШЕЦ

На 27 април 2016 г. в конферентната
зала на хотел „Съни гардън спа“ град
Вършец, Електростарт АД организира
пресконференция, на която представи
стартиралия по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“
проект.

Проектът „Повишаване на производст-
вения капацитет и засилване на експор-
тния потенциал на Електростарт АД“ е
финансиран от ОП „Иновации и конку-
рентоспособност“, съфинансирана от Ев-
ропейския съюз, чрез Европейския фонд
за регионално развитие. Договорът за без-
възмездна финансова помощ
BG16RFOP002-2.001 – 1085 – C01, е в
рамките на приоритетна ос 2: Предпри-
емачество и капацитет за растеж на МСП,
по инвестиционен приоритет 2.2. Капа-
цитет за растеж на МСП, на ОП „Инова-
ции и конкурентоспособност“ 2014 –
2020.

Проектът предвижда закупуване на обо-
рудване, необходимо за да бъде увеличен
капацитета за произвеждането на изде-
лията от гамата Газоразрядни лампи с ви-
соко налягане /ГЛВН/, намаляването на
големия брой ръчни операции в произ-
водствените процеси, повишаване пре-
цизността и по-доброто управление на
отпадъчните суровини при заливане на
част от електронните продукти и подоб-
ряване на процесите по маркиране на

продуктите.
Общата цел на проекта е „Повишаване

на конкурентоспособността на Електрос-
тарт АД чрез повишаване на производст-
вения капацитет и засилване на
експортния потенциал на дружест-
вото“.Срокът за изпълнение на проекта е
18 месеца, като се очаква той да при-
ключи през месец август 2017 г. Обща
стойност е 1 664 541,00 лв., като безвъз-
мездната финансова помощ е в размер на
60 %, или 998 724,60 лв, от които: Евро-
пейско съфинансиране 848 915,91 лв., на-
ционално съфинансиране 149 808,69 лв.,
а участието на Електростарт е в размер на
40 % или 665 816,40 лв.

Основните дейности, които проекта
предвижда са: Подобряване на произ-
водствените процеси, чрез закупуване и
въвеждане в експлоатация на 5 бр.
ДМА:Автоматична линия за предварите-
лен монтаж; Машина за клипсоване за се-
рийно производство на дросели; Машина
за заливане на запални устройства; Мар-
кираща система; Транспортна система за
отвеждане на отпадъци и дейност по
внедряване на нови технологии за подоб-
ряване на ресурсната ефективност и ефи-
касност в производствения процес.

За закупуване на оборудването, Елек-
тростарт ще проведе избор на изпълнител
с публична покана, съобразно процеду-
рата за определяне на изпълнител „Избор

с публична покана“ според Закона за уп-
равление на средствата от европейските
структурни и инвестиционни фондове
/ЗУСЕСИФ/ и ПМС 118 от 20.05.2014.

Очаква се договорите с изпълнителите
да бъдат сключени до месец август 2016
г., а оборудването да бъде въведено в екс-
плоатация най-късно до месец май 2017
г.

Изпълнените дейности и постигнати ре-
зултати ще донесат значителни положи-
телни ефекти и устойчивост върху
развитието на компанията в средносрочен
и дългосрочен план. За период от 3 го-
дини след приключване на проекта се
очаква увеличението на приходите от
износ вследствие на инвестицията да е
над 63 %, над 15 % увеличение на произ-
водителността и минимум 16 % увеличе-
ние на ефективността, както и значително
повишаване на производствения капаци-
тет.

На пресконференцията присъстваха Из-
пълнителният директор на Електростарт
инж. Анатоли Димитров, търговският ди-
ректор Кирил Аргиров, ръководителят на
проекта инж. Жельо Желязков, икономи-
ческият директор Стилиян Колев, екипът,
натоварен с реализацията на проекта, из-
пълнителният директор на БТПП Враца –
г-жа Илияна Филипова, медии и служи-
тели на фирмата.

Милена АЛЕН

„EЛЕКТРОСТАРТ“ АД ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОВ
ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ФИНАН-

СИРАН ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

Проект „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Електростарт АД“ по Договор:
BG16RFOP002-2.001 – 1085 – C01, е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Ев-
ропейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ІХ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА УЧЕНИЧЕ-
СКИТЕ ДУХОВИ ОРКЕСТРИ И МАЖОРЕТНИ
СЪСТАВИ „ДИМИТЪР ПЕЕВ“ - ВЪРШЕЦ 2016
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По случай най-светлия и незабравим
български празник – 24 май, Деня на
славянската писменост и българската
просвета и култура, ръководството на
пенсионерски клуб „Чинарите” – гр.
Вършец организира тържество под
надслов „На учителя с любов”. Отда-
дохме заслужена почит и уважение
към учителите - членове на клуба ни -
за техните усилия и търпение, за труда,
знанията и обичта, отдавали през годи-
ните на своите ученици, за да могат те
да развиват своите таланти и да дос-
тигат мечтите си, и тръгвайки от „А,Б”

да станат достойни чеда на скъпата ни
родина.

Жасмина Андреева – ученичка от ІХ
клас в СОУ „Ив. Вазов” поздрави учи-
телите-пенсионери, като им пожела
здраве и дълголетие, и прочете поздра-
вителен адрес до тях от ръководството
на клуб „Чинарите”, а г-жа Савка Сера-
фимова - председател на клуба, под-
несе на всеки учител поздравителен
адрес и букет цветя, с пожелания да
пръскат светлина и мъдрост, благо-
родство и бодър дух, така необходими
за клубния ни живот.

Никол Димитрова – ученичка от V
клас, отправи поздрав към учителите
със стихотворението „На стария учи-
тел”.

Да поздравят учителите-пенсионери
за празника бяха дошли и две групи
деца от детските градини на града.
Учителите бяха огрени от топлите
лъчи на прекрасно подготвените въз-
питаници на ОДЗ „Слънце”, с дирек-
тор Диана Симеонова и учител Нина
Кънчева.

Групата деца от НУ „В. Левски”, с
директор Светла Вангелова и учителки
Радка Евгениева и Снежана Димитрова
грабнаха сърцата на всички със своите
изпълнения.

И двете предучилищни групи бяха
изпратени с бурни аплодисменти.

На финала учителите споделиха ин-
тересни моменти от живота в училище
и детската градина, разказаха ни неза-
бравими случки и спомени от препод-
авателската си работа.

Тържеството приключи, огласяно от
всички присъстващи с тържествения
химн, посветен на светите братя Кирил
и Методий: „Върви, народе, възродени,
към светла бъднина върви!”

Райна СИМОВА
Член на клуб „Чинарите”

Празник на нивите, пасбищата и го-
рите – така казваха старите хора. И
тази пролет малките лазарки от с. Чер-
каски тръгнаха със своите кошнички от
къща на къща, а песните им разнасяха
радост и благопожелания. С младите
си, чисти сърца благославяха стопа-
ните, нивите, горите – цялата земя, да
възславят нейната хубост и щедрост.

Възрастните хора много се радваха на

малките лазарки, даряваха ги с яйца,
бонбони и пролетни цветя от домаш-
ните градинки, като наричаха жела-
нията си: догодина отново да ги
посетят и зарадват лазарки, да бъдат
всички живи и здрави, да има много
берекет и успехи.

Миланка ХРИСТОВА
Секретар на НЧ „Просвета 1931”

с. Черкаски

ЛАЗАРОВДЕН В СЕЛО ЧЕРКАСКИ
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На 3 май проведохме открит урок на

часа на класния ръководител за НА-
СИЛИЕТО НАД ДЕЦАТА.

В присъствието на много ученици,
учители и директора на СОУ „Иван
Вазов“ г-жа Ани Ангелова, напра-
вихме равносметка има ли насилие и
агресия над децата в училище и семей-
ството, видовете насилие, неглижира-
нето му от околните, последиците,
симптомите и как да го разпознаем.

В представянето на различните ви-
дове насилие и агресия взеха участие
всички ученици от класа. Под формата
на форум-театър, в който се включиха
и ученици от другия клас, предста-
вихме различни нюанси от срещите ни
с насилието, като алтернатива за реша-
ването на възникнали конфликтни си-
туации, водещи до насилие и агресия.

За да сме защитени от всичко лошо
около нас, презентирахме начините за
предпазване от агресия, като група от
класа ни показа практически умения.

Под ръководството на класния ни ръ-
ководител г-жа Д. Николова успяхме
да убедим присъстващите, че наси-

лието и агресията са ни чужди и ис-
каме да живеем и учим спокойно, като
за целта им пожелахме чрез флаери да
проявяват търпение, доброжелателност
и разбиране с всички и навсякъде.

Поздравление получихме от психо-
лога на училището и от обществения
възпитател от МКБППМН.

Призоваваме нашите връстници да не
позволяват насилие и агресия в учи-
лище, у дома и в обществото, за да рас-
тем здрави и спокойни.

Димана ЕВГЕНИЕВА
Александра ЙОСИФОВА

10 б клас, СОУ „Иван Вазов“

ЗОНА, ЗАБРАНЕНА ЗА НАСИЛИЕ И АГРЕСИЯ

Вършец поддържа жив огъня в сър-
цата на хората – към изконните българ-
ски традиции, бит и култура, към
българското. Денят, в който православ-
ният християнски свят отбелязва Цвет-
ница (Връбница), преизпълнен с радост
от ослепителното присъствие на приро-
дата, от нейното величие, събрал в себе
си много красота, цветя и музика, остави
у жителите и гостите на Вършец едно
незабравимо преживяване.

Участниците във фолклорния концерт,
организиран от Община Вършец и НЧ
„Христо Ботев – 1900” преминаха с
празнично шествие от храм „Св. Гео-
рги” до Централния градски площад, за-
кичени с осветени върбови клонки.

На откритата сцена пред НЧ „Хр.
Ботев 1900”- гр. Вършец, деца от теат-
ралното студио при Общински детски
комплекс, с художествен ръководител
Цветелина Въглярска представиха чрез
кратък поетично-песенен и танцов етюд
празничните обичаи за Лазаровден и
Цветница.

В празничната програма взеха участие
местните самодейци от певческа група
„Детелина” при ПК „Козница” с ръко-
водител Венка Методиева и корепет-
итори Тодор Илиев и Велислав Спасов;

танцова формация „Стрешер” при НЧ
„Просвета” – с. Г. Озирово с хореограф
Георги Митрофанов; фолклорна група
при НЧ „Просвета” – с. Д. Озирово; тан-
цов състав „Фолклорна китка” при НЧ
„Хр. Ботев 1900” - Вършец с ръководи-
тел Невена Стоянова; певческа група
при НЧ „Пробуда 1934” – кв. Заножене с
ръководител Райна Тимчева; танцов със-
тав при СОУ „Ив. Вазов” с хореограф
Невена Стоянова; тригласен женски хор
за обработен фолклор „Стефан Кънев”
при НЧ „Хр. Ботев 1900” с художествен
ръководител и диригент Елена Гора-
нова; танцов състав „Чародейки” с хо-
реограф Красимира Георгиева;
ученически духов оркестър „Дефилир”
при СОУ „Ив. Вазов” с диригент и ръ-
ководител Николай Пеев, мажоретен
състав при училището с ръководител
Невена Стоянова.

На финала, водещият Румен Алексан-
дров пожелава на всички весел празник
и от сърце честити на имениците. „Нека
с върбова клонка и китка цвете внесем в
домовете си здраве, много топлота в от-
ношенията си и както в Евангелското съ-
битие, отворим душите си за красотата и
мъдростта на живота!” – призова той.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЦВЕТНИЦА ВЪВ ВЪРШЕЦ

НА УЧИТЕЛЯ
С ЛЮБОВ

Озарени от величието на един от най-
големите християнски празници – Ве-
ликден, за да се поздравят с „Христос
възкресе!”, на 4 май десетки пенсио-
нери от Вършец се стекоха в клуба на
сдружение „Козница”.

За тях светлите пролетни празници
Цветница и Великден започнаха на 17
април в Берковица, където по покана
на домакините се проведе предпраз-
нична среща на пенсионерите от клу-
бовете на Берковица, Ботевград и
Вършец.

Посрещнати с топла питка и тради-

ционно чукане по челата с червено ве-
ликденско яйце за здраве, в задушевна
атмосфера, с много приятелски позд-
равления, цветя, песни, музика и танци
прекараха няколко незабравими часа.

На срещата в деня на Светлата сряда
всички носеха великденски яйца, за да
се „чукнат” с приятели за здраве и къс-
мет.

По покана на ръководството на клуба,
гост беше многоуважаваният свеще-
ноиконом Петко Балджиев. С голямо
внимание и удоволствие присъства-
щите изслушаха изнесената от него бе-

седа за християнските добродетели. Да
живеем в мир и разбирателство, да се
уважаваме и обичаме, да се радваме на
успехите на другите. Омразата, злобата
и завистта са пагубни за хората и об-
ществото.

С аплодисменти, благодарност, позд-
равления и благопожелание бяха въз-
приети словата на свещеноиконома.

Г-жа Венка Георгиева поздрави него
и съпругата му с песен за Св. Богоро-
дица. Самодейците от певческата група
„Детелина” поднесоха поздравленията
си с няколко красиви изпълнения. Ав-
торските песнички, изпълнени от Те-
менужка Кирилова се посрещнаха с
интерес.

Последва почерпка с великденски ко-
зунак и веселие.

Поколението на днешните пенсио-
нери носи в себе си християнските
добродетели и с желание ги предава на
децата, внуците и правнуците. Вярата
и църквата обединяват хората и ги пра-
вят по-добри. Това е нужно в настоя-
щето и за бъдещето. Споделената
радост е двойна, затова всички оста-
наха доволни от празничната велик-
денска среща и очакват нови такива.

Мария ДИМИТРОВА

С ДУХА НА ВЕЛИКДЕН В СЪРЦАТА

Не пропуснаха лазарките и тази го-
дина да посетят членовете на пенсио-
нерски клуб „Еделвайс” в с.
Драганица. Миналата година при нас
бяха само Виолетка и Иванка, а тази
година към тях се присъедини и мал-
ката Никол, която е само на 2 годинки.

Беше много вълнуващо, а след това
празникът продължи с веселба, тъй
като касиерката на клуба ни Симеонка
Каменова имаше рожден ден и на-
върши 77 години. Почерпи ни с вкусна
домашна баница и чудесен кекс, на-
правени с любов и майсторлък от сръч-
ните й ръце.

Пожелаваме й още дълги години да
работи все така активно за развитието
на пенсионерския клуб в селото и да
възвръщаме заедно позабравените тра-

диции и народни обичаи.
Нина ИВАНОВА

Председател на ПК „Еделвайс”
с. Драганица

ЛАЗАРОВДЕН В СЕЛО ДРАГАНИЦА
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 8
Днес, 27.04.2016 г. (сряда) от 14:00 ч., на основание чл. 23, ал.4,

т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимо-
действието му с общинската администрация за мандата 2015 –
2019 г. се проведе заседание на общински съвет - Вършец, в засе-
дателната зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветници.

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

На заседанието присъстваха още: инж. И. Лазаров - кмет на
община Вършец, П.Стефанов –зам.-кмет на община Вършец, инж.
агр. Д. Тодорова-секретар на община Вършец, К. Тачева-директор
дирекция „ОА“, А.Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Георгиева-
гл. експерт „Информационно обслужване“, А. Петров- кмет с. Д.
Озирово, В.Трендафилов – кмет с.Черкаски, А.Петров - кмет с.Г.
Озирово, Б.Василев – кметски наместник на с. Г. Б. Речка и граж-
дани.

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

Председателят на общински съвет Вършец инж. Анатоли Ди-
митров на основание чл.57,ал.1, ал.2, т.2 от ПОДОСНКВОА за ман-
дата 2015-2019 г. предложи допълнение с Вх.№251/25.04.2016г.
към т.15 от дневния ред, във връзка с докладна записка Вх.№
242/21.04.2016 г.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с

Вх.№ 173/24.03.2016 г. за приемане на Годишен доклад за наблю-
дение на изпълнението за 2015 г. на общински план за развитие на
община Вършец 2014-2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с
Вх.№ 228/19.04.2016 г. относно актуализиране на „Годишната про-
грама за управление и разпореждане с имоти - общинска собстве-
ност на община Вършец за 2016 г.“ и вземане на решение за
провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на
ЗОС,НРПУПОС и НУРПТК на община Вършец за отдаване под
наем на части от недвижими имоти, публична общинска собстве-
ност на община Вършец, за поставяне на преместваеми обекти по
чл.56 от ЗУТ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№
232/19.04.2016г., относно Заявление вх. № 7000-99/17.03.2016 г., от
Катя Колданова, управител на ЕТ „Катя Колданова – ИКК“, със се-
далище и адрес на управление гр. Вършец, ул. „Иван Вазов“ № 32,
с искане за обособяване на самостоятелен поземлен имот с площ
около 350 кв.м., към сгради с идентификатори 12961.423.221.1 и
12961.423.221.2 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., от УПИ IV –
221, кв. 93 по плана на гр. Вършец от 1986 г., идентичен с позем-
лен имот с идентификатор 12961.423.221 по КК и КР на гр. Вършец
от 2008 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№
231/19.04.2016г. относно Вземане на решение за даване на съгласие
от Общински съвет – Вършец за разделяне на УПИ V – 144 в кв. 33
от плана на с. Черкаски, община Вършец на два самостоятелни уре-
гулирани поземлени имота, във връзка със заявление вх. № 9400-
839/28.03.2016 г., от Дочо Иванов Ангелов от с. Черкаски, ул. “Ела“
№ 1.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с
Вх.№ 175/28.03.2016 г. относно даване на съгласие от Общински
съвет – Вършец по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за допускане на
частично изменение на подробния устройствен план на гр. Вър-
шец, отнасящо се за промяна предназначението на поземлен имот
12961.57.9 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., от земеделска земя
в неземеделска и отреждане на имота „за автомивка“, както изра-
ботване на ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод и трасе
на подземно кабелно електрозахранване на имота.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№
174/28.03.2016 г. относно даване на съгласие от Общински съвет –
Вършец по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за допускане изработва-
нето на ПУП за частично изменение на подробния устройствен
план на гр. Вършец, отнасящо се за промяна предназначението на
южната част от поземлен имот с идентификатор 12961.54.52 по КК
и КР на гр. Вършец, от земеделска земя в неземеделска, с отреж-
дане „за контролно – диагностичен пункт за автомобили“ и допус-
кане изработването на план за застрояване на имота.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки с Вх.
№178-№196/30.03.2016г., Вх. №203-205/06.04.2016 г.,Вх.
№216/08.04.2016 г., Вх. №219/12.04.2016 г., Вх. №220/12.04.2016 г.
за предоставяне на имоти по реда на чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с
Вх.№ 230/19.04.2016 г. относно провеждане на публичен търг с
явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община
Вършец за отдаване под наем на недвижими имоти частна общин-
ска собственост, представляващи земеделски земи с НТП ниви,
храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения,
други селскостопански територии и овощни градини, находящи се
на територията на всички землищата в населените места на об-
щина Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с
Вх.№ 229/19.04.2016 г. относно провеждане на публичен търг с
явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти земе-
делски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на па-
сищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с
Вх.№ 218/12.04.2016 г. за кандидатстване с проектно предложение
„Подкрепа за независим живот в община Вършец“ по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M90PO001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ НА Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

11. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с
Вх.№ 221/13.04.2016 г. за кандидатстване на Община Вършец по
оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, приоритетна ос
2 „Отпадъци“ – процедура „Проектиране и изграждане на компос-
тиращи инсталации за разделно събирани зелени и/или биораз-
градими отпадъци, включително осигуряване на необходимото
оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зе-
лени и биоразградими отпадъци“

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

12. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с
Вх.№235/20.04.2016г. относно приемане на общинска стратегия за
развитие на социалните услуги в Община Вършец 2016-2020г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

13. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с
Вх.№236/20.04.2016 г. относно приемане на Годишен план за дей-
ствие по изпълнение на общинска стратегия за развитие на соци-
алните услуги в община Вършец за 2017 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

14. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с
Вх.№237/20.04.2016 г. относно приемане на Общинска програма
за защита на детето за 2016 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

15. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх.№ 242/21.04.2016 г. и допълнение Вх.№251/25.04.2016 г. за ос-
вобождаване на Управителя на „Медицински център –Вършец“
ЕООД, определяне на временно изпълняващ длъжността Управи-
тел на „Медицински център – Вършец“ ЕООД и вземане на реше-
ние за провеждане на конкурс по реда на Наредба № 9 от 2000 г. за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на уп-
равление на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения,
за провеждане на конкурс за избор на Управител на „Медицински
център – Вършец“ ЕООД.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

16. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх.№ 207/07.04.2016 г. относно приемане на отчет за дейността на
Местната комисия за борба с противообществените прояви на ма-
лолетни и непълнолетни при община Вършец за календарната 2015
г.

Докладва: инж.Анатоли Димитров – Председател на Об-
щински съвет – Вършец

17. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх.№245/21.04.2016 г. относно отпускане на еднократна финан-
сова помощ на зрелостници е едни родител от Випуск 2016 г. на
СОУ „Иван Вазов“ и ПГИТ град Вършец

Докладва: инж.Анатоли Димитров – Председател на Об-
щински съвет – Вършец

18. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх.№206/07.04.2016 г. относно участие на Община Вършец във
Фонд „Общинска солидарност“ към националното сдружение на
общините в Република България.

Докладва: инж.Анатоли Димитров – Председател на Об-
щински съвет – Вършец

19. Изказвания, питания, становища и предложения на гражда-
ните.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и дей-
ността на общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимо-
действието му с общинската администрация за мандата 2015 –
2019 г., дневния ред бе приет единодушно:

Гласували: “за”-13 ;–“против” – няма;“въздържали се” –
няма.

Отговор на кмета на община Вършец - инж.Иван Лазаров на
постъпило питане с Вх.№215/08.04.2016 г. от г-жа Антоанета
Коцина

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ № 166
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от

ЗМСМА и чл. 24, т. 4 от ЗРР, във връзка с чл. 91, ал. 1, 3 и 4 от Пра-
вилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР):

1. Одобрява представения Годишен доклад за наблюдение на из-
пълнението за 2015 г. на общински план за развитие на община
Вършец 2014 – 2020 г.(съгласно приложението).

2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите про-
цедури съгласно чл. 91, ал. 5 и ал. 7 от ППЗРР.

Гласували: “за” – 13;“против” – няма;“въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №167
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от За-

кона за местното самоуправление и местната администрация
/ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/,
реши:

1. Актуализира „Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.”, в раздел III.
Описание на недвижимите имотите, които общината има намере-
ние да предложи за предоставяне под наем и за продажба през 2016
г., точка 1 Описание на имотите, които общината има намерение
да предложи за предоставяне под наем, подточка 1.1. Нежилищни
обекти и части от сгради и терени общинска собственост, за които
ще се проведат публични търгове и публично оповестени конкурси
по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за от-
даването им под наем за търговски и други обекти и поставяне на
павилиони на територията на община Вършец през 2016 г., както
в тази точка се включват следните части от недвижими имоти опи-
сани, както следва:

- Части от поземлени имоти с идентификатори 12961.422.604 и
129861.422.603 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ от 22
кв. м., върху които е разположен преместваем обект – метален па-
вилион /между сградата на „Пощенска станция“ гр. Вършец и сгра-
дата на Общинския музей - Вършец/.

3. Промяната на „Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.” влиза в сила
от датата на приемане на решението.

4. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната в „Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2016 г.” да се обяви на таблото пред сградата на Общин-
ска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в
сайта на община Вършец „Годишната програма за управление и

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.”.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-

лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №168
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от

ЗМСМА чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 3 и чл.
6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове
и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение за про-
веждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
на части от терени, публична общинска собственост за поставяне
на обекти по чл. 56 от ЗУТ описани, както следва:

1.1 Част от поземлен имот с идентификатор 12961.424.158 по
КК и КР на гр. Вършец /паркова зона пред СБР „Свети
Мина“, гр. Вършец/ с площ от 55 кв.м. за поставяне на пре-
местваем търговски обект /съгласно проекта за рехабили-
тация на градинка в УПИ V, кв.76 по плана на гр. Вършец/.
Начална тръжна месечна наемна цена 120 лв. без ДДС.

1.2 Част от поземлени имоти с идентификатори 12961.422.604
и 129861.422.603 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с
площ от 22 кв. м., върху които е разположен преместваем
обект – метален павилион /между сградата на „Пощенска
станция“ гр. Вършец и сградата на Общинския музей -
Вършец/. Начална тръжна месечна наемна цена 50 лв. без
ДДС.

2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ календарни години.
3. Всеки участник в търга може да участва за наемането на еди-

ния или двата имота предмет на търга.
4. Депозит за участие в търга: 500 лв., за всеки терен поотделно

за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ.
5. Стъпка за наддаване: 5 % върху първоначалната месечна на-

емна цена на съответния терен/и.
6. Цена на тръжната документация: 100 лв. /сто лева/.
7. В търговския обект, който ще се постави върху част от позем-

лен имот, подробно описан в т.1.1 от настоящото решение се за-
бранява продажбата на цигари и алкохол и тази клауза да бъде
отразена в договора за наем със спечелилия търга участник.

8. Задължава кмета на община Вършец да организира и проведе
публичен търг по реда на Глава втора “Търгове” от „Наредбата за
условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община
Вършец“ и да сключи договор/и за отдаване под наем с спечели-
лите търга участници.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №169
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от

ЗМСМА, в качеството си на собственик на недвижим имот - УПИ
IV – 221, кв. 93 по плана на гр. Вършец, дава съгласие за изработ-
ване на частично изменение на подробния устройствен план на гр.
Вършец – план за регулация и застрояване, отнасящо се за обосо-
бяване на самостоятелен терен към сгради с идентификатори
12961.423.221.1 и 12961.423.221.2 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г., от парцел от УПИ IV – 221, кв. 93 по плана на гр. Вършец
от 1986 г., идентичен с поземлен имот с идентификатор
12961.423.221 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ около
350 кв.м.

Възлага на кмета на Община Вършец да извърши необходимите
процедури по реда на Закона за устройство на територията по до-
пускане, възлагане и одобряване на ЧИ на ПУП за разделяне на
УПИ IV – 221, кв. 93 по плана на гр. Вършец от 1986 г., идентичен
с поземлен имот с идентификатор 12961.423.221 по КК и КР на гр.
Вършец от 2008 г., с площ около 350 кв.м.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №170
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от

ЗМСМА, в качеството си на собственик на недвижим имот - УПИ
V – 144 в кв. 33 от плана на с. Черкаски, община Вършец /Акт за
публична общинска собственост № 52/22.02.1999 г./, дава съгласие
за разделяне на УПИ V – 144 в кв. 33 от плана на с. Черкаски, об-
щина Вършец на два самостоятелни урегулирани поземлени имота
/съгласно изготвената примерна схема за делба/ описани, както
следва:

1. Самостоятелен урегулиран поземлен имот с площ 500 кв.м., в
който се намира сградата на бившата здравна служба в с.Черкаски,
като тази част остане публична общинска собственост с предназ-
начение „за здравна служба“.

2. Самостоятелен урегулиран поземлен имот с площ 735 кв.м.,
незастроен с отреждане „за гараж“.

Възлага на кмета на община Вършец да извърши необходимите
процедури по реда на Закона за устройство на територията за до-
пускане, възлагане и одобряване на ЧИ на ПУП за разделяне на
УПИ V – 144 в кв. 33 от плана на с. Черкаски, община Вършец,
съгласно изготвената примерна схема за делба на имота.

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, С.Сълков “против” – 1 -
Г.Найденов;“въздържали се” –2- А.Коцина, Г.Иванов;

РЕШЕНИЕ №171
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от

ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията
/ЗУТ/, разрешава изработването на ПУП за промяна предназначе-
нието на поземлен имот с идентификатор 12961.57.9 по КК и КР на
гр. Вършец от 2008 г., от земеделска земя в неземеделска с отреж-
дане „за автомивка“, както и изработване на парцеларен план за
трасе на водопровод и трасе на подземно кабелно електрозахран-
ване на имота.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 на ЗУТ изработването на подробния уст-
ройствен план и парцеларен план за трасе на водопровод и трасе на
подземно кабелно електрозахранване на имота да се извърши за
сметка на заинтересованото лице по чл. 131 от ЗУТ - Николай Ру-
менов Михайлов с адрес с. Горна Бела Речка, община Вършец, ул.
“Първа“ № 42, собственик на недвижимия имот.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №172
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от

ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията

/ЗУТ/, разрешава изработването ЧИ на ПУП за промяна предназ-
начението на поземлен имот с идентификатор 12961.54.52 по КК и
КР на гр. Вършец от 2008 г., от земеделска земя в неземеделска, с
отреждане „за контролно – диагностичен пункт за автомобили“,
като допуска изработването на план за застрояване за имота.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 на ЗУТ изработването на подробния уст-
ройствен план – план за застрояване и регулация да се извърши за
сметка на заинтересованото лице по чл. 131 от ЗУТ - Димитър Ва-
силев Богоев с адрес: гр. Вършец, ул. “Република“ № 53, вх. А, ет.
2, ап. 4, собственик на недвижимия имот.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №173
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците на Надежда Георгиева
Кузманова, следните имоти:

1.1. Лозе с идентификатор 201076, ЕКАТТЕ 80683, с площ от
9.400 дка, находяща се в местността “Друнчовица“ – земи
от общинския поземлен фонд, землище Черкаски, съгласно
скица – проект № Ф00526/23.12.2015 г.;

1.2. Лозе с идентификатор 201077, ЕКАТТЕ 80683, с площ от
3.900 дка, находящо се в местността “Моисинов рът“ –
земи от общинския поземлен фонд, землище Черкаски,
съгласно скица – проект № Ф00527/23.12.2015 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да
се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ ре-
шението да се връчи по реда на Административно процесуалния
кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на общинска служба по „Зе-
меделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №174
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците на Замфир Дамянов
Герасимов, следните имоти:

1.1. Полска култура с идентификатор 106078, ЕКАТТЕ 23073,
с площ от 2.200 дка, находяща се в местността “Радов дел“
– земи от общинския поземлен фонд, землище Драганица,
съгласно скица – проект № Ф00943/18.09.2015 г.;

1.2. Ливада с идентификатор 128012, ЕКАТТЕ 23073, с площ от
1.291 дка, находяща се в местността “Драгошийница“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище Драганица,
съгласно скица – проект № Ф00942/18.09.2015 г.;

1.3. Пасище, мера с идентификатор 175003, ЕКАТТЕ 23073, с
площ от 3.600 дка, находящо се в местността “Драгоший-
ница“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Дра-
ганица, съгласно скица – проект № Ф01013/07.02.2016 г.;

1.4. Пасище, мера с идентификатор 175010, ЕКАТТЕ 23073, с
площ от 3.500 дка, находяща се в местността “Драгоший-
ница“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Дра-
ганица, съгласно скица – проект № Ф01014/07.02.2016 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да
се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ ре-
шението да се връчи по реда на Административно процесуалния
кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Зе-
меделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №175
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците на Йордан Апостолов
Кирков, следните имоти:

1.1. Използвана ливада с идентификатор 042135, ЕКАТТЕ
68179, с площ от 3.000 дка, находяща се в местността
“Якимова арчина“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище Спанчевци, съгласно скица – проект №
Ф01999/23.02.2016 г.;

1.2. Използвана ливада с идентификатор 042133, ЕКАТТЕ
68179, с площ от 1.800 дка, находяща се в местността
“Якимова арчина“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище Спанчевци, съгласно скица – проект №
Ф02000/23.02.2016 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да
се обжалва пред Районния съд - гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ ре-
шението да се връчи по реда на Административно процесуалния
кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Зе-
меделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №176
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците на Марин Иванов
Първанов, следните имоти:

1.1. Пасище, мера с идентификатор 015134, ЕКАТТЕ 22747, с
площ от 0.500 дка, находящо се в местността “Градиняко“
– земи от Общинския поземлен фонд, землище Долно Ози-
рово, съгласно скица – проект № Ф00938/07.03.2016 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да
се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ ре-
шението да се връчи по реда на Административно процесуалния
кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Зе-
меделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

продължава на 4 стр. >>>



áðîé 5, ìàé 2016 ã. Îáùèíñêè ñúâåò ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ4
продължава от 3 стр. >>>

РЕШЕНИЕ №177
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците на Мира Трендафи-
лова Павлова, следните имоти:

1.1. Пасище, мера с идентификатор 134006, ЕКАТТЕ 23073, с
площ от 2.000 дка, находящо се в местността “Шилего-
вица“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Дра-
ганица, съгласно скица – проект № Ф00996/27.12.2015 г.;

1.2. Пасище, мера с идентификатор 128014, ЕКАТТЕ 23073, с
площ от 2.000 дка, находяща се в местността “Шилего-
вица“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Дра-
ганица, съгласно скица – проект № Ф00989/27.12.2015 г.;

1.3. Ливада с идентификатор 173017, ЕКАТТЕ 23073, с площ
от 2.270 дка, находяща се в местността “Драгошийница“
– земи от Общинския поземлен фонд, землище Драга-
ница, съгласно скица – проект № Ф00993/27.12.2015 г.;

1.4. Зеленчукова култура с идентификатор 171007, ЕКАТТЕ
23073, с площ от 1.500 дка, находяща се в местността
“Драгошийница“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище Драганица, съгласно скица – проект №
Ф00990/27.12.2015 г.;

1.5. Ливада с идентификатор 113036, ЕКАТТЕ 23073, с площ
от 2.000 дка, находяща се в местността “Тутьовица“ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище Драганица, съг-
ласно скица – проект № Ф01019/07.02.2016 г.;

1.6. Ливада с идентификатор 113037, ЕКАТТЕ 23073, с площ
от 2.000 дка, находяща се в местността “Тутьовица“ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище Драганица, съг-
ласно скица – проект № Ф01020/07.02.2016 г.;

1.7. Ливада с идентификатор 113034, ЕКАТТЕ 23073, с площ
от 1.000 дка, находяща се в местността “Тутьовица“ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище Драганица, съг-
ласно скица – проект № Ф01021/07.02.2016 г.;

1.8. Ливада с идентификатор 174039, ЕКАТТЕ 23073, с площ
от 2.000 дка, находяща се в местността “Драгошийница“
– земи от Общинския поземлен фонд, землище Драга-
ница, съгласно скица – проект № Ф01017/07.02.2016 г.;

1.9. Ливада с идентификатор 174040, ЕКАТТЕ 23073, с площ
от 2.004 дка, находяща се в местността “Драгошийница“
– земи от Общинския поземлен фонд, землище Драга-
ница, съгласно скица – проект № Ф01018/07.02.2016 г.;

1.10. Лозе с идентификатор 147077, ЕКАТТЕ 23073, с площ
от 1.000 дка, находящо се в местността “Стръвни дол“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище Драганица,
съгласно скица – проект № Ф01022/07.02.2016 г.;

1.11. Лозе с идентификатор 147081, ЕКАТТЕ 23073, с площ от
1.147 дка, находящо се в местността “Стръвни дол“ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище Драганица, съг-
ласно скица – проект № Ф01023/07.02.2016г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да
се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №178
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците на Михал Иванов Фи-
липов, следните имоти:

1.1. Пасище, мера с идентификатор 000282, ЕКАТТЕ 23073, с
площ от 1.564 дка, находящо се в местността “Шилего-
вица“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Дра-
ганица, съгласно скица – проект № Ф00956/24.11.2015 г.;

1.2. Лозе с идентификатор 000254, ЕКАТТЕ 23073, с площ от
2.436 дка, находящо се в местността “Кремениш“ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище Драганица, съг-
ласно скица – проект № Ф00955/24.11.2015 г.;

1.3. Лозе с идентификатор 157017, ЕКАТТЕ 23073, с площ от
1.003 дка, находяща се в местността “Друнчовица“ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище Драганица, съг-
ласно скица – проект № Ф001029/10.03.2016 г.;

1.4. Овощна градина с идентификатор 153007, ЕКАТТЕ 23073,
с площ от 1.000 дка, находяща се в местността “Друнчо-
вица“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Дра-
ганица, съгласно скица – проект № Ф01028/10.03.2016 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да
се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №179
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците на Михал Манойлов
Тиманов, следните имоти:

1.1. Пасище, мера с идентификатор 044047, ЕКАТТЕ 68179, с
площ от 1.200 дка, находящо се в местността “Дошин
Вир“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище
Спанчевци, съгласно скица – проект № Ф01950/19.08.2015
г.;

1.2. Пасище, мера с идентификатор 044045, ЕКАТТЕ 68179, с
площ от 0.500 дка, находящо се в местността “Дошин
Вир“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище
Спанчевци, съгласно скица – проект № Ф02003/23.02.2016
г.;

1.3. Пасище, мера с идентификатор 044048, ЕКАТТЕ 68179, с
площ от 0.500 дка, находящо се в местността “Дошин
Вир“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище
Спанчевци, съгласно скица – проект № Ф02004/23.02.2016
г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да
се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №180

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от
ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците на Параскева Ана-
ниева Замфирова, следните имоти:

1.1. Нива с идентификатор 054174, ЕКАТТЕ 68179, с площ от
1.000 дка, находящо се в местността “Стакевица“ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище Спанчевци, съг-
ласно скица – проект № Ф01943/19.08.2015 г.;

1.2. Нива с идентификатор 054175, ЕКАТТЕ 68179, с площ от
1.500 дка, находяща се в местността “Стакевица“ – земи от
Общинския поземлен фонд, землище Спанчевци, съг-
ласно скица – проект № Ф01996/07.02.2016 г.;

1.3. Използваема ливада с идентификатор 051078, ЕКАТТЕ
68179, с площ от 1.446 дка, находяща се в местността
“Млаката“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище
Спанчевци, съгласно скица – проект № Ф01997/07.02.2016
г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да
се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №181
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците на Петър Спасов Пет-
ров, следните имоти:

1.1. Пасище, мера с идентификатор 001052, ЕКАТТЕ 22747, с
площ от 1.500 дка, находяща се в местността “Парезете“
– земи от Общинския поземлен фонд, землище Долно
Озирово, съгласно скица – проект № Ф00937/23.02.2016
г.;

1.2. Нива с идентификатор 081058, ЕКАТТЕ 22747, с площ от
1.600 дка, находяща се в местността “Бързевица“ – земи от
Общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово, съг-
ласно скица – проект № Ф00915/04.09.2015 г.;

1.3. Пасище, мера с идентификатор 001051, ЕКАТТЕ 22747, с
площ от 1.700 дка, находящо се в местността “Парезете“
– земи от Общинския поземлен фонд, землище Долно
Озирово, съгласно скица – проект № Ф00927/20.11.2015
г.;

1.4. Пасище, мера с идентификатор 011033, ЕКАТТЕ 22747, с
площ от 1.500 дка, находящо се в местността “Невол-
кьово“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище
Долно Озирово, съгласно скица – проект №
Ф00916/04.09.2015 г.;

1.5. Ливада с идентификатор 082036, ЕКАТТЕ 22747, с площ
от 2.000 дка, находяща се в местността “Бързевица“ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово,
съгласно скица – проект № Ф00917/04.09.2015 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да
се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №182
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците на Русим Стойков Не-
делков, следните имоти:

1.1. Нива с идентификатор 047048, ЕКАТТЕ 68179, с площ от
1.000 дка, находяща се в местността “Кривия път“ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище Спанчевци, съг-
ласно скица – проект № Ф01988/20.11.2015 г.;

1.2. Използвана ливада с идентификатор 045076, ЕКАТТЕ
68179, с площ от 2.000 дка, находяща се в местността
“Груева арчина“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище Спанчевци, съгласно скица – проект №
Ф02012/07.03.2016 г.;

1.3. Използвана ливада с идентификатор 045075, ЕКАТТЕ
68179, с площ от 3.000 дка, находяща се в местността
“Груева арчина“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище Спанчевци, съгласно скица – проект №
Ф02011/07.03.2016 г.;

1.4. Пасище, мера с идентификатор 054187, ЕКАТТЕ 68179, с
площ от 3.000 дка, находящо се в местността “Билото“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище Спанчевци,
съгласно скица – проект № Ф01986/20.11.2015 г.;

1.5. Ливада с идентификатор 027102, ЕКАТТЕ 68179, с площ
от 1.500 дка, находяща се в местността “Требежете“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище Спанчевци,
съгласно скица – проект № Ф02009/07.03.2016 г.;

1.6. Ливада с идентификатор 027104, ЕКАТТЕ 68179, с площ
от 1.000 дка, находяща се в местността “Требежете“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище Спанчевци,
съгласно скица – проект № Ф02010/07.03.2016 г.;

1.7. Използвана ливада с идентификатор 054190, ЕКАТТЕ
68179, с площ от 1.000 дка, находяща се в местността “Де-
дина могила“ – земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище Спанчевци, съгласно скица – проект №
Ф02007/07.03.2016 г.;

1.8. Използвана ливада с идентификатор 054185, ЕКАТТЕ
68179, с площ от 3.400 дка, находяща се в местността “Де-
дина могила“ – земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище Спанчевци, съгласно скица – проект №
Ф02008/07.03.2016 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да
се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

Председателят на Общински съвет – Вършец обяви 10 мин.
почивка.

След почивката : проверка на кворум - присъстват 13 об-
щински съветника.

РЕШЕНИЕ №183
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците на Цветана Апосто-
лова Тиманова, следните имоти:

1.1. Ливада с идентификатор 033076, ЕКАТТЕ 68179, с площ
от 0.500 дка, находяща се в местността “Шушуго“ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище Спанчевци, съг-
ласно скица – проект № Ф02001/23.02.2016 г.;

1.2. Ливада с идентификатор 033077, ЕКАТТЕ 68179, с площ
от 0.460 дка, находяща се в местността “Шушуго“ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище Спанчевци, съг-
ласно скица – проект № Ф02002/23.02.2016 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да
се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №184
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците на Димитър Истатиев
Стефанов, следните имоти:

1.1 Ливада с идентификатор 000216, ЕКАТТЕ 23073, с площ
от 2.000 дка, находяща се в местността “Шилеговица“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище Драганица,
съгласно скица – проект № Ф01027/07.03.2016 г.;

1.2. Ливада с идентификатор 129015, ЕКАТТЕ 23073, с площ
от 0.500 дка, находяща се в местността “Шилеговица“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище Драганица,
съгласно скица – проект № Ф01025/23.02.2016 г.;

1.3. Ливада с идентификатор 129016, ЕКАТТЕ 23073, с площ
от 0.500 дка, находяща се в местността “Шилеговица“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище Драганица,
съгласно скица – проект № Ф01026/23.02.2016 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да
се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №185
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците на Боян Дамянов Ге-
расимов, следните имоти:

1.1. Пасище, мера с идентификатор 175007, ЕКАТТЕ 23073, с
площ от 3.090 дка, находящо се в местността “Драгоший-
ница“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Дра-
ганица, съгласно скица – проект № Ф01009/07.02.2016 г.;

1.2. Пасище, мера с идентификатор 175008, ЕКАТТЕ 23073, с
площ от 2.250 дка, находящо се в местността “Драгоший-
ница“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Дра-
ганица, съгласно скица – проект № Ф01010/07.02.2016 г.;

1.3. Пасище, мера с идентификатор 175009, ЕКАТТЕ 23073, с
площ от 1.200 дка, находящо се в местността “Драгоший-
ница“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Дра-
ганица, съгласно скица – проект № Ф01011/07.02.2016 г.;

1.4. Пасище, мера с идентификатор 175004, ЕКАТТЕ 23073, с
площ от 0.760 дка, находящо се в местността “Драгоший-
ница“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Дра-
ганица, съгласно скица – проект № Ф01012/07.02.2016 г.;

1.5. Пасище, мера с идентификатор 140032, ЕКАТТЕ 23073, с
площ от 1.000 дка, находящо се в местността “Върха“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище Драганица,
съгласно скица – проект № Ф00941/18.09.2015 г.;

1.6. Ливада с идентификатор 178019, ЕКАТТЕ 23073, с площ
от 1.500 дка, находяща се в местността “Стоянов ръд“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище Драганица,
съгласно скица – проект № Ф00941/07.02.2016г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да
се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №186
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците на Александър Три-
фонов Кирков, следните имоти:

1.1 Ливада с идентификатор 128013, ЕКАТТЕ 23073, с площ
от 0.500 дка, находяща се в местността “Шилеговица“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище Драганица,
съгласно скица – проект № Ф00988/27.12.2015г.;

1.2. Лозе с идентификатор 142044, ЕКАТТЕ 23073, с площ от
1.087 дка, находящо се в местността “Стръвни дол“ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище Драганица, съг-
ласно скица – проект № Ф01000/27.12.2015г.;

1.3. Лозе с идентификатор 147080, ЕКАТТЕ 23073, с площ от
1.125 дка, находящо се в местността “Стръвни дол“ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище Драганица, съг-
ласно скица – проект № Ф00999/27.12.2015г.;

1.4. Пасище, мера с идентификатор 151028, ЕКАТТЕ 23073, с
площ от 2.500 дка, находящо се в местността “Стръвни
дол“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Дра-
ганица, съгласно скица – проект № Ф00998/27.12.2015г.;

1.5. Ливада с идентификатор 174036, ЕКАТТЕ 23073, с площ
от 2.000 дка, находяща се в местността “Драгошийница“
– земи от Общинския поземлен фонд, землище Драга-
ница, съгласно скица – проект № Ф00997/27.12.2015г.;

1.6. Пасище, мера с идентификатор 142045, ЕКАТТЕ 23073, с
площ от 1.000 дка, находящо се в местността “Стръвни
дол“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Дра-
ганица, съгласно скица – проект № Ф01001/27.12.2015г.;

1.7. Пасище, мера с идентификатор 131003, ЕКАТТЕ 23073, с
площ от 2.200 дка, находящо се в местността “Шилего-
вица“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Дра-
ганица, съгласно скица – проект № Ф01015/07.02.2016г.;

1.8. Пасище, мера с идентификатор 124011, ЕКАТТЕ 23073, с
площ от 2.500 дка, находящоо се в местността “Дълга
мочур“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище

Драганица, съгласно скица – проект №
Ф01016/07.02.2016г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да
се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №187
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците на Анастас Йорданов
Нисторов, следните имоти:

1.1. Друга селскостопанска територия с идентификатор
073299, ЕКАТТЕ 16866, с площ от 2.001 дка, находяща се
в местността “Острин дел“ – земи от Общинския позем-
лен фонд, землище Горно Озирово, съгласно скица – про-
ект № Ф01426/08.03.2016 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да
се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №188
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците на Георги Давидов
Стоянов, следните имоти:

1.1. Пасище, мера с идентификатор 042136, ЕКАТТЕ 68179, с
площ от 0.500 дка, находящоо се в местността “Друмо“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище Спанчевци,
съгласно скица – проект № Ф02005/23.02.2016 г.;

1.2. Пасище, мера с идентификатор 042130, ЕКАТТЕ 68179, с
площ от 2.000 дка, находяща се в местността “Друмо“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище Спанчевци,
съгласно скица – проект № Ф02006/23.02.2016 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да
се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №189
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците на Антония Иванов
Колов, следните имоти:

1.1. Ливада с идентификатор 073304, ЕКАТТЕ 16866, с площ
от 2.000 дка, находяща се в местността “Пекьов рът“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище Горно Ози-
рово, съгласно скица – проект № Ф01434/08.03.2016 г.;

1.2. Ливада с идентификатор 034273, ЕКАТТЕ 16866, с площ
от 2.500 дка, находяща се в местността “Петров гьол“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище Горно Ози-
рово, съгласно скица – проект № Ф01432/08.03.2016 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да
се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №190
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците на Анто Неголов
Антов, следните имоти:

1.1. Използвана ливада с идентификатор 045071, ЕКАТТЕ
68179, с площ от 4.000 дка, находяща се в местността
“Груева арчина“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище Спанчевци, съгласно скица – проект №
Ф02013/08.03.2016 г.;

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да
се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №191
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците на Цветко Алексов
Вутов, следните имоти:

1.1. Ливада с идентификатор 053016, ЕКАТТЕ 16119, с площ
от 1.143 дка, находяща се в местността “Вълкас“ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище Горна Бела Речка,
съгласно скица – проект № Ф00358/08.03.2016г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да
се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;
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РЕШЕНИЕ №192
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците на Крум Илиев
Пацин, следния имот:

1.1. Лозе с идентификатор 051019, ЕКАТТЕ 80683, с площ от
1.000 дка, находящо се в местността “Идерец“ – земи от
Общинския поземлен фонд, землище Черкаски, съгласно
скица – проект № Ф00514/04.09.2015 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да
се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов
и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №193
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците на Стамен Ив. Дра-
ганички, следния имот:

1.1. Използвана ливада с идентификатор 097067, ЕКАТТЕ
80683, с площ от 1.500 дка, находяща се в местността
“Бостански дол“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище Черкаски, съгласно скица – проект №
Ф00531/27.12.2015 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да
се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов
и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №194
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците на Димитър Янач-
ков Коцов, следния имот:

1.1.Ливада с идентификатор 073300, ЕКАТТЕ 16866, с площ
от 1.000 дка, находяща се в местността “Пекьов рът“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище Горно Ози-
рово, съгласно скица – проект № Ф01413/26.09.2015 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да
се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов
и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №195
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците на Параскева Алек-
сова Христова, следните имоти:

1.1. Ливада с идентификатор 113033, ЕКАТТЕ 23073, с площ
от 5.600 дка, находяща се в местността “Тутьовица“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище Драганица,
съгласно скица – проект № Ф00975/27.12.2015 г.;

1.2. Пасище, мера с идентификатор 140035, ЕКАТТЕ 23073,
с площ от 29.000 дка, находящо се в местността „Върха“
– земи от Общински поземлен фонд, землище Драганица,
съгласно скица – проект № Ф00976/27.12.2015 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да
се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов
и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №196
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците на Иван Костадинов
Тончев, следния имот:

1.1.Пасище, мера с идентификатор 052073, ЕКАТТЕ 68179, с
площ от 0.966 дка, находящо се в местността “Билото“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище Спанчевци,
съгласно скица – проект № Ф01957/19.08.2015 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да
се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов
и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №197
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от

ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците на Параскева Алек-
сова Христова, следния имот:

1.1. Ливада с идентификатор 054035, ЕКАТТЕ 80683, с площ
от 9.601 дка, находяща се в местността “Идерец“ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище Черкаски, съг-
ласно скица – проект № Ф00528/27.12.2015 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да
се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-

ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов
и С.Сълков; “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №198
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 14, ал. 1 от За-

кона за общинската собственост, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл.
42, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от „На-
редбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси
/НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение за провеждане
на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нед-
вижими имоти частна общинска собственост на община Вършец,
представляващи земеделски земи с НТП ниви, храсти, зеленчу-
кови култури, изоставени трайни насаждения, други селскосто-
пански територии и овощни градини, описани по землища, както
следва:

- Землище гр. Вършец – 33 бр. имота, описани в приложение
към докладната.

- Землище с. Спанчевци –124 бр. имота, описани в приложе-
ние към докладната.

- Землище с. Драганица – 113 бр. имота, описани в приложе-
ние към докладната.

- Землище с. Черкаски - 77 бр. имота, описани в приложение
към докладната.

- Землище с. Стояново - 84 бр. имота, описани в приложение
към докладна.

- Землище с. Д. Озирово –169 бр. имота, описани в прило-
жение към докладната.

- Землище с. Г. Озирово - 208 бр. имота, описани в приложе-
ние към докладната.

- Землище с. Д. Б. Речка – 73 бр. имота, описани в приложе-
ние към докладната.

- Землище с. Г. Б. Речка – 13 бр. имота, описани в приложе-
ние към докладната.

2. Определя първоначални годишни наемни цени, както следва:
- 8 лева /осем/ за 1 /един/ декар за поземлените имоти с НТП

храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насажде-
ния, други селскостопански територии и овощни градини.

- 20 лева /двадесет/ за 1 /един/ декар за поземлени имоти с
НТП ниви.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти подробно
описани в т. 1 от решението – 5 /пет/ стапански години, считано
от датата на сключване на договора за наем.

4. Всеки участник в търга може да участва за наемането на
един, няколко или всички земеделски имоти.

5. Определя депозит за участие в търга, както следва:
- за имоти с площ до 20 дка. - 50 лв. за всеки земеделски имот

поотделно;
- за имоти с площ от 20 дка. до 50 дка. – 100 лв. за всеки зе-

меделски имот поотделно;
- за имоти с площ от 50 дка. до 100 дка. – 200 лв. за всеки зе-

меделски имот поотделно;
- за имоти с площ над 100 дка. - 500 лв. за всеки имот поот-

делно;
6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната го-

дишна тръжна наемна цена на съответния недвижим имот, за
който участва съответния участник в търга.

7. Цена на тръжната документация 50 лв. /петдесет лева/.
8. Дължимият годишен наем се заплаща от наеметелите за пър-

вата година от договора при подписването му, а за останалите го-
дини падежът за плащане на дължимия наем е датата на
подписания договор.

9. Задължава Кмета на община Вършец да организира и про-
веде 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 договор/и за отдаване под наем земедел-
ските земи със спечелилите търга участници.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов
и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №199
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 37и, ал. 13 от За-

кона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 14,
ал. 1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.
13, ал. 1 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата
за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси
/НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение за провеждане
на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на зе-
меделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрира-
ната информационна система на БАБХ описани по землища,
както следва:

- Землище гр. Вършец – 983 бр. имота, описани в приложе-
ние № 1 към докладната.

- Землище с. Спанчевци – 214 бр. имота, описани в прило-
жение № 2 към докладната.

- Землище с. Драганица - 221 бр. имота, описани в приложе-
ние № 3 към докладната.

- Землище с. Черкаски – 222 бр. имота, описани в приложе-
ние № 4 към докладната.

- Землище с. Стояново - 143 бр. имота, описани в приложе-
ние № 5 към докладна.

- Землище с. Д. Озирово – 179 бр. имота, описани в прило-
жение № 6 към докладната.

- Землище с. Г. Озирово – 580 бр. имота, описани в прило-
жение № 7 към докладната.

- Землище с. Д. Б. Речка – 243 бр. имота, описани в прило-
жение № 8 към докладната.

- Землище с. Г. Б. Речка – 199 бр. имота, описани в приложе-
ние № 9 към докладната.

2. Определя първоначална годишна наемна цена - 8 лева /осем/
за 1 /един/ декар.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти подробно
описани в т. 1 от решението - 1 /една/ стопанска година.

4. Всеки участник в търга може да участва за наемането на
един, няколко или всички земеделски имоти.

5. Определя депозит за участие в търга, както следва:
- за имоти с площ до 20 дка. - 50 лв. за всеки земеделски имот

по отделно;
- за имоти с площ от 20 дка. до 50 дка. – 100 лв. за всеки зе-

меделски имот по отделно;
- за имоти с площ от 50 дка. до 100 дка. – 200 лв. за всеки зе-

меделски имот по отделно;
- за имоти с площ над 100 дка. - 500 лв. за всеки имот по от-

делно;
6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната го-

дишна тръжна наемна цена на съответния недвижим имот, за
който участва съответния участник в търга.

7. Цена на тръжната документация 50 лв. /петдесет лева/.
8. Дължимият годишен наем се заплаща от наеметелите преди

подписване на договора за наем.
9. Задължава Кмета на община Вършец да организира и про-

веде 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 договор/и за отдаване под наем земедел-
ските земи с спечелилите търга участници.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-

ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов
и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №200
1. Общински съвет Вършец дава съгласие Община Вършец да

подаде проектно предложение с наименование „Подкрепа за не-
зависим живот в община Вършец” по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M90PO001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.;

2. Общински съвет Вършец дава съгласие за създаване на нов
Център за почасово предоставяне на услуги за социално включ-
ване в общността или в домашна среда в община Вършец;

3. Общински съвет Вършец дава съгласие Община Вършец да
поддържа услугите за социално включване в общността или в
домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване,
след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключе-
ние на непредвидени обстоятелства.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов
и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №201
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от

ЗМСМА дава съгласие Община Вършец самостоятелно или в
партньорство с община Берковица да подготви проект и канди-
датства пред Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.”,
приоритетна ос 2 „Отпадъци”, процедура BG16M10P002-2.001
– „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вклю-
чително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръ-
жения и техника за разделно събиране на зелени и
биоразградими отпадъци”.

2. Възлага на Кмета на Община Вършец да предприеме необ-
ходимите действия за подготовка на проекта по т. 1, окомплек-
товане на документацията за кандидатстване за финансиране
пред Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.” в съот-
ветствие с изискванията на тази програма и кандидатстване с
подготвения проект.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов
и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №202
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,т.12 от

ЗМСМА, чл.19, ал.2 от Закона за социалното подпомагане и чл.36
б ал.1, ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за со-
циално подпомагане, приема общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в община Вършец 2016-2020г.

2. Възлага на Кмета на община Вършец да актуализира стра-
тегията при възникване на необходимост.

Гласували: “за” – 13 –“против” – няма;“въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №203
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,т.12 от

ЗМСМА, чл.19, ал.2 от Закона за социалното подпомагане и чл.36
б ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпо-
магане, приема Годишен план за действие по изпълнение на об-
щинска стратегия за развитие на социалните услуги в община
Вършец за 2017г.

2. Възлага на Кмета на община Вършец да актуализира плана
при възникване на необходимост.

Гласували: “за” – 13 –“против” – няма;“въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №204
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,т.12 от

ЗМСМА, чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за за-
крила на детето, приема Общинска програма за закрила на де-
тето за 2016г.

2. Възлага на Кмета на община Вършец да актуализира про-
грамата при възникване на необходимост.

Гласували: “за” – 13 –“против” – няма;“въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №205
Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.9 , от

ЗМСМА и чл. 137 ал. 1, т. 5 и чл. 47 от Търговския закон реши:
1. Прекратява договора за възлагане на управление на “ Меди-

цински център – Вършец” ЕООД и освобождава от отговорност
д-р Любен Тодоров Йоцов - временно изпълняващ длъжността
Управител на „Медицински център – Вършец“ ЕООД.

2. Възлага на кмета на община Вършец да прекрати договора
за възлагане управлението на “Медицински център - Вършец”
ЕООД с д-р Любен Тодоров Йоцов, считано от 20.05.2016 г.

3. В срок до 20.05.2016 г., д-р Любен Тодоров Йоцов да пред-
аде на новия временно изпълняващ длъжността Управител на
„Медицински център – Вършец“ ЕООД, всички документи на
„МЦ – Вършец“ ЕООД, за което да се изготви приемо – пред-
авателен протокол, който да се подпише от страните.

4. Възлага на Кмета на община Вършец да назначи временно
изпълняващ длъжността Управител на “МЦ – Вършец” ЕООД,
след решение на Общински съвет – Вършец.

5. Кмета на община Вършец да възложи провеждане на фи-
нансова ревизия и изготвяне на одитен доклад за времето, през
което д-р Любен Тодоров Йоцов е изпълнявал длъжността Упра-
вител на “Медицински център - Вършец” ЕООД.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов и С.Сълков
“против” – няма;“въздържали се” – 1 - А.Коцина;

РЕШЕНИЕ №206
Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от

ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл.147 от Търговския закон:
1. Утвърждава за временно изпълняващ длъжността Управи-

тел на .,МЦ - Вършец“ ЕООД д-р Светослав Йосифов Чернин с
постоянен адрес: гр. София, община Столична, област София,
ул. “Съвета на Европа“ № 17, ет. 4. считано от 20.05.2016 г.

2. Задължава Кмета на община Вършец да сключи договор за
възлагане управлението на „МЦ - Вършец“ ЕООД с д-р Светос-
лав Йосифов Чернин, със срок до провеждане на конкурс за
избор на нов Управител на „Медицински център – Вършец“
ЕООД.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов
и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №207
Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 9, от

ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 от Наредба № 9 от
2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възла-
гане на управление на лечебни заведения по Закона за лечебните
заведения, взема следното решение за провеждане на конкурс за
избор на Управител на „Медицински център – Вършец“ ЕООД,

както следва:
1. На основание чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 9/2000 г., за усло-

вията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управ-
лението на лечебни за заведения по Закона за лечебните
заведения, назначава комисия за провеждане на конкурса в със-
тав:

Председател: д-р Ивайло Цветанов - председател на
ПК „ЗСПЕ“;

Зам.председател: Благовест Христов - председател на ПК
„МКЕИП“;

Секретар: Антон Тошев – Директор Дирекция
„СА“, ст. юрисконсулт;

Членове: 1. Андриана Николова – председател на
ПК „ОКМДС“;
2. Представител на Регионална здравна
инспекция гр.Монтана.

2. Изисквания към кандидатите съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2 и
т. 3 от Наредба № 9/2000 г.:

2.1 Да притежават образователно-квалификационна степен
„магистър“ по медицина, съответно дентална медицина,
и квалификация по здравен мениджмънт или лица с об-
разователно-квалификационна степен „магистър“ по ико-
номика и управление с призната специалност по
медицинска информатика и здравен мениджмънт или по
икономика на здравеопазването;

2.2 Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съ-
ответно лекар по дентална медицина, или икономист;
кандидатите, притежаващи образователно-квалификаци-
онна степен „магистър“ по медицина, съответно ден-
тална медицина, да имат придобита специалност;

2.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени
престъпления от общ характер, освен ако са реабилити-
рани

3. Необходими документи за допускане до участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурса; 2. Диплома за завършено
висше образование; 3. Документ за основна специалност-за кан-
дидатите притежаващи образователно - квалификационна степен
„магистър“ по медицина, съответно стоматология; 5. Документ за
квалификация по здравен мениджмънт или документ за образ-
ователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и
управление с призната специалност по медицинска информатика
и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 6.
Документ, удостоверяващ трудов стаж; 7. Автобиография; 8.
Свидетелство за съдимост; 9. Програма за развитието и дей-
ността на „Медицински център Вършец“ ЕООД за тригодишен
период считано от датата на подаване на документите за участие
в конкурса/включващ задачи, приоритети и срокове за изпълне-
ние/.

4. Място и срок за подаване на документи за участие в кон-
курса: Документи за участие в конкурса се приемат в 14 /чети-
ринадесет/ дневен срок от датата на публикуване на настоящото
решение в един централен и един местен ежедневник. Докумен-
тите се подават в деловодството на Община Вършец с адрес гр.
Вършец 3540, община Вършец, област Монтана бул. „България“
№ 10, ет. 1, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.

Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите до-
кументи се подават в запечатан, непрозрачен плик, на лицевата
страна на който се изписват трите имена и адреса на кандидата,
като програмата за развитие по т. 9 се представя в отделен запе-
чатан плик, обозначен с трите имена и адреса на кандидата и над-
пис „Програма за развитието и дейността на „Медицински
център Вършец“ ЕООД.

5. Срок и място, в който може да се получи информация от-
носно темите, предмет на събеседване: В 7 /седем/ дневен срок
след изтичане на срока за подаване на документи за участие в
конкурса от определено от комисията за избор на управител
длъжностно лице.

6. Утвърждава проект на договор за възлагане управлението на
„Медицински център - Вършец“ ЕООД.

7. На основание чл. 5 ал. 1 от Наредба № 9 от 2000 г., за усло-
вията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управ-
ление на лечебни за заведения по Закона за лечебните заведения
определя еднократно възнаграждение на членовете на комисията
по 50 лв. с изключение на лицата описани в чл. 5, ал. 2 от На-
редба № 9 от 2000 г.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, В.Замфи-
ров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов
и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №208
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.12 от За-

кона за местното самоуправление и местната администрация,
приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба с про-
тивообществените прояви на малолетни и непълнолетни при об-
щина Вършец за календарната 2015г.

Гласували: “за” – 13 –“против” – няма;“въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №209
Общински съвет - Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23

от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет 2016 параграф 10-
98 еднократна финансова помощ в размер от по 150 (сто и пет-
десет) лева на следните зрелостници с един родител от Випуск
2016 г. на СОУ „Иван Вазов“ град Вършец и ПГИТ гр.Вършец:

1. Станко Станков Тодоров
2. Искрен Антоанетов Ангелов
3. Божидар Красимиров Димитров
4. Мирела Петрова Петрова
5. Даяна Тошкова Тачева
6. Ивелин Димитринов Василев

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, И.Андров, В.Замфиров, О.Янич-
кова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков
“против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №210
Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23,

чл.7,ал.1 и ал.2 от Правилника за устройството и дейността на
фонд „Общинска солидарност“, приет с Решение №2 от Прото-
кол № 35 от 30.01.2015г. на УС на НСОРБ и Решение №612 от
Протокол №58/26.02.2015г. на Общински съвет Вършец:

1. Определя годишна вноска за 2016г. във фонд „Общинска со-
лидарност“ в размер на 300лв. /триста лева/.

2. Възлага на кмета на общината:
2.1. Да внесе определената с т.1 вноска във Фонда в сроко-

вете, съгласно Правилника за устройството и дейността
на фонд „Общинска солидарност“

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Нико-
лова, Г.Апостолова, Б.Христов, И.Андров, В.Замфиров, О.Янич-
кова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков
“против” – няма;“въздържали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на об-
щински съвет – Вършец закри заседанието в 16:35 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец



На 6 и 7 май 2016 г. град Вършец за
девети пореден път бе домакин на На-
ционалния преглед на ученическите ду-
хови оркестри и мажоретни състави.
Целта на прегледа е популяризиране на
духовата музика и възможност за твор-
ческа изява на ученици от І до ХІІ клас,
занимаващи се с музикално и танцово
изкуство, както и приобщаване на мла-
дото поколение към българската кул-
тура и стимулиране извънкласната
дейност на училищата.

В памет на основателя на Национал-
ния преглед, на човека, по чиято ини-
циатива той бе възстановен през 2010 г.
след близо 20-годишно прекъсване, на
диригента на градския духов оркестър
във Вършец и създател и диригент на
ученически духов оркестър «Дефилир»
към СОУ «Иван Вазов» Вършец – ма-
естро Димитър Пеев, който ни напусна
броени дни преди откриването на таз-
годишния преглед, организаторите, в
лицето на Община Вършец, взеха еди-

нодушно решение Прегледът на учени-
ческите духови оркестри да бъде на-
именуван на името на Димитър Пеев.
«Смятам, че този акт на признателност
и уважение към човека, посветил жи-
вота си на духовата музика, на почит
към неговото дело и кауза, ще даде
много по-дълбок смисъл на този Пре-
глед и ще го направи още по-популя-
рен» - каза при откриване на културното
събитие кметът на община Вършец
инж. Иван Лазаров.

Концертната програма на откритата
естрада пред НЧ “Христо Ботев 1900”
през първия ден на Прегледа включ-
ваше любими изпълнения по избор от
репертоара на ученическите оркестри.
Почитателите на духовата музика, ха-
рактерна и обичана в нашия североза-
паден край, се насладиха на
изпълненията на местния ученически
духов оркестър „Дефилир” при СОУ
„Иван Вазов”, както и на гостуващите
духови оркестри при ОУ „Патриарх Ев-
тимий” - с. Новачене, Литаковската ду-
хова музика при НЧ „Светлина 1900” –
с. Литаково, общински детско-юно-
шески духов оркестър - гр Долни чиф-
лик, ученически духов оркестър при
СОУ „Любен Каравелов“ - гр. Копри-
вщица, ученически духов оркестър и
мажоретен състав при СОУ „Емилиян
Станев“ - гр. Велико Търново, Предста-
вителен общински младежки духов ор-
кестър с мажоретки - гр. Троян,
ученически духов оркестър „Иван Бър-
даров“ при СОУ „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий“ - гр. Брегово и Младежки духов
оркестър „Берковица“ при НЧ „Иван
Вазов 1872“ и ІІ СОУ - гр. Берковица.

През втория ден на прегледа, в дефи-
лето по централния булевард „Репуб-
лика” се включиха 250 изпълнители от

девет духови оркестъра и три мажо-
ретни състава, събирайки възторжените
овации на публиката.

Конкурсната част на прегледа включ-
ваше три задължителни музикални про-
изведения, според предварително
обявения регламент – марш, хоро и
пиеса по избор на участниците. Изпъл-
ненията бяха оценявани от жури в със-
тав: председател - Димитър Панов -
диригент на Врачанската филхармония
и членове: Станислав Почекански -
асистент в катедра „Медни духови и

ударни инструменти“ в Инструментал-
ния факултет на Националната музи-
кална академия „Проф. Панчо
Владигеров“ – гр. София и Лъчезар
Кръстев – музикант в Гвардейски пред-
ставителен духов оркестър – гр. София.

Журито присъди първото място на
Представителен общински младежки
духов оркестър с мажоретки - гр. Троян
с диригент Илиян Тодоров. Оркестърът,
който бе победител в две предишни по-

редни издания на Прегледа, получи па-
рична премия от 300 лева, статуетка и
грамота.

Второто място, награда от 200 лева,
статуетка и грамота завоюва общинския
детско-юношески духов оркестър – гр.
Долни чифлик, с ръководител Димо Ко-
ритаров , а третото място грабна учени-
чески духов оркестър при СОУ
„Емиилян Станев” – гр. Велико Тър-
ново с ръководител Йордан Цветанов,
който получи парична премия от 100
лева, статуетка и грамота.

Тази година журито присъди и четири
специални награди: извънредна награда
за ученически духов оркестър „Дефи-
лир“ при СОУ „Иван Вазов“ – гр. Вър-
шец с диригент Николай Пеев; награда
за най- добър млад оркестрант на Ва-
нислав Хаджипетков от СОУ „Емилиян
Станев“ – гр. Велико Търново; награда
за доайен сред диригентите на прегледа
на 85-годишния Добрин Иванов - ръко-
водител на ученически духов оркестър

при СОУ „Любен Каравелон“ – гр. Ко-
привщица; награда за най-добра хоре-
ография на Представителен общински
младежки духов оркестър с мажоретки
– гр. Троян, с хореограф Елеонора Пет-
ковска.

Всички участващи в прегледа мажо-
ретни състави - от Троян, с хореограф
Елеонора Петковска, от Вършец, с хо-
реограф Невена Стоянова и от Велико
Търново, с хореограф Наталия Тодорова
получиха грамоти за участие.

За пръв път, на финала всички участ-
ващи оркестри засвириха на сцената за-
едно Дунавското хоро от Дико Илиев,
под диригентството на Николай Пеев.
Направиха го спонтанно, от сърце, без
предварителни репетиции и уговорки.
Защото то носи в себе си всичко бъл-
гарско, превърнало се в символ, който
ни обединява където и да сме по света,
кара ни да се чувстваме българи, да се
чувстваме обединени.

Деветият национален преглед на уче-
ническите духови оркестри докосна ду-
шите на любителите на духовата
музика, които изживяха приятни мигове
с магията на духовите ритми и красо-
тата на мажоретните танци. А участни-
ците обещаха догодина отново да
дойдат във Вършец, за да продължим
заедно традицията.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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В салона на НЧ „Просвета 1935” – с.

Спанчевци бе отпразнуван един от
най-големите и светли християнски
празници – Възкресение Христово. С
настроението на разцъфващата при-
рода, с нестихващата радост за един-
ствения и неповторим Великден
премина и празничният ни концерт.

Жените от група „Китка” към чита-
лището изпълниха мюзикъла „Възкре-
сение Христово”. Всички наши гости
и приятели бяха затаили дъх и се на-
слаждаваха на таланта им.

Певческата група „Китка” с ръково-
дители Любомир Гешковски и Антоа-
нета Петкова изпълниха песни в духа
на Лазаровден и Великден, и три ве-
сели хора. Денислава и Ивета Матееви
разсмяха публиката със сценката „Гор-
ски неволи”.

Наши гости бяха и танцьорите от тан-
цов клуб при НЧ „Ив. Вазов 1911” – с.
Бързия с ръководител Тодор Тодоров,

които изпълниха китка от
хора. Приятелите ни от фол-
клорната група при НЧ „Хр.
Ботев” – с. Слатина с ръково-
дител Кирил Иванов очаро-
ваха публиката с
невероятното си изпълнение.
Да не забравяме и гостите ни
от Българска евангелска цър-
ква – гр. Вършец, начело с
пастор Марин Горанов, които
ни доставиха удоволствие с
изпълнението на великденски песни.

С много аплодисменти бяха посрещ-
нати децата от детска група за народни
песни и танци „Звънче” при нашето
читалище, с ръководители Станислав
Иванов и Антоанета Петкова. Те за-
бавляваха зрителите с Еленино хоро,
стихотворения, песни и пиеската „Ме-
дената питка”.

След концерта, за доброто настрое-
ние на всички се погрижиха Любомир

Гешковски и Диана Ицовска.
Така поддържаме духа и традициите

в нашето красиво и уютно селце. Въз-
кресение Христово е символ на нашата
вяра и надежда за по-добро. Нека цари
здраве, любов и разбирателство в на-
шите семейства. Нека бъдем усмих-
нати, човеколюбиви и благословени!

Катя АТАНАСОВА
Секретар на НЧ „Просвета 1935”

с. Спанчевци

ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ В СЕЛО СПАНЧЕВЦИ

Мотото на спортното събитие бе:
"Спортувай, защото спортът и танцът са
здраве и дисциплина". Идеята на самото
състезание е възобновяване на една
стара традиция - любимото в миналото
състезание "Бързи, смели, сръчни", с
което са израснали много поколения.

В забавната надпревара участваха уче-
ници от полуинтернатните групи (зани-
мални) от І до VІ клас към СОУ "Иван

Вазов" - Вършец, малки и големи ма-
жоретки.

За настроението се погрижи учени-
чески духов оркестър "Дефилир" към
училището. Бяха изиграни различни
щафетни игри и игри с публиката, а
малките ученици изпълниха много сти-
хотворения, свързани със спорта и здра-
вето.

Георги НИКОЛОВ

ДЕТСКИ ПРАЗНИК В
СПОРТНА ЗАЛА "ВЪРШЕЦ"

Това са хората на средна възраст, с
млади сърца и неостаряващ дух. Щом
душата младее и в старо тяло тя ще
живее. Тях ще ги има и в утрешния ден
– прeродени в своите деца и внуци.

Ние, черкаските самодейки от пев-
ческата група към НЧ „Просвета 1922”
– с. Черкаски пяхме с много обич за

тях, пожелахме им много здраве и дни,
изпълнени с радостни изяви.

Нека огънят никога да не загасне, а да
топли сърцата им в студените дни.

До нови срещи с вас, мили хора!
Миланка ХРИСТОВА

Секретар на НЧ „Просвета 1931”
с. Черкаски

НА ГОСТИ В ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА В БЕРКОВИЦА

Жители и гости на най-китното
село в община Вършец отбелязаха
заедно Деня на Св. Св. Константин и
Елена, както повелява възстанове-
ната преди няколко години тради-
ция.

Курбанът за здраве и берекет бе от-
служен от отец Михаил за първи път
в открития през миналата година
православен храм „Св. Илия”. Стари
и млади уважиха обичая, с благодар-
ност към инициатора – кмета Ангел
Петров.

След разчупването на празничната
пита и освещаването на курбана, жи-
тели и гости на селото бяха поздра-
вени от местната певческа група към
читалището.

Поздрави имаше за готвачите на
курбана Милка Кунчева и Здравка
Маркова, за Асен Петров, който за
поредна година дарява животното за
ритуала, за кмета на селото и жите-
лите на Долно Озирово. Освен тях, в
молитвите на отец Михаил бяха спо-
менати и жители на селото, които
живеят в различни краища на стра-
ната и света и които се връщат при
корените си при всяка възможност.

Този и други хубави поводи за
срещи на родове и приятели все още
поддържат връзката между хората
жива, категорични са местните,
включващи се с желание и ентусиа-
зъм във всяка инициатива.

Елена НИКОЛОВА

С ГОЛЯМ КУРБАН И ПРАЗНИЧНА
ПРОГРАМА ОТБЕЛЯЗАХА ДЕНЯ НА СВ.СВ.

КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА В ДОЛНО ОЗИРОВО
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ÂÚÐØÅÖ
Орган на Общински съвет Вършец

ИЗДАТЕЛ: Община Вършец
e-mail: admin_varshetz@mail.bg
тел.: 095272222 , факс: 095272323
Главен редактор: Евелина Георгиева
Редакционна колегия: Юлия Антонова
Печат: “Нюзпринт“ - София

ІХ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ДУХОВИ ОРКЕСТРИ
И МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ „ДИМИТЪР ПЕЕВ“ - ВЪРШЕЦ 2016


