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ВЪРШЕЦ ОТБЕЛЯЗА СЕДМИ-
ЦАТА „ЕВРОПА – БЪЛГАРИЯ”
Община Вършец се включи в сед-

мицата "Европа - България" за отбе-
лязване на 5-та годишнина от
членството на страната ни в Евро-
пейския съюз, която се проведе от 1
до 7 декември 2012 г. и се коорди-
нира от администрацията на Ми-
нистерския съвет.

Инициативата бе в рамките на Ра-
ботната програма за 2012 година на
Комуникационната стратегия на Ре-
публика България за Европейския
съюз и в нея бе предвидено органи-
зирането и провеждането на поре-
дица от културни и информационни
събития.

Кампанията се реализира съв-
местно със Съюза на народните чи-
талища и Областните
администрации.

Седем читалища от седем общини
в област Монтана се включиха с
концертни изяви на самодейни ко-
лективи. Също така участие взе и
Областният информационен център
– Монтана.

На 02.12.2012 г. в голямата зала на
Народно читалище "Христо Ботев
1900" - гр. Вършец се състоя кон-
церт с участието на дамска вокална
група и танцов състав „Фолклорна
китка” към читалището, групата за
популярни песни „Незабравка” към
Клуба на пенсионера и детското те-
атрално студио към Общински
детски комплекс.

Гости на събитието бяха народният
представител от ГЕРБ в Монтански
избирателен район Петър Якимов,
областният управител на Монтана
Ивайло Петров, зам.-областният уп-
равител Нина Петкова и зам.-кметът
на община Вършец Петър Стефа-
нов.

На мероприятията беше предста-
вена и мултимедийна презентация
на тема „България в Европейския
съюз”.
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НОВИНИ ОТ
ОБЩИНСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

Уважаеми съграждани,

На 11 ноември 2011 г. встъпих
официално в длъжност като кмет
на община Вършец и поех управ-
лението на общината с ясното съз-
нание за цялата отговорност на
кметския пост, за проблемите и за
наследството, оставено от предиш-
ното управление.

Година след като спечелих ва-
шето доверие, представям пред вас
отчет за свършеното от мен и
екипа на Общинската администра-
ция през първата година от ман-
дата за управление.

Бих искал да подчертая, че пос-
тигнатото до момента е резултат от
съвместната ни екипна работа с на-
родните представители от ПП
ГЕРБ, Общинска администрация и
подкрепата на правителството.
Благодарение на общите ни уси-
лия, за този кратък период успяхме
да реализираме съществена част от
заложените в управленската ми
програма проекти и идеи, а друга
част са в процес на разработване и
предстои също да бъдат реализи-

рани.
През периода 11.11.2011 г. –

11.11.2012 г. усилията ми бяха на-
сочени основно към реализиране
на поетите в предизборната про-
грама ангажименти, обезпечаване
на дейностите с общински харак-
тер и на делегираните от държа-
вата дейности.

Ето какво успяхме да постигнем
за краткия период на управление:

І. БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Първата година от мандат 2011-

2015 г. се оказа изключително ус-
пешна от финансова гледна точка
за бюджета на общината.

За първи път беше спазена про-
цедурата, беше приет и публикуван
на страниците на Общинския вест-
ник «Вършец» Бюджетен календар
на Общината за 2012 година.Орга-
низирахме и проведохме публично
обсъждане на проекто-бюджета и
изготвихме един реалистичен Бю-
джет 2012, който беше приет на за-
седание на Общински съвет.
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О Т Ч Е Т
ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА НА УПРАВЛЕНИЕ

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖ-
ДАНИ,

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ И
ГОСТИ НА ОБЩИНА ВЪР-
ШЕЦ,

Отиващата си 2012 година бе
изпълнена с трудности, но и с
добри резултати. Заедно преодо-
лявахме проблемите и заедно
постигахме успехите. Реализи-
рахме редица инициативи, спече-
лихме европейско финансиране
за стартирането на нови проекти,
които ще направят Вършец още
по-красив и още по-желан като
туристическа дестинация.

Магията на Коледа отново е на-
около – тя витае в заснежения
въздух, в пъстротата на празнич-
ната украса по улиците, в светна-
лите от вълнение и надежда очи,
в очакването на уютните семейни
празници, богати с присъствието
на най-любимите ни същества и
с онази истинска топлота, която
лъха от грейналите усмивки.
Нека да съумеем да запазим тази
магия през цялата година, за да
бъдем по-добри, по-състрада-
телни и да имаме силата да сът-
воряваме по едно малко чудо
всеки ден – едно добро дело, един
топъл жест, една протегната при-
ятелска ръка.

В навечерието сме на Новата

2013 година. Посрещаме я с над-
ежда за по-добър живот на
всички жители на общината, за
повече късмет и щастие във всяко
семейство и дом.

Убеден съм, че ако работим в
съгласие, ако гледаме в една по-
сока, ще постигнем и най-сме-
лите си мечти за нашия град и
община. Нека имаме достатъчно
вяра, мъдрост и воля да го напра-
вим!

Бъдете живи, здрави и истински
щастливи!

ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ И НОВО-
ГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!

ЩАСТЛИВА НОВА 2013 ГО-
ДИНА!

инж. Иван ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец

СКЪПИ ЖИТЕЛИ НА ОБ-
ЩИНА ВЪРШЕЦ,

В навечерието на най – светлия
християнски празник Рождество
Христово, се обръщам към Вас
с голямо „Благодаря”. Благодаря
Ви за гласуваното доверие, за
проявената подкрепа и разби-
ране през изминаващата година.

Сега е моментът, когато пра-
вим равносметка какво ни е до-
несла текущата година, какво ни
е взела и какво мечтаем да ни
донесе следващата. Всяка нова
година е едно ново начало.
Предстои ни работа, година, из-
пълнена с още по – големи пред-
извикателства. Всеки от нас е
различен, всеки от нас е важен и
точно в това е нашата сила. Нека
съумеем да се чуем и разберем,
да стъпим на изграденото до
сега и бъдем единни в името на
общите ни интереси. Ще се
справим с всички трудности и
ще постигнем напредък.

Пожелавам личен успех на
всеки от Вас, нека този успех е
част от големия успех на Об-
щина Вършец.

Силата да създаваме щастие е
в нас самите. Нека с любов в
сърцата да се борим за мястото,
където старите да чувстват си-
гурност, а младите да имат бъ-
деще.

В духа на предстоящите праз-
ници, нека си пожелаем да сме

живи и здрави, щастливи и оби-
чани. Да си пожелаем с ражда-
нето на новата 2013 година да се
родят нови надежди, да въз-
кръсне вярата в нашите възмож-
ности. Израствайки бързо не
бива да забравяме себе си и това
кои сме ние. Да бъдем толеран-
тни и справедливи един към
друг, по – добри и човечни.

Нека помним, че най – добрата
украса за Коледа са нашите ус-
мивки и усмивките на хората,
които обичаме!

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО!

ЧЕСТИТА НОВА 2013 ГО-
ДИНА!

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

инж. Анатоли ДИМИТРОВ
Председател на ОбС Вършец

В процес на изпълнение е проект
„Подкрепа за развитие на региона-
лен туристически продукт и мар-
кетинг на дестинация – общини
Вършец, Берковица и Годеч” по
оперативна програма „Регионално
развитие” по схема за предоста-
вяна на безвъзмездна финансова
помощ „Подкрепа за развитие на
регионалния туристически про-
дукт и маркетинг на дестина-
циите”.

Проектът е на стойност 431 240
лева, а срокът за изпълнение е 18
месеца. Партньори по проекта са
Берковица и Годеч, като водеща е
община Вършец.

Към този момент външен изпъл-
нител разработва тръжната доку-
ментация за провеждане на
обществени поръчки за изпълне-
ние на дейностите по проекта.

В рамките на проекта се пред-
вижда да бъдат проведени тръжни

процедури за публичност на про-
екта, маркетинг и реклама на съз-
дадените туристически продукти,
избор на изпълнител на дейнос-
тите за одит, разработване на ту-
ристически пакети, за изследване
на ефективността на маркетинго-
вите дейности, за избор на изпъл-
нител на логистична услуга по
участия в събития – туристически
борси, изложения, панаири.

Таня ПЕТРОВА

Проект „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт
и маркетинг на дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на територи-
ална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Ре-
гионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

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

Проект № BG161PO001/3.2.02/2011/022 „Подкрепа за развитие на регионален туристи-
чески продукт и маркетинг на дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”

ЗЗЗЗ ииии мммм ееее нннн     ВВВВ ъъъъ рррр шшшш ееее цццц



Áðîé 12, äåêåìâðè 2012 ã. Îáùèíàòà ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ2
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Общинска администрация - Вър-
шец ви уведомява, че във връзка с
прилагане разпоредбите на Закона
за местни данъци и такси /ЗМДТ/,
чл. 14, ал. 3:

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103
от 1999 г., в сила от 01.01.2000
г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г.,
в сила от 01.01.2006 г.) За но-
вопостроените или придоби-
тите по друг начин имоти
собственикът, съответно но-
сителят на ограниченото
вещно право, уведомява за това
писмено в 2-месечен срок общи-
ната по местонахождението
на имота, като подава данъчна
декларация за облагане с годи-
шен данък върху недвижимите

имоти.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999

г., в сила от 01.01.2000 г., изм. -
ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила
от 01.01.2006 г., предишна ал.
2 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила
от 01.07.2011 г.) При промяна
на някое обстоятелство, което
има значение за определяне на
данъка, данъчно задължените
лица уведомяват общината по
реда и в срока по ал. 1.

За пропусналите срока, предос-
тавяме гратисен период до
31.01.2013 г. да извършат пред-
еклариране на имотите си. 

Предекларирането се извър-
шва чрез подаване на деклара-
ция по чл. 14 от ЗМДТ в отдел
„МДТ” при община Вършец.

След тази тази дата ще бъдат
приложени разпоредбите на чл.
18, ал. 1 от същия закон:

Чл. 18. (1) (Предишен текст
на чл. 18 - ДВ, бр. 153 от 1998
г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2000 г., в
сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ,
бр. 100 от 2005 г., в сила от
01.01.2006 г.) Служителят на
общинската администрация
проверява подадените деклара-
ции. Той може да иска допълни-
телни данни за облагаемия
имот, да сверява данните от
декларацията със счетовод-
ните книги, планове, скици и
документи, въз основа на
които имотът се притежава
или се ползва, а при нужда - и
чрез измерване на имота от
техническите органи.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е
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ОБЩИНАТА ЗАПОЧНА ЗА-
САЖДАНЕТО НА ДЕКОРА-

ТИВНИ ДЪРВЕТА ПО
УЛИЦИТЕ НА ВЪРШЕЦ

В края на месец ноември работ-
ници от Програмата за временна
заетост започнаха засаждане на де-
коративни дървета в града. 

Общината е закупила 180 броя
фиданки от дървесния вид офика,
които да бъдат засадени по преките
улици на бул. „Република” (от
Банка „ДСК” до „Горското”) и по
11-те улици, на които в момента се
извършва ремонт по проекта на
Община Вършец „Рехабилитация
и частична реконструкция на група
улици в град Вършец", след из-
граждане на тротоарите и бордю-
рите по тях. 

Офиката е широко използвана за
единично, групово или алейно за-
лесяване. Според консултанта инж.
Георги Владимиров, под чието ръ-
ководство се извършва засажда-
нето на фиданките, офиката е
избрана като най-подходящ вид по-
ради това, че тя няма силна коре-
нова система, която да повдига
тротоарните плочки, не развива ог-
ромна корона, която да пречи и за-
сенчва жилищните сгради,
издръжлива е на неблагоприятни
климатични и метеорологични ус-

ловия, и е едно от най-очаровател-
ните дървета, които растат у нас,
тъй като дава невероятно красиви
оранжево-червени плодове във вид
на гроздове.

*****
ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА

КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ
ПО ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА

ВЪРШЕЦ
На 28.11.2012 г. в Заседателната

зала на Общинска администрация
Вършец се проведе първото засе-
дание на Консултативния съвет по
туризъм на община Вършец. 

Консултативният съвет е сформи-
ран със Заповед на кмета на общи-
ната инж. Иван Лазаров, който е и
негов председател. 

Съставът на съвета е от 8 членове
и в него влизат представители на
Общинска администрация и Об-
щински съвет (50 %), и представи-
тели на местния бизнес (50 %).

На първото заседание бе избран
секретар на Консултативния съвет
по туризъм, бяха разгледани въ-
проси, свързани с изминалия ту-
ристически сезон, събрания до
момента туристически данък и
бяха набелязани насоки за по-ната-
тъшното развитие на туризма в об-
щината.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НОВИНИ ОТ ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ

На основание чл. 124а, ал.2 от За-
кона за устройство на територията
(ЗУТ), във връзка със Становище
№ 9/26.10.2012 г., на главния архи-
тект на Община Вършец и  Реше-
ние № 178 от Протокол №
21/30.11.2012 г. на Общински съвет
- Вършец

РАЗРЕШАВАМ
Изработването и разглеждането в

Общински експертен съвет по
„Устройство на територията" на
Проект за частично изменение на
подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване, отна-
сящ се за промяна на регулацията и
застрояването на квартал 90 в
гр.Вършец, ограничен в зоната
между бул.”Република”, пътя за
м.”Бялата вода”, коритото на р.Бо-
туня и градския басейн на гр.Вър-
шец.

Новото предназначение на ново-
образуваните урегулирани позем-
лени имоти да се съгласува с
инвестиционните намерения на
собствениците в рамките на основ-
ната функционална зона и да се из-
работи в съответствие с одобреното
от мен техническо задание.

Основната функционална зона да
стане „Жм“ – “за нискоетажно жи-
лищно застрояване” с П застр. –
максимум 60%, Кинт. - 1,2 и Оз –
минимум 40%.

Да се представят схеми за инже-
нерна инфраструктура за захран-
ване с ел. енергия, вода и
изграждане на канализация.

Съгласно чл.124, ал.2 на ЗУТ из-
работването на проекта да се въз-
ложи на правоспособно лице за
горното изменение на устройстве-
ния план в описания обхват.

Проектът да се представи в гра-
фичен и цифров вид, като предва-
рително се съгласува с контролните
инстанции и експлоатационните
дружества.

Съгласно чл. 124б, ал.4 от Закона
за устройство на територията запо-
ведта не подлежи на оспорване.

Заповедта да се публикува в един
местен вестник, на официалния
сайт на Община Вършец и да се
постави на информационното
табло пред сградата на Общината,
и в района на кв. 90 по плана на
гр.Вършец.

инж. ИВАН ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец

З А П О В Е Д
№ 462/03.12.2012 г.

Офисът за военен отчет при
Община Вършец уведомява за-
интересованите, че със Заповед
№ ОХ- 808/23.11.2012 г. на Ми-
нистъра на отбраната на Репуб-
лика България е разкрита
процедура по обявяване на вой-
нишки длъжности за приемане
на военна служба  на лица, за-
вършили граждански, средни

или висши училища, във воен-
ните формирования на Сухопът-
ните войски.

За повече информация посе-
тете официалния сайт на Об-
щина Вършец www.varshets.bg
(раздел Обяви) или офиса за
военен отчет – стая 205, етаж ІІ,
телефон за връзка 095272190 –
мл. експерт Иван Тошев.

О Б Я В А

- 17 декември от 17.30 ч. в голе-
мия салон на Народно читалище
“Христо Ботев 1900” - театрална
постановка "Бедният крал" с учас-
тието на деца от Детското теат-
рално студио при Общински детски
комплекс

- 18 декември от 17.30 ч. в голе-
мия салон на Народно читалище
“Христо Ботев 1900” – Коледен бла-
готворителен концерт под егидата
на Община Вършец, с участието на
ученици от СОУ "Иван Вазов";

- 28 декември от 18.00 ч. в голе-
мия салон на НЧ "Христо Ботев
1900" – дебют на театралната пос-
тановка "Мъжемразка" – комедия от
Ст. Л. Костов, с участието на само-
дейната театрална трупа при НЧ
"Христо Ботев 1900" – вход свобо-
ден;

- 29 декември от 17.30 ч. в голе-
мия салон на НЧ "Хр. Ботев 1900" -
Новогодишен празничен концерт с
участието на самодейни състави
при читалището;

- 31 декември срещу 1 януари от
00.30 ч. - новогодишно веселие на
Централния градски площад с вино,
баница с късмети, заря и участието
на Духов оркестър и танцов състав
„Фолклорна китка”.

ПРОГРАМА НА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ
МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Футболният отбор „Вършец
2012” завърши на 3-то място есен-
ния полусезон на „А“ Окръжна
футболна група. 

След изиграването на 15 оспор-
вани мача, момчетата на старши
треньора Емил Багджийски съб-
раха 36 точки, постигнати след 12
победи и 3 загуби. Пред нашия
състав се класираха единствено
ФК „Пъстрина” (гр.Монтана) с 38
точки и ФК „КОМ“ (гр. Берковица)
с 42 точки. Така само за няколко
месеца, новосформираният клуб се
утвърди в челото на класирането и
е сред най-сериозните претенденти
за класиране в по-горната „В“
група през следващия сезон. 

Юношеските и детските форма-
ции на ФК „ВЪРШЕЦ” записаха
както победи, така и загуби, но

най-важното е, че след близо 10-
годишно прекъсване в града ни от-
ново бе запалена искрицата и же-
ланието за спорт и футбол сред
подрастващото поколение, което
неминуемо след време ще доведе
успехи след себе си. 

Георги НИКОЛОВ

Спорт

ФК „ВЪРШЕЦ 2012” ЗАВЪРШИ ЕСЕННИЯ
ПОЛУСЕЗОН В ЧЕЛНАТА ТРОЙКА

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ
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Искам да изкажа огромната си чо-
вешка  благодарност към Общин-
ски съвет Вършец и неговия
председател инж. Анатоли Димит-
ров за отпуснатата финансова
помощ и към нашия съгражданин
Христо Тачев, който дари лични
средства, за да ми бъде извършена
животоспасяваща операция от
тумор на мозъка.

Сумата за лечението бе непосилна

за мен и моите близки, а след на-
правената операция живея с надеж-
дата, че ще се възстановя и ще водя
пълноценен живот.

Трогната съм от милосърдието и
състрадателността на хората, които
ми помогнаха, техният благороден
жест ми дава увереността, че на Ко-
леда наистина се случват чудеса!

Наташа Димиорова Драгиева
гр. Вършец

БЛАГОДАРНОСТ
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Към ноември 2011 г. Община Вър-
шец имаше изпълнение по бюджета
си за 2011 година откъм собствени
приходи 678 045 лв. В резултат на сво-
евременно предприетите мерки на ръ-
ководството и усилената работа на
цялата администрация, към момента
сумите, събрани от собствени при-
ходи по бюджета за 2012 година са
892 968 лв., или с 32 % повече при за-
пазване на досегашния размер на
местните данъци и такси. Това дава
възможност Общината да финансира
изпълнението на редица обекти, както
и да разплати натрупани стари про-
срочени задължения в размер на 74
832 лева, като същите в началото на
периода бяха на стойност 108 515
лева.

ІІ. СТРОИТЕЛСТВО, 
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И 

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

Общината продължи дейността си
по подобряване на градската и об-
щинска инфраструктура, чрез изграж-
дане на нови обекти със собствени
средства. Стойността на инвести-
циите и ремонтите са в размер над
380 000 лева.

В края на 2011 година извършихме
изкърпване на улици в гр. Вършец на
стойност 1 022 лева, като поради нас-
тъпването на зимния сезон и с цел
подобряване на снегопочистването и
безопасността на движението, бяха
изкърпени 28 кв.м от най-опасните
участъци.

Извършен е пълен вътрешен и вън-
шен ремонт на Ритуална зала на стой-
ност 10 430 лева. 

Ремонтиран е покривът на чита-
лище „Пробуда”–кв. Заножене, стой-
ността на ремонта е 39 797 лева.

Извършена е рекултивация на депо
за ТБО гр. Вършец на стойност 185
000 лв. Техническата рекултивация е
завършена напълно, а през пролетта
предстои и биологичната – засаждане

на 750 броя дръвчета и затревяване на
11 дка площи.

Рехабилитиран е общински път
MON 1091 в участъка Сопово- Чер-
каски – Драганица. Изкърпени са
общо 2572 кв.м асфалт в участъка от
Сопово до разклона за с. Драганица.
Стойността на ремонта е 110 800 лева.

Извършени са проекто-проучва-
телни работи за обектите „Паркове,
градинки и зелени площи», „Сани-
тарно охранителни зони за каптажи в
Горна Бяла Речка“и „ Разпредели-
телно съоръжение за минерална вода

в с. Спанчевци».

Закупихме собствен багер за на-
права на отводнителни канали, под-
мяна на водопроводи съвместно с
ВиК, изкопаване на гробове и авто-
вишка за поддръжка на уличното ос-
ветление и кастрене клоните на
дърветата по улиците на града и се-
лата в общината. Предприехме тази
мярка, тъй като досегашната практика
за наемане на машини от фирми оскъ-
пяваше този вид услуги и натовар-
ваше Бюджета на Общината.

Бяха изкърпени 513 кв.м от улич-
ните платна на част от централния бу-
левард „Република” и участъци от
улиците „Хан Аспарух”, „Цар Ка-
лоян”, „Банкя”, „Тодорини кукли” и
„Васил Априлов” във Вършец. Стой-
ността на ремонта е 20 000 лева.

През отчетния период бяха реали-
зирани дейности по благоустрояване
не само в общинския център. Всяко
населено място от общината беше
включено в програмата на кмета.

Беше извършена частична подмяна
на водопровода за доставката на по-
голям дебит на вода, ремонт на огра-
дата на гробищния парк и направа на
ограда на изворна минерална вода в с.
Горно Озирово.

Във всички населени места от об-
щината редовно бяха подменяни де-
фектиралите осветителни тела от
уличното осветление и почиствани
улиците, тротоарните площи и отвод-
нителните канавки.

Бяха закупени тримери (храсто-
рези), изработени и доставени марки
за маркиране на единични и групови
дървета в частни и общински имоти
за всички населени места.

В селата от общината и кв. Зано-
жене бяха доставени и монтирани 65
пейки и допълнителни 16 контейнери
за сметосъбиране.

За сградите на кметствата и кметс-
ките наместничества от общината
бяха изработени и доставени адми-
нистративни табели.

В с. Долно Озирово бяха реализи-
рани следните дейности: извършен
ремонт и изкърпване на главната
улица, частично баластриране на ули-
ците от уличната мрежа, ремонт на
тоалетната в Гробищния парк, осно-
вен ремонт на пешеходен мост над р.
„Черна” в м. „Баталището”, облицо-
ване с камък на чешмата „Пишората”
и монтаж на улично осветление към
същата, ремонт на ел. инсталация в
сградата на Кметството. Стартира и
процедура по включване в регулация
на квартала от спирката до Кметст-
вото.

В с. Спанчевци бе монтирана нова
автобусна спирка, направена дървена
ограда на църквата, цялостно ограж-
дане на гробищния парк, ново улично
осветление до Минкови бани, монти-
рана беседка в парка на центъра, на-
правено парно отопление и подменена
дограмата на Кметството, в сградата
на кметството, поставени са пътни
знаци.

В с. Драганица бяха направени
детска площадка, Клуб на пенсио-
нера, огради на две градинки, фонтан
пред кметското наместничество.

В с. Черкаски бе възстановено
ел.захранването на храма „Успение
Богородично”, извършен ремонт на
пода на църквата, възстановена част
от оградата на парка зад Кметското
наместничество.

В кв. Заножене бяха монтирани 15
пътни знака, направена нова маса за
помени в Гробищния парк, дървен
мост на пътеката от Вършец до кв. За-
ножене, поставена 1 бр. химическа
тоалетна.

В селата Стояново, Черкаски, Д.
Б. Речка, Г. Б. Речка бе извършен ре-
монт на селската тоалетна. Ремонти-
ран е покривът на Кметското
наместничество в с. Г. Б. Речка. 

В с. Д. Б. Речка бе извършен ре-
монт на моста до църквата, ремонт на
пътя до Гробищния парк, изписване
на буквите на паметника пред Кметс-
кото наместничество.

В с. Стояново е извършен ремонт
на сградата на кметското наместни-
чество и направа на беседка в парка
пред наместничеството.

В селата Спанчевци, Стояново,
Черкаски и кв. Заножене са доставени
плочки и бордюри за ремонт на тро-
тоари.

За благоустрояване на зелени
площи, паркове, градинки и улици до-
принесе разработеният и реализиран
проект по Национална програма „За
чиста околна среда», финансирани от
МОСВ „Долно Озирово – уютен дом
за хора и птици“на стойност 9 995 лв.

В сектор “Чистота” към ОбА
бяха извършени следните дейности:

- със заповед на кмета бяха опред-
елени границите на районите, вида на
предлаганите услуги по чл.62 от
ЗМДТ и честотата на сметоизвозване
на територията на община Вършец за
2012 и 2013 г.;

- оптимизира се планът за сметосъ-
биране и сметоизвозване, като графи-
кът за селата в общината от 2 пъти
месечно се увеличи на 4 пъти ме-
сечно. Увеличи се и обемът на извоз-
ваните отпадъци, чрез окрупняване на
районите за сметоизвозване, като от 1
800 кг на един курс през 2010 и 2011
г., обемът се увеличи на 2 950 кг на
курс през 2012 г.

- в депото за твърди битови отпа-
дъци Монтана са извозени 1 920 тона
отпадъци. Стойността на депонира-
нето (такса „Депо“и отчисления за
Община Монтана по Закона за управ-
ление на отпадъците) възлиза на
49 100 лв;

- изкърпена е 1 000 кв.м асфалтова
настилка по уличната мрежа на гр.
Вършец и кв. Заножене и е извършено
изграждане на тротоари в гр. Вършец.

-извършен е ремонт на покрива и
остъкляване на Обредната зала в Гро-
бищния парк.

През периода бе извършено снего-
почистване на гр. Вършец и селата от
общината, като за неспазени изисква-
ния съгласно договора, на снегопо-
чистващата фирма бе наложена
парична санкция в размер на 2 500 лв.
В снегопочистването се включиха оп-
тимално всички аварийни работници
от Програмата за временна заетост и
работниците от сектор „Чистота“за по-
чистване и обезледяване на улиците.

ІІІ.АДМИНИСТРАТИВНО 
ОБСЛУЖВАНЕ И 

НОРМАТИВНА УРЕДБА

През първата година на управление
Общинска администрация актуали-
зира и изготви нови наредби, правил-
ници, програми и стратегии за
развитие в различни области, а
именно: 

Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти - общинска
собственост за 2012 година, Общин-
ска програма за мерките за закрила на
деца с изявени дарби за 2012 година,
Наредба за упражняване правата
върху общинската част от капитала на
търговските дружества с общинско
участие, Наредба за реда на придоби-
ване, управление и разпореждане с
общинска собственост на Община
Вършец, Наредба за определянето и
администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на
община Вършец, Наредба за усло-
вията и реда за съставяне, изпълнение
и отчитане на общинския бюджет на
община Вършец, Наредба за осигуря-
ване на обществения ред, поддържане
на чистотата и опазване на околната
среда в община Вършец, Общинска
стратегия за подобряване безопас-
ността на движение по пътищата на
община Вършец за периода 2011-2020
година, Програма за управление на
кмета за мандата 2011-2015 година,
Стратегия за развитие на туризма в
община Вършец за периода 2012 –
2017 година, Наредба за реда и мини-
малните изисквания за отглеждането
на продуктивни животни на терито-
рията на община Вършец, Общинска
програма за установяване на контрол
върху кучешката популация на тери-
торията на община Вършец, Наредба
за регулиране на броя на бездомните
кучета и котки и придобиване, прите-
жаване и отглеждане на животни - до-
машни любимцина територията на
община Вършец, Наредба за реда и
начина за добиване и ползване на дър-
весина, добита извън горски фонд на
територията на община Вършец,
Стратегия за интеграция на малцин-
ствените общности в община Вършец
за периода 2011-2016 година, Правила
за реда и начина за отпускане на ед-
нократна помощ с решение на Об-
щинския съвет.

В Дирекция „Специализирана ад-
министрация“ - правоприемник на
отдел “Правно обслужване и управле-
ние на общинската собственост” са
организирани и проведени 12 общест-
вени поръчки по реда на НВМОП и
ЗОП, от които 3 процедури под праго-
вете на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП , 6
обществени поръчки по чл. 14, ал. 3
от ЗОП чрез публична покана по реда
на Глава VІІІ от ЗОП, 2 обществени
поръчки „Открита процедура“ по
ЗОП и 1 „Договаряне без обявление“
по реда на Закона за обществените по-
ръчки.

Извършени бяха всички админист-
ративни действия за приключване на

процедурата по отчуждаване на части
от имоти - частна собственост на фи-
зически лица за прилагане на първа
регулация на ул. ”Бялата вода” в кв.
Заножене, като на собствениците бяха
изплатени паричните суми за отчуж-
дените им имоти.

Изготвени са 139 бр. акта за об-
щинска собственост по реда на ЗОС,
от които 127 за частна общинска
собственост и 12 за публична общин-
ска собственост.

Уважени бяха всички подадени
молби и заявления от физически и
юридически лица за наемане на земе-
делски земи през 2012 години, като
имотите бяха включени в Годишната
програма за управление и разпореж-
дане с имоти общинска собственост
на Община Вършец за 2012 г., а раз-
пореждането бе извършвано чрез про-
веждането на 10 публични търга по
реда на ЗОС, НРПУРОС н НУРПТК
на Община Вършец.

Уважени бяха голяма част от под-
адените молби и заявления от физи-
чески и юридически лица за
закупуване на земеделски имоти и
имоти в регулация, като същите са
включени в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти
общинска собственост на Община
Вършец за 2012 година, като почти за
всички са проведени търгове, а за 4 от
тях в момента са обявени такива.

Изготвени бяха 12 бр. тръжни до-
кументации по реда на ЗОС, НРПУ-
РОС и по процедурните правила на
НУРПТК и бяха проведени 12 бр.,
публично оповестени търга от Об-
щина Вършец за отдаване под наем на
части от имоти частна и публична об-
щинска собствено, земеделски земи
частна и публична общинска собстве-
ност с НТП ливади, ниви и пасища и
мери.

През отчетния период бе проведена
процедура по предоставяне за пол-
зване на животновъдите от общината
на общински пасища и мери по реда
на Наредбата за реда за предоставяне
за ползване на общински пасища и
мери на територията на община Вър-
шец.

Извършени бяха всички админист-
ративни процедури за събиране на
стари вземания на Община Вършец за
отдадени под наем земеделски земи,
поземлени имоти в регулация, пави-
лиони и т.н. Въз основа на тези дей-
ствия бяха преизпълнени приходите в
параграф приходи от наем на земя за
2011г.

Обработени бяха 75 акта за устано-
вяване на административни наруше-
ния по чл. 14, чл. 17, чл. 54 и чл. 61а от
ЗМДТ, по Наредба 1 на Община Вър-
шец за опазване на обществения ред,
хигиената и околната среда на терито-
рията на общината, и по другите дей-
стващи наредби на Общината, въз
основа на които са издадени 75 нака-
зателни постановления от кмета на
общината.

Предприети са действия по реда на
Гражданско – процесуалния кодекс за
събиране на дължимите данъци и
такса смет от големите длъжници на
Общината, които са 15 на брой, като
са образувани и същият брой изпъл-
нителни дела за събиране на сумата от
около 130 000 лв. Само един от длъж-
ниците е обжалвал процедурата по
ДОПК в Административен съд – Мон-
тана. 

продължава на 4 стр.>>>
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През периода от служба “Граж-

данско състояние и ЕСГРАОН“ са ре-
гистрирани следните събития го
гражданско състояние: актове за раж-
дане - 5 бр., актове за граждански
брак - 41бр., актове за смърт-165 бр.
Направени са 80 бр. регистрации по
настоящ адрес и 94 бр. по постоянен
адрес, извършените администра-
тивни услуги са 2 895 бр. Издадени са
82 бр. удостоверения за платени
гробни места. Извършени са 4 003 бр.
актуализации в Национална база
данни.

През първата година на управле-
ние в отдел „Устройство на терито-
рията” са одобрени 47
бр.инвестиционни проекта и изда-
дени 37 бр. разрешения за строеж.
Издадени са 18 бр. разрешения за
поставяне на преместваеми обекта,
въведени в експлоатация са 7 сгради,
които са от ІV и V категория, удосто-
верения за търпими сгради – 25 бр.,
удостоверения за административен
адрес – 76 бр, удостоверения за иден-
тичност – 95 бр. и скици – 268 бр. Из-
дадени са и удостоверения по чл.13
от ППЗСПЗЗ, удостоверения по ЗУТ,
становища за поделямост на имот, из-
исквани от съда. С решение № 36 /
23.12.2011 г. на Общинския съвет е
одобрен регулационният план и ре-
гистрите към него за кв.Изток гр.Вър-
шец.

Проведени са 13 заседания на ЕС
„Устройство на територията“, като са
взети 60 решения, разгледани са 72
бр. молби и жалби, на които е даден
писмен отговор, и над 100 бр. устни
молби по Закона за устройство на те-
риторията.

Издадени са 268 бр. скици и скици
с презаверка, визи - 54 бр., удостове-
рения по ЗУТ. Одобрени са 17 бр.
подробни устройствени планове.
Събраните такси за технически ус-
луги през периода възлизат на 33 040
лв.

ІV. КУЛТУРА

През отчетния период бе изготвен
и приет на заседание на Общинския
съвет „Културен календар“с богата и
разнообразна програма от меропри-
ятия, който бе публикуван на интер-
нет страницата на Община Вършец.
Бюджетът на културния календар за
2012 година възлиза на 47 000 лева.

Организирахме и проведохме ре-
дица културни мероприятия, много от
които са уникални за нашата община,
като: Международен фестивал на ко-
зето мляко “GOAT MILK” с. Г. Б.
Речка, „Трансгранични дни на култу-

рата и балнеологията Вършец-Соко-
баня»; Фестивал на цветята; Нацио-
нален преглед на ученическите
духови оркестри; фолклорен празник
„Пей, танцувай и на Зелени дел се
любувай»; уникална изложба на ко-
рейското приложно изкуство, тради-
ционен пленер по живопис, Празник
на курорта, минералната вода и Бал-
кана; лятно кино с БНТ 1, предста-
вяне на живо във Вършец на
кандидатурите на област Монтана за
националната система „Живи чо-
вешки съкровища“, Събор на само-
дейни групи, организиран в с.
Черкаски.

Бяха отбелязани всички значими
национални, регионални и местни
празници и годишнини. В селата от
общината бяха организирани кур-
бани, посветени на църковни праз-
ници.

За пръв път от 40 години възро-
дихме ритуала по спасяване на Све-
тия кръст в реката, по време на
Великия богоявленски водосвет на
Йордановден.

В първия ден от Празника на ку-
рорта, минералната вода и Балкана
през м. август открихме официално
новата градска художествена галерия,
разположена на последния етаж в
сградата на Общински музей Вър-
шец. Ремонтът на етажа и стълби-
щето към него е извършен със
средства, заложени в бюджета на Об-
щината и е на стойност 3 000 лева. 

Организирахме честване на 80-го-
дишнината на писателя Никола Стат-
ков – първият почетен гражданин на
гр. Вършец. Удостоихме художника –
земляк Георги Паунов със званието
„Почетен гражданин на Вършец».

Продължи ежемесечното издаване
и разпространение на Общински
вестник “Вършец”, както и поддър-
жането на интернет-страницата на
Общината. На този интернет-ресурс
се публикуват редовно нормативни
документи, новини и полезна инфор-
мация за дейността на Общината и
Общинския съвет.

В сградата на кметството в с.
Спанчевци бе инсталиран интернет.

V. ОБРАЗОВАНИЕ

В бюджета на Община Вършец,
разходите за дейности във функция
“Образование” заемат най-голям дял
(2 152 448 лева). Това се определя от
спецификата и характера на дейнос-
тите. 

В общинските учебни заведения
СОУ ”Иван Вазов”, НУ ”Васил
Левски”, кв. ”Изток”, Професионална

гимназия по икономика и туризъм,
вече четвърта година работи систе-
мата на делегираните бюджети, което
е и критерий за доброто взаимодей-
ствие между Общинска администра-
ция и училищата, както и за
мениджърските умения на директо-
рите. В указания от Закона за дър-
жавния бюджет срок бе утвърдена
формулата за 2012 година, въз основа
на която се разпределиха средства
според броя ученици, единен разхо-
ден стандарт и специфичните компо-
ненти.

Общината подготви и изпрати
всички необходими документи по На-
редбата за закрила на деца с изявени
дарби в МОМН за отпускане на сти-
пендии на даровити деца и бяха от-
пуснати едногодишни стипендии на
трима ученици от СОУ „Иван Вазов”,
изявили се на национално ниво в об-
ластта на литературата и певческото
изкуство.

В СОУ „Ив. Вазов“бе открита но-
вата многофункционална мобилна ак-
това зала и ремонтиран кабинет по
физика. Строително-ремонтните дей-
ности и оборудването са по проект,
финансиран от фондация „Америка
за България” на стойност 140 000 лв.

Осигурихме условия за нормален
учебен процес през изминалия
есенно-зимния сезон на всички учи-
лища и детски градини от общината,
въпреки тежката бедствена обста-
новка и рекордно ниските темпера-
тури.

Навреме организирахме транс-
порта на децата и учениците, подле-
жащи на задължително обучение до
16-годишна възраст. Осигурихме
отоплението и за новия сезон
2012/2013 в детските заведения и
училищата. 

VІ. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

През отчетния период бяха раз-
крити общо 312 работни места по
различни европейски, национални и
регионални програми за осигуряване
на временна заетост. 

По Програма „Развитие», финан-
сирана от ОП „Човешки ресурси“на
ЕС бяха включени 117 лица, по Про-
грама „Алтернативи“- 25 бр. лични
асистенти, по Националната про-
грама „ОСПОЗ“бяха заети 117 лица,
а по НП „Хора с трайни увреждания“-
5 лица. По Националната програма
„Старт в кариерата“бе назначен 1 бр.
мл. експерт в Общинска администра-
ция, по Регионалната програма за
временна заетост бяха назначени 15
бр. санитари, а по програма
„Мерки“бяха назначени 2 бр. пазачи.

Подписахме договор с Агенция по
заетостта за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ за разкри-
ване на 30 работни места по схемата
„Подкрепа за заетост”. 

В условията на тежка икономи-
ческа криза Община Вършец про-
дължи да спазва поетия ангажимент
за стимулиране на раждаемостта. Бе
отпусната финансова помощ на 27 бр.
новородени деца на обща стойност 13
500 лв.

За всички села от общината осигу-
рихме месечно присъствие по график
на специалисти от Бюро по труда и
Социалната служба за полагане под-
писи от регистрираните безработни и
лицата на социално подпомагане, а
така също и прием на място на доку-

менти от социален работник по гра-
фик за кандидатстване за социално
подпомагане с енергийни помощи.

Домашният социален патронаж
обхваща гр. Вършец, кв. Заножене и
селата Д. Б. Речка, Г. Б. Речка, Д. Ози-
рово, Г. Озирово, Стояново, Чер-
каски, Спанчевци и Драганица.
Средният брой обслужвани лица на
ден се увеличи от 80 човека през 2011
година, на 120 през 2012 година. Ме-
сечна такса за ползване на услугата
през периода беше 50 лв. За нуждите
на патронажа бе закупен микробус на
стойност 3000 лв.

Продължи проектът „Обществена
трапезария”. Дейностите по осъ-
ществяване на социалната услуга
включват предоставянето на без-
платна храна за обяд – супа, основно
ястие, хляб. Финансирането на услу-
гата за едно лице за един ден бе
средно 2.20 лв., включително 10%
други разходи (транспортни и ре-
жийни). Община Вършец реализира

дейностите по обществената трапеза-
рия за 72 бр. бенефициенти за пе-
риода 01.11.2011 г.- 30.04.2012 г., за
всички села в общината и гр. Вър-
шец, а за периода 01.10.2012 г –
30.04.2013 г. е подписан нов договор
за финансиране с фонд „Социална за-
крила». Бенефициенти са самотно
живеещи лица, лица без доходи, лица
и семейства, получаващи минимални
пенсии за осигурителен стаж и въз-
раст, пенсии за инвалидност, наслед-
ствени пенсии. 

В с. Д. Озирово и с. Спанчевци
осигурихме доставка на дърва за
огрев на 6 бр. крайно нуждаещи се
инвалиди.

Увеличен бе от един на два пъти
седмично организираният транспорт
от Вършец до с. Драганица и с. Чер-
каски.

Обезпечихме 7 щатни бройки ме-
дицински персонал (фелдшери и ме-
дицински сестри) за СОУ „Ив.
Вазов», ПГИТ, ООУ „Н. Й. Вапца-
ров», и в ОДЗ „Слънце“гр. Вършец.

Запазихме съществуването на
„Медицински център –
Вършец“ЕООД, като подпомагахме
със средства от общинския бюджет
погасяването на някои неразплатени
разходи, спешни и неотложни нужди
на центъра.

VІІ. ТУРИЗЪМ И СПОРТ

Туризмът е основен приоритет за
община Вършец, залегнал във всички
общински планове и програми за раз-
витие. Дейността на Туристическия

информационен център (ТИЦ) бе на-
сочена основно към разширяване на
рекламната дейност за Вършец като
туристическа дестинация. Във връзка
с това Община Вършец взе участие в
Международното туристическо изло-
жение „Cross Tour Fair” в гр. Русе,
като бяха проведени полезни срещи и
установени контакти за успешни на-
чинания в туристическата сфера. 

Взехме участие в 29-ото издание
на Международна туристическа
борса „Ваканция и СПА Експо 2012”.
На самостоятелен щанд Вършец бе
представен с най-новите брошури,
дипляни, компакдискове, видеокли-
пове и сувенири.

За първи път Община Вършец
участва в IХ-то Международно ту-
ристическо изложение „Културен ту-
ризъм“ във Велико Търново, на което
бяха представени културно-истори-
ческо и природно богатство на общи-
ната, както и богатия културен
календар.

На организирания от Търговско-
промишлена палата гр. Враца Първи
трансграничен панаир в сферата на
туризма, община Вършец бе предста-
вена на самостоятелен щанд, както и
чрез списание „Търговия и Трансгра-
ничен панаир», Панаирен каталог на
изложителите, Уебплатформа.

ТИЦ взе участие в кръгла маса на
тема „Възможности и перспективи за
развитие на трансграничен регион
Вършец-Сокобаня” в Сърбия, на
която бяха дискутирани проблемите
и възможностите за развитие на тран-
сграничния регион с фокус развитие
на културен и балнеотуризъм. 

За пръв път бе изготвена цялостна
Стратегия за развитие на туризма в
община Вършец за периода 2012 –
2017 година. Организирахме и прове-
дохме публично обсъждане на стра-
тегията преди приемането й от ОбС.

През 2012г. бе учреден Консулта-
тивен съвет по туризъм на Община
Вършец. 

Бяха маркирани екопътеки до
Иванчова поляна, записани с GPS и
качени в Google maps за улеснение на
туристите.

Информационното осигуряване на
туристическия район е изключително
важен момент. Чрез директна реклама
бе ангажирано вниманието на бъл-
гарските медии: Канал 1 на БНТ,
Радио „Видин”, Радио „Фокус”, вест-
ниците „Монт Прес“и „Слово плюс»,
списанията „Черга”, „Еврорегион”,
„Туризъм и отдих”.
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Бе преиздаден туристическият пъ-
теводител, както и нови брошури за
хотелите, заведенията и къщите за
гости на територията на община Вър-
шец, винили, рекламни картички,
дипляни, балони и рекламни тениски.

ТИЦ взе участие в редица инициа-
тиви, свързани с туризма: участие в
пътеводител „Опознай родния край”,
в който ще бъдат включени 15-те най
– значими обекти, намиращи се на те-
риторията на област Монтана; учас-
тие в инициативата на БСТ „100-те
природни феномена на България”,
участие в първото издание на Нацио-
налния преглед – конкурс „Общините
за развитието на туризма”, който се
проведе в два модула „Общините за
развитието на туризма” и „Най –
добро сътрудничество на общината и
частен партньор с принос за туризма”.

Във връзка с контрола на качество
на услугата отдаване под наем на стаи
и къщи за гости, както и водене на ту-
ристически регистър, бяха направени
18 бр. проверки, като се констатираха
11 бр. нарушения, за които бяха връ-
чени предписания за отстраняването
им. Категоризираните места за наста-
няване са 7 бр. самостоятелни стаи за
гости и 3 бр. заведения за хранене и
развлечение. 

Събраният туристически данък за
периода 01.01.2012 година –
31.10.2012 година е 27 902 лв.

За сезон 2012 броят на посетите-
лите е 26 500, а реализираните но-
щувки – 52 000. Въпреки, че летният
активен сезон започна твърде късно в
сравнение с другите години, отчитаме
6 % ръст на туристите. Легловата база
през месеците юли, август и септем-
ври бе заета на 100%.

Отчетения ръст се дължи и на раз-
витието на културния туризъм и съ-
битийните форми на туризъм като
основни туристически продукти.
Обогатеният с много празници и кул-
турни прояви културен календар за
2012 година предизвика интерес сред
посетителите и гостите на града.

През 2012 година Община Вършец
обърна сериозно внимание на спорта
в града. През цялата година бяха под-
помагани волейболният отбор и от-
бора по ориентиране „Незабравка
2004 г.», който при участията си в
Държавното първенство през 2012 го-
дина завоюва 2 сребърни медала и
още няколко призови класирания. 

Най-големият успех през 2012 го-
дина е рестарта на футбола в общи-
ната. През лятото със съдействието на
кмета, местния бизнес, спортни дея-
тели и приятели беше възобновен
футболът във Вършец. Създаден беше
мъжки отбор, а така също и юно-
шески и детски гарнитури, които се
включиха с успех в първенството на
„А“ ОФГ. Бяха положени огромни
усилия за привеждането в добър вид
на Градския стадион и съблекалните
му, както и осигуряване на условия,
необходими за възвръщането на ста-
рата слава на Вършец като футболен
град.

През месец май беше отбелязан
Деня на спорта със спортни състеза-
ния в училищата.

В рамките на Празника на курорта,
минералната вода и Балкана „Вършец
2012“ бяха проведени състезания по
майсторско управление на велоси-
педи, волейбол и футбол. Традицион-
ният турнир по футбол на малки
вратички бе проведен с нови правила

и значително по-голям награден
фонд. За първи път бяха поканени от-
бори от Враца, Монтана и Берковица,
като по този начин бе увеличено ка-
чеството и засилен интереса към тур-
нира.

Сред приоритетите на Община
Вършец за подпомагане на спорта е и
Общинския детски комплекс. Там
през цялата година децата могат да
използват фитнес-център и да усъ-
вършенстват уменията си по тенис на
маса. 

В с. Спанчевци бе възстановено
съществуващото, но неподдържано
спортно игрище.

VІІІ. ЕВРОПЕЙСКИ
ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

През отчетния период Общинската
администрация прояви максимална
инициативност и активност за разра-
ботване и изпълнение на проекти по
редица направления от европейски
програми и реално привлече значи-
телни финансови ресурси за изпълне-
ние на мерките, заложени в
Общинския план за развитие на об-
щина Вършец за периода 2007-2013
година.

От гледна точка на брой одобрени
проекти първостепенно значение има
дейността на Общината по разработ-
ване и изпълнение на проекти по Про-
грама за развитие на селските райони
2007-2013 година. Публичните мерки
по ПРСР предвиждат разнообразие от
инвестиционни възможности, чиято
основна цел е да допринесат за под-
обряване на средата за живот в насе-
лените места от селските райони, да
улеснят достъпа на населението до
социални услуги, както и да активи-

зират мобилността на работната сила
и привлекателността за развитие на
бизнес на територията на община
Вършец.

През отчетния период бе финали-
зиран проекта „Повишаване качест-
вото на образованието в община
Вършец, чрез обновяване и модер-
низация на образователната ин-
фраструктура», финансиран от
МРРБ по Оперативна програма “Ре-
гионално развитие” на Европейския
съюз. По отчет проектът възлезе на
стойност 748 427, 34 лева, като бе ос-
новно ремонтирана сградата на бив-
шето НУ „Св.Св.Кирил и Методий
(сега Корпус № 2 на СОУ) и бе заку-
пено оборудване за специализирани
кабинети по чуждоезиково обучение
и изобразително изкуство.

Финализирахме проекта “Рекул-
тивация на депо за твърди битови
отпадъци /ТБО/, гр.Вършец, об-
щина Вършец, област Монтана”, на

стойност 199 060 лв., финансиран от
Предприятието за управление на дей-
ностите по опазване на околната
среда.

Община Вършец продължи дей-
ностите по следните проекти:

- „Реализиране на инвестицио-
нен проект градска пречиствателна
“ за отпадъчни води (ГПСОВ) в
град Вършец». Проектът се финан-
сира от Оператвна програма „Околна
среда 2007 - 2013“ на ЕС и е на стой-
ност 5 376 920 лева. Строително-ре-
монтните работи започнаха на
05.03.2012 г., очаква се проектът да
приключи до края на 2012 година.

- „Подобряване на енергийната
ефективност на сградата на Об-
щинска администрация – гр. Вър-
шец и ОДЗ „Слънце” – гр.
Вършец”. Проектът се финансира по
програма „Енергийна ефективност”
на Европейската инвестиционна
Банка и Международен фонд „Козло-
дуй”. Стойността му е 708 013 лв. Из-
вършена е подмяна на дограма, топло
и хидроизолация на покривите, топ-
лоизолация от пенополистирол на фа-
садите, направа на полимерна
мазилка, подмяна на олуци водос-
точни тръби, подмяна на 2 броя во-
догрейни котли и ремонт и промивка
на отоплителните инсталации.

- „Рехабилитация и частична ре-
конструкция на група улици в град
Вършец». Проектът е по Програма за
развитие на селските райони 2007-
2013 г. по мярка 322 – „Обновяване и
развитие на населените места». Стой-
ността му е 1 510 742 лева. Изпълне-
нието на строителните дейности
стартира на 05.11.2012 година и ще
завърши през пролетта на 2013 го-
дина.

- „Ремонт обществени паркове,
градинки и зелени площи в град
Вършец». Проектът е по Програма за
развитие на селските райони 2007-
2013 г, мярка 322 – „Обновяване и
развитие на населените места». Стой-
ността му е 1 527 840 лв. Предстои
стартирането на строително-монтаж-
ните дейности за изпълнение на про-
екта през пролетта на 2013 година.

- „Реконструкция и модерниза-
ция на уличното осветление в об-
щина Вършец”. Финансира се от
Държавен фонд „Земеделие“по „Про-
грама за развитие на селските райони
2007- 2013, мярка 322 „ Обновяване и
развитие на населените места”. Стой-
ността му е 1 548 690 лв. Проведена е
процедура за избор на изпълнител и е
сключен договор за изготвяне на ра-
ботен проект.

През първата година на управле-
ние разработихме, депозирахме и

бяхме одобрени за финансиране по 6
нови проекта:

- „Изграждане на туристически
атракционни съоръжения“по „Про-
грама за развитие на селските райони
2007- 2013, мярка 313 „ Насърчаване
на туристическите дейности», на
обща стойност 261 374 лв. Основната
дейност по проекта предвижда из-
граждането на летен амфитеатър на
територията на градския парк по
алеята, водеща до местността „Иван-
чова поляна». Съоръжението е проек-
тирано с открита сцена и амфитеатър
с дървени пейки, с места за около 200
посетители.

- „Подкрепа за развитие на ре-
гионалния туристически продукт и
маркетинг на дестинациите в об-
щините Вършец, Берковица и
Годеч“по ОП „Регионално развитие»,
ос 3: „Устойчиво развитие на ту-
ризма», схема за предоставяна на без-
възмездна финансова помощ
„Подкрепа за развитие на регионал-
ния туристически продукт и марке-
тинг на дестинациите”. Общата му
стойност е 431 240 лева, а срокът за
изпълнение е 18 месеца. Партньори
по проекта са Берковица и Годеч, като
водеща е община Вършец. Основна
цел на проекта е създаване и развитие
на конкурентен регионален туристи-
чески продукт „Неоткритата тайна на
Западна Стара планина” с цел увели-
чаване на броя на туристите в турис-
тически район, обособен на
територията на общините Вършец,
Берковица и Годеч.

- „Екопътека и туристически по-
сетителски център, кв. Заножене,
град Вършец и село Спанчевци, об-
щина Вършец” по Програмата за
развитие на селските райони 2007-
2013 г., мярка 313 „Насърчаване на ту-
ристическите дейности”. На
19.11.2012 г. бе подписан договор с
Държавен фонд „Земеделие” за от-
пускане на безвъзмездната финансова
помощ на обща стойност 85 128 лв. В
рамките на проекта ще бъдат извър-
шени следните дейности: изграждане
и оборудване на екопътека за пешехо-
ден и велотуризъм, създаване на ту-
ристически посетителски център за
представяне на местното природно и
културно наследство, кв. Заножене,
гр. Вършец; закупуване, доставка и
монтаж на сензорни информационни
устройства (киоск); разработка на
уеб-сайт и брошури.

- „Рехабилитация и реконструк-
ция на пътната мрежа в община
Вършец” 1.MON 1091/ІІІ-162 Стоя-
ново-п.к.Главаци/Черкаски – гра-
ница Община/Вършец-Берковица/-
Слатина-Ягодово/MON 2009 2.MON
1090/ІІІ-162 Долна Бела Речка –
Стояново/Долно Озирово – Горно
Озирово – граница Община/Вър-
шец – Враца – Лютаджик”. Проек-
тът се финансира по Програма
развитие на селските райони, 2007-
2013, мярка 321 “Основни услуги за
населението и икономиката в сел-
ските райони и е на стойност
5 763 404 лв. Договорът за финанси-
ране е подписан на 27.11.2012 г., про-
дължителността му е 30 месеца.

- „Многофункционален спортен
център. Реконструкция на същест-
вуващ стадион и изграждане на
спортна зала с покрит плувен ба-
сейн в у.п.и. (Парц. IV) в Кв. 90 гр.
Вършец” по Програма развитие на
селските райони, 2007-2013, мярка
321 “Основни услуги за населението
и икономиката в селските райони, на
стойност5 856 906 лв. Договорът за

финансиране е подписан на
27.11.2012 г., подължителността му е
30 месеца.

- Проект „Училищен плод“, фи-
нансиран от ДФ „Земеделие“за пе-
риода от 06.11.2012 г – 31.05.2013 г.
Детските градини от общината и НУ
„В. Левски” ще получат доставки на
пресни плодове и зеленчуци за децата
на обща стойност 7941,39 лева.

През 2012 година Община Вършец
подготви и депозира за оценка и след-
ните проекти:

- „Общинска администрация
Вършец – компетентна и ефек-
тивна” по Оперативна програма „Ад-
министративен капацитет”, на
стойност 83 476 лв. Проектът е депо-
зиран на 16.11.2012 г за оценка.

- “Канализационна мрежа на кв.
Заножене и реконструкция на съ-
пътстващата водопроводна мрежа,
гр. Вършец” по Оперативна про-
грама “Околна среда 2007 – 2013 г.”.

- „Трансграничният потенциал
като основа за устойчиво развитие
(Община Вършец – Община
Пирот)“по Програмата за трансгра-
нично сътрудничество по ИИП Бъл-
гария – Сърбия. Проектът е за
изграждане на велоалея между гр.
Вършец и кв. Заножене и ледена пър-
залка.

- „Традиция, природа и култура
– разнообразието и приликата ни
обединяват“по приоритетна ос 1:
Развитие на дребно мащабна ин-
фраструктура по Програма за тран-
сгранично сътрудничество по ИИП
България – Сърбия.

Последните три проектопредложе-
ния за съжаление не получиха финан-
сиране, но с подготвените за тях
работни проекти Общината ще търси
нови възможности за реализирането
им.

Уважаеми съграждани,

Това са първите ни стъпки от реа-
лизиране на предизборната ми про-
грама. Намеренията са ми
започнатото във всички важни сфери
на живот и дейност в общината да
продължи и реално да бъдат сбъднати
много нови идеи. 

Въпрос на воля, професионализъм,
амбиция и упорство е да се търсят и
намират средства за добрите идеи.

Смятам, че в условията на тежка
икономическа криза и ограничени
бюджетни възможности, единстве-
ната алтернатива за привличане на
външно финансиране е разработва-
нето на проекти и кандидатстването с
тях пред Европейските фондове по
оперативни програми на Европейския
съюз. По този начин ще се изпълнят
поетите в предизборната ми програма
ангажименти за осигуряване на по-
добър живот за всички жители на об-
щината.

Всичко, което е постигнато до тук
е резултат от голямата и искрена обич
към Вършец. Благодаря на общин-
ските съветници от ОбС Вършец и на
широката общественост за подкре-
пата и проявената гражданска пози-
ция.

Надявам се, че заедно ще продъл-
жим и през следващите години от
мандат 2011-2015 да постигаме най-
доброто за община Вършец и нейните
жители.

инж. Иван ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец

О Т Ч Е Т
ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА НА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Строителство на новата пречист-
вателна станция за отпадни води
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Днес, 30.11.2012 г. ( петък) от 15:00 часа, на осно-
вание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56,ал.1 от Пра-
вилника за организация и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с Общинската администрация за мандата
2011-2015г. се проведе заседание на Общински
съвет – Вършец в заседателната зала на Общинска
администрация – Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва об-
щински съветници. Отсъства Д-р Боян Георгиев
Бонев.

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

На заседанието присъстваха още: кмет на Об-
щина Вършец – инж. И. Лазаров, инж. Д.Тодорова –
секретар на Община Вършец, П.Стефанов - зам.-
кмет на община Вършец, К.Тачева, А. Тошев, Е. Гео-
ргиева, Ани Ангелова – директор СОУ „ Иван
Вазов”, А. Антонова - главен счетоводител в СОУ „
Иван Вазов”, Любен Йоцов - управител „МЦ-Вър-
шец” ЕООД , Ангел Петров - кмет на с. Д.Озирово,
и граждани.

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

На основание чл.57, ал1 и чл. 84 от ПОДОСВН-
КВОА за мандата 2011 - 2015г. Председателят на
Общински съвет - Вършец предложи допълнения в
дневния ред и общият брой на точките от 15 ста-
ват 17.

1.Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №401/27.11.2012 г за издаване на Запис на
заповед в полза на ДФ „ Земеделие” – Разплаща-
телна агенция по Договор за отпускане на финан-
сова помощ № 12/321/01292 от 27.11.2012 г. по
Мярка 321 за Проект „Рехабилитация и реконструк-
ция на пътна мрежа в Община Вършец” сключен
между Община Вършец и ДФ „ Земеделие” – Раз-
плащателна агенция.

2.Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №402/27.11.2012 г за издаване на Запис на
заповед в полза на ДФ „ Земеделие” – Разплаща-
телна агенция по Договор за отпускане на финан-
сова помощ № 12/321/01357 от 27.11.2012 г. по
Мярка 321 за Проект „Многофункционален спортен
център. Реконструкция на съществуващ стадион и
изграждане на спортна зала с покрит плувен басейн
в у. п. и. (Парц. IV) в кв. 90 гр. Вършец” сключен
между Община Вършец и ДФ „ Земеделие” – Раз-
плащателна агенция.

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

записка № 388/23.11.2012 г. за провеждане на пуб-
личен търг с явно наддаване за продажба на 3 бр.
недвижими имота /земеделски земи/ по реда на ЗОС
и НРПУРОС, НУРПТК на община Вършец в из-
пълнение на Годишната програмата за управление
и разпореждане с общинска собственост на община
Вършец за 2012 г.

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

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №389/23.11.2012 г за провеждане на търг по
реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община
Вършец за отдаване под наем на част от имот пуб-
лична общинска собственост, представляващ част
от покрива на сградата на НЧ „Пробуда 1934 – За-
ножене“, кв. Заножене, гр. Вършец.

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

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка № 390/23.11.2012 г. за провеждане на пуб-
личен търг с явно наддаване за продажба на урегу-
лиран поземлен имот, находящ се в с. Черкаски по
реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община
Вършец в изпълнение на Годишната програмата за
управление и разпореждане с общинска собственост
на община Вършец за 2012 г.

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

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №391/23.11.2012 г за вземане на решение за
придобиване в собственост на община Вършец на
поземлен имот с проектен идентификатор №
12961.24.938 по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри на гр. Вършец от 2008 г. /път към га-
ражите на сектор „Чистота“ при община Вършец/.

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

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №392/23.11.2012 за предоставяне на имоти
по реда на чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с
& 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ

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

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №398/23.11.2012 г за одобряване на Зада-
ние за изработка на ПУП за квартал 90 на гр. Вър-

шец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на об-

щина Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №393/23.11.2012 за представени финансови
отчети и допълнителна информация за първите 9
месеца на Бюджет 2012 на второстепенните разпо-
редители с бюджетни средства в Община Вършец, а
именно СОУ „Иван Вазов’; Професионална гимна-
зия по икономика и туризъм и НУ „Васил Левски” .

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

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №381/20.11.2012 г .за изплащане на натру-
пани неразплатени задължения на ‘’МЦ - Вършец’’
ЕООД.

Докладва: д-р Румяна Дамянова – Председател
ПК по ЗСПЕ

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №382/20.11.2012 г .за отпускане на финан-
сови средства за изпълнение на належащи ремонти
на ‘’МЦ - Вършец’’ ЕООД.

Докладва: д-р Румяна Дамянова – Председател
ПК по ЗСПЕ

10. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №380/20.11.2012 г .за приемане на
предоставен отчет за деветмесечието на 2012 г. на
‘’МЦ - Вършец’’ ЕООД.

Докладва: д-р Румяна Дамянова – Председател
ПК по ЗСПЕ

11. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №397/23.11.2012 за приемане на Бю-
джетен календар за разработване на
проектобюджета на Община Вършец за 2013 го-
дина.

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

12. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №394/23.11.2012 г за Приемане на Го-
дишна програма за развитие на читалищната
дейност в община Вършец за 2013 г.

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

13. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №395/23.11.2012 г за издаване на
Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Раз-
плащателна агенция по Договор за отпускане на фи-
нансова помощ № 12/313/00144 от 19.11.2012 г. по
мярка 313 за Проект „Екопътека и туристически по-
сетителски център, кв. Заножене, град Вършец и
село Спанчевци, община Вършец”, сключен между
Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплаща-
телна агенция. 

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

14. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №401/27.11.2012 г за издаване на
Запис на заповед в полза на ДФ „ Земеделие” – Раз-
плащателна агенция по Договор за отпускане на фи-
нансова помощ № 12/321/01292 от 27.11.2012 г. по
Мярка 321 за Проект „Рехабилитация и реконструк-
ция на пътна мрежа в Община Вършец” сключен
между Община Вършец и ДФ „ Земеделие” – Раз-
плащателна агенция.

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

15.Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №402/27.11.2012 г за издаване на Запис на
заповед в полза на ДФ „ Земеделие” – Разплаща-
телна агенция по Договор за отпускане на финан-
сова помощ № 12/321/01357 от 27.11.2012 г. по
Мярка 321 за Проект „Многофункционален спортен
център. Реконструкция на съществуващ стадион и
изграждане на спортна зала с покрит плувен басейн
в у. п. и. (Парц. IV) в кв. 90 гр. Вършец” сключен
между Община Вършец и ДФ „ Земеделие” – Раз-
плащателна агенция.

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

16.Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №396/23.11.2012 г за удължаване на срока за
представяне на доклад на Временна Комисия към
Общински съвет Вършец, създадена с Решение 119
от Протокол 16 от 31 юли 2012 година.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – Предсе-
дател на Общински съвет Вършец

17.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 /2011 – 2015г/,

дневния ред бе приет единодушно: 12 гласа “за”,
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

Общински съвет – Вършец прие следните реше-
ния:

РЕШЕНИЕ № 171
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 35,

ал. 1 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл. 36, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общин-
ска собственост на Община Вършец и чл. 4, ал. 1 и
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за про-
веждане на търгове и конкурси на Община Вършец,
взема решение за провеждане на публичен търг с
явно наддаване за продажба на 3 /три/ недвижими
имота частна общинска собственост описани, както
следва:

1.1.Поземлен имот с идентификатор 12961.40.172
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиридесет точка сто седемдесет и две/ по ка-
дастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Вършец, одобрени със Заповед № РД-18-
74/24.06.2008 г. на Изпълнителния Директор на
АГКК, адрес на поземления имот: гр. Вършец, мест-
ност „Иваново пое“, площ 2 826 кв.м. /две хиляди
осемстотин двадесет и шест кв.м./, трайно предназ-
начение на територията – земеделска, начин на
трайно ползване – ливада, номер по предходен план
40.172, категория на земята – седма. Акт за частна
общинска собственост № 439/20.11.2012 г. Първо-
начална продажна цена на имота, съгласно пазар-
ната му оценка приложена към докладната записка
– 990 (деветстотин и деветдесет) лева.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 12961.40.248
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиридесет точка двеста четиридесет и осем/
по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Вършец, одобрени със Заповед № РД-18-
74/24.06.2008 г. на Изпълнителния Директор на
АГКК, адрес на поземления имот: гр. Вършец, мест-
ност „Иваново пое“, площ 279 кв.м. /двеста седем-
десет и девет кв.м./, трайно предназначение на
територията – земеделска, начин на трайно ползване
– ливада, номер по предходен план 40.248, катего-
рия на земята – седма. Акт за частна общинска
собственост № 440/20.11.2012 г. Първоначална про-
дажна цена на имота, съгласно пазарната му оценка
приложена към докладната записка - 100 (сто) лева.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 12961.14.34
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиринадесет точка тридесет и четири/ по ка-
дастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Вършец, одобрени със Заповед № РД-18-
74/24.06.2008 г. на Изпълнителния Директор на
АГКК, адрес на поземления имот: гр. Вършец, мест-
ност „Конин връх“, площ 4 079 кв.м. /четири хиляди
и седемдесет и девет кв.м./, трайно предназначение
на територията – земеделска, начин на трайно пол-
зване – ливада, номер по предходен план 14.34, ка-
тегория на земята – седма. Акт за общинска
собственост № 441/20.11.2012г. Първоначална про-
дажна цена на имота, съгласно пазарната му оценка
приложена към докладната записка - 1430 (хиляда
четиристотин и тридесет ) лева.

- Цена на тръжната документация - 200.00 лв., 
- Депозит за участие в търга - 10 % от първона-

чалната тръжна цена на съответния недвижим
имот за които участва съответния участник в
търга.

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

- Всеки участник в търга може да участва за за-
купуване един, няколко или на всички недви-
жими имота.

2. 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 за продажба на недвижи-
мия/ите имот/и след заплащане на сумата за
закупуване на недвижимия/ите имот/и от спечели-
лия/ите търга участник/ци.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димит-
ров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Андров,
д-р Ц. Велизаров, инж. И. Цакански, А. Станчева, С.
Симеонов, Б. Христов, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова; “против” – няма; “въздържали се” – няма 

РЕШЕНИЕ № 172
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 14,

ал. 7 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ във
връзка с чл.42, ал.1 от Наредбата за реда на придо-
биване, управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец, чл. 4, ал. 3 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеж-
дане на търгове и конкурси на община Вършец
взема решение за провеждане на публичен търг с
тайно наддаване за отдаване под наем на част от
покрива на имот публична общинска собственост -
сграда на НЧ „Пробуда 1934 - Заножене“, АОС пуб-
лична № 36/02.11.1998г., а именно: 1 кв.м., от пок-
рива на сградата на НЧ „Пробуда 1934 - Заножене“,
кв.Заножене с идентификатор 12961.425.255.1 по ка-

дастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Вършец от 2008г.

- Определя първоначална тръжна месечна на-
емна цена – 50.00 лв., без ДДС. 

- Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ календарни
години.

- Цена на тръжната документация – 100.00 лв.
/сто лева/.

- Депозит за участие в търга – 500.00 лв. /петсто-
тин лева/.

- Стъпка за наддаване 5 % върху началната ме-
сечна наемна цена.

2. 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 за отдаване под наем на
недвижимия имот със спечелилия търга участник.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димит-
ров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Андров,
д-р Ц. Велизаров, инж. И. Цакански, А. Станчева, С.
Симеонов, Б. Христов, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова; “против” – няма; “въздържали се” – няма 

РЕШЕНИЕ № 173
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 35,

ал. 1 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл. 36, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общин-
ска собственост на община Вършец и чл. 4, ал. 1 и
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за про-
веждане на търгове и конкурси на община Вършец,
взема решение за провеждане на публичен търг с
явно наддаване за продажба на недвижим имот
частна общинска собственост описан, както следва:

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ парцел IV /че-
тири/ в квартал 64 /шестдесет и четири/ по плана на
с.Черкаски, община Вършец, област Монтана одоб-
рен с Заповед № 514/1992г., и Заповед №
442/21.11.2012г., на Кмета на община Вършец за
частично изменение на Подробния устройствен
план /ПУП/ на с.Черкаски с площ 123 кв.м., /сто два-
десет и три кв.м./ с отреждане „За гаражи“. Акт за
частна общинска собственост № 422/22.11.2012 го-
дина

- Първоначална продажна цена на недвижимия
имот, съгласно пазарната му оценка приложена към
докладната записка -1620 (хиляда шестстотин и два-
десет)лева.

- Цена на тръжната документация 200.00 лв.
- Депозит за участие в търга 10 % от първона-

чалната продажна тръжна цена на недвижимия
имот предмет на търга.

- Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната
продажна тръжна цена на недвижимия имот
предмет на търга.

2. 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 за продажба на недвижи-
мия имот след заплащане на сумата за закупуване
на същия от спечелилия търга участник..

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димит-
ров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Андров,
д-р Ц. Велизаров, инж. И. Цакански, А. Станчева, С.
Симеонов, Б. Христов, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова; “против” – няма; “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 174
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – общинска собстве-
ност за 2012 г.” , като създава нова точка IV с
наименование „Описание на имотите, които общи-
ната може да придобие по възмезден начин“: 

- Поземлен имот с проектен идентификатор
12961.24.938 по кадастралната карта и кадаст-
ралните регистри на гр.Вършец от 2008 г., с
площ 1 118 кв.м., собственост на Николина Ва-
силева Филипова, който представлява път към
терена и гаражите на сектор „Чистота“ при Об-
щина Вършец. 

- Прогнозна цена за придобиване на имота –
10 000.00 лв.

2. Промяната на „Годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – общинска собстве-
ност за 2012 г.” влиза в сила от датата на приемане
на решението.

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

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димит-
ров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Андров,
д-р Ц. Велизаров, инж. И. Цакански, А. Станчева, С.
Симеонов, Б. Христов, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова; “против” – няма; “въздържали се” – няма.

продължава на 7 стр.>>>

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л  № 21
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продължава от 6 стр.>>>
РЕШЕНИЕ № 175

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,
ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ променя - Раз-
чета за финансиране на капиталовите разходи на
община Вършец за 2012 г.,както следва:

1. В § 51-00 отпада обект „Ремонт подход за
БКС“– 10 000.00 лв., финансиран от собствени
средства.

2. В § 54-00 се създава обект „Придобиване на
земя за изграждане на път за подход на гаражи
БКС“ – 10 000.00 лв. от собствени средства.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, инж. И. Цакански, А.
Станчева, С. Симеонов, Б. Христов, А. Николова,
д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въздържали
се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 176
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 34,

ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост
във връзка с чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда
на придобиване, управление и разпореждане с об-
щинска собственост на община Вършец взема ре-
шение за придобиване от община Вършец, чрез
закупуване от г-жа Николина Василева Филипова
на поземлен имот с проектен идентификатор
12961.24.938 по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри на гр.Вършец от 2008 г., с площ 1 118
кв.м., който представлява път към терена и гара-
жите на сектор „Чистота“ при Община Вършец. 

Сума за закупуване на имота съгласно пазарната
оценка на същия – 10 000.00 ( десет хиляди) лева.

2. Задължава Кмета на община Вършец да пред-
приеми всички правни и фактически действия за
заплащане сумата от 10 000.00 ( десет хиляди) лева,
на продавача Николина Василева Филипова и да
сключи договор за закупуването му съгласно чл. 34,
ал. 2 от ЗОС.

3. След придобиване на имота за същия да бъде
съставен Акт за публична общинска собственост
по реда на Закона за общинската собственост
/ЗОС/.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, инж. И. Цакански, А.
Станчева, С. Симеонов, Б. Христов, А. Николова,
д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въздържали
се” – няма.

РЕШЕНИЕ №177
1.Общински съвет – Вършец на основание чл. 45

ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне
на наследниците на Цветан Митров Стамболийски
следните имоти: 

1.1. Поземлен имот № 027056 – ливада с площ
8.000 дка., находящ се в м.“Батини ниви“ –
земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Горно Озирово, съгласно скица –
проект № Ф01105/12.11.2012 г.;

1.2. Поземлен имот № 084022 – храсти с площ
2.263 дка., находящ се в м.“Дешов лак“
земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Горно Озирово, съгласно скица-
проект № Ф01106/12.11.2012 г.;

1.3. Поземлен имот № 044388 – лозе с площ
2.000 дка., находящ се в м.“Могилите“ земи
от Общинския поземлен фонд, землище с.
Горно Озирово, съгласно скица-проект №
Ф01107/12.11.2012 г.;

1.4. Поземлен имот № 108097 – нива с площ
2.000 дка., находящ се в м.“Бразевица“ земи
от Общинския поземлен фонд, землище с.
Горно Озирово, съгласно скица-проект №
Ф01108/12.11.2012 г.;

1.5. Поземлен имот № 109216 – нива с площ
3.000 дка., находящ се в м.“Дилковица“
земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Горно Озирово, съгласно скица-
проект № Ф01109/12.11.2012 г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, реше-
нието може да се обжалва пред Районния съд- гр.
Берковица по реда на Административно процесу-
алния кодекс /АПК/.

3. На основание чл.45 ж, ал.2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Ад-
министративно процесуалния кодекс /АПК/ на за-
явителя Калин Андреев Георгиев и служебно на
Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, инж. И. Цакански, А.
Станчева, С. Симеонов, Б. Христов, А. Николова,
д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въздържали
се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 178
1. Общински съвет Вършец дава съгласието си,

на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, да бъде
допуснат и изработен проект за частично измене-
ние на подробния устройствен план на гр. Вършец,

отнасящ се за целия кв. 90, с цел регламентиране
на застрояването и регулацията и отделянето в са-
мостоятелни поземлени имоти на всички само-
стоятелни имоти, включително и тези общинска
собственост в този квартал.

2. Възлага на Кмета на Община Вършец да из-
върши всички необходими законови действия по
допускане, изработване и процедиране на проект
за частично изменение на подробния устройствен
план на гр. Вършец, отнасящ се до кв. 90 с цел от-
деляне в самостоятелни поземлени имоти със съ-
ответен достъп и комуникации на всички имоти в
този квартал. 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, инж. И. Цакански, А.
Станчева, С. Симеонов, Б. Христов, А. Николова,
д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въздържали
се” – няма.

РЕШЕНИЕ №179
Общински съвет Вършец на основание чл.6, ал.1

т.6 от Правилника за Организацията и Дейността
на Общински Съвет Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация
за мандата 2011 – 2015 година

1. Приема за сведение представените финансови
отчети и допълнителна информация за първите 9
месеца на Бюджет 2012 на второстепенните разпо-
редители с бюджетни средства в Община Вършец,
а именно СОУ „Иван Вазов’; Професионална гим-
назия по икономика и туризъм и НУ „Васил
Левски”

2. Задължава второстепенните разпоредители с
бюджетни средства в Община Вършец - СОУ
„Иван Вазов’; Професионална гимназия по иконо-
мика и туризъм и НУ „Васил Левски”, да предос-
тавят пред Общински съвет и Общинска
Администрация, и обсъдят в срок до 15 януари
2013 година заедно с Комисията по бюджет, фи-
нанси и стопанска политика и Комисията по образ-
ование, култура, младежка дейност и спорт, и
Общинска Администрация Вършец - Проект за бю-
джет за 2013 година за всяко училище поотделно. 

3. Задължава второстепенните разпоредители с
бюджетни средства в Община Вършец - СОУ
„Иван Вазов’; Професионална гимназия по иконо-
мика и туризъм и НУ „Васил Левски“, да предос-
тавят пред Общински съвет Втршец и Общинска
Администрация - Финансови отчети на всеки три
месеца, заедно с Обяснителна записка за разход-
ване на бюджетните средства за съответния период. 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, инж. И. Цакански, А.
Станчева, С. Симеонов, Б. Христов, А. Николова,
д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въздържали
се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 180
Общински съвет Вършец на основание чл.21 ал.1

т. 6 от ЗМСМА не отпуска финансови средства от
параграф 10-98 от собствения си бюджет, за изпла-
щане на натрупани неразплатени задължения на
‘’МЦ – Вършец’’ ЕООД.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т.Кънчев, И.Ан-
дров, д-р Ц.Велизаров, инж.И.Цакански,
А.Станчева, С.Симеонов, Б.Христов, д-р Б.Бонев,
А.Николова, “против” – 1 - д-р Р.Дамянова; “въз-
държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 181
Общински съвет Вършец на основание чл.21 ал.1

т.6 от ЗМСМА отпуска от собствения си бюджет за
2012 година, от параграф 10-98 сумата от 8000
(осем хиляди) лева, за частична подмяна на дог-
рама в Рентгенов сектор, кабинет с №312 и с №315,
за входна врата към Рентгенов сектор и входна
врата на „Медицински Център Вършец” ЕООД.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, инж. И. Цакански, А.
Станчева, С. Симеонов, Б. Христов, А. Николова,
д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въздържали
се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 182
Общински съвет Вършец на основание чл.6, ал.1

т.6 от Правилника за Организацията и Дейността
на Общински Съвет Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация
за мандата 2011 – 2015 година.

1. Приема така представеният Финансов отчет за
дейността на ‘’МЦ- Вършец’’ ЕООД за деветмесе-
чието на 2012 г.

2. Задължава Управителя на ‘’МЦ- Вършец’’
ЕООД да представи до 31.12.2012 г. в Общински
съвет Вършец списък на неразплатени разходи за
2012 година

3. Задължава Управителя на‘’МЦ- Вършец’’
ЕООД да представи до 31.12.2012 г. в Общински
съвет Вършец, Проекто бюджет за 2013 година на
‘’МЦ- Вършец’’ ЕООД, съобразен с Бюджета на

Община Вършец за 2013 година.

Промяна в кворума 11 положили клетва об-
щински съветници. Отсъства Д-р Румяна Да-
мянова.

РЕШЕНИЕ № 183
Общински съвет Вършец на основание чл.21 ал.1

т. 23 от ЗМСМА, приема бюджетен календар за раз-
работване на проектобюджета на Община Върщец
за 2013 година.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, инж. И. Цакански, А.
Станчева, С. Симеонов, Б. Христов, А. Николова

“против” – няма; “въздържали се” – няма.

Почивка от 10 минути
Промяна в кворума 12 положили клетва об-

щински съветници.

РЕШЕНИЕ № 184
Общински съвет Вършец на основание чл.26 ал.2

от Закона за народните читалища приема Годишна
програма за развитие на читалищната дейност в об-
щина Върщец за 2013 г., съгласно приложените
програми от читалищата на територията на община
Вършец, приложени към докладната записка.

По предложение на Председателя на Общин-
ски съвет – инж. А. Димитров точка тринадесет
от дневния ред става точка шестнадесет.

Гласували: “за” – 12 “против” – няма; “въз-
държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 185
Относно: Издаване на запис на заповед от Об-

щина Вършец в полза на ДФ „Земеделие” – Раз-
плащателна агенция, обезпечаваща авансово
плащане по договор № 12/321/01292 от 27.11.2012
по мярка 321 за Проект „Рехабилитация и рекон-
струкция на пътната мрежа в община Вършец”,
сключен между Община Вършец и ДФ „Земеде-
лие” – Разплащателна агенция.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и договор за отпускане
на финансова помощ № 12/321/01292 от 27.11.2012
по мярка 321 за Проект „Рехабилитация и рекон-
струкция на пътната мрежа в община Вършец”,
сключен между Община Вършец и ДФ „Земеде-
лие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес
на управление гр. София, бул. „Цар Борис III”
№136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентифика-
ционен номер по ДДС № BG121100421, представ-
ляван от изпълнителния директор Румен Андонов
Порожанов, Общинският съвет

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Вършец да

подпише Запис на заповед, без протест и без раз-
носки, платима на предявяване в полза на ДФ „Зе-
меделие” – Разплащателна агенция в размер на
3 169 872,20 (три милиона сто шестдесет и девет
хиляди и осемстотин седемдесет и два лева и два-
десет стотинки) за обезпечаване на 110 % от аван-
совото плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 12/321/01292 от 27.11.2012 по
мярка 321 за Проект „Рехабилитация и рекон-
струкция на пътната мрежа в община Вършец”,
сключен между Община Вършец и ДФ „Земеде-
лие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на кмета на Община Вършец да под-
готви необходимите документи за получаване на
авансовото плащане по договор № 12/321/01292 от
27.11.2012 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, инж. И. Цакански, А.
Станчева, С. Симеонов, Б. Христов, А. Николова,
д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въздържали
се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 186
Относно: Издаване на запис на заповед от община

Вършец в полза на ДФ „Земеделие” – Разплаща-
телна агенция, обезпечаваща авансово плащане по
договор № 12/321/01357 от 27.11.2012 по мярка 321
за Проект „Многофункционален спортен център.
Реконструкция на съществуващ стадион и изграж-
дане на спортна зала с покрит плувен басейн в
у.п.и. (Парц. IV) в Кв. 90 гр. Вършец”, сключен
между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Раз-
плащателна агенция

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и договор за отпускане
на финансова помощ № 12/321/01357 от 27.11.2012
по мярка 321 за Проект „Многофункционален
спортен център. Реконструкция на съществуващ
стадион и изграждане на спортна зала с покрит
плувен басейн в у.п.и. (Парц. IV) в Кв. 90 гр. Вър-
шец”,, сключен между Община Вършец и ДФ „Зе-
меделие” – Разплащателна агенция, седалище и

адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III”
№136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентифика-
ционен номер по ДДС № BG121100421, представ-
ляван от изпълнителния директор Румен Андонов
Порожанов, Общинският съвет

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Вършец да

подпише Запис на заповед, без протест и без раз-
носки, платима на предявяване в полза на ДФ „Зе-
меделие” – Разплащателна агенция в размер на
3 221 298,30 (три милиона двеста двадесет и една
хиляди и двеста деветдесет и осем лева и тридесет
стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансовото
плащане по договор за отпускане на финансова
помощ № 12/321/01357 от 27.11.2012 по мярка 321
за Проект „Многофункционален спортен център.
Реконструкция на съществуващ стадион и изграж-
дане на спортна зала с покрит плувен басейн в
у.п.и. (Парц. IV) в Кв. 90 гр. Вършец”, сключен
между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Раз-
плащателна агенция.

2. Възлага на кмета на Община Вършец да под-
готви необходимите документи за получаване на
авансовото плащане по договор № 12/321/01357 от
27.11.2012 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, инж. И. Цакански, А.
Станчева, С. Симеонов, Б. Христов, А. Николова,
д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въздържали
се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 187
На основание чл. 50, ал.1 и ал.3, чл. 51 от Пра-

вилника за Организация и дейността на общински
съвет Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинската администрация за ман-
дата 2011 – 2015 година, Общински съвет Вършец:

1. Променя т.3 от свое Решение 119, Протокол
16 от 31 юли 2012 година , като посочения срок
от 30 септември 2012 година става 31 януари
2013 година за представяне на доклад от Вре-
менната комисия сформирана с Решение 119,
Протокол 16 от 31 юли 2012 година. 

Гласували “за” – 11 –; “против” – няма ; “въз-
държали се” – 1. 

РЕШЕНИЕ № 188
Относно: Издаване на запис на заповед от община

Вършец в полза на ДФ „Земеделие” – Разплаща-
телна агенция, обезпечаваща авансово плащане по
договор № 12/313/00144 от 19.11.2012 по мярка 313
за Проект „Екопътека и туристически посетител-
ски център, кв. Заножене, град Вършец и село
Спанчевци, община Вършец”, сключен между Об-
щина Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и договор за отпускане
на финансова помощ № 12/313/00144/19.11.2012 г.
по мярка 313 за Проект „Екопътека и туристически
посетителски център, кв. Заножене, град Вършец и
село Спанчевци, община Вършец”, сключен между
Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплаща-
телна агенция, седалище и адрес на управление гр.
София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛ-
СТАТ 121100421, идентификационен номер по
ДДС № BG121100421, представляван от изпълни-
телния директор Румен Андонов Порожанов, Об-
щинският съвет – Вършец

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Вършец да

подпише Запис на заповед, без протест и без раз-
носки, платима на предявяване в полза на ДФ „Зе-
меделие” – Разплащателна агенция в размер на 46
820, 40 лв. (четиридесет и шест хиляди лева осем-
стотин и двадесет лева и четиридесет стотинки) за
обезпечаване на 110 % от авансовото плащане по
договор за отпускане на финансова помощ №
12/313/00144/19.11.2012 г. по мярка 313 за Проект
„Екопътека и туристически посетителски център,
кв. Заножене, град Вършец и село Спанчевци, об-
щина Вършец”, сключен между Община Вършец
и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на кмета на Община Вършец да под-
готви необходимите документи за получаване на
авансовото плащане по договор №
12/313/00144/19.11.2012 г. и да ги представи пред
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, инж. И. Цакански, А.
Станчева, С. Симеонов, Б. Христов, А. Николова,
д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въздържали
се” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред, Председа-
теля на Общински съвет – Вършец закри засе-
данието в 17:55 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ 
Председател на ОбС - Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л  № 21
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