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Във връзка с рязкото покачване
на цената на водата от 1 септем-
ври в монтанските общини Гео-
рги Дамяново, Чипровци,
Вършец и Вълчедръм, на 15 сеп-
тември 2017 г. в Монтана се про-
веде среща на кметовете на
посочените общини със зам.-ми-
нистъра на регионалното разви-
тие и благоустройството Малина
Крумова, на която присъстваха и
областният управител на област
Монтана Росен Белчев и народ-
ните представители от 12 МИР –
Монтана Дилян Димитров и
Ирена Димова.

Зам.-министърът на МРРБ Ма-
лина Крумова се запозна с про-
блема и пое ангажимента до една
седмица да предложи варианти за
неговото разрешаване. Според
нея ситуацията е доста сериозна
заради драстичното поскъпване,
но ще се търси най-оптималното

решение. Целта е да няма рязко
повишение на разходите за насе-
лението, особено в малките об-
щини.

„Редно е да се има предвид , че
за добро качество е необходимо
да има инвестиции, а постъпле-
нията идват от плащанията на во-
дата. В същото време не може да
очакваме, че няма да има пови-
шение на водата. Водата не
струва нищо, ако идва от небето,
или от Господ, но след като за
прокарването й са необходими
усилия и изграждане на съоръже-
ния се заплаща. Действително,

гравитачната водна система е
свързана с по-ниски разходи и би
следвало да е по-евтина. Цената
на водата трябва да е съобразена
със социалното положение и раз-
витието на района. През годините
инфраструктурата е изграждана
от самите жители по стопански
начин", припомни Крумова.

Единната цена, определена за
област Монтана от Комисията по
енергийно и водно регулиране е
на принципа на солидарността,
обясни зам.-министър Крумова.
Тя не може да се обявява без да се
отчитат настроенията на хората.

„Регионът е беден, увеличе-
нието е непосилно по джоба на
хората и те протестират“ – споде-
лиха на срещата кметовете на че-
тирите общини.

Планираният скок на цената на
водата е 110 процента.

Евелина ГЕОРГИЕВА

На 19.09.2017 г. кметът на об-
щина Вършец инж. Иван Лаза-
ров подписа в Министерския
съвет – гр. София Договор №
12/07/2/0/00019/19.09.2017 г. за
отпускане на безвъзмездна фи-
нансова помощ по подмярка
7.2. „Инвестиции в създава-
нето, подобряването или раз-
ширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструк-
тура“ от мярка 7 „Основни ус-
луги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програ-
мата за развитие на селските
райони за периода 2017 -2020 г.,
съфинансирана от Европейския
земеделски фонд за развитие на
селските райони.

Целта на проекта е изпълне-
ние на дейности за възстановя-
ване и подобряване на
транспортно-експлоатацион-
ните качества на уличните нас-
тилки с оглед осигуряване на
условия за безопасност на дви-
жението на моторни превозни
средства и пешеходци, както и
подобряване и изграждане на
нови тротоарни площи, съоръ-
жения и принадлежности в раз-
глежданите участъци.

Обект на проектното предло-
жение са 8 улици от уличната
мрежа на гр. Вършец. Подле-
жащи на реконструкция са ул.

„Я. Сакъзов”, „Цар Симеон”,
„Н. Вапцаров”, „В. Априлов”,
„Липа” и „Н. Геров”, а на реха-
билитация - ул. „Христо Ботев”
и ул. „Първа”. Дейностите,
предвидени за тези участъци
са: разчистване на сервитута,
общ обикновен изкоп, фрезо-
ване на съществуващата асфал-
това настилка, демонтаж на
съществуващи бордюри и тро-
тоари, направа на нова пътна
конструкция и основа за тро-
тоари, полагане на нови бор-
дюри, направа на нови
тротоари от бетонови плочи,
монтаж на нови отводнителни
дъждоприемни и ревизионни
шахти, подмяна капаците на съ-
ществуващи ревизионни
шахти, цялостно асфалтиране
от неплътен и плътен асфалто-
бетон, поставяне на хоризон-
тална и вертикална
сигнализация.

Общата дължина на уличната
мрежа, подлежаща на рекон-
струкция и рехабилитация,
предмет на настоящия проект, е
2,97811 км.

Стойността на отпуснатата
финансова помощ по договора
е 1 952 332,79 лева без ДДС.

Срок за изпълнение на дого-
вора – 36 месеца.

Спас ЗАРЧЕВ

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПОДПИСА
ДОГОВОР ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗ-
ВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

На 24.09.2017 г. поради неб-
режно боравене с открит огън,
възниква пожар в землището
на с. Горна Бела речка, в мест-
ността "Гуньов дол".

Гори борова гора, мястото е
силно пресечен планински
терен, с множество нападала и
суха дървесна маса.

На помощ са изпратени доб-
роволци от „Доброволно фор-
мирование“ – Вършец в

състав: Антон Тошев, Георги
Аврамов, Емил Истатков и
Венцислав Младенов, които
гасят заедно с пожарникарите
от ПУ на ПБЗН – Вършец и
служители от Държавно горско
стопанство – Берковица. На
помощ се отзовава и д-р Пла-
мен Димов, който живее в
с.Горна Бела речка.

Гасенето продължава и на
25.09.2017 г., като към 20,00 ч.
пожарът е локализиран и поту-
шен.

Кметът на община Вършец
инж.Иван Лазаров изказва
лична и служебна благодар-
ност на всички, взели участие
в потушаването на пожара.

Георги АВРАМОВ

ПОТУШЕН ГОРСКИ ПОЖАР В
ЗЕМЛИЩЕТО НА ГОРНА БЕЛА РЕЧКА

ДЪРЖАВАТА ТЪРСИ НАЧИН ДА СЕ ЗАДЪРЖИ
ЦЕНАТА НА ВОДАТА В МОНТАНСКО

За всяко българско семейство
първият учебен ден винаги е бил
празник. Празник на знанието, на
стремежа към себереализация,
символ на ново начало, на нови
мечти и надежди. Горещият,
почти летен ден на 15-ти септем-
ври бе в унисон с празничността,
светлината и оптимизма, които
струяха от погледите на деца, ро-
дители, учители.

Тържествата по повод откри-
ване на учебната година започ-
наха в двете училища на
територията на общината –
Средно училище „Иван Вазов” и
Начално училище „Васил
Левски” – кв. Изток с издигане на
националното знаме на Репуб-
лика България под звуците на на-
ционалния химн, с посрещане на
училищните знамена, поднасяне
на цветя пред патроните на учи-
лищата, и продължиха с литера-
турни, музикални и танцови
изпълнения на възпитаниците, с
вълнуващи приветствия и поже-
лания от директори и гости, със
символичния звън на първия учи-
лищен звънец.

Ръководството на община Вър-
шец, в лицето на кмета инж. Иван
Лазаров и зам.-кмета Петър Сте-
фанов присъства на тържестве-
ната церемония в СУ “Иван

Вазов”, в което бе отслужен тър-
жествен водосвет за здраве, успех
и благополучие от енорийския
свещеник на град Вършец свеще-
ноиконом Петко Балджиев. Учеб-
ното заведение има статут на
средищно училище и в него се
обучават ученици от І до ХІІ клас
от Вършец и всички села в общи-
ната.

По-късно кметът и зам.-кметът
откриха новата учебна година и в
НУ „Васил Левски“ в кв. Изток.

Тази година броят на първок-
ласниците в училищата на тери-
торията на общината е 66, с 21
по-малко от миналата учебна го-
дина. От тях, 23 са записани в СУ
„Иван Вазов” и 43 в НУ „В.
Левски” кв. Изток. Всички те по-
лучиха подарък от кмета на об-
щината – красиво илюстрирани

книжки със заглавие „Здравей,
първокласник, звънчето запя!”, с
лично послание към всяко дете.

Общинската детска градина
„Слънце“ и филиалите й в кв. За-
ножене и с. Долно Озирово също
започнаха учебната година с тър-
жества и подаръци към най-мал-
ките, с изпълнения на деца от
подготвителните предучилищни
групи.

„15-ти септември е тържествен
и незабравим ден за всяко учи-
лище, за всяко българско семей-
ство. Той поставя началото на
нови мечти и надежди, на очаква-
нията ни за духовно развитие и
напредък в областта на науката,
образованието и възпитанието.

Пожелавам ви една вълнуваща и
незабравима учебна година, из-
пълнена с много постижения и
хубави емоции! С търпение и
воля да постигате мечтите си, да
развивате талантите си, да тър-
сите нови предизвикателства и
нови хоризонти, да трупате зна-
ния и умения, за да бъдете дос-
тойни граждани на България, на
Европа и на света! На добър
час!“, пожела кметът на общината
инж. Иван Лазаров на всички
учители, родители и ученици.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ОТКРИ
НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА



Кой казва, че народът ни е с
робско самосъзнание? В най-ху-
бавите си песни и приказки на-
родът ни възпява и слави
стотиците борци за народна сво-
бода!

Най-талантливите ни и оби-
чани писатели и поети са напи-
сали непреходни слова за
героизма на хилядите борци

против тиранията.
В знаменателната 1923 година,

през септември, народът въстана
с чук в ръката в първото в света
антифашистко въстание. Гор-
дейте се, българи! Защото след
победата над хитлерофашизма
през 1945 г., цял свят заклейми
фашизма!

Не сте забравени, герои-сеп-

темврийци!
На 23-ти септември, по случай

94 години от славната епопея,
пред величествения паметник,
издигнат от признателното поко-
ление в гр. Вършец, от името на
общинските организации на
Българския антифашистки съюз,
Българската социалистическа
партия и Партията на българ-
ските комунисти (БКП «Георги
Димитров») активисти подне-
соха венци и цветя и се покло-
ниха пред саможертвата на
загиналите за човешка свобода и
справедливост, и жертвите на
фашизма от Вършец и селата от
общината. Спонтанно и непри-
нудено, участниците в поклоне-
нието запяха «Когато над Дунав
се мръкне… отново вървят сеп-
темврийци».

Горда съм, че съдбата ми е от-
редила да живея сред потомци
на смели герои от славното Сеп-
темврийско въстание!

Поклон пред героизма им!
Мария ДИМИТРОВА

Най-мащабната национална
доброволческа инициатива – „Да
изчистим България заедно”, обе-
дини за седми път институции,
неправителствени и бизнес ор-
ганизации и доброволци в името
на каузата за по-чиста околна
среда. Под егидата на bTV Media
Group цяла България стана част
от първото по рода си масово
есенно почистване у нас, което
се проведе на 16 септември.

Изборът на есенна дата за про-
веждането на тазгодишната ини-
циатива цели да посрещнем
зимния сезон в чиста България и
да възпрепятстваме негативното
въздействие, което оказват върху
околната среда, затрупаните под
снега отпадъци.

В община Вършец акцията
стартира в 9 часа пред сградата
на Общинска администрация,
като за участниците бяха осигу-
рени ръкавици и найлонови чу-
вали.

В инициативата се включиха
340 доброволци - служители на

Общинска администрация, об-
щински съветници, членове на
пенсионерските клубове във
всички населени места от общи-
ната, училищата и детските гра-
дини, а така също и 61 жители и
гости на града.

Бяха почистени от отпадъци
входа и изхода на гр. Вършец
при кв. Красна и Гробищния
парк; улиците "Любен Гераси-
мов" и "Д-р Елена Теодосиева";
стълбите за ДГ „Слънце“; пътя
за хижа "Бялата вода" до моста
на р. Стара река; градския лесо-
парк - от моста при баните до
местностите "Иванчова поляна и
"Райски кът"; пътя към кв. Зано-
жене (в рамките на град Вър-
шец); кв. Изток; района на
Автогарата и корекцията на р.
Ботуня; прилежащите към учи-
лищата и детските градини
площи, селата на територията на
общината.

Количеството на събраните и
предадени отпадъци е 11, 7 тона.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ СЕ ВКЛЮЧИ В
ИНИЦИАТИВАТА „ДА ИЗЧИСТИМ

БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“

По случай 1-ви октомври –
Международният ден на възраст-
ните хора, ние, членовете на сдру-
жение „Гражданско общество –
Вършец 2011“ и клуб „Чинарите“
към същото сдружение, подна-
сяме поздрав и пожелание от
сърце на всички домуващи в Цен-
търа за настаняване от семеен тип

на лица с физически увреждания
– гр. Вършец.

Бъдете живи и здрави и се рад-
вайте на приятните мигове, които
ви поднася животът!

Райна СИМОВА
Зам.-председател на сдруже-
ние „Гражданско общество-

Вършец 2011“

ЕДНО МАЛКО ВНИМАНИЕ, НО ОТ СЪРЦЕ

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА НА СЕПТЕМВРИЙЦИ!

За шеста поредна година сред
красивата природа, под зелени-
ната и сянката на половин ве-
ковните плачещи върби, в парка
на с. Черкаски се проведе ста-
налият вече традиционен фол-
клорен фестивал.

Красотата на природата се до-
пълваше от невероятно краси-
вите български народни носии,
характерни за съответния ре-
гион на участниците.

На откриването на фестивала
наши гости бяха зам.-област-
ните управители на област Мон-
тана Цветко Цветков и Нина
Петкова, зам.-кметът и секрета-
рят на община Вършец Петър
Стефанов и Даниела Тодорова.

Като групи, взели участие и
представили техните обичаи и
фолклор бяха певчески групи и
танцови състави с доказани
изяви и многократно награжда-

вани на различни фестивали и
форуми от Белоградчик, Мон-
тана, Берковица, Петрич, Дива
Слатина, Стубел, Боровци, Вър-
шец, Спанчевци и др., които ог-
ласяха слънчевия съботен ден с
прекрасните си гласове и музи-
ката на кръшните български
хора и бяха бурно и продължи-
телно аплодирани от ентусиази-
раната и многобройна публика.

Изказваме благодарност на

Община Вършец за оказаната
подкрепа по организиране на
VІ-ия фолклорен фестивал
„Черкаски – 2017“, а така също
благодарим на ЕТ „Христо
Тачев“ и неговото семейство, че
поеха част от стойността на хра-
ната за групите и се ангажираха
с приготвянето и пакетирането
ѝ.

Валери ТОДОРОВ
Кмет на с. Черкаски

ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ В СЕЛО ЧЕРКАСКИ

Два поредни успеха белязаха
началото на новата учебна година
за момичетата от клуб „Доброт-
ворци“ към СУ „Иван Вазов“ –
град Вършец.

Четири от тях се включиха в ор-
ганизирания от Центъра за разви-
тие на човешките ресурси и
Информационният център „Ев-
ропа Директно” – София еколагер
„Другият през моите очи“ в гр.
Панагюрище. Квотата за участие
бе извоювана от Мария Митрова
и Жасмина Андреева, а отборът
бе допълнен с Тедислава Димит-
рова и Сандрина Иванова.

Лагерът включваше не само
отдих и забавления, но и много
полезни ателиета, представящи
работата по Етуининг на ЦРЧР,
разработки в Туинспейс, безопас-
ното използване на интернет и
личната сигурност, както и под-
обряване качеството на дигитал-
ните снимки. Най-вълнуващо
преживяване за нашите участ-
нички се оказа посещението на
Историческия музей в Панагю-
рище, където получиха възмож-

ността да видят сервиза на злат-
ното съкровище, състоящ се от
девет уникални съда. Проектът
ще остане отворен и след при-
ключване на еколагера, а резулта-
тите от работните ателиета по
фотография ще бъдат достъпни в
TwinSpace на проекта „Другият
през моите очи“.

Вторият успех за момичетата е
класирането им в националния
конкурс „Благотворителността
през обектива“, организиран от
Български дарителски форум. С
5709 гласа, те спечелиха награ-
дата на публиката със снимката

„Никой не може да направи
всичко, но всеки може да направи
нещо“, която отразява дейността
им в благотворителната кампания
„Вярваме в доброто“. Провежда-
нето на подобни мащабни акции
е възможно, благодарение на ан-
глийското семейство Тара и Адам
Стюард – основни дарители на
местния доброволчески клуб.

С вяра в собствените сили и
стремеж към бъдещи успехи доб-
ротворките встъпват в новата
учебна година. На добър час, мо-
мичета!

Албена ЦВЕТКОВА

С ДУХ НА ПОБЕДИТЕЛКИ
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ÂÚÐØÅÖ2

С тържествена Света литургия
и курбан за здраве и плодородие,
отслужен от отец Любомир, жи-
телите на село Черкаски отбеля-
заха един от най-големите
християнски празници – Успе-
ние Богородично в една от най-
старите църкви в региона,
построена през 1865 г. върху ос-
новите на много по-стара чер-
ква, носеща това име.

Гости на празника ни бяха зам.-
кметът на община Вършец
Петър Стефанов и секретарят на
Общината Даниела Тодорова.

Жителите на селото изказват

огромната си благодарност на
земеделския производител Дочо
Ангелов, който, по станала вече
традиция, първото родено през
новата година мъжко агне на-
рича и дарява за курбана на се-
лото - за здраве, плодородие и
благополучие на жителите и тех-
ните семейства.

Благодарим от сърце и на май-
стор-готвача Здравко Ангелов,
който винаги се отзовава и при-
готвя неповторима агнешка кур-
бан-чорба.

Валери ТОДОРОВ
Кмет на с. Черкаски

КУРБАН В СЕЛО ЧЕРКАСКИ
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 32
Днес, 30.08.2017 г. (сряда), от 15:00 ч., на ос-

нование чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56,
ал.1 от Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет – Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация за мандата 2015 –
2019 г., се проведе заседание на Общински
съвет - Вършец, в заседателната зала на Об-
щинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва
общински съветници.

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

На заседанието присъстваха още:
инж.Иван Лазаров – кмет на община Вършец,
П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец,
инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община
Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“,
П.Петкова – ст. юрисконсулт и УОС, и граж-
дани.

Заседанието беше открито и ръководено от
инж. Анатоли Димитров – Председател на Об-
щински съвет - Вършец.

Председателят на общински съвет Вършец
инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57,
ал. 1, ал.2 т.2 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с об-
щинската администрация за мандата 2015 –
2019 г., предложи следните допълнения и из-
менения в дневния ред:

1. Включване на докладна записка Вх.№
890/29.08.2017 г. като точка 14 -та от дневния
ред на заседанието.

Общият брой точки в дневния ред стават 15.
Гласували: “за”- 13; “против” – 0; “въз-

държали се” – няма.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по Док-

ладна записка вх. № 858 / 21.07.2017 г. относно
отчет на кмета на община Вършец за изпъл-
нение на решенията на Общински съвет –
Вършец за периода от 01.01.2017 г. до
30.06.2017 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 857 / 21.07.2017 г. относно
отчет по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за команди-
ровките в страната на кмета на община Вър-
шец за използваните средства от бюджета на
общината за командировки през първото и
второто тримесечие на 2017 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх.№ 849 / 14.07.2017 г. за отчет
за дейността на Общински съвет - Вършец и
неговите комисии за периода от 01.01.2017 г.
до 30.06.2017 г.

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

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка № 866/11.08.2017 г. относно взе-
мане на решение за предоставяне за
управление на сграда с идентификатор
501.529.1 по действащия регулационен план
на с. Долно Озирово, община Вършец, пред-
ставляваща църква „Свети Илия“, с. Долно
Озирово на Видинска света митрополия, ЕИК
000162644, със седалище и адрес на управле-
ние гр. Видин, община Видин, област Видин,
ул. “Баба Вида“ № 11.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 867 / 11.08.2017 г. относно
заявление вх. № 9400 - 1832/27.07.2017 г. от
Петър Денков Петров – управител на „КО И
ДО“ ЕООД, ЕИК 111557521, със седалище и
адрес на управление: гр. Вършец, ул. ‚Бреза“

№ 20, с искане за даване на съгласие за изгот-
вяне на ПУП за разделяне на поземлен имот с
идентификатор 12961.27.805 по КК и КР на гр.
Вършец от 2008 г., на два самостоятелни по-
землени имота.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 868 / 11.08.2017 г. относно
актуализиране на „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост на община Вършец за 2017 г.”.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 869 / 11.08.2017 г. относно
вземане на решение за провеждане на публи-
чен търг с явно наддаване по реда на ЗОС,
НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за
отдаване под наем на недвижими имоти -
частна общинска собственост, представля-
ващи земеделски земи с НТП ниви, храсти, зе-
ленчукови култури, изоставени трайни
насаждения, други селскостопански терито-
рии и овощни градини, находящи се на тери-
торията на всички землищата в населените
места на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

8. Разглеждане на Докладна записка вх. №
874 / 17.08.2017 г. относно вземане на реше-
ние за провеждане на публичен търг с явно
наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и
НУРПТК на община Вършец, за отдаване под
наем на части от недвижими имоти - публична
общинска собственост на община Вършец, за
поставяне на преместваем обект по чл. 56 от
ЗУТ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

9. Разглеждане на Докладна записка вх. №
875 / 17.08.2017 г. относно заявление вх. №
9400 - 1774/24.07.2017 г. от Ивайло Борисла-
вов Първанов с адрес: гр. Вършец ул. “Д-р
Елена Теодосиева“ № 9 ет. 4 ап. 10, с искане за
допускане на частично изменение на подроб-
ния устройствен план на гр. Вършец, отнасящ
се за изработване на ПУП за застрояване на
поземлен имот с идентификатор 12961.24.169
по КК и КР на гр. Вършец и обединяването му
с поземлен имот с идентификатор
12961.24.170 по КК и КР на гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

10. Разглеждане и вземане на решения по
Докладни записки вх. № 870 / 11.08.2017 г., вх.
№ 871 / 11.08.2017 г. и вх. № 872 / 11.08.2017
г. относно 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 Вършец

11. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 873 / 14.08.2017 г. от-
носно възлагане на вътрешен одит на бившата
Професионална гимназия по икономика и ту-
ризъм гр. Вършец и Средищно училище
“Иван Вазов“ гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

12. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна Записка Вх. № 879/22.08.2017 г. от-
носно за вземане на решение за внасяне на
предложение в Министерския съвет за отпус-
кане на персонална пенсия по реда на чл.92 от
КСО.

Докладва: Иван Андров – председател на
ПК по АОНУОРСГПБК

13. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка Вх.№ 880 /22.08.2017 г.от-
носно молби за финансова помощ.

Докладва: Иван Андров – председател на
ПК по АОНУОРСГПБК

14. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка Вх.№ 890 /29.08.2017 г.от-
носно вземане на решение за представител-
ство в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД
гр.Монтана.

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

15. Изказвания, питания, становища и пред-
ложения на гражданите.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинската администрация за
мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе приет
единодушно:

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

Общински съвет – Вършец прие следните
решения::

РЕШЕНИЕ № 444
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуп-
равление и местната администрация
/ЗМСМА/ приема за сведение отчета на кмета
на община Вършец за изпълнение на реше-
нията на Общински съвет – Вършец за пе-
риода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

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

РЕШЕНИЕ № 445
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от На-
редбата за командировките в страната приема
за сведение отчета на кмета на община Вър-
шец за използваните средства за команди-
ровки от бюджета на община Вършец за
първото и второто тримесечие на 2017 г.

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

РЕШЕНИЕ № 446
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуп-
равление и местната администрация
/ЗМСМА/ приема за сведение отчета за дей-
ността на председателя на Общински съвет –
Вършец за дейността на Общински съвет Вър-
шец и неговите комисии за периода 01.01.2017
г. - 30.06.2017 г.

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

РЕШЕНИЕ № 447
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 и ал. 4
от Закона за общинската собственост и чл. 11,
ал. 1 от Наредба за реда на придобиване, уп-
равление и разпореждане с общинска собст-
веност на община Вършец, предоставя за
безвъзмездно управление за срок от десет го-
дини, на Видинска света митрополия, ЕИК
000162644, със седалище и адрес на управле-
ние гр. Видин, община Видин, област Видин,
ул. “Баба Вида“ № 11, църква „Свети Илия“,
с. Долно Озирово, представляваща сграда с
идентификатор № 501.529.1 /петстотин и едно
точка петстотин двадесет и девет точка едно/
по действащия регулационен план на село
Долно Озирово, ЕКАТТЕ 22747 община Вър-
шец, област Монтана, одобрен с Решение №
253 от 20.05.2009 г. на Общински съвет – Вър-
шец, със застроена площ: 113 кв.м. /сто и три-
надесет кв.м/. Административен адрес на
сградата: с. Долно Озирово, община Вършец,
област Монтана, ул. „Безименна“. Сградата е
изградена в поземлен имот с идентификатор
501.529 /петстотин и едно точка петстотин
двадесет и девет/, по действащия регулацио-
нен план на село Долно Озирово.

Възлага на кмета на община Вършец, след
влизане в сила на решението да сключи дого-
вор за управление на сградата на църква
„Свети Илия“, с. Долно Озирово с Видинска
света митрополия, ЕИК 000162644, със седа-
лище и адрес на управление гр. Видин, об-
щина Видин, област Видин, ул.“Баба Вида“ №
11.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Янич-
кова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 448
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/,
дава съгласие за изработване на проект за под-
робен устройствен план – план за застрояване
за разделяне на поземлен имот 12961.27.805
по КК и КР на гр. Вършец, на два нови позем-
лени имота с осигуряване на достъп на всеки
един от тях със запазване начина на трайно
ползване на имотите с отреждане „за живот-
новъдна ферма“.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 на ЗУТ, изработва-
нето на подробния устройствен план да се из-
върши за сметка на заинтересованото лице по
чл. 131 от ЗУТ - на „КО И ДО“ ЕООД, ЕИК
111557521, със седалище и адрес на управле-
ние: гр. Вършец, ул. ‚Бреза“ № 20, собственик
на недвижимия имот.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Янич-
кова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 449
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуп-
равление и местната администрация
/ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общин-
ската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2017 г., в частта раздел III. Опи-
сание на недвижимите имотите, които общи-
ната има намерение да предложи за
предоставяне под наем и за продажба през
2017 г., точка 2.5. Продажба на имоти общин-
ска собственост през 2017 г., подточка 2.5.2
Имоти за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от
ЗОС във връзка с чл. 37 от НРПУРОС на об-
щина Вършец /поземлени имоти върху, които
е учредено право на строеж суперфиция по
реда на ЗОС/, като включва следните позем-
лени имоти.

1.1 Поземлен имот с идентификатор
12961.423.251 по КК и КР на гр. Вър-
шец от 2008 г., с площ 526 кв.м. Върху
имота е учредено право на строеж /су-
перфиция/ на Елена Йорданова Анто-
нова и Никола Ангелов Антонов
/Гацов/, бивши жители на гр. Вършец,
съгласно Нотариален акт /суперфиция/
№ 48 вписан в том I, дело № 106/1980 г.

1.2 Поземлен имот с идентификатор
12961.422.385 по КК и КР на гр. Вър-
шец от 2008 г., с площ 549 кв.м. Върху
имота е учредено право на строеж /су-
перфиция/ на Иванка Йорданова Слав-
кова и Рилка Йорданова Иванова,
бивши жители на гр. Вършец, съгласно
Нотариален акт /суперфиция/ №
123/04.05.1970 г., вписан в том I, дело №
209/1970 г.

2. Промяната на „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2017 г.” влиза в сила от датата
на приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промя-
ната в „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собстве-
ност за 2017 г.” да се обяви на таблото пред
сградата на Общинска администрация – Вър-
шец и да се отрази в публикуваната в сайта на
община Вършец „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2017 г.”.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Янич-
кова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

продължава на 4 стр. >>>
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РЕШЕНИЕ № 450
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собстве-
ност 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 Наредбата за условията и реда за провеж-
дане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на об-
щина Вършец, взема решение за провеждане
на публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на недвижими имоти частна общин-
ска собственост на община Вършец, пред-
ставляващи земеделски земи с НТП ниви,
храсти, зеленчукови култури, изоставени
трайни насаждения, други селскостопански
територии и овощни градини описани по зем-
лища, както следва:

- Землище гр. Вършец – 52 бр. имота;
- Землище с. Спанчевци – 123 бр. имота;
- Землище с. Драганица – 129 бр. имота;
- Землище с. Черкаски - 83 бр. имота;
- Землище с. Стояново - 77 бр. имота;
- Землище с. Д. Озирово –211 бр. имота;
- Землище с. Г. Озирово - 329 бр. имота;
- Землище с. Долна Бела Речка – 121 бр.

имота;
- Землище с. Горна Бела Речка – 17 бр.

имота.
2. Определя първоначални годишни наемни

цени, както следва:
- 8 лева /осем/ за 1 /един/ декар за позем-

лените имоти с НТП храсти, зеленчу-
кови култури, изоставени трайни
насаждения, други селскостопански те-
ритории и овощни градини.

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

3. Срок за отдаване под наем на недвижи-
мите имоти, подробно, описани в т. 1 от реше-
нието – 5 /пет/ стопански 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 земе-
делски 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 земеделски имот поот-
делно;

- за имоти с площ от 50 дка до 100 дка –
200 лв. за всеки земеделски имот поот-
делно;

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

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху
първоначалната годишна тръжна наемна цена
на съответния недвижим имот, за който
участва съответният участник в търга.

7. Цена на тръжната документация 50 лв.
/петдесет лева/.

8. Дължимият годишен наем се заплаща от
наемателите за първата година от договора при
подписването му, а за останалите години па-
дежът за плащане на дължимия наем е датата
на подписания договор.

9. Задължава кмета на община Вършец да
организира и проведе търга по реда на Глава
втора “Търгове” от Наредбата за условията и
реда за провеждане на търгове и конкурси на
община Вършец и да сключи договори за от-
даване под наем земеделските земи със спече-
лилите търга участници.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Янич-
кова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 451
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА чл. 14, ал. 7 от За-
кона 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 реше-
ние за провеждане на публичен търг с явно
наддаване, за отдаване под наем на части от
поземлени имоти с идентификатори

12961.422.604 и 12961.422.603 по КК и КР на
гр. Вършец от 2008 г., с площ от 22 кв. м., за
поставяне на преместваем търговски обект по
чл. 56 от ЗУТ /между сградата на „Пощенска
станция“ гр. Вършец и сградата на Общинския
музей - Вършец/.

2. Начална тръжна месечна наемна цена -
100 лв. без ДДС.

3. Срок за отдаване под наем – 10 /десет/ ка-
лендарни години.

4. Депозит за участие в търга – 1 500 лв. /хи-
ляда и петстотин лева/.

5. Стъпка за наддаване 5 % върху първона-
чалната месечна наемна цена.

6. Цена на тръжната документация 100 лв.
/сто лева/.

7. При подписване на договора, наемателят
заплаща сумата за едногодишен наем за наетия

имот, а наемодателят предава владението
върху имота на наемателя.

8. Задължава кмета на община Вършец да
организира и проведе публичен търг 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 до-
говор за отдаване под наем със спечелилия
търга участник.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Янич-
кова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 452
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/,
дава съгласие за изработване на подробен уст-
ройствен план – план за застрояване и допус-
кане изработването на частично изменение на
подробен устройствен план – план за обеди-
няване на поземлен имот с идентификатор
12961.24.169 с поземлен имот с идентифика-
тор 12961.24.170 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г., след промяна предназначението на по-
землен имот с идентификатор 12961.24.169 по
реда на чл.17 от ЗОЗЗ с ново отреждане
„Пункт за ГТП на автомобили“.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 на ЗУТ изработва-
нето на подробния устройствен план да се из-
върши за сметка на заинтересованото лице по
чл. 131 от ЗУТ - Ивайло Бориславов Първанов
с адрес: гр. Вършец, ул. “Д-р Елена Теодо-
сиева“ № 9,ет. 4,ап. 10, собственик на недви-
жимите имоти.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Янич-
кова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 453
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 Илия
Христов Филипов, следния имот:

1.1. Лозе с идентификатор 017053, ЕКАТТЕ
69537, с площ от 0.700 дка., находящо
се в местността “ВАЧОВОТО“ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище
Стояново, съгласно скица – проект №
Ф00556/28.07.2017 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ,
решението може да се обжалва пред Районния
съд − гр. Берковица по реда на Администра-
тивно 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 Об-
щинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Янич-
кова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 454
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 Ангел
Иванов Русимов, следните имоти:

1.1. Ливада с идентификатор 217094,
ЕКАТТЕ 80683, с площ от 0.700 дка.,
находяща се в местността „ДЪБРА-
ВАТА“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Черкаски, съгласно
скица – проект № Ф00626/26.07.2017
год.;

1.2. Ливада с идентификатор 217095,
ЕКАТТЕ 80683, с площ от 2.000 дка.,
находяща се в местността „ДЪБРА-
ВАТА“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Черкаски, съгласно
скица – проект № Ф00627/26.07.2017
год.;

1.3. Ливада с идентификатор 217096,
ЕКАТТЕ 80683, с площ от 6.000 дка.,
находяща се в местността „ДЪБРА-
ВАТА“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Черкаски, съгласно
скица – проект № Ф00628/26.07.2017
год.;

1.4. Ливада с идентификатор 217097,
ЕКАТТЕ 80683, с площ от 7.000 дка.,
находяща се в местността „ДЪБРА-
ВАТА“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Черкаски, съгласно
скица – проект № Ф00629/26.07.2017
год.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ,
решението може да се обжалва пред Районния
съд − гр. Берковица по реда на Администра-
тивно 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 Об-
щинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Янич-
кова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 455
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
Нисторов Герасимов, следните имоти:

1.1.Ливада с идентификатор 128016,
ЕКАТТЕ 23073, с площ от 1.500 дка.,
находяща се в местността „ШИЛЕГО-
ВИЦА“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Драганица, съгласно
скица – проект № Ф01161/28.07.2017 г.;

1.2.Ливада с идентификатор 128017,
ЕКАТТЕ 23073, с площ от 3.000 дка.,
находяща се в местността „ШИЛЕГО-
ВИЦА“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Драганица, съгласно
скица – проект № Ф01162/28.07.2017 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ,
решението може да се обжалва пред Районния
съд − гр. Берковица по реда на Администра-
тивно 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 Об-
щинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Янич-
кова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 456
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуп-
равление и местна администрация, възлага на
инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
да възложи извършването на финансов одит за
период от 3 /три/ години на СУ «Иван Вазов«
гр. Вършец и бившето ПГИТ – гр. Вършец,
съгласно чл. 12, ал. 5 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.

Гласували поименно: “за” – 10 – инж.

А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Янич-
кова, Б.Христов, А.Коцина, и С.Сълков; “про-
тив” – Г.Найденов ; “въздържали се” –
Г.Иванов ;

РЕШЕНИЕ № 457
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуп-
равление и местна администрация възлага на
Кмета на община Вършец, в състава на коми-
сията, която ще определи за извършване на ин-
вентаризация и приемане на имуществото от
бившето ПГИТ – Вършец да бъде включен
представител на Общински съвет Вършец,
както следва:

1. Георги Ангелов Найденов.
Гласували поименно: “за” – 13; “против”

– няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 458
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал.1, т.23 от ЗМСМА взема решение за вна-
сяне на предложение в Министерския съвет на
Република България за отпускане на персо-
нална пенсия на Симеон Ивов Симов от гр.
Вършец,ул. „Република“ № 51.

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

РЕШЕНИЕ № 459
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска от
собствения си Бюджет - 2017 г. параграф 10-
98 сумата от 300 ( триста ) лева на Тотко Ни-
кифоров Георгиев.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Янич-
кова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 460
Общински съвет-Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуп-
равление и местната администрация, чл.6,
ал.1, т.9 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с об-
щинска администрация за мандата 2015-2019г.
и чл.12, ал.1 и чл.33 от Наредба за упражня-
ване правата върху общинската част от капи-
тала на търговските дружества с общинско
участие, за участието на Общината в граждан-
ски дружества и сдружения с нестопанска цел
взема следното решение :

1.Определя за представител на Община Вър-
шец в органите на управление на дружество с
общинско участие МБАЛ „Д-р Стамен
Илиев“АД гр.Монтана - г-жа Антоанета Ива-
нова Коцина общински съветник в Общински
съвет Вършец

2. Определя и упълномощава г-жа Антоанета
Иванова Коцина да представлява Община
Вършец на извънредното общо събрание на
акционерите на дружество с Общинско учас-
тие МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр.Мон-
тана, което ще се проведе на 28.09.2017г., в
11:00часа, в административната сграда на бол-
ницата, гр.Монтана, ул. „ Сирма войвода“ №
4, включително от името на Община Вършец
да изразява становища по свикването и про-
веждането на извънредно общо събрание, по
въпросите, включени в дневния ред и обсъж-
дани на събранието, да гласува от името на об-
щина Вършец и да извършва всички
необходими действия във връзка със защита
правата на Община Вършец като съдружник в
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр.Монтана.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Янич-
кова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред, пред-
седателят на общински съвет – Вършец
закри заседанието в 16:30 ч

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец



На 07.07.2017 г. се навършиха
104 години от героичната гибел на
един от известните български вое-
началници в нашия край – капитан
Георги Симов Господинов. Него-
вата храброст и лидерските му ка-
чества и до днес обагрят образа
му.

Георги Господинов е роден на
28.01.1885 г. в с. Вършец, Бер-

ковска околия в семейството на
Симо и Васелия Господинови,
които са имали 6 деца – 4 момчета
и 2 момичета и на всички са дали
висше образование.

Началото тръгва от бащата Симо,
който през 1885 г. участва в
Сръбско-българската война като
четник в 53-та вършечка чета, на-
граден е с орден за храброст. Той
е и първият кмет с два мандата в с.
Вършец (1892 г. – 1894 г. и 1901 г.
– 1905 г.). Това време е отбелязано
като най-дълго и плодотворно кме-
туване от гледна точка на реализи-
рани редица инициативи за
Вършец, като построяване на же-
лезния мост за Враца над река Бо-
туня; православния храм „Св.
Георги Победоносец“

с дарения и труд на населението

от общината (1903 – 1904 г.); регу-
лационния план на Вършец с пра-
вата главна улица, широките
тротоари и тройно платно, утвър-
ден през 1905 г.; развитие на бу-
барството (за което е награден);
нови сортове в лозарството и още
много други.

Капитан Георги Симов Господ-
инов е най-големият син на Симо
Господинов. На негово име е кръс-
тен неговият племенник – извест-
ният адвокат Георги Борисов
Симов – о. з. капитан, награден с
орден за храброст по време на

участието му във Втората световна
война. Георги Господинов е завър-
шил гимназия в гр. Враца и Висше
военно училище в София. Бил е
женен, съпругата му се е казвала
Рада, родом от София, по профе-
сия гимназиална учителка по ис-
тория. Запознанството им става
във Враца, където е била препод-
авателка. Имали са една дъщеря
Веселина – инженер, расла без ба-
щина обич.

Героичната гибел на капитан
Георги С. Господинов го застига
на 07. 07. 1913 г., когато е бил само

на 28 години и ръководи 35-ти пе-
хотен полк, участвайки в Между-
съюзническата война в боя с
гърците при гр. Дойран. Погребан
е във военните гробища в гр. Стру-
мица, Македония.

Нека младото поколение знае
какви храбри български бойци е
раждала българската майка и да се
поучи от техния героизъм и себео-
трицание, отдали живота си за ро-
дината.

Гордея се, че съм снаха на този
род!

Райна СИМОВА

На 25 юли се навършиха 37 го-
дини от смъртта на поета, компо-
зитора, певеца и актьора Владимир
Висоцки.

Любопитен факт е, че в центъра
на град Вършец през 2007 г. е из-
дигнат негов паметник. Това е пър-
вият паметник на поета с китара в
България и вторият извън пред-
елите на Русия (по-рано паметник
на Висоцки е издигнат само в
Полша), и символизира почита-
нието към песните на идола на
прогресивно мислещите, към пе-
веца и композитора, към поета Ви-
соцки - пръв предвестник на
перестройката в бившия Съветс-
кия съюз.

Паметникът е изграден е от сдру-
жение с нестопанска цел “Есип” и
от инициативен комитет във Вър-

шец, оглавен от тогавашния кмет
на общината Ивайло Йорданов.

Бюстът на руския бард издига
ръст между два вековни бора в
Слънчевата градина в курортния
град. Висок е 3 метра и е израбо-
тен от известния скулптор Георги
Чапкънов. На постамента му е из-
дълбан стих на Висоцки на руски
език:

„Мне есть что спеть,
представ перед всевышним!
Мне есть чем
оправдаться перед ним!“

На откриването на паметника
точно преди 10 години, присъстват
синът на Владимир Висоцки – Ни-
кита Висоцки и тогавашният вице-
президент на България Ангел
Марин.

„Моят баща много обичаше ва-
шата страна – България“, заяви в
приветствието си при откриването
Никита Висоцки. „Тук бяха изда-
дени два негови компактдиска, още
преди това да стане в Русия.“

„Висоцки ще остане безсмъртен,
защото благодарение на него стана
духовно сближаване на хора неза-
висимо от народност, от убеждения
и от раса“, заяви в приветствието
си Ангел Марин. Той нарече Ви-

соцки ярко и неповторимо явление
в изкуството – човек, който трево-
жеше и ще продължава да тревожи
мислите и сънищата ни с прецен-
ката за това, което е било, което е и
което ще бъде.

Днес паметникът е добре под-
държан и е в отлично състояние.
Често почитатели на певеца оста-
вят цветя пред него, много от ту-
ристите, посещаващи курорта се
снимат на фона му. Особено впе-
чатлени са руските туристи, които
споделят, че са приятно изненад-
ани от факта, че в България, и осо-
бено в такова малко градче като
Вършец има паметник на руския
бард и разбира се, не пропускат да
се снимат пред него, за да покажат
на своите сънародници, че почита-
телите на Висоцки са по целия
свят.

А ние, местните жители се над-
яваме, че чрез паметника на Вла-
димир Висоцки, поставен на едно
от най-емблематичните за града ни
място – Слънчевата градина в цен-
търа на Вършец, младите хора в
България ще знаят повече за Ви-
соцки и ще слушат повече него-
вите песни.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Днес, 04.09.2017 година (поне-
делник) от 11:00 ч., на основание
чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и
чл.56, ал.2 от Правилника за ор-
ганизация и дейността на Об-
щински съвет – Вършец,
неговите комисии и взаимодей-
ствието му с Общинската адми-
нистрация за мандата 2015-2019
г. се проведе извънредно заседа-
ние на Общински съвет - Вър-
шец, в заседателната зала на
Общинска администрация Вър-
шец.

Заседанието започва с 9 поло-
жили клетва общински съвет-
ници.

Отсъстват: г-н В. Маринов, г-н
И. Андров, г-жа А. Коцина, г-н Г.
Иванов.

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

На заседанието присъстваха
още: инж.И.Лазаров – Кмет на
община Вършец

Заседанието беше открито и ръ-
ководено от инж. Анатоли Ди-
митров – председател на
Общински съвет - Вършец.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Разглеждане и вземане на ре-

шение по Докладна записка с
Вх.№ 903/04.09.2017 г. относно
вземане на решение за обявяване
на траур в община Вършец на
04.09.2017г., във връзка с трагич-
ния инцидент станал на
03.09.2017г., при който загина
Иван Иванов Стаев, на 16години,
от гр. Вършец.

Докладва: инж.Иван Лазаров
– кмет на община Вършец

Във връзка с чл.60, ал.1 от Пра-
вилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с Общин-
ската администрация за мандата
2015 – 2019 г., дневния ред бе
приет с :

Гласували: “за”- 9; “против”
– 0; “въздържали се” – няма.

Общински съвет – Вършец
прие:

РЕШЕНИЕ № 461
Общински съвет – Вършец на

основание чл. 21, ал. 1, и т. 23 от
ЗМСМА реши:

Обявява 04.09.2017 г., /понедел-
ник/ за ден на траур в община
Вършец, във връзка с трагичната
смърт на шестнадесетгодишния
Иван Иванов Стаев от гр. Вър-
шец, ул. „Банкя“ № 35.

Гласували: “за”- 9; “против”
– 0; “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 462
Общински съвет – Вършец на

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23
от ЗМСМА реши:

1. Дава съгласие кметът на об-
щина Вършец да изразходва
средства от бюджета на община
Вършец за покриване разходите
по погребението на Иван Иванов
Стаев, от гр. Вършец, ул. „Банкя“
№ 35.

2. Отпуска еднократна финан-
сова помощ в размер на 500 лв.
на семейството на трагично заги-
налото момче Иван Иванов Стаев
от гр. Вършец, ул.“Банкя“ № 35.

Гласували поименно: “за” – 9
– инж. А. Димитров, А. Нико-
лова, Г. Апостолова, В. Замфи-
ров, O. Яничкова,Б. Христов, И.
Цветанов, Г. Найденов, и С. Съл-
ков “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 463
Общински съвет – Вършец на

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23
от ЗМСМА реши:

Отпуска еднократна финансова
помощ за лечение в размер на
500 лв. на семейството на пост-
радалото дете Георги Емилов
Багджийски от гр. Вършец,
ул.“Република“ № 21.

Гласували поименно: “за” – 9
– инж. А. Димитров, А. Нико-
лова, Г. Апостолова, В. Замфи-
ров, O. Яничкова,Б. Христов, И.
Цветанов, Г. Найденов, и С. Съл-
ков “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма;

Поради изчерпване на днев-
ния ред, председателят на об-
щински съвет – Вършец закри
заседанието в 11:25 ч.

инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС - Вършец

П Р О Т О К О Л № 33

ПЪРВИЯТ ПАМЕТНИК НА ВЛАДИМИР ВИСОЦКИ
В БЪЛГАРИЯ СЕ НАМИРА ВЪВ ВЪРШЕЦ

Жива е любовта на народа ни
към руския народ и Русия!

Под мотото: „140 години от на-
чалото на руско-турската Освобо-
дителна война и Шипченската
епопея“, за 14-ти път на 9 септем-
ври т.г., организиран от Нацио-
нално движение „Русофили“, на
традиционното място при язовир
Копринка край Казанлък се про-
веде Националният събор на при-
ятелите на Русия.

Под ръководството на общин-
ската организация на Движение
„Русофили“, Вършец взе участие
в този триумф на вековната
дружба между двата братски на-
рода.

В нашата 50-числена група се
включиха участници от град Вър-
шец и селата Черкаски, Спан-
чевци, Долно Озирово и Горно
Озирово. Организирано взеха
участие членове на клуба на пен-
сионера при сдружение „Козница“
– гр. Вършец.

Изпълнени с оптимизъм и очак-
ване на събитието, пътувахме при-
ятно и спокойно на 8 септември, с
почивки на няколко места. Любу-
вахме се на прекрасната природа.
В гр. Априлци посетихме Ново-
селския девически манастир, с ин-
тересна и героична история.

Нощувка и приятелска вечеря
бяха организирани в хотел в бли-
зост до Дряновския манастир,
който посетихме и се насладихме
на красотите на този райски кът на

нашата татковина.
На другата сутрин, пътувайки

към язовир Копринка, се възхища-
вахме на чудесния изгрев от висо-
чината на Шипченския проход под
величествения паметник на геро-
ичните опълченци.

В ранната утрин посетихме рус-
ката църква в с. Шипка, изградена
в памет на героичните руски
войни и български опълченци, за-
гинали в боевете за Стара Загора и
прохода Шипка.

С десетки автобуси и стотици
коли, на мястото на събора от ця-
лата страна пристигаха хиляди
участници. Голямата поляна едва
побираше пристигналите, а в пъ-
теките между сергиите трудно се
пробиваше път през потоците от
хора. Виждаха се знамена – род-
ния трибагреник и руския флаг, на
организациите на Движение „Ру-

софили“. На специално изграде-
ната сцена през целия ден се из-
пълняваха руски и български
песни и танци от индивидуални
изпълнители и колективи от ця-
лата страна.

Често се виждаха прегърнати,
срещнали се тук приятели. И на-
шата съгражданка Мария Пет-
ровна се видя с нейна приятелка
от далечния Ямбол, с която не са
се срещали от много години.

В този красив кът от нашата Ро-
дина си дадоха среща неугасва-
щата любов, обич, дружба и
приятелство между два братски
народа.

Признателността и преклоне-
нието на българския народ към
„дядо Иван“ и „братушките“ са
признак на благородство, за което
– поклон, народе мой!

Мария ДИМИТРОВА

„НЕ СЕ ГАСИ ТУЙ, ЩО НЕ ГАСНЕ“
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Във връзка с отправено запит-
ване от кмета на община Вър-
шец до управителя на „В и К“
ООД – гр. Монтана относно
предстояща промяна в цените
на водоснабдителните и кана-
лизационните услуги за 2017 г.,
в Общинска администрация –
Вършец постъпи писмо с Вх. №
3300-1099/05.09.2017 г. от упра-
вителя на дружеството.

В цитираното писмо, кметът
на общината е уведомен, че с
Решение № БП-Ц-14 от
09.08.2017 г. на Комисията за
енергийно и водно регулиране
(КЕВР) е одобрен бизнес-плана
на „Водоснабдяване и канализа-
ция“ ООД, град Монтана за раз-
витие на дейността като В и К
оператор за регулаторен период
2017 – 2021 г. и утвърждаване,
считано от 01.09.2017 г. на цени
на водоснабдителните и кана-
лизационните услуги за 2017 г.,
и за одобряване на цени на во-
доснабдителните и канализаци-
онните услуги за 2018 – 2021 г.

Съгласно чл.14, ал.2 от Закона
за регулиране на водоснабди-
телните и канализационните ус-
луги, В и К операторите следва
да прилагат принципа на

единна цена на В и К услуга на
обособената територия, т.е. на
територията на един В и К опе-
ратор.

Във връзка с изложеното, це-
ната на водата на територията
на оператора „В и К“ ООД Мон-
тана, която обхваща и община
Вършец, считано от 01.09.2017
г., е определена с Решение №
БП-Ц-14 от 09.08.2017 г. на
КЕВР. Потребителите на во-
доснабдителните и канализаци-
онни услуги заплащат
единствено услугите, които
ползват.

Утвърдените, считано от
01.09.2017 г., цени без ДДС на
водоснабдителните и канализа-
ционни услуги за 2017 г., при-
ети с цитираното решение на
КЕВР и заложени в бизнес-
плана на дружеството са, както
следва:

1.Доставяне вода на потре-
бителите - 1,605 лв./м3

2.Цена за отвеждане на отпа-
дъчни води на потребителите
– 0,227 лв./м3

3.Цена за пречистване на от-
падъчни води на битови и
приравнени към тях потреби-
тели - 0,436 лв./м3

От 2 до 30 септември т. г. в худо-
жествената галерия във Вършец
бе представена изложба живопис
на нашия съгражданин Георги
Антонов. Представени са 27
платна с маслени бои и 10 творби

сух пастел. Изложбата е втора са-
мостоятелна след участието му в
двата последни пленера по случай
празника на курорта, минералната
вода и Балкана и дебюта му през
2014 г. Антонов има две изложби

в София и една заедно с Диана
Антонова в гр. Каварна.

Изложбата бе посетена от граж-
дани и гости на курорта, които
споделиха хубавото настроение и
положителните емоции, с които са
ги заредили картините на Г. Анто-
нов. Гости на града най-много ха-
ресаха „Клисурският манастир“,
местните се заглеждаха в „Тодо-
рини кукли“, „Барата“.

Давид Давидов сподели: „При-
ятно съм изненадан от таланта на
Георги Антонов. Картините са
силно въздействащи.Особено ме
впечатли интересната комбинация
на цветовете, които използва.“

Соня Митова: „ Картините са
прекрасни. Ако имах материал-
ната възможност, с удоволствие
бих закупила няколко от тях.“

Благовест Драгиев: „Възхитен

съм от абстрактните възприятия
на автора и подобрената техника
при изобразяване на пейзажите.
Посетителите на изложбата се из-
казаха мнаго ласкаво за пейзажите
от нашия край. Колегите – худож-
ници проявиха жив интерес към
абстрактните творби „Чергите на
баба“ и „Сезоните“. От творбите
лъха позитивизъм. Желаем му
нови творчески постижения.“

Георги Паунов – Паунец: „Гео-
рги Антонов е един млад худож-
ник, който изгражда своята
модерна живопис на базата на
своето познание, талант и само-
чувствие.

Желанието за изкуство е крите-
рий за културата, за нивото на
осъзнаване на човека. Всеки,
който се занимава с изкуство е об-
речен на изкуството. Живей, за да

правиш изкуство и прави из-
куство, за да живееш.“

Десислава МИХОВА
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С неописуема скръб и дълбока
в душата си горест съобщаваме
на всички в Христа чеда от Бо-
госпасаемата Видинска епархия,
че нашият обичан и мил душе-
попечител – пастир Богопроиз-
веден митрополит

† Д О М Е Т И А Н,
днес, 18 септември в 13:10 ч.,

пред обяд предаде Богу дух.
След тридесет години пастир-

ствуване, при най-голяма доб-
лест и безбоязнен пазач на
истината и правдата, с мъдрост
и непрестанно бдение на поста
си, той даде висок пример на
пастирско служение.

О Бозе почившият е роден на
11 ноември 1932 г. в с. Хасовица,
Смолянско. Постриган в мона-
шески чин през 1959 г. в Мъг-
лижкия манастир „Св.
Николай“, а произведен в архие-
рейски сан през 1974 г., с титлата

„Знеполски“, а през 1987 г. е из-
бран за титулярен митрополит
на Видинска епархия.

Бог да всели душата му в
своите селения и да помене
състраданията болките и трудо-
вете му за светата ни църква.

От Видинска света митрополия

In memoriam

СКРЪБНО ИЗВЕСТИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НОВА ИЗЛОЖБА НА ГЕОРГИ АНТОНОВ В ГРАДСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

Театрална формация „Медека“
към НЧ „Христо Ботев – 1900“ –
гр. Вършец“ представи пред жи-
телите и гостите на града най-но-
вата си постановка – „Френски
меден месец" от Джони Морти-
мър и Брайън Кук.

В ролите видяхме любимците
на вършечката публика: Калин
Замфиров, Даниела Лилова, Ве-
нислава Замфирова, Георги Ни-
колов и Латинка Петрова. Ново
попълнение е Петя Горанова, за
която ролята в тази постановка бе
дебют на театралната сцена.

Звук : Благовест Драгиев, ху-
дожник-изпълнител: Младен Да-
видов.

Гост-режисьори: Борислав Бо-
рисов и Цветелина Горкиева от
Враца, които вече няколко години
успешно работят със самодей-
ните театрални дарования на

Вършец.
Пиесата "Френски меден

месец“ е позната на вършечката
публика от преди 7 години със за-
главието „Когато котката я няма“,
когато се изпълнява от самодей-
ците към тогавашната театрална
трупа (част от които играят в
„Медека“) и е поставена от гос-
туващ режисьор от Монтана.

Това е захласваща комедия, в
която неволите на две семейства
се превръщат в повод за поре-
дица от трагикомични събития.
Брачният живот никога не е бил
лесен, но за сметка на това се
оказва доста смешен. Видяхме
една комедия на ситуациите, в
която недоразуменията между
съпруг, съпруга и любовница
водят до комични и непредви-
дими ситуации с изненадващ
финал.

Театрална формация "Медека"
за пореден път ни зашемети със
своята искрена игра. Ролите бяха
идеално подбрани за типажите,
които нашите съграждани пре-
създадоха и бяха изпълнени от
перфектно от тях.

Младият Георги Николов в ро-
лята на Джордж (една от глав-
ните роли) през цялото време
разсмиваше зрителите до сълзи,
играта му бе много естествена и
непринудена, изненада ни при-
ятно със своя артистичен талант
и получи заслуженото възхище-
ние и аплодисменти на цялата
публика

На финала на премиерата Теат-
рална формация „Медека“ по-
лучи поздравления и цветя лично
от кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров, от председателя на
клуб „Чинарите“ Савка Серафи-
мова, от председателя на На-
родно читалище “Христо Ботев -
1900” Алекси Алексов, от при-
ятели и почитатели.

Датата на премиерата не е из-
брана случайно. Ръководителят
на театрална формация „Медека“
Даниела Лилова обяви, че спек-
такълът е подарък към всички
жители на Вършец, по случай 53
години от обявяването му за град.
Селището получава новия си ста-
тут с указ № 546 на Президиума
на Народното събрание на Репуб-
лика България, издаден на 11
септември 1964 г.

Евелина ГЕОРГИЕВА

С ТЕАТРАЛНА ПРЕМИЕРА ОТБЕЛЯЗАХА ГОДИШНИНАТА
ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ВЪРШЕЦ ЗА ГРАД
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