
Песните и танците, носиите и оби-
чаите, обредите и ритуалите, впли-
тали се в едно цяло, предавани от
поколение на поколение и останали в
паметта на всеки един народ, са сли-
вали още от древността хората с при-
родата и Космоса. В своите песни и
танци предците ни са влагали душата
и сърцето си, своята самобитна кул-
тура и житейска философия.

Фестивалът „Пъстра огърлица” е
магия, сътворена от хората и за хо-
рата - магия, която те завладява.
Всяка година преживяването по
време на фестивала е различно.

Днес тази магия продължава, а хо-
рата, които претворяват емоцията и
красотата, са здраво споени от лю-
бовта към фолклора. Доказаха го
участниците и зрителите на четвър-

тото издание на Международния
фолклорен фестивал "Пъстра огър-
лица", организиран от Община Вър-
шец и Туристически информационен
център Вършец, проведен на 17 и 18
юни 2016 г. в курортния град.

Събитието е част от културния ка-
лендар на Община Вършец и бе от-
крито от зам.-кмета на общината
Петър Стефанов.

Над 500 участници от 20 фолклорни
състава, клубове, танцови ансамбли
и индивидуални изпълнители от 5
държави: Русия (представителен
детски фолклорен ансамбъл „Данс-
вояж“ , гр. Кострома), Сърбия (клуб
„Лазар Хребелянович“, Белград), Ал-
бания (ансамбъл „Арбана“, Тирана),
Англия (група „Адлингтън“, гр. Ан-
глинтън) и различни краища на Бъл-
гария, показаха на откритата сцена
пред НЧ „Хр. Ботев 1900” красотата,

богатството и уникалността на фол-
клора.

Дефилетата на участниците в двете
фестивални вечери се предвождаха

от мажоретния състав и ученически
духов оркестър „Дефилир“ към СОУ
„Иван Вазов“, а по централния буле-

вард на града се извиха кръшни бъл-
гарски хора, събирайки заедно тан-
цьори и публика в една пъстра
фолклорна огърлица.

Фестивалът бе наситен и разнооб-
разен, пъстър като огърлица от раз-
ноцветни, светещи мъниста – една
фолклорна огърлица от звуци и
багри, от ритми и настроение, в
която всяко скъпоценно камъче
блести по свой идентичен, особен и
неповторим начин, но даващ привкус
към общото сияние – фолклорното
богатство на народите по света.

Всички участници получиха стату-
етки и грамоти за участие. И обещаха
догодина отново да се съберем, на V-
ия Международен фолклорен фести-
вал, за да продължим заедно
традицията и прибавим още едно
зрънце към нашата пъстра фолклорна
огърлица.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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По покана на пенсионерски клуб
„Здравец“ – гр. Козлодуй, организи-
рахме и проведохме среща с техните
членове, която съчетахме със 140-го-
дишнината от смъртта на Христо
Ботев.

Почти през целия път певческата
група „Детелина“ към нашия клуб
„Козница“ ни веселеше с изпълне-
нията си.

В Козлодуй ни посрещна председа-
телката на клуб „Здравец“ Стефка Ма-
тева – учител по история, заедно с
членове на клуба.

Отправихме се към Дунава, за да се
качим на легендарния кораб „Ра-
децки“, на борда на който ни пос-
рещна капитан Божинов. Той ни
запозна с историята на кораба и пре-
вземането му от Ботев и неговата чета.
Когато увлекателния му разказ за-
върши, всички се качихме на палубата
и запяхме „Тих, бял Дунав“.

След посещението на кораба се от-
правихме към близкия музей, в който
уредникът ни разказа интересни
случки по време на турското робство,
свързани с Левски и Ботев.

На обяд, в местен ресторант ни очак-
ваха членовете на клуб „Здравец“. По
стар български обичай ни посрещнаха

на вратата с хляб, сол и китка здравец.
От уважение към нас, в залата звучеше
„Тих бял Дунав“ и всички бяха прави.
Певческата група към клуба изпълни
няколко песни и рецитира стихове на
Вазов, посветени на Априлското въс-
тание.

Председателите на двата клуба –
Стефка Матева и Цеца Антонова при-
ветстваха присъстващите и си разме-
ниха подаръци за спомен.

Веселието започна с красивото „Ду-
навско хоро“ и продължи с много
сценки и индивидуални изпълнения и

от двата пенсионерски клуба. Изявиха
се нашите членове Ангел Лучков,
Венка Методиева и Георги Маджар-
ски.

В края на срещата нашите приятели
ни изпратиха отново прави, на фона на
песента „Българийо, една си на света“.

На връщане минахме през Враца, за
да положим цветя пред паметника на
Христо Ботев. Направихме си обща
снимка за спомен пред паметника на
този велик българин.

Радостни сме, че посветихме нашата
среща с пенсионерите от клуб „Здра-
вец“ на безсмъртния подвиг на Ботев
и неговата чета.

Ани СТОЯНОВА

ПО СЛАВНИЯ ПЪТ
НА БОТЕВАТА ЧЕТА

ФЕСТИВАЛЪТ „ПЪСТРА ОГЪРЛИЦА“ -
МАГИЯ, СЪТВОРЕНА ОТ ХОРАТА И ЗА ХОРАТА

На 11 април стартира национал-
ната кампания „Дни на приобщава-
нето“ 2016. Инициативата е на
Центъра за приобщаващо образова-
ние като част от работата по Про-
грама „Едно училище за всички“.

„Представете си училище, в което
цари атмосфера на разбирателство
и взаимопомощ, учениците са ус-
михнати, уверени, любознателни,
задружни, учителите вярват, че уче-
ниците им могат да постигнат
всичко. Това е приобщаващото учи-
лище. То насърчава и подкрепя
всяко дете да се развива, да открива
талантите си и смелостта да ги
следва. Стремежът към такова учи-
лище за всяко дете е нашата моти-
вация да стартираме тази
кампания“, споделя Ива Бонева -
Изпълнителен директор на Центъра
за приобщаващо образование.

Национални конкурси за есе, ри-
сунка и приобщаващи практики,
училищни игри и работилници ан-
гажираха деца, родители, учители и
специалисти от цялата страна да
творят по темите на приобщаването
и да се замислят над значението на

това, децата да бъдат усмихнати,
спокойни, уважаващи се, доволни
от себе си, развиващи се, приятел-
ски настроени едно към друго.

В инициативите, подкрепяни от
Фондация “Америка за България”,
се включихме и ние – членовете на
клуб “Добротворци” към СОУ
“Иван Вазов”. Сред отличените
участници в националната кампа-
ния е седмокласничката от ромски
произход Митра Радославова, за-
воювала трето място в конкурса за
есе на тема “Аз и моето училище”.

Ива СТЕФАНОВА

Гласът на децата

НАЦИОНАЛЕН УСПЕХ ЗА МИТРА

Начално училище „Васил Левски“
– кв. Изток се включи в инициати-
вата на bTV Media Group „Да изчис-
тим България заедно“.

Учениците от ІV клас показаха за
пореден път как трябва да изглежда
училището, в което учим, улицата на
която играем, дома, в който живеем.
Всички те си обещаха да недопускат
някой да замърсява там, където са из-
чистили. И стигнаха до извода, че
по-малко средства и усилия се из-
искват да пазим чистота, отколкото
да почистваме след замърсяване.

Поздравления за всички, включили
се в кампанията !

Светла ВАНГЕЛОВА
Директор на НУ „Васил Левски“

ЗА КАУЗАТА „ЧИСТО УЧИЛИЩЕ“



На 16 юни 2016 г. страшна вест по-
коси село Драганица – вестта за смър-
тта на Васил Маринов. Спря да тупти
едно голямо сърце на един истински
човек.

Той даваше всичко от себе си – както
за селото, така и за всеки един човек.
За него думите „не може“ или „не
мога“ не съществуваха. Обичаше

много родното си село. Строеше мос-
тове, строеше сгради на църквата,
спортни площадки и др. Васил бе най-
големият дарител на селото.

За съжаление си отиде толкова млад
от този свят. Признателните жители на
с. Драганица ще го помнят само с
добро!

Иван ЦВЕТКОВ

Благодарим на директора на Мла-
дежки дом гр. Монтана - Асен Асенов
за стимула, който ни дава, за неговите
уроци по музика и етичност. Благо-
дарни сме и за книгите, които дари на
читалищната библиотека.

Бъдете все така жизнен и енергичен,

продължавайте успешно напред, убеж-
давайки ни, че в дългия житейски път
остават знанието и умът.

Миланка ХРИСТОВА
Секретар на НЧ „Просвета 1931”

с. Черкаски

„Имало едно време едни достойни,
горди и непокорни хора. Има ги и сега.
Наричат ги торлаци. Хората с бели дрехи
– бели като снега по Балкана и босилека

в мамината градина. Те живеят в дивно
място – там, където започва безкраят.“

Самодейките от с. Черкаски участ-
вахме в торлашкия събор „Када кум

прасе и ти вречу“ и останахме възхитени
от организацията на празника, песните и
танците, опитахме от традиционните им
ястия. Чудат е не само езикът на торла-
ците, но и техните обичаи, самобитните
черги и килими, тъкани от сръчните
ръце на турлакинята.

Радваме се, че бяхме на гости в Чу-
прене и споделихме уникалната атмос-
фера на празника с домакините и
гостите.

Всичко това отново се осъществи с по-
мощта на нашата землячка Жана Гаври-
лова и нейния съпруг Ангел. За сетен
път им благодарим – нека ви сгрява ра-
достта на всички, които ви обичат!

Миланка ХРИСТОВА
Секретар на НЧ „Просвета 1931”

с. Черкаски

На 4 юни в Мраморната зала на Рус-
кия културно-информационен център в
София се проведе Втория хоров фести-
вал на руската духовна музика. В него
взеха участие над 10 колектива от раз-
лични градове на България.

Събитието дава уникална възможност
за приобщаване към богатството на
руската духовна музика, към това ве-
лико наследство, което не само се съх-
ранява, но и се попълва с нови
произведения на съвременни руски
композитори.

Гост на фестивала бе смесеният хор за
руски песни „Рябинушка“ към НЧ
„Пробуда 1934 – кв. Заножене“ – гр.
Вършец, с ръководител Райна Тимчева
и диригент и корепетитор Наталия Ди-
митрова.

Групата наброява 20 жени. За пръв
път се явяват на такъв форум. Участват

извън програмата на фестивала, тъй
като репертоарът им не включва ду-
ховна музика, а популярни и народни
руски песни. Поради това и изпълне-
нията им не са журирани и те не участ-
ват в класацията, но затова пък
докосват сърцата на всички любители
на хубавата популярна руска песен.

Групата получи диплом и статуетка за
участие във Втория хоров фестивал на
руската духовна музика, с благодарност
за високото майсторство и отноше-
нието към руската духовна музика, а
изпълненията на певиците толкова се
харесват на организаторите, че полу-
чава покана лично от председателя на
организационния комитет и председа-
тел на дружество „Руски клуб София“
Нонна Дикова догодина отново да дой-
дат на фестивала.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ГРУПАТА ЗА РУСКИ ПЕСНИ „РЯ-
БИНУШКА“ УЧАСТВА В ПРЕСТИ-
ЖЕН ФЕСТИВАЛ В СТОЛИЦАТА
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ХІ-ти ТУРЛАШКИ СЪБОР В С. ЧУПРЕНЕ

Всеки от нас има своите малки и го-
леми празници в личния си живот.
Такъв празник – 50 години съвместен
живот, тази пролет празнуваха две се-
мейства в с. Черкаски - Русалинка и
Милен Псалтирови, и Йорданка и Ев-
денко Нестерови.

Петдесет години живот, изпълнен с
разбирателство и любов! Ние, техните
приятели, ги поздравяваме и им чести-
тим юбилея. Пожелаваме им обич и
спокойствие да съпътстват живота им
до дълбоки старини. Дните им да бъдат
честити и изпълнени с радост, вече-
рите – с топлина, а годините – с мла-
дост!

Миланка ХРИСТОВА

ДВЕ ЗЛАТНИ
СВАТБИ В СЕЛО

ЧЕРКАСКИ

През месец юни, благодарение на
нашия дарител Иво Евгениев и негови
приятели, финансиращи Фонд "На-
шите родители", управляван от Фон-
дация "Помощ за благотворителността
в България", бяха организирани на-
пълно безплатни профилактични пре-
гледи за жителите на с. Драганица,
извършени от специалисти от Алек-
сандровска болница – гр. София.

Бяха извършени повече от 280 пре-
гледа в областта на ортопедията, кар-
диологията, ендокринологията и
офталмологията. В зависимост от със-
тоянието и нуждата, болните бяха на-
сочени към болница или им бе
назначено домашно лечение. Преобла-
даваща част от местното население

няма физическа и финансова възмож-
ност да ползва услугите на такива ви-
сококвалифицирани специалисти.
Благодарим на лекарите от сърце, че
отделиха от свободното си време, за да
ни посетят на място.

Благодарим ви, мили хора - за внима-
нието, професионализма и човечността
ви!

На дарителя на селото ни – г-н Иво
Евгениев и на фондация "Помощ за
благотворителността в България", най-
сърдечно благодарим за милосърдието,
загрижеността и съпричастието в тези
трудни години!

Дай Боже повече такива благородни
хора в България!

Иван ЦВЕТКОВ

БЛАГОДАРИМ ОТ СЪРЦЕ

БЛАГОДАРНОСТ

76 членове на пенсионерски клуб
„Козница” се включихме в инициати-
вата „Да изчистим България заедно”.
Нашият клуб се намира точно срещу
автогара Вършец. А районът около ав-
тогарата беше в ужасно състояние –
обрасъл с трева, храсти, като двор на

запустяла къща. При всяко наше съби-
ране тази гледка беше пред очите ни.
По тази причина решихме на този ден
– 4-ти юни, да изчистим този район.

Автогарата и районът около нея са
частна собственост, но собственикът й
не полага грижи за поддържането им.

А това е нашия град – тук живеем, тук
посрещаме гостите си. Чували сме въ-
проси, като: „Тази автогара работи
ли?”, или „Тук живеят ли хора да се
погрижат?” И ние се погрижихме. Ра-
ботихме усърдно, общината ни оси-
гури товарен автомобил и извози 5-6
камиона с трева, храсти, пръст и други
отпадъци. Сега гледката около автога-
рата е съвсем различна – доволни сме
от направеното.

Благодарим на всички членове на
нашия клуб, които се отзоваха на пока-
ната да се включат в почистването.
Благодарим и на общинското ръко-
водство, че ни подкрепи.

Василка ДАМЯНОВА

ОТЗОВАХМЕ СЕ

Община Вършец уведомява жителите
и гостите на общината, че откритият
плувен басейн с минерална вода в с.
Спанчевци – м. „Минкови бани“ от-
вори врати на 19.06.2016 г.

Работното време на басейна е всеки
ден от 09.30 ч. до 18.00 ч.

Цени:
- за деца до 14 г. – 2.00 лв.
- за възрастни и деца над 14 години

– 4 .00 лв.
- за шезлонг - 2.00 лв.

Заповядайте!

ОБЩИНСКИЯТ БАСЕЙН В СЕЛО СПАНЧЕВЦИ
ОТВОРИ ВРАТИ

In memoriam

ОТИДЕ СИ НАЙ-ГОЛЕМИЯТ
ДАРИТЕЛ НА С. ДРАГАНИЦА

Днес, 25.05.2016 година (сряда) от 14:00
ч., на основание чл. 23, ал.4, т.1 от
ЗМСМА и чл.56, ал.2 от Правилника за
организация и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с Общинската адми-
нистрация за мандата 2015-2019 г. се
проведе заседание на Общински съвет -
Вършец, в заседателната зала на Общин-
ска администрация Вършец.

Заседанието започва с 12 положили
клетва общински съветници. Отсъства
Антоанета Коцина.

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, за-
седанието е законно и може да взема зако-
нови решения.

На заседанието присъстваха още: Петър
Стефанов – зам.-кмет на община Вършец,
Антон Тошев – Директор Дирекция „СА“
и Е Георгиева – гл. експерт „Информаци-
онно обслужване“.

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

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Вземане на решение за представител-

ство в МБАЛ “Д-р Стамен Илиев“ АД
гр.Монтана

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет
на община Вършец

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника
за организацията и дейността на Общин-
ски съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската адми-
нистрация за мандата 2011 – 2015 г., днев-
ния ред бе приет единодушно: 12 гласа
“за”,“против” – няма; “въздържали се -
няма ”

ПЪРВА ТОЧКА: Вземане на решение
за представителство в МБАЛ “Д-р Стамен
Илиев“ АД гр.Монтана

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет
на община Вършец

Изказаха се: инж.А.Димитров;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 211
Общински съвет-Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация,
чл.6,ал.1,т.9 от Правилника за организа-
цията и дейността на Общински съвет
Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинска администрация за
мандата 2015-2019г. и чл.12,ал.1 и чл.33 от
Наредба за упражняване правата върху об-
щинската част от капитала на търговските
дружества с общинско участие, за учас-
тието на Общината в граждански дру-
жества и сдружения с нестопанска цел
взема следното решение:

1. Определя за представител на Община
Вършец в органите на управление на дру-
жество с общинско участие МБАЛ „Д-р
Стамен Илиев“ АД гр.Монтана - г-жа Ан-
тоанета Иванова Коцина - общински съ-
ветник в Общински съвет Вършец

2. Определя и упълномощава г-жа Ан-
тоанета Иванова Коцина, да представлява
Община Вършец на редовното общо съб-
рание на акционерите на дружество с Об-
щинско участие МБАЛ „Д-р Стамен
Илиев“ АД гр.Монтана, което ще се про-
веде на 31.05.2016г. в 11:00часа в адми-
нистративната сграда на болницата, гр.
Монтана, ул.“Сирма войвода“№4, вклю-
чително от името на Община Вършец да
изразява становища по свикването и про-
веждането на редовното общо събрание,
по въпросите, включени в дневния ред и
обсъждани на събранието, да гласува от
името на Община Вършец и да извършва
всички необходими действия във връзка с
защита правата на Община Вършец като
съдружник в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“
АД гр.Монтана.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова,
В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О.
Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г.
Найденов, Г. Иванов и С. Сълков “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма.

инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет - Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 9
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 10
Днес, 31.05.2016 година (вторник) от 14:30 часа, на ос-

нование чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Пра-
вилника за организацията и дейността на Общински съвет
– Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с об-
щинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. се про-
веде заседание на общински съвет - Вършец, в
заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съ-
ветници.

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

На заседанието присъстваха още: инж. И. Лазаров -
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. екс-
перт „Информационно обслужване“, А. Петров- кмет с.
Долно Озирово, В.Трендафилов – кмет с.Черкаски, Ц.Въг-
лярска – Директор на Общински детски комплекс гр.Вър-
шец и граждани.

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

Председателят на общински съвет Вършец инж. Анатоли
Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал.2 т.2 от Правил-
ника за организацията и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с об-
щинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. пред-
ложи:

1. Включване докладна записка Вх.№ 296/30.05.2016г.
като точка 13-та от дневния ред на заседанието, като днев-
ния ред става с 14 точки.

2. Допълнение Вх.№292/27.05.2016г. към докладна за-
писка Вх.№278/17.05.2016г.

3. Допълнение Вх.№293/27.05.2016г. към докладна за-
писка Вх.№276/17.05.2016г.

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

ПРИЕМА СЕ.

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-

писка Вх.№ 273/16.05.2016г., относно вземане на решение
по чл.6,ал.1 от Закона за общинската собственост за обя-
вяване от публична в частна общинска собственост на
сградите и терените на закритите училища в с.Долно Ози-
рово и с. Горно Озирово, община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№ 274/16.05.2016г. за даване на съгласие от Об-
щински съвет – Вършец по реда на чл.134,ал.1,т.6 от ЗУТ
за допускане изработването на частично изменение на
ПУП – план за регулация и застрояване за разделяне на
поземлен имот с идентификатор 12961.423.518 по КК и КР
на гр.Вършец от 2008г., идентичен с УПИ VІІ – 518 в кв.
40 по регулационния план на гр.Вършец от 1986г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№ 277/17.05.2016 г. относно заявление вх.№
9400-1231/22.04.2016г., от Надя Рангелова Здравкова с
постоянен адрес гр. Нови Искър, ул. “Първа шопска ди-
визия“ № 22, с искане за допускане на частично изменение
на подробния устройствен план на гр. Вършец, отнасящо
се за промяна на предназначението на поземлен имот с
идентификатор 12961.426.37 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г., с преотреждане на същия от земеделски имот в не-
земеделски, с отреждане „за къща за гости – семеен
хотел“, както и изработване на ПУП – парцеларен план за
трасе на водопровод и трасе на кабелно електрозахранване
за горепосочения имот.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх.№ 278/17.05.2016 г. и допълнение
Вх.№292/27.05.2016г. относно актуализиране на „Годиш-
ната програма за управление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост на община Вършец за 2016 г.”.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх.№ 279/17.05.2016 г. относно вземане на реше-
ние от Общински съвет – Вършец за възстановяване на
суми на наематели /физически и юридически лица/ с пре-
кратени договори за наем, неотговарящи на изискванията
на § 15, ал.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи обн. ДВ бр.61 от 2015 г.,
съгласно писмо изх. № 07-102/02.03.2016 г. на Заместник
министъра на земеделието и храните.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх.№ 276/17.05.2016 г. и допълнение
Вх.№293/27.05.2016г. относно вземане на решение за про-
веждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на
36бр. недвижими имоти, частна общинска собственост на
община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собстве-
ност за 2016г. на община Вършец“

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладни за-
писки с Вх.№ 253-258/26.04.2016 г. за предоставяне на
имоти по реда на чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с
&27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх.№ 272/16.05.2016 г. за вземане на решение по
реда на ЗОС, ЗПП и НРПУРОС на община Вършец за от-
даване под наем на помещение, находящо се в гр. Вършец,
ул. “Република“ № 35, за нуждите на Общинската органи-
зация на БСП – Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№ 154/11.03.2016г. за приемане отчета на Бю-
джета на община Вършец за 2015г.

Докладва: инж. Иван Лазаров – кмет на община Вър-
шец

10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх.№ 275/16.05.2016 г. относно предложение за из-
менение и допълнение на чл. 42 от „Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

11. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№ 288/25.05.2016 г. относно приемане на годи-
шен финансов отчет за 2015година за дейността на
„Медицински център – Вършец“ ЕООД.

Докладва: Олга Яничкова – Председател на ПК по
БФСП

12. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№ 287/25.05.2016 г. за отпускане на финансова
помощ.

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АО-
НУОРСГПБК

13. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№296/30.05.2016г. за определяне на такса за по-
сещаване на Забавно лятно училище „Дъга” към
Общински детски комплекс, град Вършец за лятото на
2016г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

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

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията
и дейността на общински съвет – Вършец, неговите коми-
сии и взаимодействието му с общинската администрация
за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе приет едино-
душно:

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

ПРИЕМА СЕ.

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ №212
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.

8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската
собственост обявява за частна общинска собственост след-
ните недвижими имоти:

1. Сградата и терена на бившето начално училище в с.
Горно Озирово, община Вършец включващ: Поземлен
имот № 501.286. за който е образувано УПИ I /едно/ в кв.
22 /двадесет и две/ по плана на с. Горно Озирово община
Вършец с площ 6 588 кв.м., ведно с построените в имота
сгради № 501.286.1, със застроена площ 638 кв.м., на два
етажа.

2. Сградата и терена на бившето начално училище в с.
Долно Озирово, община Вършец включващ: Поземлен
имот № 501.194, за който е образувано УПИ I /едно/ в кв.
38 по плана на с. Долно Озирово, община Вършец, с площ
5 525 кв.м., ведно с построените в имота сгради №
501.194.1, със застроена площ 708 кв.м., на два етажа и №
501 194.2 със застроена площ 64 кв.м.

Задължава Кмета на община Вършец да възложи изгот-
вянето на актове за частна общинска на имотите по

реда на чл. 5 от ЗОС, подробно описани в настоящото
решение.

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Зам-
фиров, О.Яничкова, С.Сълков; “против” – 5 - Б.Христов,
И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов;“въздър-
жали се” – няма;

НЕ СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ №213
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.

11 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, разрешава из-
работването на частично изменение на ПУП – план за ре-
гулация и застрояване за разделяне на 7 /седем/
самостоятелни урегулирани поземлени имота, с отреждане
„за жилищно строителство“ на поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.423.518 по КК и КР на гр. Вършец от 2008
г., идентичен с УПИ VII – 518 в кв. 40 по регулационния и
застроителния план на гр. Вършец от 1986 г.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въз-

държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №214
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:

1. Изработване на частично изменение на подробния уст-
ройствен план на гр. Вършец – план за застрояване, отна-
сящо се за промяна на предназначението на поземлен имот
с идентификатор 12961.426.37 по КК и КР на гр. Вършец
от 2008 г., от земеделска земя в неземеделска, с отреждане
за „ къща за гости – семеен хотел“.

2. Изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на
водопровод и трасе на ел. провод за захранване с ел. енер-
гия и питейна вода на поземлен имот с идентификатор
12961.426.37 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 на ЗУТ изработването на под-
робния устройствен план и парцеларен план за трасе на
водопровод и трасе на подземно кабелно електрозахран-
ване на имота да се извърши за сметка на заинтересова-
ното лице по чл. 131 от ЗУТ - Надя Рангелова Здравкова с
постоянен адрес гр. Нови Искър, ул. “Първа шопска ди-
визия“ № 22, собственик на недвижимия имот.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №215
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.

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

1. Актуализира „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.,
в частта раздел III. Описание на недвижимите имотите,
които общината има намерение да предложи за предоста-
вяне под наем и за продажба през 2016 г., точка 2.5. Про-
дажба на имоти общинска собственост през 2016 г.,
подточка 2.5.1 Имоти за продажба по реда на чл. 35, ал. 1
от ЗОС, чрез провеждане на публичен търг или публично
оповестен конкурс, като в тази точка включва следните
имоти:

В частта „Имоти в регулация – сгради и парцели“ се
включват:
1.1 Сграда на казан за изваряване на ракия, находяща се в

с. Спанчевци със застроена площ 37 кв., /тридесет и
седем кв.м./ на един етаж, с дървен гредоред, ведно с
правото на строеж върху терена без съоръжения за из-
варяване на ракия. Акт за частна общинска собстве-
ност № 4/02.04.1997 г.

1.2 Сграда на казан за изваряване на ракия, находяща се в
с. Драганица със застроена площ 41 кв., /четиридесет
и един кв.м./, на един етаж с дървен гредоред, ведно с
правото на строеж върху терена, както и 1 бр. /един/,
меден казан за изваряване на ракия. Акт за частна об-
щинска собственост № 6 от 24.04.1997 г.

1.3 Сграда на казан за изваряване на ракия, находяща се в
с. Черкаски със застроена площ 42 кв., /четиридесет и
два кв.м./ на един етаж с дървен гредоред, ведно с пра-
вото на строеж върху терена, както и 2 бр. /два/, медни
казана за изваряване на ракия. Акт за частна общин-
ска собственост № 2 от 02.04.1997 г.

1.4 Сграда на казан за изваряване на ракия, находяща се в
с. Стояново със застроена площ 36 кв., /тридесет и
шест кв.м./ на един етаж, ведно с правото на строеж
върху терена без съоръжения за изваряване на изва-
ряване на ракия. Акт за частна общинска собственост
№ 12/03.05.1997 г.

1.5 Сграда на казан за изваряване на ракия, находяща се в
с. Долно Озирово със застроена площ 40 кв., /четири-
десет кв.м./, на един етаж с дървен гредоред, ведно с
правото на строеж върху терена, както и 2 бр., /два/
медни казана за изваряване на ракия. Акт за частна
общинска собственост № 10/24.04.1997 г.

1.6 Сграда на казан за изваряване на ракия, находяща се в
с. Горно Озирово със застроена площ 52 кв., /петде-
сет и два кв.м./, на един етаж с дървен гредоред, ведно
с правото на строеж върху терена, без съоръжения за
изваряване на ракия. Акт за частна общинска собст-
веност № 11 от 24.04.1997 г.

1.7 Сграда на казан за изваряване на ракия, находяща се в
с. Долна Бела Речка със застроена площ 27 кв., /два-
десет и седем кв.м./, на един етаж с дървен гредоред,
ведно с правото на строеж върху терена, както и 2 бр.,
/два/ медни казана за изваряване на ракия. Акт за
частна общинска собственост № 7/24.04.1997 г.

1.8 Сграда на казан за изваряване на ракия, находяща се в
с. Горна Бела Речка със застроена площ 19 кв., /де-
ветнадесет кв.м./, на един етаж с дървен гредоред,
ведно с правото на строеж върху терена, както и 1 бр.,
/един/ меден казан за изваряване на ракия. Акт за
частна общинска собственост № 9/24.04.1997 г.

1.9 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ представляващ пар-
цел IX /девет/, 291 /двеста деветдесет и едно/, кв.40
/четиридесет/ по плана на с. Драганица с площ 742
кв.м. /седемстотин четиридесет и два кв.м./.

В частта „Земеделска земя“:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 12961.426.22 по

КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с НПТ зеленчу-
кова градина с площ 665 кв.м.

1.2. Поземлен имот 12961.426.23 по КК и КР на гр.
Вършец от 2008 г., с НТП зеленчукова градина с
площ 342 кв.м.

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

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната в „Го-
дишната програма за управление и разпореждане с имоти

– общинска собственост за 2016 г.” да се обяви на таблото
пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да
се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец „Го-
дишната програма за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост за 2016 г.”

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, С.Сълков
“против” – 2 - А.Коцина, Г.Иванов;“въздържали се” –1-
Г.Найденов;

РЕШЕНИЕ №216
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 8 от ЗМСМА, утвърждава списък на физическите и юри-
дически, чиито договори за наем са прекратени едно-
странно от Кмета на община Вършец, поради
непривеждане на договорите им за наем съгласно разпо-
редбата на § 15, ал.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собстве-
ността и ползването на земеделските земи обн. ДВ бр.61
от 2015г., както и сумите, които следва да им се възстано-
вят от община Вършец, за надвнесен наем за периода от
прекратяване на договорите за наем до падежни дати,
както следва:

1. Андон Милков Чулев:
- Договор за наем № 43/15.05.2013 г. – 368,94 лв.
- Договор за наем № 43А/15.05.2013 г. – 600,34 лв.

2. Антон Михов Делиев – Договор за наем №
42/15.05.2013 г. – 1904,59 лв.

3. Валентина Тошкова Пейчева – Договор за наем №
73/15.05.2013 г. – 304,69 лв.

4. Мария Любомирова Разсуканова-Пейчева – Договор
за наем № 74/15.05.2013 г. – 1050,71 лв.

5. Мирослава Тошкова Хаджиева:
- Договор за наем № 49/15.05.2013 г. – 1 095,42 лв.
- Договор за наем № 72/15.05.2013 г. – 109,81 лв.

6. Митра Андонова Делиева – Договор за наем №
54/15.05.2013 г. – 600,71 лв.

7. Петър Иванов Вътов – Договор за наем №
53/15.05.2013 г. – 2 190,92 лв.

8. „Балкан Био продукти“ ЕООД:
- Договор за наем № 40/15.05.2013 г. – 139,40 лв.

9. „Дешин“ ЕООД:
- Договор за наем № 41/25.03.2014 г. – 529,22 лв.
- Договор за наем № 78/19.05.2014 г. – 48,28 лв.

/Обща сума за възстановяване - 8943,03 лв., осем хи-
ляди деветстотин четиридесет и три лева и три ст./

2. Възстановяването на сумите да се извършва само след
подписване на допълнителни споразумения за прекратя-
ването на договорите за наем и вписване на същите от на-
емателите в Службата по вписванията при Районен съд –
Берковица, за отпадане на вещната тежест върху наетите
имоти.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина и С.Сълков “против” – 1-, Г.Иванов;“въздър-
жали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №217
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/, във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от „На-
редбата за реда на придобиване, управление и разпореж-
дане с общинска собственост /НРПУРОС/ на община
Вършец“ и чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за усло-
вията и реда за провеждане на търгове и конкурси
/НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение за про-
веждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на
следните недвижими имоти, частна общинска собственост
на община Вършец описани, както следва:
1.1 Сгради, право на строеж и съоръжения на казани

за изваряване на ракия:
1.1.1 Сграда на казан за изваряване на ракия, находяща

се в с. Спанчевци със застроена площ 37 кв., /три-
десет и седем кв.м./, на един етаж с дървен гредо-
ред, ведно с правото на строеж върху терена без
съоръжения за изваряване на ракия. Акт за частна
общинска собственост № 4/02.04.1997 г. Първона-
чална продажна цена – 2 510лв.

1.1.2 Сграда на казан за изваряване на ракия, находяща
се в с. Драганица със застроена площ 41 кв., /чети-
ридесет и един кв.м./, на един етаж с дървен гредо-
ред, ведно с правото на строеж върху терена, както
и 1 бр. /един/, меден казан за изваряване на ракия.
Акт за частна общинска собственост № 6 от
24.04.1997 г. Първоначална продажна цена –
2 200лв.

1.1.3 Сграда на казан за изваряване на ракия, находяща
се в с. Черкаски, със застроена площ 42 кв., /чети-
ридесет и два кв.м./, на един етаж с дървен гредо-
ред, ведно с правото на строеж върху терена, както
и 2 бр. /два/, медни казана за изваряване на ракия.
Акт за частна общинска собственост № 2 от
02.04.1997 г. Първоначална продажна цена –
2 620лв.

1.1.4 Сграда на казан за изваряване на ракия, находяща
се в с. Стояново, със застроена площ 36 кв., /триде-
сет и шест кв.м./, на един етаж, ведно с правото на
строеж върху терена без съоръжения за изваряване
на изваряване на ракия. Акт за частна общинска
собственост № 12/03.05.1997 г. Първоначална про-
дажна цена -1 300лв.

1.1.5 Сграда на казан за изваряване на ракия, находяща
се в с. Долно Озирово, със застроена площ 40 кв.,
/четиридесет кв.м./ на един етаж с дървен гредоред,
ведно с правото на строеж върху терена, както и 2
бр., /два/ медни казана за изваряване на ракия. Акт
за частна общинска собственост № 10/24.04.1997 г.
Първоначална продажна цена – 2 530лв.
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1.1.6 Сграда на казан за изваряване на ракия, находяща

се в с. Горно Озирово, със застроена площ 52 кв.,
/петдесет и два кв.м./ на един етаж с дървен гредо-
ред, ведно с правото на строеж върху терена, без
съоръжения за изваряване на ракия. Акт за частна
общинска собственост № 11/ 24.04.1997 г. Първо-
начална продажна цена – 2 640лв.

1.1.7 Сграда на казан за изваряване на ракия, находяща
се в с. Долна Бела Речка, със застроена площ 27 кв.,
/двадесет и седем кв.м./, на един етаж с дървен гре-
доред, ведно с правото на строеж върху терена,
както и 2 бр., /два/ медни казана за изваряване на
ракия. Акт за частна общинска собственост №
7/24.04.1997 г. Първоначална продажна цена –
2 240лв.

1.1.8 Сграда на казан за изваряване на ракия, находяща
се в с. Горна Бела Речка, със застроена площ 19 кв.,
/деветнадесет кв.м./, на един етаж с дървен гредо-
ред, ведно с правото на строеж върху терена, както
и 1 бр., /един/ меден казан за изваряване на ракия.
Акт за частна общинска собственост №
9/24.04.1997 г. Първоначална продажна цена -
1 950лв.

1.2. Земеделски земи;
1.2.1 Поземлен имот с идентификатор 12961.427.25 (два-

надесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка
четиристотин двадесет и седем точка двадесет и
пет) по кадастралната карта и кадастралните регис-
три на гр. Вършец, одобрени със Заповед РД-18-
74/24.06.2008 г. на Изпълнителния Директор на
АГКК; последно изменение със заповед: 18-97-
08.01.2014 г. на Началник на СГКК – Монтана,
адрес на поземления имот: гр. Вършец, местност
„Манчовото“, площ – 1 144 кв.м. /хиляда сто чети-
ридесет и четири кв.м./, трайно предназначение на
територията – земеделска, начин на трайно пол-
зване- овощна градина, номер по предходен план -
12961.421.25, категория на земята - седма. Акт за
частна общинска собственост № 590/15.06.2015 г.
Първоначална тръжна продажна цена на имота –
664 лв.

1.2.2 Поземлен имот с № 033023 (нула, три, три, нула,
две, три) по картата на възстановената собственост
за землището на с. Горна Бела Речка, община Вър-
шец, област Монтана, с ЕКАТТЕ 16119, площ на
имота – 24 441 кв.м. /двадесет и четири хиляди че-
тиристотин четиридесет и един кв.м./, начин на
трайно ползване - ливада, вид собственост - об-
щинска частна, категория на земята при неполивни
условия - седма. Имота се намира в местността
„Орниче“. Акт за частна общинска собственост №
612/15.04.2016 г. Първоначална продажна цена -
7 210лв.

1.2.3 Поземлен имот с № 037019 (нула, три, седем, нула,
едно, девет) по картата на възстановената собстве-
ност за землището на с. Горна Бела Речка, община
Вършец, област Монтана, с ЕКАТТЕ 16119, площ
на имота – 1 500 кв.м. /хиляда и петстотин кв.м./,
начин на трайно ползване - ливада, вид собственост
– общинска частна, категория на земята при непо-
ливни условия - седма. Имота се намира в мест-
ността „Плато“. Акт за частна общинска
собственост № 613/15.04.2016 г. Първоначална про-
дажна цена – 413лв.

1.2.4 Поземлен имот с № 041019 (нула, четири, едно,
нула, едно, девет) по картата на възстановената
собственост за землището на с. Горна Бела Речка,
община Вършец, област Монтана, с ЕКАТТЕ 16119,
площ на имота – 14 982 кв.м. /четиринадесет хи-
ляди деветстотин осемдесет и два кв.м./, начин на
трайно ползване – ливада, вид на собствеността –
общинска частна, категория на земята при непо-
ливни условия - седма. Имота се намира в мест-
ността „Грамаге“. Акт за частна общинска
собственост № 614/15.04.2016 г. Първоначална про-
дажна цена – 4 420лв.

1.2.5 Поземлен имот с № 036022 (нула, три, шест, нула,
две, две) по картата на възстановената собственост
за землището на с. Горна Бела Речка, община Вър-
шец, област Монтана, с ЕКАТТЕ 16119, площ на
имота – 12 678 кв.м. /дванадесет хиляди шестсто-
тин седемдесет и осем кв.м./, вид собственост - об-
щинска частна, начин на трайно ползване – ливада,
категория на земята при неполивни условия - чет-
върта. Имота се намира в местността „Равна ли-
вада“. Акт за частна общинска собственост №
615/15.04.2016 г. Първоначална продажна цена –
3 994лв.

1.2.6 Поземлен имот № 035012 (нула, три, пет, нула, едно,
две) по Картата на възстановената собственост за
землището на с. Горна Бела Речка, община Вършец,
област Монтана, с ЕКАТТЕ 16119, площ на имота –
11 998 кв.м. /единадесет хиляди деветстотин девет-
десет и осем кв.м./, начин на трайно ползване – ли-
вада, вид собственост - общинска частна, категория
на земята при неполивни условия - седма. Имота се
намира в местността „Върхо“. Имота се намира в
местността „Равна ливада“. Акт за частна общин-
ска собственост № 616/15.04.2016 г. Първоначална
продажна цена – 3 480лв.

1.2.7 Поземлен имот с № 046001 (нула, четири, шест,
нула, нула, едно) по картата на възстановената
собственост за землището на с. Горна Бела Речка,
община Вършец, област Монтана, с ЕКАТТЕ 16119,
площ на имота – 6 895 кв.м. /шест хиляди осемсто-
тин деветдесет и пет кв.м./, начин на трайно пол-
зване - ливада, вид собственост - общинска частна,
категория на земята при неполивни условия - осма.

Имота се намира в местността „Вълкас“. Имота се
намира в местността „Равна ливада“. Акт за частна
общинска собственост № 617/15.04.2016 г. Първо-
начална продажна цена – 1 896лв.

1.2.8 Поземлен имот с № 035006 (нула, три, пет, нула,
нула, шест) по картата на възстановената собстве-
ност за землището на с. Горна Бела Речка, община
Вършец, област Монтана, с ЕКАТТЕ 16119, площ
на имота – 4 000 кв.м. /четири хиляди кв.м./, начин
на трайно ползване – ливада, вид собственост- об-
щинска частна, категория на земята при неполивни
условия - седма. Имота се намира в местността
„Върхо“. Акт за частна общинска собственост №
618/15.04.2016 г. Първоначална продажна цена –
1 140лв.

1.2.9 Поземлен имот с № 034038 (нула, три, четири, нула,
три, осем) по картата на възстановената собстве-
ност за землището на с. Горна Бела Речка, община
Вършец, област Монтана, с ЕКАТТЕ 16119, площ
на имота – 15 647 кв.м. /петнадесет хиляди шестс-
тотин четиридесет и седем кв.м./, начин на трайно
ползване – ливада, вид собственост - общинска
частна, категория на земята при неполивни условия
- седма. Имота се намира в местността „Добралин“.
Акт за частна общинска собственост №
619/15.04.2016 г. Първоначална продажна цена –
4 616лв.

1.2.10 Поземлен имот с № 034044 (нула, три, четири,
нула, четири, четири) по картата на възстанове-
ната собственост за землището на с. Горна Бела
Речка, община Вършец, област Монтана, с
ЕКАТТЕ 16119, площ на имота – 9 089 кв.м. /девет
хиляди осемдесет и девет кв.м./, начин на трайно
ползване - ливада, вид собственост – общинска
частна, категория на земята при неполивни усло-
вия – седма. Имота се намира в местността „Доб-
ралин“. Акт за частна общинска собственост №
620/15.04.2016 г.Първоначална продажна цена –
2 590лв.

1.2.11 Поземлен имот с № 034042 (нула, три, четири,
нула, четири, две) по картата на възстановената
собственост за землището на с. Горна Бела Речка,
община Вършец, област Монтана, с ЕКАТТЕ
16119, площ на имота – 7 521 кв.м. /седем хиляди
петстотин двадесет и един кв.м./, начин на трайно
ползване – ливада, вид собственост - общинска
частна, категория на земята при неполивни усло-
вия - седма. Имота се намира в местността „Доб-
ралин“ .Акт за частна общинска собственост №
621/15.04.2016 г. Първоначална продажна цена –
2 128лв.

1.2.12 Поземлен имот с № 034048 (нула, три, четири,
нула, четири, осем) по картата на възстановената
собственост за землището на с. Горна Бела Речка,
община Вършец, област Монтана, с ЕКАТТЕ
16119, площ на имота – 5 975 кв.м. /пет хиляди де-
ветстотин седемдесет и пет кв.м./, начин на трайно
ползване – ливада, вид собственост - общинска
частна, категория на земята при неполивни усло-
вия - седма. Имота се намира в местността „Доб-
ралин“. Акт за частна общинска собственост №
622/15.04.2016 г. Първоначална продажна цена –
1 673лв.

1.2.13 Поземлен имот с № 034049 (нула, три, четири,
нула, четири, девет) по картата на възстановената
собственост за землището на с. Горна Бела Речка,
община Вършец, област Монтана, с ЕКАТТЕ
16119, площ на имота – 3 243 кв.м. /три хиляди
двеста четиридесет и три кв.м./, начин на трайно
ползване – ливада, вид собственост - общинска
частна, категория на земята при неполивни усло-
вия - седма. Имота се намира в местността „Доб-
ралин“. Акт за частна общинска собственост №
623/15.04.2016 г. Първоначална продажна цена –
908лв.

1.2.14 Поземлен имот с № 037025 (нула, три, седем, нула,
две, пет) по картата на възстановената собственост
за землището на с. Горна Бела Речка, община Вър-
шец, област Монтана, с ЕКАТТЕ 16119, площ на
имота – 18 857 кв.м. /осемнадесет хиляди осем-
стотин петдесет и седем кв.м./, начин на трайно
ползване – ливада, вид собственост - общинска
частна, категория на земята при неполивни усло-
вия - седма. Имота се намира в местността
„Плато“. Акт за частна общинска собственост №
624/15.04.2016 г. Първоначална продажна цена –
5 563лв.

1.2.15 Поземлен имот с № 049001 (нула, четири, девет,
нула, нула, едно) по картата на възстановената
собственост за землището на с. Горна Бела Речка,
община Вършец, област Монтана, с ЕКАТТЕ
16119, площ на имота – 9 932 кв.м. /девет хиляди
деветстотин тридесет и два кв.м./, начин на трайно
ползване – ливада, вид собственост - общинска
частна, категория на земята при неполивни усло-
вия - осма. Имота се намира в местността „Въл-
кас“. Акт за частна общинска собственост №
625/15.04.2016 г. Първоначална продажна цена –
2 761лв.

1.2.16 Поземлен имот с № 045014 (нула, четири, пет, нула,
едно, четири) по картата на възстановената собст-
веност за землището на с. Горна Бела Речка, об-
щина Вършец, област Монтана, с ЕКАТТЕ 16119,
площ на имота – 27 952 кв.м. /двадесет и седем хи-
ляди деветстотин петдесет и два кв.м./, начин на
трайно ползване – ливада, вид собственост - об-
щинска частна, категория на земята при непо-
ливни условия - десета. Имота се намира в
местността „Вълкас“. Акт за частна общинска

собственост № 626/15.04.2016 г. Първоначална
продажна цена – 7 827лв.

1.2.17 Поземлен имот с № 053001 (нула, пет, три, нула,
нула, едно) по картата на възстановената собстве-
ност за землището на с. Горна Бела Речка, община
Вършец, област Монтана, с ЕКАТТЕ 16119, площ
на имота – 3 998 кв.м. /три хиляди деветстотин де-
ветдесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване –
ливада, вид собственост - общинска частна, кате-
гория на земята при неполивни условия - осма.
Имота се намира в местността „Вълкас“. Акт за
частна общинска собственост № 627/15.04.2016 г.
Първоначална продажна цена – 1 100лв.

1.2.18 Поземлен имот с № 055007 (нула, пет, пет, нула,
нула, седем) по картата на възстановената собст-
веност за землището на с. Горна Бела Речка, об-
щина Вършец, област Монтана, с ЕКАТТЕ 16119,
площ на имота – 3 469 кв.м. /три хиляди четирис-
тотин шестдесет и девет кв.м./, начин на трайно
ползване – ливада, вид собственост - общинска
частна, категория на земята при неполивни усло-
вия - осма. Имота се намира в местността „Въл-
кас“. Акт за частна общинска собственост №
628/15.04.2016 г. Първоначална продажна цена –
954лв.

1.2.19 Поземлен имот с № 034013 (нула, три, четири,
нула, едно, три) по картата на възстановената
собственост за землището на с. Горна Бела Речка,
община Вършец, област Монтана, с ЕКАТТЕ
16119, площ на имота: - 1 897 кв.м. /хиляда осем-
стотин деветдесет и седем кв.м./, начин на трайно
ползване- ливада, вид собственост - общинска
частна, категория на земята при неполивни усло-
вия - седма. Имота се намира в местността „Доб-
ралин“. Акт за частна общинска собственост №
629/15.04.2016 г. Първоначална продажна цена –
526лв.

1.2.20 Поземлен имот с № 041010 (нула, четири, едно,
нула, едно, нула) по картата на възстановената
собственост за землището на с. Горна Бела Речка,
община Вършец, област Монтана, с ЕКАТТЕ
16119, площ на имота – 1 700 кв.м. /хиляда и се-
демстотин кв.м./, начин на трайно ползване – ли-
вада, вид собственост - общинска частна,
категория на земята при неполивни условия -
седма. Имота се намира в местността „Грамаге“.
Акт за частна общинска собственост №
630/15.04.2016 г. Първоначална продажна цена –
476лв.

1.2.21 Поземлен имот с № 041034 (нула, четири, едно,
нула, три, четири) по картата на възстановената
собственост за землището на с. Горна Бела Речка,
община Вършец, област Монтана, с ЕКАТТЕ
16119, площ на имота – 4 707 кв.м. /четири хиляди
седемстотин и седем кв.м./, начин на трайно пол-
зване - ливада, вид собственост - общинска частна,
категория на земята при неполивни условия -
седма. Имота се намира в местността „Грамаге“.
Акт за частна общинска собственост №
631/18.04.2016 г. Първоначална продажна цена –
1 366лв.

1.2.22 Поземлен имот с № 052009 (нула, пет, две, нула,
нула, девет) по картата на възстановената собст-
веност за землището на с. Горна Бела Речка, об-
щина Вършец, област Монтана, с ЕКАТТЕ 16119,
площ на имота – 10 109 кв.м. /десет хиляди сто и
девет кв.м./, начин на трайно ползване- ливада,
вид собственост - общинска частна, категория на
земята при неполивни условия - осма. Имота се
намира в местността „Вълкас“. Акт за частна об-
щинска собственост № 632/18.04.2016 г. Първона-
чална продажна цена – 2 820лв.

1.2.23 Поземлен имот с № 051043 (нула, пет, едно, нула,
четири, три) по картата на възстановената собст-
веност за землището на с. Горна Бела Речка, об-
щина Вършец, област Монтана, с ЕКАТТЕ 16119,
площ на имота – 2 236 кв.м. /две хиляди двеста
тридесет и шест кв.м./, начин на трайно ползване
- ливада, вид собственост - общинска частна, ка-
тегория на земята при неполивни условия - осма.
Имота се намира в местността „Вълкас“. Акт за
частна общинска собственост № 633/18.04.2016 г.
Първоначална продажна цена -604лв.

1.2.24 Поземлен имот с № 037004 (нула, три, седем, нула,
нула, четири) по картата на възстановената собст-
веност за землището на с. Горна Бела Речка, об-
щина Вършец, област Монтана, с ЕКАТТЕ 16119,
площ на имота – 7 697 кв.м. /седем хиляди шестс-
тотин деветдесет и седем кв.м./, начин на трайно
ползване – ливада, вид собственост – общинска
частна, категория на земята при неполивни усло-
вия - седма. Имота се намира в местността
„Плато“. Акт за частна общинска собственост №
634/18.04.2016 г. Първоначална продажна цена -
2 155лв.

1.2.25 Поземлен имот с № 034028 (нула, три, четири,
нула, две, осем) по картата на възстановената
собственост за землището на с. Горна Бела Речка,
община Вършец, област Монтана, с ЕКАТТЕ
16119, площ на имота – 6 884 кв.м. /шест хиляди
осемстотин осемдесет и четири кв.м./, начин на
трайно ползване – ливада, вид собственост - об-
щинска частна, категория на земята при непо-
ливни условия - седма. Имота се намира в
местността „Добралин“.Акт за частна общинска
собственост № 635/18.04.2016 г. Първоначална
продажна цена -1 928лв.

1.2.26 Поземлен имот с № 034066 (нула, три, четири,
нула, шест, шест) по картата на възстановената

собственост за землището на с. Горна Бела Речка,
община Вършец, област Монтана, с ЕКАТТЕ
16119, площ на имота – 3 079 кв.м. /три хиляди се-
демдесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване
– ливада, вид собственост - общинска частна, ка-
тегория на земята при неполивни условия - седма.
Имота се намира в местността „Добралин“. Имота
се намира в местността „Добралин“. Акт за частна
общинска собственост № 636/18.04.2016 г. Първо-
начална продажна цена – 862лв.

1.2.27 Поземлен имот с № 034062 (нула, три, четири,
нула, шест, две) по картата на възстановената
собственост за землището на с. Горна Бела Речка,
община Вършец, област Монтана, с ЕКАТТЕ
16119, площ на имота – 6 300 кв.м. /шест хиляди
и триста кв.м./, начин на трайно ползване – ливада,
вид собственост - общинска частна, категория на
земята при неполивни условия - седма. Имота се
намира в местността „Добралин“. Акт за частна
общинска собственост № 637/18.04.2016 г. Първо-
начална продажна цена – 1 764лв.

2. Всеки участник в търга може да участва за закупуване
на един няколко или всички недвижими имоти предмет на
търга.

3. Цена на тръжната документация 100 лв.,
4. Депозит за участие в търга 30 % от първоначалната

тръжна цена на съответния недвижим имот.
5. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната

тръжна цена на съответния недвижим имот.
6. Задължава Кмета на община Вършец да организира и

проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от Наред-
бата за условията и реда за провеждане на търгове и кон-
курси на община Вършец и да сключи договор за
продажба на недвижимите имоти след заплащане на су-
мата за закупуване от спечелилия/спечелилите търга
участник/участници.

Гласували поименно: “за” – 7 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Зам-
фиров, О.Яничкова; “против” – 6 - И.Цветанов, Г.Найде-
нов, А.Коцина, Г.Иванов, Б.Христов,
С.Сълков;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №218
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 наследни-
ците на Надежда Георгиева Кузманова, следните имоти:

1.1. Ливада с идентификатор 120012, ЕКАТТЕ 23073, с
площ от 7.500 дка, находяща се в местността “Ту-
тьовица“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище Драганица, съгласно скица – проект №
Ф00979/27.12.2015 год.;

1.2. Пасище, мера с идентификатор 140036, ЕКАТТЕ
23073, с площ от 22.000 дка, находящо се в мест-
ността “Върха“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Драганица, съгласно скица – прект
№ Ф00977/27.12.2015 год.;

1.3. Ливада с идентификатор 107041, ЕКАТТЕ 23073, с
площ от 4.300 дка, находяща се в местността
“Радов дел“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище Драганица, съгласно скица – проект №
Ф01041/01.04.2016 год.

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

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №219
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 наследни-
ците на Савчо Замфиров Савчев, следния имот:

1.1.Пасище, мера с идентификатор 098036, ЕКАТТЕ
80683, с площ от 1.000 дка, находяща се в мест-
ността “Гъстака“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Черкаски, съгласно скица – проект
№ Ф00568/01.04.2016 год.;

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

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №220
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 наследни-
ците на Алекси Георгиев Бояджийски, следните имоти:

1.1.Ливада с идентификатор 108056, ЕКАТТЕ 23073, с
площ от 5.000 дка, находяща се в местността
“Радов дел“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище Драганица, съгласно скица – проект №
Ф01043/05.04.2016 г.;
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1.2.Ливада с идентификатор 108057, ЕКАТТЕ 23073,
с площ от 15.000 дка, находяща се в местността
“Радов дел“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище Драганица, съгласно скица – проект №
Ф01042/05.04.2016 г.;

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

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №221
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 наследни-
ците на Цено Герасимов Иванов, следните имоти:

1.1.Пасище, мера с идентификатор 159006, ЕКАТТЕ
23073, с площ от 0.500 дка, находящо се в мест-
ността “Друнчовица“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище Драганица, съгласно скица
– проект № Ф01039/01.04.2016 год.;

1.2.Лозе с идентификатор 160002, ЕКАТТЕ 23073, с
площ от 2.362 дка, находяща се в местността
“Друнчовица“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Драганица, съгласно скица – про-
ект № Ф01040/01.04.2016 год.

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

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №222
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 наследни-
ците на Георги Петров Кръстянин, следните имоти:

1.1. Лозе с идентификатор 053033, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 0.702 дка, находящо се в местността
„Гиздов рът“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Горно Озирово, съгласно скица –
проект №Ф01437/08.03.2016г.;

1.2. Ливада с идентификатор 073306, ЕКАТТЕ 16866,
с площ от 0.500 дка, находяща се в местността
„Петьов рът“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Горно Озирово, съгласно скица –
проект №Ф01435/08.03.2016г.

1.3. Лозе с идентификатор 053029, ЕКАТТЕ 16866, с
площ от 3.000 дка, находящо се в местността
„Гиздов рът“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Горно Озирово, съгласно скица –
проект №Ф01450/11.04.2016г.

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

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №223
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 наследни-
ците на Георги Илиев Белоречки, следните имоти:

1.1. Ливада с идентификатор 12961.19.790 с площ от
1.309 дка, находяща се в местността “Бел орешак“
– земи от Общинския поземлен фонд, землище
Вършец, съгласно скица – проект № 15-
105552/08.03.2016 год.;

1.2.Ливада с идентификатор 12961.19.788 с площ от
0.453 дка, находяща се в местността “Бел орешак“
– земи от Общинския поземлен фонд, землище
Вършец, съгласно скица – проект № 15-
105552/08.03.2016 год.;

1.3.Ливада с идентификатор 12961.13.646 с площ от
5.000 дка, находяща се в местността “Митрови
ливади“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище Вършец, съгласно скица – проект № 15-
105571/08.03.2016 год.;

1.4.Ливада с идентификатор 12961.13.644 с площ от
5.000 дка, находяща се в местността “Митрови
ливади“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище Вършец, съгласно скица – проект № 15-
105571/08.03.2016 год.

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

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №224
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.

8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 4 и ал. 5 от Закона за общинската
собственост чл. 31, ал. 1 и ал. 3 от Закона за политичес-
ките партии и чл. 18, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от „Наредбата за
реда на придобиване, управление и разпореждане с об-
щинска собственост на община Вършец“, отдава под
наем за срок до края на мандата на 43 –то Народно съб-
рание на Общински съвет на БСП – Вършец за осъщест-
вяване на политическа дейност - 1 бр. стая с площ 10
кв.м., находяща се на втория етаж в сграда с идентифи-
катор 12961.423.156.2 по КК и КР на гр. Вършец от 2008
г., с административен адрес гр. Вършец, ул. “Република“
57.

Определя месечен наем на помещението - 20 лв. без
ДДС /двадесет лева без ДДС/.

Задължава Кмета на община Вършец да сключи дого-
вор за наем с Общински съвет на БСП – Вършец за отда-
ване под наем на помещението подробно описано в
настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 4 –Г.Апостолова, Г.Най-
денов, А.Коцина, С.Сълков;“против” – 4 - А.Николова,
В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров;“въздържали се” –
5- инж. А.Димитров, Б.Христов, О.Яничкова, И.Цвета-
нов, Г.Иванов;

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ №225
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.

8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 4 и ал. 5 от Закона за общинската
собственост чл. 31, ал. 1 и ал. 3 от Закона за политичес-
ките партии и чл. 18, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от „Наредбата за
реда на придобиване, управление и разпореждане с об-
щинска собственост на община Вършец“, отдава под
наем за срок от 4 /четири/ календарни години на Общин-
ски съвет на БСП – Вършец за осъществяване на поли-
тическа дейност - 1 бр. стая с площ 10 кв.м., находяща се
на втория етаж в сграда с идентификатор 12961.423.156.2
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с административен
адрес гр. Вършец, ул. “Република“ 57.

Определя месечен наем на помещението - 20 лв. без
ДДС /двадесет лева без ДДС/.

Задължава кмета на община Вършец да сключи дого-

вор за наем с Общински съвет на БСП – Вършец за отда-
ване под наем на помещението подробно описано в нас-
тоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 7 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров В.Маринов,
И.Андров, , О.Яничкова, “против” –2- А.Коцина, С.Съл-
ков; “въздържали се” – 4- И.Цветанов, Г.Найденов,
Г.Иванов, Б.Христов;

РЕШЕНИЕ №226
На основание чл. 52 ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 , във връзка

с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140, ал.5 от Закона
за публичните финанси , Общински съвет Вършец

1. Приема уточнен годишен план на бюджета за 2015
година по приходната и разходната част, по функции и
дейности, както следва:

І. ПО ПРИХОДА 6 227 807лв.
В т.ч.

Приходи с държавен характер 3 225 168 лв.
Приходи с общински характер 2 992 639 лв.

ІІ. ПО РАЗХОДА 6 227 807 лв.
В т.ч.:

Държавни дейности - 3 225 168 лв.
Общински дейности - 2 992 639 лв.

2. Одобрява окончателен поименен списък за капита-
лови разходи за 2015 год., в размер на 15 027 441лв, пред-
ставен по обекти и източници на финансиране, съгласно
Приложение № 3 и 4.

3. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2015
год., в размер на 4 639 987лв., разпределени както следва:

І. Приходи с държавен характер – 3 107 148 лв.
ІІ. Приходи с общински характер - 1 532 839 лв.

4. Приема отчета на поименен списък за капиталови
разходи за 2015 год., в размер на 14 658 515, от които 477
818 лв. финансирани със средства от бюджета на общи-
ната и 14 180 697лв., финансирани със средства от Евро-
пейския съюз и от други източници, представен по
обекти и източници на финансиране, съгласно Приложе-
ние № 3 и 4.

5. Приема отчетите на извънбюджетните сметки и фон-
дове, съгласно приложения № 6,7 и 8/

6. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за
2015 година в размер на 0 лв., съгласно Приложение № 5.

Гласували поименно: “за” – 9 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов; “против” –
1 - А.Коцина;“въздържали се” – 3- Г.Найденов, Г.Ива-
нов, С.Сълков;

Промяна в кворума: излиза Г.Найденов.
Присъстват 12 общински съветници.

РЕШЕНИЕ №227
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2

от ЗМСМА изменя и допълва чл. 42 от от „Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Вършец“,
както следва:

Чл.42. (1) За разкопаване на улични и тротоарни нас-
тилки и вътрешно - квартални пространства (за строежи
с влязло в сила разрешение за строеж) се определят след-
ните депозити, гарантиращи възстановяване на разру-
шени настилки, както следва:

1. На зелени площи:
а/ За разкопаване за ел. и телефонни кабели – 3.00

лв./лин.м.;
б/ За разкопаване за водопровод и канализация – 5.00

лв./лин.м.;
2. На тротоарни настилки:

а/ За разкопаване за ел. и телефонни кабели – 10
лв./лин.м.;

б/ За разкопаване за водопровод и канализация – 15
лв./лин.м.;

3. На улични настилки
а/ За разкопаване за ел. и телефонни кабели – 22

лв./лин.м.;
б/ За разкопаване за водопровод и канализация – 30

лв./лин.м.

(2) Депозитите се внасят в в брой, в касата на община
Вършец или по банков път, по сметка на община Вършец,
преди издаване на разрешението за строеж.

(3) Връщането на депозита се извършва в 10 /десет/
дневен срок след възстановяване на настилката конста-
тирано с протокол по надлежния ред от експерти от отдел
„Устройство на територията“ при Общинска админист-
рация – Вършец.

(4) Усвояването на сумата от депозита от община Вър-
шец се извършва при невъзстановяване на настилките в
30 /тридесет/ дневен срок, след изтичане на срока за въз-
становяване, определен в разрешението за строеж.

2. Допълнението на Наредбата за определянето и ад-
министрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Вършец влиза в сила от
01.06.2016 г.

3. Задължава Кмета на община Вършец да отрази до-
пълнението на „Наредбата за определянето и админис-
трирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Вършец“, подробно описано в т.
1 от настоящото решение, като актуализираната наредба
бъде качена в 7 /седем/ дневен срок в сайта на община
Вършец.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се”
– няма;

РЕШЕНИЕ №228
Общински съвет - Вършец на основание чл.6, ал.1, т.23

от Правилника за организацията и дейността на Общин-
ски съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с Общинската администрация за мандата 2015
- 2019г. и чл. 17, т.11 от Наредбата за упражняване пра-
вата върху общинската част от капитала на търговските
дружества с общинско участие, за участието на общината
в гражданските дружества и в сдружения с нестопанска
цел, приема годишен финансов отчет за 2015 година на
„Медицински център -Вършец“ ЕООД.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се”
– няма;

РЕШЕНИЕ №229
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.6 и

т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет-2016 г.
параграф 10-98 сумата от 150 (сто и петдесет) лева на
Младен Кирилов Младенов.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се”
– няма;

РЕШЕНИЕ №230
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал.

1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6,ал. 1, буква в)
от ЗМДТ, определя такса за посещение на Забавно лятно
училище „Дъга“ към Общински детски комплекс, град
Вършец, за периода от 15 юни до 15 август 2016 год. в
размер, както следва:

1.1. За един ден – 1.00 /един/ лев;
1.2. За една седмица – 5.00 /пет/ лева;
1.3. За един месец – 25.00 /двадесет и пет/ лева.

2. Възлага на кмета на община Вършец, таксите за пол-
зване на Забавно лятно училище „Дъга“ към Общински
детски комплекс, град Вършец, да бъдат предоставяни в
бюджета на Общински детски комплекс, град Вършец,
след изтичане на съответния календарен месец.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздържали се”
– няма;

Поради изчерпване на дневния ред, председателят
на общински съвет – Вършец закри заседанието в
16:40 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

П Р О Т О К О Л № 11
Днес, 23.06.2016 г. (четвъртък) от 15:30 ч., на основание
чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.2 от Правилника за
организация и дейността на Общински съвет – Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация за мандата 2015-2019 г. се проведе засе-
дание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала
на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съ-
ветници.
Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието е законно
и може да взема законови решения.

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров -
кмет на община Вършец, Евелина Георгиева – гл. експерт
„Инф. Обслужване“ и Антон Тошев – Директор Дирекция
„СА“.

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

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
№ 335/21.06.2016 г. за представителство в Общото събра-
ние на дружество с общинско участие „Булинвест“ ООД
с ЕИК 111543144 и постъпила покана за свикване на
Общо събрание на дружество с общинско участие „Бу-
линвест“ ООД с ЕИК 111543144 за 27 юни 2016 г. от 11:00
ч. в гр. София, ж.к. „Младост - 1“, район „Младост“,
бул.“Цариградско шосе“ № 62, сградата на „Газтрейд“
АД, ет.2 в заседателната зала.
Докладва: инж.Анатоли Димитров – Председател на
Общински съвет – Вършец

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите ко-
мисии и взаимодействието му с Общинската админист-
рация за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе приет
единодушно: 13 гласа “за”,“против” – няма; “въздържали
се - няма”.

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 231
Общински съвет Вършец на основание с чл.21, ал.1, т.6,
чл.25, т.6 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1, т.9 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Общински съвет Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация за мандата 2015-2019 и чл.12, ал.1 и ал.2
от Наредба за упражняване правата върху общинската
част от капитала на търговските дружества с общинско
участие, за участието на Общината в граждански дру-
жества и в сдружения с нестопанска цел:
1. Определя и упълномощава инж. Анатоли Георгиев Ди-
митров (председател на Общински съвет - Вършец) и
Антоанета Иванова Коцина (общински съветник) да пред-
ставляват Община Вършец в качеството на съдружници
с 25% от капитала на „БУЛИНВЕСТ“ ООД, ЕИК
111543144, на Общото събрание на съдружниците на „БУ-
ЛИНВЕСТ“ ООД, което ще се проведе на 27.06.2016 г, от
11.00 часа, съгласно покана за свикване на общо събра-
ние на съдружниците на „Булинвест“ ООД, в гр. София,
ж.к. „Младост - 1“, район „Младост“, бул.“Цариградско
шосе“ № 62, сградата на „Газтрейд“ АД, ет.2 в заседател-

ната зала, включително от името на Община Вършец да
изразяват становища по свикването и провеждането на
Общото събрание, по въпросите, включени в дневния ред
и обсъждани на Общото събрание, да гласуват от името
на Община Вършец с 25% от капитала на „БУЛИН-
НВЕСТ“ ООД, да връчват уведомления на „БУЛИН-
НВЕСТ“ ООД и на другия съдружник „МИР-7“ ЕООД и
да извършват всички необходими действия във връзка със
защита правата на Община Вършец като съдружници в
„БУЛИНВЕСТ“ ООД.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А.
Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Зам-
фиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найде-
нов, А.Коцина, Г. Иванов и С. Сълков “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на
общински съвет – Вършец закри заседанието в 15:42 ч.

инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет - Вършец



От края на месец май, Спа хотел
„Медикус” във Вършец предлага на
своите гости и на външни посети-
тели голям (25м х 12,5м) външен ба-
сейн с минерална вода и уникална за
България пречистваща система на
водата, без използване на хлор.

Системата работи с два вида елек-
троди – меден и титаниев. Йониза-
цията за пръв път е използвана през
1967 г. от НАСА в космическата про-
грама „Аполо” за пречистване на пи-
тейната вода по време на
космическите мисии. Медните йони

унищожават бактерии, водорасли и
някои вируси в басейна и пречат те
да се образуват повторно във водата.
Титаниевите електроди извършват
процес на натурално добиване на
кислород чрез разделянето на моле-
кулата на водата. Докато е в режим
на окисление, собствен процес на
електролиза води до електрофизи-
ческо разделяне на водата на кисло-
род и водород. Кислородът е 10 пъти
по-силен окислител от хлора.

Предимствата са:
- кристално чиста вода;
- подходяща за възрастни и деца с

алергии към хлор;
- без неприятна миризма на пре-

парати;
- без дразнене на кожата и очите.

Ивелина ДОЙЧИНОВА

ВЪНШНИЯТ БАСЕЙН НА БАЛНЕО
ХОТЕЛ „МЕДИКУС” ВЕЧЕ РАБОТИ

Децата – те са нашето най-голямо
богатство. Вече стана традиция в се-
лото ни тържествено да отбелязваме
1 юни – Международния ден на де-
тето. В съзнанието на всеки един от
нас е запазен скъп спомен от детст-

вото – като приказен свят. Затова ние
се постарахме на този празник де-
цата да се почувстват като във въл-
шебна приказка.

Миланка ХРИСТОВА
с. Черкаски

1 ЮНИ В ЧЕРКАСКИ
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Вече стана традиция всяка година,
в началото на месец юни местният
72-годишен художник Георги Пау-
нов – Паунец – почетен гражданин
на Вършец, да организира самостоя-
телна изложба в залите на Худо-
жествената галерия в родния си
град.

Поредната му изложба-живопис
включва 30 избрани платна. При от-
криването на изложбата художникът
сподели, че вкъщи има поне още
200, но поради ограниченото място
не може да изложи и да ни покаже
всички наведнъж. Но затова пък
кани любезно всеки, който желае, да
дойде в дома му и да ги види.

На откриването присъстваха секре-
тарят на община Вършец инж. Да-

ниела Тодорова, председателят на
дружеството на монтанските худож-
ници „Тенец” Дончо Планински, ху-
дожници от София, Монтана и
Вършец, приятели на Паунеца, слу-
жители от Общинска администра-
ция, граждани и гости на Вършец.

Всички изложени картини са рису-
вани през последните 2-3 години,
някои от тях са съвсем нови, с над-
пис 2016 година. На тях самобит-
ният художник е запечатал
странстванията си по света и у нас –
има пейзажи от Вършец и околните
села, от местата, които е обиколил в
Италия (Венеция), Франция (остров
Корсика) и дори един автопортрет,
нарисуван по негова стара снимка от
1974 г., по времето, когато е работил

в Коми, в бившия СССР и на който
трудно можеш да го познаеш. Изло-
жени са и няколко абстрактно-деко-
ративни платна със съвсем модерно
звучене, с много добра композиция
и колорит.

Георги Паунов казва, че не знае
точния брой на изложбите, в които е
участвал, защото никога не е водил
точна статистика, но смята, че със
сигурност са над 50.

Паунеца не е свикнал да се задържа
дълго на едно място – непрекъснато
пътешества, рисува, организира из-
ложби у нас и в чужбина, обикаля
Европа. Съвсем наскоро се завърна
от Белгия, където заедно със свои
полски колеги участва в голяма из-
ложба в град Гент. Местните веднага
купуват 4 от неговите картини, а
кметът на Гент лично идва да го
поздрави и му отдаде почитанията
си - за таланта му и невероятната
производителност, с която твори – с
лекота рисува по 2- 3 картини на ден.

Сега отново му предстои пътуване
в Европа – този път във Франция,
където през лятото живее на остров
Корсика и рисува местните красоти.

А поредната му изложба във Вър-
шец, ще радва почитателите на жи-
вописта през следващите два месеца
– до провеждането на традиционния
пленер по живопис в края на юли,
който ежегодно се провежда по
време на Празника на курорта, ми-
нералната вода и Балкана в курор-
тния град.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПАУНЕЦА С ПОРЕДНА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА ВЪВ ВЪРШЕЦ

Празникът Спасовден в с. Драга-
ница започна с тържествен водосвет
за здраве и плодородие, отслужен от
енорийския свещеник отец Михаил.

Със съдействието на кмета на се-
лото Младенка Димитрова, бяха оси-
гурени средства за закупуване на
жертвеното агне за приготвяне на кур-

бана. Дарители бяха Община Вър-
шец, в лицето на кмета инж. Иван Ла-
заров, Рени Тодорова и Янко Тушов.

Благодарим и на Паунка Йорданова,
която беше майстор-готвач на вкус-
ната курбан-чорба, от която опитаха
всички, дошли на празника.

Иван ЦВЕТКОВ

КУРБАН ЗА СПАСОВДЕН В С. ДРАГАНИЦА

В тази война свидни жертви дават
и войниците от с. Вършец, Берковска
околия:

1. Георги Иванов Рашин. Убит на
21.06.1916 г. при с. Чалъклий,
Дойранско.

2. Васко Ангелов Копривски.
Убит на 25.08.1916 г. при с.
Долно Върбени, Леринско.

3. Димчо Иванов Стоянов. Убит
на 13.09.1916 г. при с. Карали,
Добричко.

4. Коста Илиев Ценков. Убит на
18.09.1916 г. при с. Баница, Ле-
ринско.

5. Марко Георгиев Илиев. Убит
на 18.09.1916 г. при с. Велу-
шина, Битолско,

6. Иван Тодоров Станишев. Убит
на 11.10.1916 г. при с. Калфа
Кьой, Леринско.

7. Никола Иванов Кульов. Убит
на 15.01.1916 г. при гр. Добрич.

8. Асен Цветков Колов. Убит на
19.10.1916 г. при с. Енчец, Доб-
ричко.

9. Петър Иванов Каменов. Убит
на 19.10.1916 г. при с. Енчец,
Добричко.

10. Димитър Иванов Янчев. Убит
на 19.10.1916 г. при с. Енчец,
Добричко.

11. Божин Илиев Якимов. Убит на

19.10.1916 г. при с. Енчец, Доб-
ричко.

12. Лило Господинов Лишков.
Убит на 19.10.1916 г. при с. Ара-
бадий, Добричко.

13. Георги Михайлов Ангелов. По-
чинал от раните си в болницата
на гр. Плевен на 24.11.1916 г.

14. Ангелпе Петров Лозанкин.
Убит на 02.12.1916 г. при с. Кара
Мурад, Добричко.

15. Атанас Каменов Атанасов.
Убит на 03.12.1916 г. при гр.
Прилеп.

16. Иван Младенов Петров. Убит
на 02.12.1916 г. при с. Кара
Мурад, Добричко.

17. Симо Арсенов Гуцин. Убит на
29.12.1916 г. при с. Енчец, Доб-
ричко.

18. Русим Давидов Цветков. Без-
следно изчезнал през 1916 г.

Емил ФИЛИПОВ

100 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА
СВЕТОВНА ВОЙНА 1914-1918 г.

На 1 юни, по случай Международ-
ния ден на детето, на откритата
сцена пред НЧ „Христо Ботев - 1900”
Община Вършец организира забавно
детско шоу "Игри и забавления без-
край”.

За празничното настроение на де-

цата и на всички, които все още
пазят детското в сърцето си, се пог-
рижиха актьорите-самодейци Венис-
лава Замфирова, Даниела Лилова и
Георги Николов от Театрална форма-
ция „Медека” към НЧ „Христо Ботев
– 1900”, в ролите на водещата Жаба

Жаборана и на Ловеца и Червената
шапчица от любимата на всички
деца по света приказка на Шарл
Перо и братя Грим.

Децата от ОДЗ „Слънце” бяха под-
готвили програма с танци и песни.

Участници и зрители се потопиха в
игри и приключения, в радостна глъч
и забавления. Много песни, танци,
гатанки, скоропоговорки и различни
състезания подгряваха емоциите на
празника.

Участниците в детското шоу полу-
чиха подаръци, лакомства и награди,
осигурени от кмета на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров, сладкар-
ница „Шугър” с управител Ася
Станчева, Диана Вернезова от ЕТ
”Диана – 97”, Митко Тимчев от „МИ
– 10” ЕООД и Йордан Станимиров
от ресторант „Галата” – гр. Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СЪС ЗАБАВНО ДЕТСКО ШОУ ОТПРАЗНУВАХА
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО ВЪВ ВЪРШЕЦ

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ
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