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22 декември от 18.00 ч. в големия
салон на НЧ “Христо Ботев 1900” –
Коледен благотворителен концерт с
участието на ученици от СУ "Иван
Вазов" гр. Вършец;

23 декември от 18.00 ч. в спортна
зала «Вършец” – Общоградски коле-

ден концерт с участието на самодейни
колективи от общината, под патро-
нажа на кмета на община Вършец
инж. Иван Лазаров;

25 декември от 16.00 ч. в големия
салон на НЧ "Христо Ботев 1900" –
Рождественски концерт на Българска

евангелска църква - Вършец;

1 януари от 00.30 ч. - Народно весе-
лие и посрещане на Новата година на
Централния градски площад, с учас-
тието на Духов оркестър "Вършец" –
празнична заря, безплатно вино и но-
вогодишна баница с късмети.

П Р О Г Р А М А
НА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ МЕРОПРИЯТИЯ В ГРАД ВЪРШЕЦ

Възлюбени в Господа братя и сестри,
членове на Светата ни Православна

Църква и чеда на скъпата ни Родина –
Майка България,

Честито Рождество Христово!

Отново сме преизпълнени със сияйна
радост от небесното благовестие на ан-
гелските сили: „Слава във висините
Богу, и на земята мир, между чове-
ците благоволение!” /Лук. 2:14/.
Всички заедно отбелязваме великото
събитие в световната история - Рож-
деството на Господа наш Иисус Хрис-
тос, Сина Божий, Който прие човешки
образ, та в това естество да спаси чове-
чеството от робството на врага и осъж-
дането на вечна смърт.

Провиденото велико тайнство от ста-
розаветния пророк Исаия: „ето, Деви-
цата ще зачене в утробата си и ще
роди Син, и ще му нарекат името Ема-
нуил”, което ще рече: С нас е Бог”
/Мат. 1:23/ се изпълни. Дългоочаква-
ният от множество поколения Месия се
роди, за да отстъпи мракът от света, да
повали гордостта, омразата да обезсили
и безверието да съкруши.

Роди се Христос! Родилият се Богом-
ладенец донесе мир, любов, истинност
и справедливост в света! Роди се Спа-
сителят на човешкия род! Няма я вече
бездната, която по-рано отделяше чо-

века от Бога и небето, греховете на чо-
вечеството са изкупени от Христос, и
всички ние имаме открит достъп към
престола на благодатта Божия
/Евр.4:16/.

И тъй, братя и сестри, нека в този дъл-
гоочакван, изпълнен с благодат, радос-
тен и спасителен за цялото
човечеството ден да хвалиме Господа,
всички и да Го прославяме; защото Не-
говата милост към нас е велика /Пс.
116/. Нека да Го славим и хвалим за
всичко, както направиха и пастирите,
които последваха чудната звезда в ти-
хата и свята Рождественска нощ, която
ги отведе във витлеемската пещера.
Нека да носим в сърцата си родилия се
Младенец-Предвеченя Бог, да слушаме
и изпълняваме Господните слова, които
са пълни с благодат, защото това е вер-
ният път за духовно съвършенство и
прозрение за истината, която ни прави
свободни. Нека през настъпващата
Нова година, виждайки и чувствайки
великата Божия любов към нас, да
бъдем преизпълнени с християнски
добродетели – вяра, надежда и любов,
да бъдем по-добротворни, да бъдем
единни. Нека и с усърдие да се трудим
на благо народа и на пользу Церкви и
Отечества.

С отеческа обич честитя на любез-
ните читатели на вестник „Вършец “
светлото Рождество Христово и Новата
2017 година!

Молитствам от родилия се Богомла-
денец да дарува мир, здраве, спасение и
във всичко преуспяване на всички
наши чеда, живеещи в Родината ни и
онези, които са извън нейните предели!

На многая и благая лета!
Честито Рождество Христово!
Честита 2017 година!

С благословение и неизменна обич в
Господа,

+ ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ
ДОМЕТИАН

РРООЖЖДДЕЕССТТВВЕЕННССККИИ  ББЛЛААГГООССЛЛООВВ

Началото на месец декември се пре-
върна в низ от празнични събития за
ученическия клуб „Добротворци“ към
СУ „Иван Вазов“ – гр. Вършец. В очак-
ване на коледните чудеса, всеки от нас
се старае да бъде по-добър, по-чове-
чен, по-съпричастен. Последният
месец от годината е времето за равно-
сметка и размисъл, за добри думи и
мисли, мъдри изводи и благородни
постъпки и планове за бъдещето. Нес-
лучайно декември е и месецът на доб-
роволчеството.

На 01.12.2016 г. бяхме поканени в
Централен военен клуб - София на
тържествена церемония по връчване
на наградите за „Доброволческа ини-
циатива 2016“. Конкурсът се органи-
зира от НАРД и Фондация „Лале“.
Номинацията на училищния ни клуб
беше оценка за цялостната ни работа
през годината и получихме грамота за
инициативите си от г-н Росен Плевне-
лиев - президент на Република Бълга-
рия.
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Гласът на децата

НИЕ, ДОБРОТВОРЦИТЕ
НА СУ „ИВАН ВАЗОВ“

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖ-
ДАНИ,

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ И
ГОСТИ НА ОБЩИНА ВЪР-
ШЕЦ,

В очакване сме на най-светлите
и обичани празници - Коледа и
Нова година. Те са едно посла-
ние към нас, което ни напомня,
че непрекъснато трябва да тво-
рим добро, за да се чувстваме
удовлетворени и спокойни. 

Всяка Коледа е неповторима. Защото тогава се ражда Но-
вото, изгрява Вярата. В тези празнични дни отново благо-
дарим и притаяваме дъх в очакване на чудото. Вярваме, че
ще го има. И го очакваме.

Отиващата си 2016 година бе успешна за община Вършец.
Тя бе година на стартиране на нови проекти и инициативи,
на видими резултати, които промениха облика на общината
и самочувствието на нейните жители. 

Успешно се справихме с редица трудности. Работихме
усилено за спечелване на проекти и привличане на средства
от европейски програми. Предстои ни много работа, пред-
стои ни нова, изпълнена с още по-големи предизвикател-
ства 2017 г. 

Благодаря на всички, които през отиващата си година до-
принесоха за просперитета на общината и се надявам, че и
през следващата година ще успеем да сбъднем значителна
част от надеждите си за честити дни.

Убеден съм, че със съвместните ни усилия ще издържим
всички изпитания, ще направим община Вършец по-ком-
фортна, уютна, красива и благоустроена. Вършец прите-
жава  потенциал за развитие, защото тук живеят
трудолюбиви, талантливи и целеустремени хора. 

С надеждата за по-добри дни и с пожелания за здраве,
щастие, благополучие и изпълнени мечти честитя на Вас,
на Вашите семейства и близки  Новата 2017 година. 

Нека тя Ви донесе повече успехи, да сбъдне повече жела-
ния! Да бъде наситена с ярки и добри събития!

Желая от сърце на всички приятели на община Вършец
Новата година да бъде мирна, благодатна, изпълнена с
много радост и сполука!

ЩАСТЛИВИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗ-
НИЦИ!

МИРНА И ЧЕСТИТА НОВА 2017 ГОДИНА!

инж. ИВАН ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец

СКЪПИ ЖИТЕЛИ НА ОБ-
ЩИНА ВЪРШЕЦ,

По традиция се обръщам към Вас
в навечерието на Рождество Хрис-
тово и настъпващата 2017 – та го-
дина. 

Различна е бързината, с която от-
минават дните ни. За едно дете,
което с нетърпение очаква следва-
щия празник, а той все не идва и не
идва, минава по един начин. За въз-
растните, погълнати от радости и
тревоги, работа и отговорности,

минава по друг начин. Колкото повече порастваме, толкова по-
бързо минава времето и докато се усетим, на прага ни е Новата
година – отново и отново.

И сега, когато поглеждаме назад към отминаващата година,
можем да кажем, че това бе една година, изпълнена с трудности
в политически, икономически и международен план. Въпреки
трудностите, работихме за по-добро развитие и по-добър живот
на жителите на общината. Дадохме началото на нови проекти,
които да повишат потенциала и донесат нови възможности. Да
направят града по-интересна и привлекателна туристическа дес-
тинация. 

Силата на едно село, на един град, на една община, на една
цяла държава, това са хората, които живеят в това населено
място. Затова не трябва да губим време. Всеки ден е една нова
възможност и е важно тя да бъде ползвана. Защото успехът на
всеки от нас е успех за Вършец. Стената на успеха може да се из-
гради само тогава, когато всяка година, всеки ден, всеки от нас
добавя нов камък към вече положените.

Коледа е времето, когато трябва да забавим темпото, да пог-
леднем в душите си, да чувстваме повече, да бъдем по-скромни,
по-човечни. Да обичаме и да правим добро. Защото Коледа е
празникът на доброто в човека – на подадената ръка и милата
дума. А какво по-хубаво, ако Коледа може да продължи цяла го-
дина.

В духа на предстоящите празници, пожелавам на всички млади
хора да се учат, да успяват, да намерят и заслужат своето място
в обществото и то да се гордее с тях.

За всички, които работят и се развиват, нека преуспяват в
своята професия.

На всички възрастни хора, на които всички ние дължим много,
аз искам да изразя своята благодарност и да пожелая здраве и
спокойни дни. 

Пожелавам на всеки един от Вас здраве, благоденствие и успех!
Нека във всеки дом има радост, топлина и любов!

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
ЧЕСТИТА НОВА 2017 ГОДИНА!
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

инж. Анатоли ДИМИТРОВ
Председател на Общиснки съвет Вършец

С президента на България Росен ПлевнелиевС президента на България Росен Плевнелиев

Снежен ВършецСнежен Вършец



ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Проект № BG05MPOP001-2.002-0290-C01

„Подкрепа за независим живот в община Вършец” 

На 14.12.2016 г. в конферентната зала на
хотел „Съни гардън” – гр. Вършец 

се проведе пресконференция за представя-
нето на проект BG05MPOP001-2.002-0290-
C01 „Подкрепа за независим живот в
община Вършец”. 

Проектът е финансиран по Оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси"
(ОПРЧР) 2014-2020 г., съфинансирана от Ев-
ропейския съюз (ЕС) чрез Европейския со-
циален фонд (ЕСФ), приоритетна ос 2:
„Намаляване  на  бедността и насърчаване на
социалното включване”, Инвестиционен
приоритет № 3: ”Повишаване на достъпа до
услуги, които са на достъпна цена, устой-
чиви и висококачествени, включително
здравни и социални услуги от общ интерес”.

Основната цел на проекта е осигуряване на
подкрепа за социално включване на уязвими
групи, чрез прилагане на интегриран модел
за развитие на социалните услуги в об-
щността.

В рамките на проекта ще бъде създадена
нова устойчива социална услуга "Център за
почасово предоставяне на услуги за соци-
ално включване в общността или в домашна
среда" за хора с увреждания и хора над 65 г.
с ограничения или в невъзможност за само-
обслужване на територията на община Вър-
шец. Ще бъде осигурена трудова заетост,
свързана с функционирането на новата со-
циална услуга, като бъдат назначени 40 до-
машни помощници и 2 щатни бройки
медицински персонал, които ще обслужват
80 потребители. Предвижда се и превенция
на риска от институционализация на хората
с увреждания и хора над 65 г. в невъзмож-
ност за самообслужване на територията на
община Вършец. Новосъздаденият Център
ще предоставя  качествени интегрирани ус-
луги чрез подбор, обучение, супервизия и
оказване на методическа подкрепа на персо-
нала.

На пресконференцията бе представен

екипа за управление на проекта.
Общата стойност на проекта е 499 896,60

лева. Продължителността му е  22 месеца, от
които за предоставяне на социалната услуга
са предвидени 19 месеца.

Евелина ГЕОРГИЕВА
Този документ е създаден по Проект №

BG05MPOP001-2.002-0290-C01 „Подкрепа за не-
зависим живот в община Вършец”.  Проектът се
осъществява по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинанси-
рана от Европейския съюз чрез Европейския со-
циален фонд.

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ
„ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ“

Община Вършец стартира изпълнението
като водещ партньор в партньорски инвести-
ционен проект, финансиран от Програмата за
трансгранично сътрудничество по Интеррег
- Инструмент за предприсъединителна
помощ България–Сърбия, Бюджетна линия
№ CCI 2014TC16I5CB007, приоритетна ос
„Туризъм”. От общо 382  проекта, подадени
по схемата към 18.01.2016 г., финансиране
получиха 37 проекта.

Договор № РД-02-29-262/22.11.2016 г. за
проект с референтен номер
2014TC16I5CB007.1.11.143 и наименование
„Рекреативните и спортни обекти като ту-
ристически потенциал за региона” (Rec-

reative and sports sites as tourist potential of the
region), беше връчен на зам.-кмета на община
Вършец г-н Петър Стефанов на официална
церемония в Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, гр. София. 

Два партньора от двете страни на границата
съвместно разработиха и съвместно ще из-
пълняват проекта: Община Вършец, Репуб-
лика България  и Спортен център - Пирот,
Република Сърбия.

Общата цел на проекта е да допринесе за
балансираното устойчиво развитие на тран-
сграничния район Вършец-Пирот не само
чрез използване на съществуващия туристи-
чески потенциал, но и чрез изграждане на

нови туристически обекти, което ще повлияе
положително на  икономическия растеж на
регионално ниво.

Основните дейности по проекта са: 
• Реализиране  на атракционен „въжен

парк” в град Вършец;
• Реализиране на рекреативни и спортни

обекти в град Вършец, а именно: две мо-
дерни детски площадки, две фитнес пло-
щадки на открито и една скейтборд
площадка на открито;

• Изграждане на увеселителен „адреналин”
парк в град Пирот; ;

• Разработване на стратегически план за
подобряване предлагането на спортен тури-
зъм за трансграничния регион Вършец-
Пирот;

• Организиране на партньорски форум и
обмен на участниците по проекта;

• Семинари и изграждане на капацитет;
• Популяризиране на дейностите по про-

екта и оценка на резултатите. 
Общата стойност на проекта за безвъз-

мездна финансова помощ е 588460,10 евро,
като бюджетът на община Вършец е
287093,73 евро. Договорът е със срок за из-
пълнение 18 месеца.

Таня ПЕТРОВА
Този документ е създаден по Проект №

2014TC16I5CB007.1.11.143,  Договор No РД-02-29-
262/22.11.2016 

Проектът е  съфинансиран от Европейския съюз
чрез Програмата за трансгранично сътрудни-
чество Интеррег - ИПП България –Сърбия
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ОБЩИНА ВЪРШЕЦ – ВОДЕЩ ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТ, ФИ-
НАНСИРАН ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТ-

РУДНИЧЕСТВО ПО ИНТЕРРЕГ – ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ

По случай Деня на християнското семей-
ство, който православната ни църква праз-
нува като Въведение Богородично,
организирахме празничен концерт за жите-

лите на селото.
В него взеха участие младите певци и му-

зиканти от Българска евангелска църква –
гр. Вършец, които с прекрасните изпълне-
ния на християнски песни и музика напъл-
ниха душите на всички присъстващи.

Събитието зарадва зажаднелите за кул-
турни изяви местни жители от малкото бал-
канско селце, които препълниха салона на
кметството.

Божидар ВАСИЛЕВ
Кметски наместник на с. Г. Б. речка

КОНЦЕРТ В СЕЛО ГОРНА
БЕЛА РЕЧКА

Дългогодишната преподавателка по физика
и астрономия в СУ „Иван Вазов“ – гр. Вър-
шец Радка Костадинова бе удостоена със
златен плакет за особен принос в обучението
по физика, във връзка с 60-годишнината от
създаването на Обединения институт за яд-
рени изследвания (ОИЯИ) в Дубна, Русия.

От института наградиха трима български
учители, които популяризират работата и от-
критията на физиците от целия свят там. 

Освен Радка Костадинова,  награди полу-
чиха Красимира Прокофанова - преподава-
тел в НПМГ  "Академик Л. Чакалов" София
и Милка Джиджова- председател на Нацио-
налния ученически екопарламент. Техните

кандидатури са предложени от Съюза на фи-
зиците в България и Агенцията за ядрено ре-
гулиране в София.

Още в началото на далечната 2010 г. Радка
Костадинова получава поздравленията на то-
гавашния директор на института академик
Алексей Сисакян и обещанието му, че ще по-
лучи награда за сайта, който създава заедно
със свои ученици за ОИЯИ - Дубна. За съ-
жаление по- късно през същата година той
почина. 

През 2010 г.  Р. Костадинова организира и
провежда научно кафене във Вършец с д-р
Иванка Равнячка – български физик, рабо-
теща в Дубна, която е и консултант при ин-

тересни изследователски експерименти на
учениците от СУ „Иван Вазов“. 

„С проектите по тези експерименти години
наред печелехме първи, втори и специални
награди в Национални конкурси. Бях изклю-
чително изненадана и поласкана, когато нас-
коро ми се обадиха да ме поканят да си
получа наградата на специална церемония за
отбелязване на 60- годишнината от създава-
нето на ОИЯИ в Големия салон на БАН в гр.
София, която ми бе връчена лично от пред-
седателя на АЯР (Агенция за ядрено регули-
ране) ст.н.с. д-р Лъчезар Костов, в
присъствието на гости от Дубна , от посол-
ството на РФ в България, на български учени
– работили и работещи в Дубна, журна-
листи“,  споделя Костадинова. 

Всяка година АЯР в България изпраща из-
явени български учители на квалификация в
ОИЯИ – Дубна. Радка Костадинова има щас-
тието да участва в такава квалификация през
2009 г. В резултат на натрупаните знания и
създадените контакти, започват дейностите
и усилията й, заедно с нейните ученици от
СУ „Иван Вазов“ за популяризиране на на-
учните открития на българските учени от
Международния институт за ядрени изслед-
вания в Дубна.

Евелина ГЕОРГИЕВА

РАДКА КОСТАДИНОВА ПОЛУЧИ ПЛАКЕТ ЗА
ОСОБЕН ПРИНОС В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА

На Архангеловден  (08.11.2016 г.) за по-
редна година бе отбелязан храмовия празник
на църквата „Св. Архангел Михаил” в село
Спанчевци. По традиция на този ден се раз-
дава курбан за здраве на всички присъст-
ващи, средствата за който бяха осигурени от
жителите на Спанчевци, и питки хляб, да-
рени от кмета на селото Емил Иванов.

Тържествената литургия бе отслужена от
енорийския свещеник отец Михаил. Въ-
преки делничния ден, храмът бе изпълнен
със смирени миряни, дошли да се помолят за
здраве на своите близки. Всички ние заедно
успяваме да запазим традициите в селото
живи.

Катерина ДАВИДОВА

АРХАНГЕЛОВДЕН В СПАНЧЕВЦИ

На 21 ноември членовете на Пенсионерски
клуб „Козница“ отпразнуваха Деня на хрис-
тиянското семейство – Въведение Богоро-
дично.

В домовете на жените от третата възраст
кипеше усилена подготовка за предстоящия
празник. Приготвяха се постни ястия – ба-
ници, кексове, качамак и др., които ще де-
густират присъстващите на събитието.

Празникът започна с приповдигнато наст-
роение и бе открит от председателя на клуба
Цеца Антонова, която поздрави присъства-
щите, като не пропусна и да уважи и юби-
лярката Надежда Станкова, която в този ден
навърши 90 години.

Гост на тържеството беше отец Петко Бал-
джиев, който изнесе беседа за същността и
значението на християнското семейство и
добродетелите, които стоят в основата му.

Фолклорна група „Детелина“ към клуба из-

пълни китка народни песни, с което повиши
настроението на участниците в тържеството.

Мария Димитрова изпълни песента „Бело-
каменна чешма“, като чрез нея отправи спе-
циален поздрав към рожденичката Надежда,
която бе обсипана с много пожелания за
здраве, подаръци и цветя.

Пореден поздрав към всички присъстващи
и юбилярката бе песента „Охридското
езеро“, изпята от Венка Методиева.

Тържеството ни завърши с почерпка, под-
готвена от певиците към клуба, постарали се
да разпределят лакомствата, донесени за
целта от чевръстите баби-кулинарки, а юби-
лярката на свой ред почерпи всички при-
състващи с вкусни торти и напитки.

Празникът ни приключи с нови надежди за
следващи мероприятия на Пенсионерския
клуб „Козница“ - гр. Вършец.

Захаринка НИКОЛОВА

В ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ
„КОЗНИЦА“ ОТБЕЛЯЗАХА ДЕНЯ

НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

На 24 октомври 2016 г. Община Вършец
сключи договори за снегопочистване на
уличната мрежа в населените места на об-
щина Вършец и за снегопочистване и час-
тично опесъчаване на четвъртокласната
пътна мрежа на общината, след проведени
процедури за избор на изпълнител по Закона
за обществените поръчки. 

Снегопочистването на уличната мрежа във

всички населени места от общината ще се
извършва от фирма „Пътно поддържане -
Берковица” ЕООД – гр. Берковица с управи-
тел инж. Иван Иванов. 

Снегопочистването и частичното опесъча-
ване на четвъртокласната пътна мрежа в об-
щината е възложено на „Пътища – М“ ЕООД
– гр. Монтана с управител Тони Петров. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

СНЕГОПОЧИСТВАНЕ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2016-2017 ГОДИНА
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л  № 22
Днес, 30.11.2016 г. (сряда) от 13:30 ч., на основа-

ние 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 взаимодей-
ствието му с общинската администрация за мандата
2015 – 2019 г. се проведе заседание на Общински
съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска
администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва об-
щински съветници.

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

На заседанието присъстваха още: П.Стефанов -
зам.- кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова
– Секретар на община Вършец, А.Тошев-директор
дирекция „СА“, Е. Георгиева-гл. експерт „Инфор-
мационно обслужване“, А. Петров- кмет с. Долно
Озирово, Б. Василев – кметски наместник с.
Г.Б.речка, Е. Иванов – кмет с. Спанчевци, Татяна
Петрова – консултант по европейски проекти 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 Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация
за мандата 2015 – 2019 г. предложи, следните до-
пълнения в дневния ред:

1. Включване на докладна записка с
Вх.№535/18.11.2016 г. под № 8 в дневния ред.

2. Включване на докладна записка с
Вх.№552/29.11.2016 г. под № 9 в дневния ред.

Общият брой точки в дневния ред стават 10.
Гласували: “за”- 13; “против” - 0; “въздържали

се” – 0.

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

записка с Вх.№ 532/18.11.2016г., относно вземане на
решение за провеждане на публичен търг с явно
наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК
на община Вършец за отдаване под наем на недви-
жими имоти частна общинска собственост, пред-
ставляващи земеделски земи с НТП ниви, храсти,
зеленчукови култури, изоставени трайни насажде-
ния, други селскостопански територии, овощни гра-
дини и т.н. находящи се на територията на всички
землища в населените места на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх.№ 533/18.11.2016г. относно писма
вх.№3300-1103/20.10.2016г. и вх.№ 3300-1104 от
20.10.2016г., от община Враца с искане за учредя-
ване право на прокарване и сервитутно право по
реда на чл.193, ал.4 от Закона за устройство на те-
риторията върху недвижими имоти собственост на
община Вършец, находящи се в землищата на с.Чер-
каски, с.Стояново, с.Долно Озирово и с. Спанчевци
за подмяна на съществуващите азбестоциментови
тръби по проект: „Интегриран проект за воден
цикъл на гр. Враца“, „Рехабилитация на стоманен и
реконструкция на съществуващия захранващ азбес-
тоциментов водопровод от яз.Стреченска бара до гр.
Враца.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладни
записки с Вх.№ 536 - 539/18.11.2016 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 об-
щина Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх.№ 534/18.11.2016 г. относно одобряване
на споразумение за партньорство, във връзка с про-
ект: „ Промяна към успех – мисия възможна“ с ре-
гистрационен номер BG05М2ОР001-3.002-410 по
процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-
3.002 „Образователна интеграция на учениците от
етническите малцинства и/или търсещи или полу-
чили международна закрила“ по ОП „Наука и об-
разование за интегриран растеж“ 2014-2020г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх.№ 546/24.11.2016 г. относно предста-
вителство в МБАЛ “Д-р Стамен Илиев“ АД гр.Мон-
тана.

Докладва: инж.Анатоли Димитров – Председа-
тел на ОбС-Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по докладна
записка с Вх.№548/24.11.2016г. относно покана с
Вх.№527/15.11.2016г. за свикване на Общо събра-
ние на съдружниците на „Вършец –Негован“ООД

Докладва: инж.Анатоли Димитров – Председа-
тел на ОбС-Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх.№ 547/24.11.2016 г. относно молби за
отпускане на финансова помощ.

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК
по АОНУОРСГПБК

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх.№535/18.11.2016г. относно Вземане на
решение за внасяне на предложение в Министер-
ския съвет за отпускане на персонални пенсии по
реда на чл.92 от КСО на малолетните деца Лалка
Сергеева Симеонова и Александър Сергеев Борисов
и двете от гр.Вършец, ул.“Четвърта“ № 5.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх.№552/29.11.2016г. относно разглеж-
дане на писмо вх. № 0400-78/27.10.2016 г., от За-
местник-министъра на здравеопазването и писмо
изх. № 1296/27.10.2016 г., от Директора на ЦСМП-
Монтана за вземане на решения от Общински съвет
– Вършец, за учредяване право на ползване и право
на строеж за срок от 10 г. за сградния фонд, който
ползва Филиала на центъра за спешна медицинска
помощ гр. Вършец, във връзка с реализиране на
проект, финансиран по Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж“ 2014 -2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

10. Изказвания, питания, становища и предложе-
ния на гражданите.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за органи-
зацията и дейността на общински съвет – Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с общин-
ската администрация за мандата 2015 – 2019 г.,
дневния ред бе приет:

Гласували: “за”- 13; “против” - 0; “въздържали
се” – 0.

Общински съвет – Вършец прие следните реше-
ния:

РЕШЕНИЕ №333
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 14,

ал. 1 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл. 13, ал. 1 и чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПУ-
РОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ус-
ловията и реда за провеждане на търгове и конкурси
/НУРПТК/ на община Вършец взема решение за
провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на недвижими имоти частна об-
щинска собственост на община Вършец представ-
ляващи земеделски земи с НТП ниви, храсти,
зеленчукови култури, изоставени трайни насажде-
ния, други селскостопански територии, овощни гра-
дини и т.н., описани по землища, както следва:

- Землище гр.Вършец– 45 бр. имота описани в
приложение № 1 към докладната.

- Землище с.Спанчевци – 115 бр.имота описани в
приложение № 2 към докладната.

- Землище с.Драганица – 78 бр. имота описани в
приложение № 3 към докладната.

- Землище с.Черкаски – 88 бр. имота описани в
приложение № 4 към докладната.

- Землище с.Стояново – 33 бр. имота описани в
приложение № 5 към докладна.

- Землище с.Д. Озирово – 172 бр.имота описани в
приложение № 6 към докладната.

- Землище с.Г. Озирово – 311 бр.имота описани в
приложение № 7 към докладната.

- Землище с.Д. Б. Речка – 125 бр.имота описани в
приложение № 8 към докладната.

- Землище с.Г. Б. Речка – 16 бр. имота описани в
приложение № 9 към докладната.

2. Определя първоначални годишни наемни цени,
както следва:

- 8 лева. /осем/ за 1 /един/ декар за поземлените
имоти с НТП храсти, зеленчукови култури, изоста-
вени трайни насаждения, други селскостопански те-
ритории, овощни градини и т.н..

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

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите
имоти подробно описани в т.1 от решението – 5
//пет/ стопански години.

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

5. Определя депозит за участие в търга, както
следва:

- за имоти с площ до 20 дка. - 50 лв. за всеки зе-
меделски имот по отделно;

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

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

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

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първо-
началната годишна тръжна наемна цена на съответ-
ния недвижим имот за които участва съответния
участник в търга.

7. Цена на тръжната документация 50 лв. /петде-
сет лева/.

8. Дължимият годишен наем се заплаща от наема-
телите за първата година от договора при подписва-
нето му, а за останалите години падежът за плащане
на дължимия наем е датата на подписания договор.

9. Задължава Кмета на община Вършец да орга-
низира и проведе търга по реда на Глава втора “Тър-
гове” от Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община Вър-
шец и да сключи договор/и за отдаване под наем на
земеделските земи със спечелилите търга участ-
ници.

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

РЕШЕНИЕ №334
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 193, ал. 4 от Закона за уст-
ройство на територията /ЗУТ/, реши: Учредява в
полза на Oбщина Враца със седалище и адрес на уп-
равление, гр.Враца 3000, община Враца, област
Враца, ул.»Стефанаки Савов» № 6, ЕИК 000193115,
безвъзмездно и безсрочно право на прокарване на
инженерна инфраструктура представляваща трасе
на водопровод за подмяна на съществуващите аз-
бестоциментови тръби за реализация на проект:
„Интегриран проект за воден цикъл на гр.Враца“,
„Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съ-
ществуващия захранващ азбестоциментов водопро-
вод от яз.Среченска бара до гр.Враца“, през
поземлени имоти собственост на община Вършец,
представляващи земеделски земи, полски пътища и
дървопроизводителни горски площи /гори/, нахо-
дящи се в землищата на с. Черкаски, с. Стояново, с.
Долно Озирово и с. Спанчевци, община Вършец
описани, както следва:

Землище с.Черкаски
1. Поземлен имот № 000752 по КВС на землището

на с.Черкаски с НТП „Територии, използвани за
други трайни насаждения“, с площ с ограничение
ползването 3.570 дка.

2. Поземлен имот № 037011 по КВС на землището
на с.Черкаски с НТП „Пасища, мери“, с площ с ог-
раничение ползването 0.016 дка.

3. Поземлен имот № 217027 по КВС на землището
на с.Черкаски с НТП „Пасища, мери“, с площ с ог-
раничение ползването 0.221 дка.

4. Поземлен имот № 217035 по КВС на землището
на с.Черкаски с НТП „Естествени ливади“, с площ
с ограничение ползването 2.400 дка.

5. Поземлен имот № 217040 по КВС на землището
на с.Черкаски с НТП „Естествени ливади“, с площ
с ограничение ползването 0.426 дка.

6. Поземлен имот № 217043 по КВС на землището
на с.Черкаски с НТП „Естествени ливади“, с площ
с ограничение ползването 0.118 дка

7. Поземлен имот № 217059 по КВС на землището
на с.Черкаски с НТП „Естествени ливади“, с площ
с ограничение ползването 3.950 дка.

8.Поземлен имот № 312070 по КВС на землището
на с.Черкаски с НТП „Дървопроизводителни горски
площи“, с площ с ограничение ползването 1.535
дка.

9.Поземлен имот № 313197 по КВС на землището
на с.Черкаски с НТП „Дървопроизводителни горски
площи“, с площ с ограничение ползването 0.004
дка.

Землище с.Стояново
1. Поземлен имот № 000053 по КВС на землището

на с.Стояново с НТП „Полски пътища“, с площ с ог-
раничение ползването 0.041 дка.

2. Поземлен имот № 000055 по КВС на землището
на с.Стояново с НТП „Полски пътища“, с площ с ог-
раничение ползването 0.057 дка.

3. Поземлен имот № 000146 по КВС на землището
на с.Стояново с НТП „Пасища, мери“, с площ с ог-
раничение ползването 0.042 дка.

4. Поземлен имот № 000238 по КВС на землището
на с.Стояново с НТП „Полски пътища“, с площ с ог-

раничение ползването 0.023 дка.
5. Поземлен имот № 014064 по КВС на землището

на с.Стояново с НТП „Пасища, мери“, с площ с ог-
раничение ползването 0.476 дка.

6. Поземлен имот № 047036 по КВС на землището
на с.Стояново с НТП „Естествени ливади“, с площ
с ограничение ползването 0.109 дка.

7. Поземлен имот № 047055 по КВС на землището
на с.Стояново с НТП „Естествени ливади“, с площ
с ограничение ползването 0.076 дка.

8. Поземлен имот № 047069 по КВС на землището
на с.Стояново с НТП „Естествени ливади“, с площ
с ограничение ползването 0.198 дка.

9. Поземлен имот № 047073 по КВС на землището
на с.Стояново с НТП „Естествени ливади“, с площ
с ограничение ползването 0.402 дка.

10. Поземлен имот № 047079 по КВС на земли-
щето на с.Стояново с НТП „Ниви/орна земя/“, с
площ с ограничение ползването 0.122 дка.

11. Поземлен имот № 047088 по КВС на земли-
щето на с.Стояново с НТП „Естествени ливади“, с
площ с ограничение ползването 0.199 дка.

12. Поземлен имот № 048030 по КВС на земли-
щето на с.Стояново с НТП „Пасища, мери“, с площ
с ограничение ползването 0.025 дка.

13. Поземлен имот № 053004 по КВС на земли-
щето на с.Стояново с НТП „Ниви/орна земя/“, с
площ с ограничение ползването 0.357 дка.

14. Поземлен имот № 053015 по КВС на земли-
щето на с.Стояново с НТП „Лозови насаждения/не-
терасирани/“, с площ с ограничение ползването
1.828 дка.

Землище с.Долно Озирово
1. Поземлен имот № 000004 по КВС на землището

на с.Долно Озирово с НТП „Полски пътища“, с
площ с ограничение ползването 0.025 дка.

2. Поземлен имот № 011001 по КВС на землището
на с.Долно Озирово с НТП „Пасища, мери“, с площ
с ограничение ползването 0.273 дка.

3. Поземлен имот № 012003 по КВС на землището
на с.Долно Озирово с НТП „Храсти“, с площ с ог-
раничение ползването 0.015 дка.

4. Поземлен имот № 043012 по КВС на землището
на с.Долно Озирово с НТП „Лозови насаждения/не-
терасирани/“, с площ с ограничение ползването
0.181 дка.

5. Поземлен имот № 043293 по КВС на землището
на с.Долно Озирово с НТП „Лозови насаждения/не-
терасирани/“, с площ с ограничение ползването
0.360 дка.

6. Поземлен имот № 043294 по КВС на землището
на с.Долно Озирово с НТП „Пасища, мери“, с площ
с ограничение ползването 1.236 дка.

Землище с. Спанчевци – общинска публична
собственост

1. Поземлен имот № 000033 по КВС на землището
на с.Спанчевци с НТП „Полски пътища“, с площ с
ограничение ползването 0.012 дка.

2. Поземлен имот № 000036 по КВС на землището
на с.Спанчевци с НТП „Полски пътища“, с площ с
ограничение ползването 0.034 дка.

3. Поземлен имот № 045055 по КВС на землището
на с.Спанчевци с НТП „Пасища, мери“, с площ с ог-
раничение ползването 1.486 дка.

Землище с. Спанчевци – общинска частна
собственост

1. Поземлен имот № 041014 по КВС на землището
на с.Спанчевци с НТП „Естествени ливади“, с площ
с ограничение ползването 0.428 дка.

2. Поземлен имот № 041021 по КВС на землището
на с.Спанчевци с НТП „Естествени ливади“, с площ
с ограничение ползването 0.541 дка.

3. Поземлен имот № 041022 по КВС на землището
на с.Спанчевци с НТП „Естествени ливади“, с площ
с ограничение ползването 1.009 дка.

4. Поземлен имот № 042040 по КВС на землището
на с.Спанчевци с НТП „Естествени ливади“, с площ
с ограничение ползването 0.565 дка.

5. Поземлен имот № 045007 по КВС на землището
на с.Спанчевци с НТП „Използвани естествени ли-
вади“, с площ с ограничение ползването 1.773 дка.

6. Поземлен имот № 045008 по КВС на землището
на с.Спанчевци с НТП „Пасища, мери“, с площ с ог-
раничение ползването 1.792 дка.

7. Поземлен имот № 045058 по КВС на землището
на с.Спанчевци с НТП „Пасища, мери“, с площ с ог-
раничение ползването 1.429 дка.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров,
Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова,
И.Цветанов, А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” –
няма;
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РЕШЕНИЕ №335
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 на-
следниците на Драгия Антонов Драгиев, следните
имоти:

Ливада с идентификатор 112034, ЕКАТТЕ 23073, с
площ от 4.000 дка, находяща се в местността “Радов
дел“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище
с. Драганица, съгласно скица – проект №
Ф01123/18.10.2016 г.;

Ливада с идентификатор 112036, ЕКАТТЕ 23073, с
площ от 3.000 дка, находяща се в местността “Радов
дел“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище
с. Драганица, съгласно скица – проект №
Ф01124/18.10.2016 г.;

Ливада с идентификатор 112037, ЕКАТТЕ 23073, с
площ от 2.000 дка, находяща се в местността “Радов
дел“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище
с. Драганица, съгласно скица – проект №
Ф01125/18.10.2016 г.;

Ливада с идентификатор 112038, ЕКАТТЕ 23073, с
площ от 2.000 дка, находяща се в местността “Радов
дел“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище
с. Драганица, съгласно скица – проект №
Ф01126/18.10.2016 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, реше-
нието може да се обжалва пред Районния съд − гр.
Берковица по реда на Административно процесуал-
ния 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 заяви-
теля и служебно на Общинска служба по „Земеделие“
гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров, Б.Хрис-
тов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов,
А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “про-
тив” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №336
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 на-
следниците на Филип Цветанов Маринов, следните
имоти:

1.1 Ливада с идентификатор 113041, ЕКАТТЕ
23073, с площ от 2.000 дка, находяща се в местността
“Тутьовица“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище с. Драганица, съгласно скица – проект №
Ф01119/17.10.2016 г.;

1.2. Ливада с идентификатор 113039, ЕКАТТЕ
23073, с площ от 2.000 дка, находяща се в местността
“Тутьовица“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище с. Драганица, съгласно скица – проект №
Ф01120/17.10.2016 г.;

1.3. Ливада с идентификатор 000306, ЕКАТТЕ
23073, с площ от 1.000 дка, находяща се в местността
“Монтин дел“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище с. Драганица, съгласно скица – проект №
Ф01121/17.10.2016 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, реше-
нието може да се обжалва пред Районния съд − гр.
Берковица по реда на Административно процесуал-
ния 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 заяви-
теля и служебно на Общинска служба по „Земеделие“
гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров, Б.Хрис-
тов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов,
А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “про-
тив” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №337
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 на-
следниците на Цветана Първанова Иванова след-
ния имот:

1.1. Ливада с идентификатор 046037, ЕКАТТЕ
69537, с площ от 5.000 дка, находяща се в местността
“Красаджико“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище с. Стояново, съгласно скица – проект №
Ф00544/17.10.2016 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, реше-
нието може да се обжалва пред Районния съд − гр.
Берковица по реда на Административно процесуал-
ния 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 заяви-
теля и служебно на Общинска служба по „Земеделие“
гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров, Б.Хрис-
тов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов,
А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “про-
тив” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №338
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 на-
следниците на Трендафил Томов Кобилярски, след-
ните имоти:

1.1. Ливада с идентификатор 179026, ЕКАТТЕ
23073, с площ от 4.800 дка, находяща се в местността
“Стоянов ръд“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище с. Драганица, съгласно скица – проект №
Ф01127/18.10.2016 г.;

1.2. Пасище, мера с идентификатор 175011,
ЕКАТТЕ 23073, с площ от 8.000 дка, находяща се в
местността “Драгошийница“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище с. Драганица, съгласно
скица – проект № Ф01128/18.10.2016 г.;

1.3. Ливада с идентификатор 174041, ЕКАТТЕ
23073, с площ от 4.500 дка, находяща се в местността
“Драгошийница“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище с. Драганица, съгласно скица – проект
№ Ф01129/18.10.2016 г.;

1.4. Ливада с идентификатор 173019, ЕКАТТЕ
23073, с площ от 5.000 дка, находяща се в местността
“Драгошийница“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище с. Драганица, съгласно скица – проект
№ Ф01130/18.10.2016 г.;

1.5. Ливада с идентификатор 173018, ЕКАТТЕ
23073, с площ от 4.000 дка, находяща се в местността
“Драгошийница“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище с. Драганица, съгласно скица – проект
№ Ф01131/18.10.2016 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, реше-
нието може да се обжалва пред Районния съд − гр.
Берковица по реда на Административно процесуал-
ния 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 заяви-
теля и служебно на Общинска служба по „Земеделие“
гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров, Б.Хрис-
тов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов,
А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “про-
тив” – няма;“въздържали се” – няма;

Промяна на кворума. Излиза О. Яничкова. При-
състват 12 общински съветници.

РЕШЕНИЕ №339
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, т.23

от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, отлага за следващо заседание вземане
на решение по Докладна записка Вх.№
534/18.11.2016 г. относно одобряване на споразуме-
ние за партньорство, във връзка с проект: „ Промяна
към успех – мисия възможна“ с регистрационен
номер BG05М2ОР001-3.002-410 по процедура за
подбор на проекти BG05M2OP001-3.002 „Образова-
телна интеграция на учениците от етническите мал-
цинства и/или търсещи или получили международна
закрила“ по ОП „Наука и образование за интегриран
растеж“ 2014-2020г.

Гласували поименно: “за” 8 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров, В.Маринов,
И.Андров, И.Цветанов и С.Сълков “против” –
няма;“въздържали се” – 4 - Б.Христов, А.Коцина,
Г.Иванов, Г.Найденов;

Промяна на кворума. Влиза О. Яничкова. При-
състват 13 общински съветници.

РЕШЕНИЕ №340
Общински съвет-Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.6,ал.1,т.9 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с об-
щинска администрация за мандата 2015-2019г. и
чл.12,ал.1 и чл.33 от Наредба за упражняване правата
върху общинската част от капитала на търговските

дружества с общинско участие, за участието на Об-
щината в граждански дружества и сдружения с нес-
топанска цел взема следното решение:

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

2. Определя и упълномощава г-жа Антоанета Ива-
нова Коцина, да представлява Община Вършец на из-
вънредното общо събрание на акционерите на
дружество с Общинско участие МБАЛ „Д-р Стамен
Илиев“ АД гр.Монтана, което ще се проведе на

15.12.2016г. в 11:00часа в административната сграда
на болницата, гр. Монтана, ул.“Сирма войвода“№4,
включително от името на Община Вършец да израз-
ява становища по свикването и провеждането на из-
вънредното 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 Ста-
мен Илиев“ АД гр.Монтана.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров, Б.Хрис-
тов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов,
А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “про-
тив” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №341
Общински съвет Вършец на основание с чл.21, ал.1,

т.9 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1, т.9 от Правилника за Ор-
ганизацията и дейността на Общински съвет Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация за мандата 2015-2019 и
чл.12, ал.1 от Наредба за упражняване правата върху
общинската част от капитала на търговските дру-
жества с общинско участие, за участието на Общи-
ната в граждански дружества и в сдружения с
нестопанска цел и във връзка с текуща съдебна про-
цедура между Община Вършец и ‘Вършец Него-
ван”ООД, не избира и не упълномощава
представител в Общото събрание на “Вършец Него-
ван”ООД, свикано за 01.12.2016 година.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров, Б.Хрис-
тов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” – 1- Г.Най-
денов;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №342
На основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, от-

пуска от собствения си Бюджет 2016 година параг-
раф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от
200 (двеста) лева на Надежда Алипиева Лазарова.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров, Б.Хрис-
тов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов,
А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “про-
тив” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №343
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, от-

пуска от собствения си Бюджет 2016 година параг-
раф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от
500 (петстотин) лева на Георги Митрофанов Яначков.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров, Б.Хрис-
тов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов,
А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “про-
тив” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №344
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал.1, т.23 от ЗМСМА взема решение за внасяне на
предложение в Министерския съвет на Република
България за отпускане на персонални пенсии на ма-
лолетните деца Лалка Сергеева Симеонова, ЕГН
0448133256 с постоянен адрес гр.Вършец, община
Вършец, област Монтана, ул.“Четвърта“ № 5 и Алек-
сандър Сергеев Борисов, ЕГН 0642023325 с постоя-
нен адрес гр.Вършец, община Вършец, област
Монтана, ул.“Четвърта“ № 5.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров, Б.Хрис-
тов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” –
няма;“въздържали се” – 1 - Г.Найденов;

РЕШЕНИЕ №345
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, отменя свое Решение № 694
от Протокол № 68/07.09.2015 г.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров, Б.Хрис-
тов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов,
А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “про-
тив” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №346
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. чл.

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.7 от Тър-
говския закон, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 17, ал.7, и чл.
27, ал.1 от „Наредбата за упражняване правата върху
общинската част от капитала на търговските дру-
жества с общинско участие, за участието на общи-
ната в граждански дружества и в сдружения с
нестопанска цел на община Вършец“, упълномощава
Управителя на „Медицински център – Вършец“
ЕООД да учреди в полза на Министерство на здра-
веопазването, със седалище и адрес на управление гр.
София, община Столична, област София, пл. “Света

Неделя“ № 5, ЕИК 000695317, безвъзмездно право
на управление за срок от 10 г., /десет/, върху само-
стоятелен обект в сграда с идентификатор
12961.423.192.1.1 по КК и КР на гр. Вършец от 2008
г., със застроена площ - 248 кв.м., съгласно приложе-
ната скица-схема за реализиране на проект, свързан с
обновяване и модернизация на сградния фонд и обо-
рудването в системата на спешната помощ на тери-
торията на цялата страна, финансиран по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

2. Задължава Управителя на „Медицински център –
Вършец“ ЕООД да сключи договор за учредяване
безвъзмездно право на управление с Министерство
на здравеопазването, със седалище и адрес на управ-
ление гр. София, община Столична, област София,
пл. “Света Неделя“ № 5, ЕИК 000695317, в изпълне-
ние на настоящото решение, съгласно предоставен
допълнително образец на договор за безвъзмездно
управление от страна на Министерство на здравео-
пазването.

3. Собственика „Медицински център – Вършец“
ЕООД, упълномощава от свое име ползвателя Ми-
нистерство на здравеопазването да съгласува проекти
с институциите, свързани с извършване на ремонтни
дейности, с цел подобряване на имота.

4. Ползвателят, Министерство на здравеопазването
има право да извършва подобрения на имота за своя
сметка, включващи и вътрешни преустройства и на-
меса върху общи сградни инсталации и комуникации,
свързани с изграждането , ремонта и поддържането
на обектите на техническата инфраструктура.

5. Правото на управление, учредено с настоящото
решение е с възможност за удължаване срока му с
нов период от 10 години, съгласно разпоредбите на
Закона за общинската собственост.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров, Б.Хрис-
тов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов,
А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “про-
тив” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №347
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 7 от Търговския
закон и чл. 17, ал.7, и чл. 27, ал. 1 от „Наредбата за уп-
ражняване правата върху общинската част от капи-
тала на търговските дружества с общинско участие,
за участието на общината в граждански дружества и
в сдружения с нестопанска цел на община Вършец“,
упълномощава Управителя на „Медицински център
– Вършец“ ЕООД да учреди в полза на Министерство
на здравеопазването, със седалище и адрес на управ-
ление гр. София, община Столична, област София,
пл. “Света Неделя“ № 5, ЕИК 000695317, безвъз-
мездно право на строеж за срок от 10 г., /десет/,
върху 581 кв.м., представляващи част от поземлен
имот с идентификатор 12961.423.192 по КК и КР на
гр. Вършец от 2008 г., представляващ вътрешния
двор на „МЦ – Вършец“ ЕООД, съгласно приложе-
ната скица-схема за реализиране на проект, свързан с
обновяване и модернизация на сградния фонд и обо-
рудването в системата на спешната помощ на тери-
торията на цялата страна, финансиран по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

2. Задължава Управителя на „Медицински център –
Вършец“ ЕООД да сключи договор за учредяване
безвъзмездно право на строеж с Министерство на
здравеопазването, със седалище и адрес на управле-
ние гр. София, община Столична, област София, пл.
“Света Неделя“ № 5, ЕИК 000695317 в изпълнение
на настоящото решение, съгласно приложения към
решението образец на договор за отстъпено право на
строеж.

3. Собственика „Медицински център – Вършец“
ЕООД, упълномощава от свое име ползвателя Ми-
нистерство на здравеопазването да съгласува проекти
с институциите, свързани с извършване на ремонтни
дейности с цел подобряване на имота.

4. Ползвателя Министерство на здравеопазването
има право да извършва подобрения на имота за своя
сметка, включващи и вътрешни преустройства и на-
меса върху общи сградни инсталации и комуникации,
свързани с изграждането , ремонта и поддържането
на обектите на техническата инфраструктура.

5. Правото на строеж учредено с настоящото реше-
ние е с възможност за удължаване срока му с нов пе-
риод от 10 години, съгласно разпоредбите на Закона
за общинската собственост.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров, Б.Хрис-
тов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов,
А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков, “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред, председате-
лят на общински съвет – Вършец закри заседа-
нието в 15.15 часа.

инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет - Вършец



продължава от 1 стр. >>>
Следващият ден – 2 декември донесе много

усмивки за всички ученици от училището. За
първи път имахме удоволствието да се срещ-
нем с хората, които повярваха в нас и под-
крепиха дейността ни – сем. Тара и Адам
Стюард и г-жа Таня Станчева от  Christmas
Appeal for Bulgaria. Те зарадваха с коледни
подаръци 120 деца - сираци и от социално
слаби семейства, от ромския квартал „Изток“
и училището. Последвалия тържествен кон-
церт под надслов „Приказка за цветовете на
приятелството“, организиран по повод тях-
ното гостуване, се превърна в празник за
всички.

5 декември – Международен ден на добро-
волчеството донесе нов успех за нас. Минис-
търът на младежта и спорта Красен Кралев
награди спечелилите първите три места доб-
роволци в инициативата „Мисията доброво-
лец – (не)възможна“ на Министерството на
младежта и спорта. Тя е насочена към из-
явени млади доброволци от цялата страна и
нейната цел е популяризиране на добровол-
чеството като мисия, която променя общест-
вото, хората и средата. Заслужено първо
място спечели номинацията на нашия учени-
чески клуб, момичето, което е една от учре-
дителките му и най-активен член във всички
инициативи – единадесетокласничката Иве-
лина Петрова. 

„За мен да си доброволец е въпрос на личен

избор. Доброволчеството означава да даря-
ваш безвъзмездно своя труд, като в замяна на
това придобиваш знания и опит. За да решиш
да станеш такъв най-важното е убеждението,
че каузата, която си избрал и спектърът, в
който ще развиеш своята дейност, са приятни
и полезни за теб, виждаш смисъл в тях и по-
някога даже те забавляват. Доброволчеството
за мен е начин на мислене, отговорност,
избор на отделния човек да прави света по-
добър. Означава да бъдеш човек, зачитащ
мнението и желанието на другите, човек, по-
магащ на хората не защото трябва, а защото
това ще ти достави удоволствие.“ – сподели
Ивелина.

В навечерието на най-светлите християнски
празници ние, членовете на клуб „Доброт-
ворци“ желаем на всички наши съграждани
здраве, повече поводи за усмивки и щастливи
мигове! И вяра в доброто и хората! Защото
добрината е магията, която ни прави човеци!

Емма ЛИЛОВА

Гласът на децата

НИЕ, ДОБРОТВОРЦИТЕ
НА СУ „ИВАН ВАЗОВ“
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ÂÚÐØÅÖ5
Две представителни литературни изложби

- “Емил Коралов, неконформистът” и
“Милка Петрова–Коралова, скиталката, дъ-
щеря на света”, посветени на българските
писатели Емил Коралов (1906-1986 г.) и
Милка Петрова-Коралова (1906 -1944 г.), раз-
казват за творческото им дело. Това е пър-
вото събитие в рамките на националното
честване, посветено на 110-годишнината от
рождението им.

Експозициите бяха открити на 23 ноември
в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и
Методий" (Централно и Западно фоайе). 

Няколко културни институции са обеди-
нили усилията си, за да представят тези не-
заслужено забравени творци, дръзнали да
извисят глас срещу тоталитаризма, заради
което не получават и подобаваща оценка на
творчеството си. Културното събитие е дело
на Националната библиотека "Св.Св. Кирил
и Методий",  Националния литературен
музей, Националния дворец на децата с Дом-
музей "Ангел Каралийчев", Фондация
"Елена и Христо Генчеви", Община Вършец
и Художествена галерия - Добрич.

Създатели на богато творчество за въз-
растни и деца в един от най-достойните пе-
риоди на българската литература, издатели
на забележителния седмичник за литература,
изкуство и критика ЛИК, те са високо це-
нени от литературната критика и обичани от
поколения българи.

През 30-те и 40-те години на миналия век,
Емил Коралов е познато и утвърдено писа-
телско име. Първокласен белетрист и евро-
пейски интелектуалец, той твори активно

повече от половин век и оставя респекти-
ращо книжовно наследство, което наброява
повече от 100 заглавия. Като критичен тъл-
кувател на своята съвременност след Вто-
рата световна война, Коралов е един от
първите български писатели,  дръзнали да
извисят глас срещу тоталитаризма, в защита
на гражданското общество и човешката не-
прикосновеност. Поради неизменната му по-
зиция на “неконформист”, писателят  не
получава подобаваща оценка на голямото си
литературно дело, но отстоява докрай ис-
тинските културни и човешки ценности. За-
това и изложбата, посветена на неговото
дело, е озаглавена "Емил Коралов, некон-

формистът".
Даровитата писателка Милка Петрова-Ко-

ралова е не само верен житейски спътник на
Емил Коралов, но и негов духовен съмишле-
ник. Завършила висшето си образование в
École normale supérieure – Франция, тя е една
от най-ерудираните и културни жени на
своето време. Преподавателка по френски
език и литература, член на Дружествата на
жените писателки и на детските писатели,
издател, редактор и автор на любими книги
за деца и юноши, Милка Петрова-Коралова
си отива от живота едва на 37 години.

Знаменитият й роман-пътепис “Сама по
света”, родил се от нейните пътувания из
цяла Европа през 30-те години на миналия
век, остава и до днес без аналог в нашата ли-
тература. Оригинален по своя замисъл и
сюжет, той заема почетно място сред най-
добрите образци на българската литературна
класика за деца. Заглавието на изложбата,
посветена на нея - "Милка Петрова-Кора-
лова, скиталката, дъщеря на света", най-
добре отразява житейския и творчески дух
на писателката.

Литературната експозиция представя
голям масив от оригинални фотографии и
лични вещи, ръкописи, документи и корес-
понденция, книги с автографи и ценни пе-
риодични издания, голяма част от които са
непознати за широката публика. Богатите
лични архиви на Милка и Емил Коралови,
предоставени от семейството на творците,
ни позволяват да надникнем в интимния им
творчески свят, да се докоснем до техните
човешки и литературни приятелства, до

творческите им връзки с големи наши ху-
дожници; да научим за гражданските им въл-
нения и несъгласия, да съпреживеем
трагичните събития и историческите пов-
рати, белязали живота на двама забележи-
телни интелектуалци в преломните
български времена.

Автор на изложбите е литературният исто-
рик Румяна Пашалийска, уредник на Дом-
музей “Ангел Каралийчев”.  Графичното
оформление е дело на Ивелина Велинова, ху-
дожник в Националния литературен музей.

На откриването на националните литера-
турни изложби, Даниела Лилова, Евелина
Георгиева и Благовест Драгиев от Община

Вършец връчиха на наследниците на писа-
теля Емил Коралов – Емилия Стоева-Кора-
лова и Любомир Коралов поздравителен
адрес от кмета на община Вършец инж. Иван
Лазаров, картина с изглед от Вършец и сте-
нен часовник с логото на Община Вършец,
които да им напомнят, че баща им остана за-
винаги в своя град.

Изложбите ще продължат до края на де-
кември 2016 г. в София, а жителите и гостите
на Вършец ще могат да ги видят през про-
летта на 2017 г., когато част от експозицията
ще гостува в Градската художествена гале-
рия в курортния град.

Евелина ГЕОРГИЕВА

110-ГОДИШНИНАТА НА ПИСАТЕЛЯ-ЗЕМЛЯК ЕМИЛ КОРАЛОВ ОТБЕЛЯЗАХА В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА

По случай Международния ден на добро-
волеца, на 05.12.2016 г. в сградата на Про-
фесионална гимназия по икономика и
туризъм - гр. Вършец се проведоха „Демон-
страционна евакуация на ученици" и "Де-
монстрация на пожарогасителни техники“.

Мероприятията се осъществиха под ръко-
водството на гл. инспектор Цветан Димит-
ров – началник на РС на ПБЗН- Берковица,
като дейно участие в демонстрациите взеха
Антон Тошев, Георги Аврамов, Емил Истат-
ков, Емил Найденов, Иван Кръстев, Вен-
цислав Младенов и Яким Якимов -
доброволци от „Доброволно формирование“
(рег. № М-111-01) към община Вършец и де-
журната противопожарна смяна на ПУ на
ПБЗН – Вършец в състав: ст. пожарникар
Иван Младенов, ВСА (водач на специален
автомобил) Тодор Младенов и началник на
ПУ на ПБЗН – Вършец Лъчислав Лазаров. 

В демонстрациите взеха участие: 
- 1 бр. специален автомобил (пожарна

кола ) 
- 1 бр. транспортен автомобил (УАЗ-

фургон).
Бяха демонстрирани следните техники: 

- Евакуация на ученици и учители; 
- Разузнаване в огнището на пожара; 
- Изнасяне и оказване на първа помощ

на пострадал; 

- Потушаване на пожар с прахов пожаро-
гасител; 

- Теоретична част, изнесена от началника
на ПУ на ПБЗН – Вършец Лъчислав Лаза-
ров.

Георги АВРАМОВ

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА

В първенството по Футбол 5 (деца от І и ІІ
клас) нашият отбор завърши на 1-во място.
Спечелихме 7 мача и загубихме само 2, при
голова разлика 46-20. Децата спечелиха сим-
патиите на всички навсякъде, където играха
тази есен. Всички израстват от мач на мач,
вече се чувстват като колектив и резултати
не закъсняха. Желаем им да са все така мо-
тивирани и жадни за успехи! 

Отборът по Футбол 9 (ученици от V клас)
започнаха зле сезона, но след упорити тре-
нировки успяха да заиграят по-добре. В
крайна сметка, след 3 победи и 3 загуби, те
завършиха полусезона на 4-то място.

Ръководството на отбора събра децата на
17 декември на Коледно тържество в хотел

„Съни Гардън“ във Вършец. По време на
празненството, освен вкусни неща за хап-
ване и пийване, най-заслужилите от тях по-

лучиха специални награди за представянето
си по време на мачовете и тренировките.

Георги НИКОЛОВ

Детско-юношеската школа на
ФК „Вършец 2012“ изпрати

един много успешен полусезон.

ГОЛЯМ УСПЕХ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ ФУТБОЛИСТИ НА
ФК „ВЪРШЕЦ 2012“

Футболен клуб „Вършец 2012“ завърши
на 5-то място след изиграване на всички ма-
чове за Есенния полусезон в първенството
на „А“ ОФГ – Монтана.

След изпуснатата титла в последния кръг
на миналото първенство, през лятото бяха
направени много промени в състава и 10 чо-
века напуснаха, а на тяхно място бяха при-
влечени нови момчета. Това обяснява
колебливото начало на сезона и допусна-
тите няколко загуби. 

С течение на мачовете отборът навлезе
във форма и в крайна сметка завърши на 5-
място със 7 победи и 4 загуби при голова
разлика 40:21. Разликата в точките в челото
на класирането е много малка и надеждите
за по-добро класиране в края на сезона,

след привличане на 2-3 класни попълнения,
са напълно основателни.

От името на ръководството на отбора и на

всички играчи,  желая Весели празници и
много успехи през 2017 година!

Георги НИКОЛОВ

ЗАВЪРШИ ЕСЕННИЯТ ПОЛУСЕЗОН ЗА „ВЪРШЕЦ 2012“

„Център за здравни знания“ и „Център за
обучение по английски език“ – гр. Вършец
предлагат:

► Лекции по природосъобразен начин на
живот и природолечение (безплатно);

► Правилен начин на живот съгласно ве-
ликия принцип „Предпазването е несравнимо
по-важно от лечението“ (без билки);

► Лекции по английски език на всички

равнища.

Лектор: Никола Цековски, с квалификация
„Преподавател по английска и индийска фи-
лология“, гражданин на САЩ, с 22-годишна
практика в Америка.

За повече информация: тел. 09527/23-10  и
тел.0876 54 46 08 – Никола Цековски
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