
Нова велоалея получиха като коледен
подарък жителите и гостите на Вършец
– любители на велосипедните разходки.
Велоалеята е изградена в рамките на
проект № 2007CB16IPO006-2011-2-68
„Трансграничният потенциал като ос-
нова за устойчиво развитие”, с безвъз-
мездната финансовата помощ на
Програмата за трансгранично сътрудни-
чество по Инструмента за предприсъе-
динителна помощ България - Сърбия.

Община Вършец е бенефициент и
водещ партньор по проекта, а остана-
лите партньори са: Община Пирот (Сър-
бия), Фондация „Монтана утре”- гр.
Монтана и Сдружение „Звоно”(Сърбия).

Договорът е подписан на 24.07.2014 г.
от кмета на община Вършец инж. Иван
Лазаров в Министерство на регионал-
ното развитие. По същия проект бе из-

градена и инсталирана изкуствена ле-
дена пързалка с площ от 300 кв.м. в гр.
Вършец, която официално бе открита
през това лято.

Целта на проекта е да се подобри со-
циалната инфраструктура в региона на
Вършец и Пирот в сферата на образова-
нието чрез спортуване, и да се засили
неговата териториалната кохезия, кон-
курентоспособност и развитие чрез сът-
рудничество.

Велоалеята е с дължина 2227 м, шири-
ната й е 2 м. Разположена е по централ-
ния булевард «Република», където се
намира и романтичната «Алея на чина-
рите», и свързва центъра на Вършец с
кв. Заножене. Заедно с велоалеята е под-
обрена и благоустроена придружава-
щата инфраструктура, чрез изграждане
на тротоари и зелени площи.

Стойността на строително-ремонтните
работи възлиза на 407 105,72 лева с
ДДС.

Изпълнител на обекта е фирма «Ко-
пекс & Ко» ЕООД – гр. София.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Йордановден или Богоявление е един
от най-големите християнски празници
в българския народен календар. На този
ден Св. Йоан Кръстител е кръстил
Божия син във водите на река Йордан.
Българинът вярва, че в нощта срещу
празника, както и тогава, небето се от-
варя и Господ изпълнява желанията.

Ритуалите на Йордановден в традици-
онния фолклор са свързани с кръщенето
и освещаването на водата и кръста, за-
това на много места този празник се на-
рича Водици.

С кръщаването на водата светът при-
добива нова ценност и сила, става по-
безопасно място за живеене, защото
злите сили са победени и прогонени.
Светото кръщение пък е едно от се-
демте тайнства на вярата, при което
човек се очиства от греховете.

За поредна година, станалият вече тра-
диционен за Вършец ритуал по спася-
ване на Светия кръст и водосвет,
отслужен от свещеноиконом Петко Бал-
джиев, бяха организирани при „Бан-
ския вир” в близост до Минералната
чешма.

За пръв път жителите и гостите на
града видяха уникалното „мъжко хоро”.
Атракцията бе представена от само-
дейна група „Йордановден” от град
София, наброяваща петима възрастни и
три деца. Смелите мъже, верни на ве-
ковните традиции и хилядолетната ис-
тория, се потопиха в ледените води на
река Ботуня. Вярва се, че всеки, влязъл
в януарските ледени води, ще бъде
пазен от болести през цялата година.

Плувците, хвърлили се в заснежената
река, за да извадят дървения кръст, бяха

трима. Късметът се усмихна на 30-го-
дишния Валентин Иванов от Вършец,
служител на ЧЕЗ, на когото зам.-кметът
на община Вършец Петър Стефанов
връчи награда от 100 лева. Според на-
родното поверие този, който извади
кръста, ще бъде здрав и щастлив през
цялата година. На излизане от ледените
води, Валентин си пожела да бъде здрав
и годината да бъде успешна за него. Ко-
легите му от електроразпределителното
дружество във Вършец бяха дошли, за
да го подкрепят.

За участниците и зрителите в ритуала,
Общината бе осигурила горещ билков
чай.

По-късно, енорийският свещеник на
Вършец отец Балджиев, заедно с цър-
ковния хор при храм „Св. Георги” от-
служи водосвет и освещаване на
сградата на Общинска администрация,
с пожелание за здраве и успехи на мест-
ната управа и на всички жители на об-
щината.

Евелина ГЕОРГИЕВА

С РИТУАЛ ПО СПАСЯВАНЕ НА
СВЕТИЯ КРЪСТ ОТБЕЛЯЗАХА
ЙОРДАНОВДЕН ВЪВ ВЪРШЕЦ

По традиция и тази година СОУ
„Иван Вазов“ организира коледна бла-
готворителна инициатива за набиране
на средства, с които да бъдат подпо-
могнати талантливи и социално слаби
ученици от училището. Миналата го-
дина събраните средства бяха под-
елени между шестимата абитуриенти
полусираци.

На педагогически съвет колективът
на СОУ „Иван Вазов“ реши и тази го-
дина единадесетите класове да органи-
зират коледния благотворителен базар,
а дванадесетите класове да отговарят
за коледния благотворителен концерт.
Преподавателите по физическо възпи-
тание предложиха да се проведе и бла-
готворителен волейболен мач в новата
спортна зала на Вършец. Двата девети
класа решиха да организират събира-
нето на дрехи, играчки и хранителни
продукти, които да бъдат дарени в при-
юта на отец Иван в с. Якимово.

В изработката на материалите за бла-
готворителния базар най-активни бяха
учениците от начална степен и техните
класни ръководители Дора Данаилова,
Емилия Цанкова, Райна Първанова,
Гергана Найденова, Лорита Николова,
Русим Русимов, Петя Сълкова, Милена
Николова, учителите по изобразително
изкуство Димитринка Маринова, Гошо
Александров и Румен Иванов. Коледни
сладкиши приготвиха учениците от
10а клас, с класен ръководител Росица
Стаева, 10б , с класен ръководител Ди-
митринка Николова, 11а, 11б, 12а и 12б
клас. Съпричастни в нашата инициа-
тива бяха и родителите, които помагаха
на децата си при изработването на ко-
ледните картички, сурвачки, сувенири
и сладкиши.

В седмицата преди Коледа единад-
есетите класове, с класни ръководи-
тели Албена Цветкова и Венета
Максимова организираха благотвори-
телен базар, на който продадоха изра-

ботените от учениците материали. Ду-
ховата ни музика привличаше гражда-
ните и гостите на града към сергията,
която беше разположена пред Градс-
ката художествена галерия. Само за два
дни учениците успяха да продадат
всичко, изработено за базара.

Учениците от 9а и 9б класове и тех-
ните класни ръководители Емилия Ру-
симова и Петя Денчева организираха
благотворителна инициатива на тема:
„Да подарим усмивка за Коледа” на де-
цата от приюта на отец Иван в с. Яки-
мово. Те информираха съучениците си
от цялото училище за своята идея и се
свързаха с отец Иван, за да разберат от
какво най-много се нуждаят приюте-
ните от него хора. Много ученици да-
риха дрехи, обувки, играчки и
хранителни продукти, а учениците от
деветите класове събраха средства и
закупиха хранителни продукти от
първа необходимост и лакомства. Те
лично занесоха всичко събрано в при-
юта и се срещнаха с отеца, който им
разказа колко е важно човек да е съст-
радателен и да помага на ближните си.

Благотворителната волейболна среща
се проведе в Спортната зала, предоста-
вена ни от Община Вършец. В спор-
тния празник взеха участие
волейболните отбори - мъже, с тре-
ньори Ангел Тихомиров, Лили Гео-
ргиева, Снежана Пеева и Валери
Филипов, и волейболните отбори –
жени, с треньори Иван Пеев при ОДК-
Вършец, Лили Георгиева, Снежана
Пеева и Валери Филипов. Мажорет-
ният състав с хореограф Невена Стоя-
нова, духовата музика с ръководител
маестро Димитър Пеев и отборът по
кикбокс с ръководител Иван Пеев за-
бавляваха публиката преди началото на
спортния празник.

Благотворителният концерт бе орга-
низиран от учениците от 12а, 12б и
техните класни ръководители Радка

Костадинова и Катя Замфирова. В кон-
церта участваха вокална формация
„JOY“ с ръководител Камен Пунчев,
духовият оркестър, с ръководител ма-
естро Димитър Пеев, мажоретните
състави и съставите за народни танци,
с хореограф Невена Стоянова, децата
от ПИГ втори, трети и четвърти клас,
подготвени от Петя Горанова, Венис-
лава Замфирова, Бояна Александрова,
Анелия Иванова, Таня Славомирова,
Славка Тодорова и Даниела Георгиева;
Петър Антонов от 10а клас и Светос-
лава Спиридонова от 11б клас, подгот-
вени от Вилия Крумова и Катя
Замфирова; първокласниците от 1б
клас Стефани Коновска, Рая Петрова,
Алекс Величков, Преслав Пантов и
Иво Иванов, подготвени от Емилия
Цанкова; децата от 1а клас Наталия
Видославова, Деница Ивайлова и
Юлиан Миленов, с класен ръководител
Дора Данаилова; Мария Велизарова от
2а клас, подготвена от Райна Първа-
нова и учениците от 2а и 2б клас, под-
готвени от Катя Замфирова и Янислав
Димитров.

Концертът се проведе в голямата зала
на НЧ „Христо Ботев- 1900“, която ни
беше предоставено безвъзмездно с бла-
готворителна цел.

В духа на Коледа учители, родители и
ученици показаха как една благородна
кауза може да ни обедини и да ни на-
кара да бъдем по-добри, щедри и съ-
причастни. Събраната сума е 2130 лева
Средствата ще бъдат разпределени
между даровитите и социално слаби
ученици от СОУ „Иван Вазов“.

Директорът на СОУ „Иван Вазов“,
Ани Ангелова, и целият колектив на
училището сърдечно благодари на
всички ученици, родители и граждани,
които подкрепиха нашата инициатива
и отделиха от своето време и средства,
за да извършат едно добро дело.

Катя ЗАМФИРОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ В СОУ „ИВАН ВАЗОВ”

ЛЮБИТЕЛИТЕ НА КОЛОЕЗДЕНЕТО ВЪВ ВЪРШЕЦ ПОЛУЧИХА НОВА ПРИДОБИВКА
От името на жителите на село Драга-

ница, община Вършец, искам да изкажа
най-сърдечна благодарност на две пре-
красни момчета от с. Черкаски – Николай
Андреев и Ивайло Първанов.

Когато България бе в преспи и сняг, те
работиха денонощно, за да се преборят
със снежната стихия, и успяха да изчис-
тят непроходимите пътища и улици в се-
лото ни.

Благодарим ви, момчета!
Бъдете живи и здрави, и все така всеот-

дайни и отговорни.
Иван ЦВЕТКОВ

БЛАГОДАРИМ
ОТ СЪРЦЕ

За пръв път мъжко хоро в ледените води на местната река

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България –Сърбия

Този документ е създаден по № 2007CB16IPO006-2011-2-68, Договор № РД02-29-219/24.07.2014, „Трансграничният потенциал като основа за устойчиво развитие”
Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България –Сърбия
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 3
Днес, 29.12.2015 г. (вторник) от 10:00 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 взаимодействието
му с общинската администрация за мандата 2015 –
2019 г. се проведе заседание на общински съвет - Вър-
шец, в заседателната зала на общинска администрация
Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва общински
съветници. Отсъства Г. Игнатова.

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

Председателят на общински съвет Вършец инж. Ана-
толи Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал.2 т.2 от
Правилника за организацията и дейността на общин-
ски съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинската администрация за мандата
2015 – 2019 г. предложи включване на 4 допълнителни
докладни записки и отпадане на докладна записка с
Вх. № 486/22.12.2015 г., включена в т. 5 от дневния ред
на заседанието. Гласува се следното решение.

1. Вземане на решение за отпадане на докладна за-
писка с Вх .№486/22.12.2015 г.включена в т. 5 от днев-
ния ред на заседанието.

2. Вземане на решение за включване като т. 13 до-
пълнителна докладна записка с Вх.№ 485/28.12.2015
г.; като точка 14 допълнителна докладна записка с
Вх.№486/28.12.2015 г, като точка 15 допълнителна док-
ладна записка с Вх.№487/28.12.2015г., като точка 16
допълнителна докладна записка с Вх.№489/28.12.2015
г. от инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец.

3. Точка 13 от дневния ред става с номер17.
4. Дневният ред става от 17 точки.
Гласували: “за” – 12–“против” – няма;“въздър-

жали се” – няма.

На заседанието присъстваха още: инж. И. Лазаров
- кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова-сек-
ретар на община Вършец, Е. Димитров-кмет с. Спан-
чевци, А. Петров- кмет с. Д. Озирово, В. Стефанов-
председател на „ФК Вършец 2012“, К. Тачева-дирек-
тор дирекция „ОА“, А.Тошев-директор дирекция
„СА“, Е. Георгиева-гл. експерт „Информационно об-
служване“ и граждани.

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Ана-
толи Димитров – председател на общински съвет -Вър-
шец.

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

писка Вх.№ 418/30.11.2015 г. за даване на съгласие от
общински съвет – Вършец по реда на чл. 124а, ал.1 от
ЗУТ за допускане изработването на подробен устрой-
ствен план – парцеларен план за трасе на инженерната
инфраструктура за изготвяне на проект „Кабелно елек-
трозахранване на овцеферма с пункт за съхранение на
мляко“ подобект „Мачтов трафопост 25 KVA- 20/04
KV“ „ВЛ 20 KV- реконструкция“, находящ се в позем-
лен имот № 014014 по Картата на възстановената
собственост на с.Д. Озирово.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

2.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх. № 445/16.12.2015 г. за даване на съгласие от
общински съвет – Вършец по реда на чл. 124а, ал.1 от
ЗУТ за допускане изработването на ПУП за поземлен
имот с идентификатор 12961.421.200 по КК и КР на гр.
Вършец от 2008 г., за промяна границите на поземле-
ния имот.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх.№449/16.12.2015 г. за даване на съгласие от
Общински съвет – Вършец по реда на чл. 124а, ал.1 от
ЗУТ за допускане изработването на ПУП за поземлен
имот с идентификатор 12961.19.68 по КК и КР на гр.
Вършец от 2008 г., за промяна предназначението на
имота от земеделска земя в неземеделска земя с от-
реждане „За складова база“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с сВх. № 448/16.12.2015 г. за актуализиране на
„Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2015 г.”

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

5.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка от № 453/22.12.2015 г. до № 467/22.12.2015 г. и
от № 469/22.12.2015 г. до № 479/22.12.2015 г. за пред-
оставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от
ППЗСПЗЗ във връзка с & 27, ал. 2 от ПЗР на

ЗИДЗСПЗЗ.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община

Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с № 450/16.12.2015 г. за провеждане на публи-
чен търг с явно наддаване за продажба на 4 бр.
недвижими имота, собственост на община Вършец в
изпълнение на „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015
г.“ на община Вършец

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

7.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх. № 327/30.09.2015 г. информация за изпълне-
ние на бюджета на община Вършец за периода
01.01.2015 г.-30.06.2015 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

8.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх. № 447/16.12.2015 г. за провеждане на пуб-
личен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
части от имоти - публична общинска за поставяне на
кафе-автомати.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх.№ 399/20.11.2015 г. за приемане на доклад
анализ на ситуацията и оценка на потребностите в об-
ластта на социалните услуги в община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх.№ 480/22.12.2015 г. за отпускане на допъл-
нителна финансова помощ на ФК „Вършец 2012“

Докладва:Адриана Николова- председател на ПК
по ОКМДС

11. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх. № 446/16.12.2015 г. за съвместно канди-
датстване на Община Вършец, Република България и
Община Сокобаня, Република Сърбия с проектно
предложение по Програмата „Интеррег - ИПП ТГС
България - Сърбия 2014-2020”, Бюджетна линия №
2014TC16I5CB007 – 2015 – 1.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

12. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх. № 481/22.12.2015 г. по молби за финансова
помощ към общински съвет Вършец.

Докладва:Иван Андров - председател ПК по АО-
НУОРСГПБК

13. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка № 485/28.12.2015 г. за предложение за изме-
нение и допълнение на „Наредбата за определяне раз-
мера на местните данъци на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

14. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка № 486/28.12.2015 г. за допълнение на Наредба
№ 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане
на чистотата и опазване на околната среда в Община
Вършец

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

15.Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка № 487/28.12.2015 г. относно съвместно канди-
датстване на Община Вършец, Република България и
Община Пирот, Република Сърбия с проектно предло-
жение по Програмата „Интеррег - ИПП ТГС България
- Сърбия 2014-2020”, Бюджетна линия No.
2014TC16I5CB007 – 2015 – 1

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

16. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка № 489/28.12.2015 г. относно съвместно канди-
датстване на Община Вършец, Република България и
Община Сокобаня, Република Сърбия с проектно
предложение по Програмата „Интеррег - ИПП ТГС
България - Сърбия 2014-2020”, Бюджетна линия No.
2014TC16I5CB007 – 2015 – 1.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

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

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организа-
цията и дейността на общински съвет – Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред
бе приет единодушно:

Гласували: “за” – 12–“против” – няма;“въздър-
жали се” – няма.

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ № 48
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал.1 от Закона за устрой-
ство на територията /ЗУТ/ разрешава изработването на
подробен устройствен план – парцеларен план за трасе
на инженерната инфраструктура за проект: „Кабелно
електрозахранване на овцеферма с пункт за съхране-
ние на мляко“ подобект „Мачтов трафопост 25 KVA-
20/04 KV“ „ВЛ 20 KV- реконструкция“, находящ се в
поземлен имот № 014014 по Картата на възстановената
собственост на с.Д. Озирово, собственост на Христо
Георгиев Калеев.

Съгласно чл.124а, ал.5 на ЗУТ изработването на под-
робния устройствен план – парцеларен план за трасе
на инженерната инфраструктура да се извърши за
сметка на заинтересованото лице по чл.131 от ЗУТ -
Христо Георгиев Калеев с постоянен адрес гр.Враца,
жк.“Дъбника“ № 36, вх.А, ап.12.

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

РЕШЕНИЕ №49
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал.1 от Закона за устрой-
ство на територията /ЗУТ/ разрешава изработването на
ПУП за поземлен имот с идентификатор 12961.421.200
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., за промяна гра-
ниците на имота.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, изработването на
Подробния устройствен план да се извърши за сметка
на заинтересованото лице по чл. 131 от ЗУТ - Любен
Крумов Миладинов с постоянен адрес гр. Вършец, об-
щина Вършец, област Монтана, ул.“Първа“ № 5.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров,
А. Николова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О.
Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, Г.
Иванов и С. Сълков; “против” – няма;“въздържали
се” – 1- А. Коцина;

РЕШЕНИЕ №50
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал.

1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал.1 от Закона за устрой-
ство на територията /ЗУТ/ разрешава изработването на
ПУП за поземлен имот с идентификатор 12961.19.68
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., за промяна пред-
назначението на имота от земеделска земя в неземе-
делска земя с отреждане „За складова база за топливни
материали“, както и изработване на парцеларен план
за захранване на имота с ел. енергия и вода.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, изработването на
Подробния устройствен план и парцеларния план да
се извърши за сметка на заинтересованото лице по чл.
131 от ЗУТ - Ивайло Бориславов Първанов, с постоя-
нен адрес гр. Вършец, община Вършец, област Мон-
тана, ул. “Д-р Елена Теодосиева“ № 9, ет. 4, ап. 10.

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

РЕШЕНИЕ №51
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за об-
щинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2015 г.”, в раздел III „Описание на недвижимите имо-
тите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем и за продажба през 2015 г.“,
точка 1 „Описание на имотите, които общината има на-
мерение да предложи за предоставяне под наем“, както
в тази точка се включва следните обекти:

1.1 12 кв.м. от поземлен имот с идентификатор
12961.421.50 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г.,
за поставяне на сглобяем метален павилион.

1.2 5 бр. части от сгради публична общинска собст-
веност за поставяне на кафе-апарати описани,
както следва:

1.2.1 Пред сградата на община Вършец за - 1 бр.
кафе автомат - 1 кв.м.

1.2.2 Пред сградата на СОУ “Иван Вазов”, гр. Вър-
шец -1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.

1.2.3 В сградата на СОУ “Иван Вазов” гр. Вършец
-1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.

1.2.4 В сградата на пансион на ПГИТ, гр. Вършец
- 1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.

1.2.5 В сградата на сектор “Чистота” при Об.А –
Вършец - 1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.

2. Промяната на „Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2015 г.” влиза в сила от датата на приемане на реше-

нието.
3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната в „Го-

дишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2015 г.” да се обяви
на таблото пред сградата на Общинска администрация
– Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на
община Вършец „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015
г.”

Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Димитров,
А. Николова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О.
Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, и С.
Сълков “против” – няма;“въздържали се” –2- А. Ко-
цина и Г. Иванов;

РЕШЕНИЕ №52
Общински съвет – Вършец на основание чл. 75, ал.1,

т.2 от ПООСВНКВОА за мандата 2015-2019 г. отлага
разглеждането на докладна записка № 479/22.12.2015
г. за предоставяне на имот по реда на чл. 45ж, ал. 2 от
ППЗСПЗЗ във връзка с & 27, ал. 2 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ до следващо заседание на общински съвет
– Вършец.

Гласували: “за” – 12–“против” – няма;“въздър-
жали се” – няма.

РЕШЕНИЕ №53
1.Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наслед-
ниците на Иван Николов Манчев, следния имот:

1.1. Нива с идентификатор 050034, ЕКАТТЕ
80683 с площ от 5.001 дка, находящ се в мест-
ността “Гойна глава“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище Черкаски, съгласно скица
– проект № Ф00489/01.09.2015 г.

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

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

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

РЕШЕНИЕ №54
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наслед-
ниците на Горан Георгиев Христов, следния имот:

1.1. Лозе с идентификатор 000761, ЕКАТТЕ
80683 с площ от 0.963 дка, находящ се в мест-
ността “Вършечки лозя“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище Черкаски, съгласно
скица – проект № Ф00485/01.09.2015 г.

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

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

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

РЕШЕНИЕ №55
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наслед-
ниците на Стамен Миланов Божинов, следния имот:

1.1. Пасище, мера с идентификатор 050032,
ЕКАТТЕ 80683 с площ от 2.500 дка, находящ се в
местността “Гойна глава“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище Черкаски, съгласно
скица – проект № Ф00490/01.09.2015 г.

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

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

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
А. Николова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О.
Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А.
Коцина, Г. Иванов и С. Сълков “против” – няма;“въз-
държали се” – няма;
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РЕШЕНИЕ №56
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на на-
следниците на Мира Трендафилова Павлова, следния
имот:

1.1. Полска култура с идентификатор 102044,
ЕКАТТЕ 23073 с площ от 0.877 дка, находящ се
в местността “Стръвни дол“ – земи от Общин-
ския поземлен фонд, землище Драганица, съг-
ласно скица – проект № Ф00934/18.09.2015 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. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

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

РЕШЕНИЕ №57
1.Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на на-
следниците на Иван Николов Манчев, следния имот:

1.1. Нива с идентификатор 064006, ЕКАТТЕ
80683 с площ от 4.000 дка, находящ се в мест-
ността “Идерец“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Черкаски, съгласно скица – про-
ект № Ф00488/01.09.2015 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. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

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

РЕШЕНИЕ №58
1.Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на на-
следниците на Горан Георгиев Иванов, следния имот:

1.1 Ливада с идентификатор 039110, ЕКАТТЕ
80683 с площ от 3.000 дка, находящ се в мест-
ността “Бахчелия“ – земи от Общинския позем-
лен фонд, землище Черкаски, съгласно скица –
проект № Ф00522/20.09.2015 г.

1.2 Ливада с идентификатор 039111, ЕКАТТЕ
80683 с площ от 2.000 дка, находящ се в мест-
ността “Бахчелия“ – земи от Общинския позем-
лен фонд, землище Черкаски, съгласно скица –
проект № Ф00523/20.09.2015 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. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

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

РЕШЕНИЕ №59
1.Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на на-
следниците на Ангел Истатков Герасков, следните
имоти:

1.1.Ливада с идентификатор 039015 с площ от
2.500 дка, находящa се в местността “Бахчелия“
– земи от Общинския поземлен фонд, землище
Черкаски, съгласно скица – проект №
Ф00499/01.09.2015 г.;

1.2.Нива с идентификатор 211025 с площ от
1.452 дка, находящa се в местността “Под ка-
мико“ – земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище Черкаски, съгласно скица – проект №
Ф00494/01.09.2015 г.;

1.3.Пасище, мера с идентификатор 098034 с
площ от 1.500 дка, находящo се в местността
“Гъстака“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище Черкаски, съгласно скица – проект №

Ф00493/01.09.2015 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. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

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

РЕШЕНИЕ №60
1.Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на на-
следниците на Стефан Ангелов Алексов, следните
имоти:

1.1.Ливада с идентификатор 217082 с площ от
3.000 дка, находящa се в местността “Дъбравата“
– земи от Общинския поземлен фонд, землище
Черкаски, съгласно скица – проект №
Ф00507/01.09.2015 г.;

1.2.Пасище, мера с идентификатор 098033 с
площ от 2.500 дка, находящo се в местността
“Гъстака“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище Черкаски, съгласно скица – проект №
Ф00492/01.09.2015 г.;

1.3.Ливада с идентификатор 039017 с площ от
1.000 дка, находящa се в местността “Бахчелия“
– земи от Общинския поземлен фонд, землище
Черкаски, съгласно скица – проект №
Ф00497/01.09.2015 г.;

1.4.Пасище с храсти с идентификатор 036021
от 3.000 дка, находящo се в м.“Гюрунджика“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище
Черкаски, съгласно скица – проект №
Ф00505/01.09.2015 г.;

1.5.Ливада с идентификатор 036022 от 2.000
дка, находящa се в м. .“Гюрунджика“ – земи от
Общинския поземлен фонд, землище Черкаски,
съгласно скица – проект № Ф00506/01.09.2015 г.;

1.6.Ливада с идентификатор 039014 от 2.500
дка, находящa се в м. .“Бахчелия“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище Черкаски, съг-
ласно скица – проект № Ф00498/01.09.2015 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. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

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

РЕШЕНИЕ №61
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на на-
следниците на Борис Алексов Мицов, следния имот:

1.1. Пасище, мера с идентификатор 050033,
ЕКАТТЕ 80683 с площ от 2.800 дка, находящ се
в местността “Гойна глава“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище Черкаски, съгласно
скица – проект № Ф00491/01.09.2015 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. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

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

РЕШЕНИЕ №62
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на на-
следниците на Иван Найденов Горанов, следните
имоти:

1.1.Пасище, мера с идентификатор 140034 с
площ от 8.000 дка, находящ се в местността
“Върха“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище Драганица, съгласно скица – проект №
Ф00946/26.09.2015 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. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

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

РЕШЕНИЕ №63
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на на-
следниците на Венко Димитров Иванов, следните
имоти:

1.1. Ливада с идентификатор 050039, ЕКАТТЕ
69537 с площ от 1.143 дка, находящ се в мест-
ността “Свидня“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Стояново, съгласно скица – про-
ект № Ф00521/09.11.2015 г.;

1.2. Изоставена нива с идентификатор 051095,
ЕКАТТЕ 69537 с площ от 1.658 дка, находящ се
в местността “Свидня“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище Стояново, съгласно скица
– проект № Ф00522/09.11.2015 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. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

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

РЕШЕНИЕ №64
1.Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на на-
следниците на Анто Неголов Антов, следния имот:

1.1. Ливада с идентификатор 044043, ЕКАТТЕ
68179 с площ от 6.000 дка, находящ се в мест-
ността “Дошин вир“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище Спанчевци, съгласно
скица – проект № Ф01946/19.08.2015 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. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

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

РЕШЕНИЕ №65
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на на-
следниците на Цветана Апостолова Тиманова, след-
ния имот:

1.1. Нива с идентификатор 049206, ЕКАТТЕ
68179 с площ от 1.500 дка, находящ се в мест-
ността “Койло“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Спанчевци, съгласно скица – про-
ект № Ф01953/19.08.2015 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. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

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

РЕШЕНИЕ №66
1.Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на на-
следниците на Тодор Давидов Георгиев Пенчев, след-
ния имот:

1.1. Ливада с идентификатор 037021, ЕКАТТЕ
68179 с площ от 2.000 дка, находящ се в мест-
ността “Кунчовица“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище Спанчевци, съгласно
скица – проект № Ф01972/19.08.2015 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. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

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

РЕШЕНИЕ №67
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на на-
следниците на Андрей Георгиев Стефанов, следния
имот:

1.1.Пасище, мера с идентификатор 170007 с
площ от 6.000 дка, находящ се в местността
“Драгошийница“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Драганица, съгласно скица – про-
ект № Ф00949/09.11.2015 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. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

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

РЕШЕНИЕ №68
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на на-
следниците на Иван Илиев Евгенов, следните имоти:

1.1. Пасище, мера с идентификатор 176004 с
площ от 6.000 дка, находящ се в местността
“Сини вир“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Драганица, съгласно скица – про-
ект № Ф00962/10.12.2015 г.

1.2. Пасище, мера с идентификатор 176003 с
площ 6.000 дка, находящ се в местността “Сини
вир“ – земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище Драганица, съгласно скица – проект №
Ф00963/10.12.2015 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. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

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

РЕШЕНИЕ №69
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на на-
следниците на Петър Андреев Георгиев, следния
имот:

1.1. Ливада с идентификатор 027054, ЕКАТТЕ
69537 с площ от 0.887 дка, находящ се в мест-
ността “Ливадето“ – земи от Общинския позем-
лен фонд, землище Стояново, съгласно скица –
проект № Ф00515/18.08.2015 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. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димит-
ров, А. Николова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г.
Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков “про-
тив” – няма;“въздържали се” – няма;
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РЕШЕНИЕ №70
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45

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

1.1. Нива с идентификатор 022014, ЕКАТТЕ
69537 с площ от 2.558 дка, находящ се в мест-
ността “Калугерица“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище Стояново, съгласно скица
– проект № Ф00512/18.08.2015 г.;

1.2. Ливада с идентификатор 027053, ЕКАТТЕ
69537 с площ от 1.618 дка, находящ се в мест-
ността “Ливадето“ – земи от Общинския позем-
лен фонд, землище Стояново, съгласно скица –
проект № Ф00513/18.08.2015 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. 45 ж, 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” – 12– инж. А. Димит-
ров, А. Николова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г.
Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков “про-
тив” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №71
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45

ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1от
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на
наследниците на Найден Горанов Иванов, следния
имот:

1.1. Нива с идентификатор 145017 с площ от
12.000 дка, находящ се в местността “Стръвни
дол“ – земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище Драганица, съгласно скица – проект №
Ф00947/09.11.2015 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. 45 ж, 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” – 12– инж. А. Димит-
ров, А. Николова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г.
Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков “про-
тив” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №72
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45

ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1от
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на
наследниците на Младен Миронов Дамянов, след-
ните имоти:

1.1.Пасище, мера с идентификатор 048009,
ЕКАТТЕ 68179 с площ от 5.000 дка, находящ се
в местността “Стокина нива“ – земи от Общин-
ския поземлен фонд, землище Спанчевци, съг-
ласно скица – проект № Ф01954/19.08.2015 г.;

1.2.Ливада с идентификатор 042127, ЕКАТТЕ
68179 с площ от 9.500 дка, находящ се в мест-
ността “Мочурака“ – земи от Общинския позем-
лен фонд, землище Спанчевци, съгласно скица –
проект № Ф01955/19.08.2015 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. 45 ж, 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” – 12– инж. А. Димит-
ров, А. Николова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г.
Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков “про-
тив” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №73
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45

ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1от
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на
наследниците на Михал Маринов Петров, следния
имот:

1.1. Пасище, мера с идентификатор 011005,
ЕКАТТЕ 22747 с площ от 1.000 дка, находящ се
в местността “Прапатня“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище Долно Озирово, съг-
ласно скица – проект № Ф00919/26.09.2015 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. 45 ж, 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” – 12– инж. А. Димит-
ров, А. Николова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г.
Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков “про-
тив” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №74
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45

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

1.1. Пасище, мера с идентификатор 045072,
ЕКАТТЕ 68179 с площ от 2.500 дка, находящ се
в местността “Мочурака“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище Спанчевци, съгласно
скица – проект № Ф01990/27.11.2015 г.

1.2. Ливада с идентификатор 041032, ЕКАТТЕ
68179 с площ от 4.000 дка, находящ се в мест-
ността „Редикина ливада“ - земи от Общинския
поземлен фонд, землище Спанчевци, съгласно
скица – проект № Ф01991/19.08.2015 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. 45 ж, 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” – 12– инж. А. Димит-
ров, А. Николова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г.
Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков “про-
тив” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №75
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45

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

1.1. Пасище, мера с идентификатор 048050,
ЕКАТТЕ 22747 с площ от 0.300 дка, находящ се
в местността “Бахчата“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище Долно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф00923/09.11.2015 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. 45 ж, 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” – 12– инж. А. Димит-
ров, А. Николова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г.
Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков “про-
тив” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №76
Общински съвет – Вършец на основание чл. 75,

ал.1, т.2 от ПООСВНКВОА за мандата 2015-2019 г.
отлага разглеждането на докладна записка
№454/22.12.2015 г. за предоставяне на имот по реда
на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с & 27, ал. 2
от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ до следващо заседание на об-
щински съвет – Вършец.

Гласували: “за” – 12–“против” – няма;“въздър-
жали се” – няма.

РЕШЕНИЕ №77
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45

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

1.1. Пасище, мера с идентификатор 065193,
ЕКАТТЕ 22747 с площ от 0.700 дка, находящ се
в местността “Вадата“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище Долно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф00921/26.09.2015 г.;

1.2. Ливада с идентификатор 065195, ЕКАТТЕ
22747 с площ от 2.000 дка, находящ се в мест-
ността “Слана локва“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище Долно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф00925/09.11.2015 г.;

1.3. Ливада с идентификатор 065194, ЕКАТТЕ
22747 с площ от 1.622 дка, находящ се в мест-
ността “Вадата“ – земи от Общинския поземлен

фонд, землище Долно Озирово, съгласно скица –
проект № Ф00922/26.09.2015 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. 45 ж, 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” – 12– инж. А. Димит-
ров, А. Николова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г.
Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков “про-
тив” – няма;“въздържали се” – няма;

Председателя на Общински съвет – Вършец обяви
15 минутна почивка.

След почивката: проверка на кворум - 12 общински
съветници.

РЕШЕНИЕ №78
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за об-
щинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл. 36, ал.
1 и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, уп-
равление и разпореждане с общинска собственост
/НРПУРОС/ на община Вършец и чл. 4, ал. 1 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане
на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец,
взема решение за провеждане на публичен търг с
явно наддаване за продажба на следните недвижими
имоти частна общинска собственост на община Вър-
шец описани, както следва:

1.1 Поземлен имот № 501.204 /петстотин и
едно точка двеста и четири/, за който е образ-
увано УПИ IX /девет/ в кв. 3 /три/ по действа-
щия регулационен план на с. Стояново, община
Вършец, област Монтана, с ЕКАТТЕ 69537,
одобрен със Заповед № 89/1991 г., с площ на
имота – 919 кв.м. /деветстотин и деветнадесет
кв.м./, отреден за жилищно застрояване. /Акт за
частна общинска собственост № 598/08.09.2015
г./. Първоначална продажна цена – 4 600 лв. без
ДДС

1.2 Поземлен имот № 501.206 /петстотин и
едно точка двеста и шест/, за който е образувано
УПИ VII /седем/ в кв. 3 /три/ по действащия ре-
гулационен план на с. Стояново, община Вър-
шец, област Монтана, с ЕКАТТЕ 69537, одобрен
със Заповед № 89/1991 г., с площ на имота – 733
кв.м. /седемстотин тридесет и три кв.м./, отре-
ден за жилищно застрояване. /Акт за частна об-
щинска собственост № 599/08.09.2015 г./.
Първоначална продажна цена – 3 670 лв. без
ДДС

1.3 Поземлен имот № 501.205 /петстотин и
едно точка двеста и пет/, за който е образувано
УПИ VIII /осем/ в кв. 3 /три/ по действащия ре-
гулационен план на с. Стояново, община Вър-
шец, област Монтана, с ЕКАТТЕ 69537, одобрен
със Заповед № 89/1991 г., с площ на имота – 843
кв.м. /осемстотин четиридесет и три кв.м./, от-
реден за жилищно застрояване. /Акт за частна
общинска собственост № 600/08.09.2015 г./.
Първоначална продажна цена – 4 220 лв. без
ДДС

1.4 Поземлен имот № 501.207 /петстотин и
едно точка двеста и седем/, за който е образувано
УПИ VI /шест/ в кв. 3 /три/ по действащия регу-
лационен план на с. Стояново, община Вършец,
област Монтана, с ЕКАТТЕ 69537, одобрен със
Заповед № 89/1991 г., с площ на имота – 1 088
кв.м. /хиляда осемдесет и осем кв.м./, отреден за
жилищно застрояване. /Акт за частна общинска
собственост № 601/08.09.2015 г./. Първоначална
продажна цена – 5 440 лв. без ДДС

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

3. Цена на тръжната документация 150 лв.,
4. Депозит за участие в търга 30 % от първоначал-

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

тръжна цена на съответния недвижим имот.
6. Задължава кмета на община Вършец да органи-

зира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове”
от Наредбата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси на община Вършец и да сключи
договор за продажба на недвижимите имоти, след за-
плащане на сумата за закупуване от спечелилия/спе-
челилите търга участник/участници.

Гласували поименно: “за” – 7– инж. А. Димитров,
А. Николова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров,
Б. Христов и И. Цветанов“против” – 3- А. Коцина,
Г. Иванов и С. Сълков;“въздържали се” –2-, О.
Яничкова и Г. Найденов;

РЕШЕНИЕ №79
Общински съвет - Вършец на основание чл.21, ал.1,

т.6 от ЗМСМА приема за сведение отчета за изпъл-
нение на бюджета на община Вършец за първото
шестмесечие на 2015 година.

Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Димит-
ров, А. Николова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г.
Найденов и С. Сълков “против” – няма;“въздър-
жали се” – 2- А. Коцина и Г. Иванов;

РЕШЕНИЕ №80
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 14,

ал. 7 и ал. 8 от ЗОС във връзка с чл. 42, ал. 1 и ал. 3
от Наредбата за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост на община
Вършец и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ус-
ловията и реда за провеждане на търгове и конкурси
на община Вършец взема решение за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
на части от имоти публична общинска собственост за
поставяне на кафе автомати описани, както следва:

1.1 Пред сградата на община Вършец за - 1 бр.
кафе автомат - 1 кв.м.

1.2 Пред сградата на СОУ “Иван Вазов”, гр. Вър-
шец -1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.

1.3 В сградата на СОУ “Иван Вазов” гр. Вършец
-1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.

1.4 В сградата на пансион на ПГИТ, гр. Вършец -
1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.

1.5 В сградата на сектор “Чистота” при Об.А –
Вършец - 1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.

2. Срок за отдаване под наем на частите от сградите
за поставяне на кафе-автомати – 3 /три/ календарни
години считано от датата на сключване на договорите
за наем.

3. Определя първоначална тръжна месечна наемна
цена - 25 лв. без ДДС за 1 кв.м. за 1 бр. кафе автомат.

4. Цена на тръжната документация 50 лв., депозит
за участие в търга 50 лв.за всеки отделен кафе авто-
мат.

5. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната
тръжна месечна наемна цена на съответния кафе ав-
томат.

6. Задължава кмета на община Вършец да органи-
зира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове”
от НУРПТК и да сключи договор за отдаване под
наем на частите от имоти публична общинска собст-
веност за поставяне на кафе-автомати с спечели-
лия/ите търга участник/ци.

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

РЕШЕНИЕ №81
Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 36 а, ал.1 и ал.З от Правил-
ника за прилагане на Закона за социалното подпома-
гане, приема Доклад-анализ на ситуацията и оценка
на потребностите в областта на социалните услуги в
община Вършец.

Гласували: “за” – 12–“против” – няма;“въздър-
жали се” – няма.

РЕШЕНИЕ №82
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1

т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от Бюджета на община
Вършец за 2015 година от функция „Почивно дело,
култура и религиозни дейности“, дейност 2 714
„Спортни бази за спорт за всички“, § 43-01 на Фут-
болен Клуб „Вършец 2012“ сумата от 2 000 (две хи-
ляди) лв.

Гласували поименно: “за” – 11-А. Николова, В.
Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г.
Иванов и С. Сълков “против” – няма;“въздържали
се” – няма;

РЕШЕНИЕ №83
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 23 от ЗМСМА, дава съгласие Община Вършец,
Република България и община Сокобаня, Република
Сърбия съвместно да разработят и изпълнят проект:
„Зеленина и култура за развитие на туризма” /Gree-
nery And Culture For Tourism Development/ за тран-
сгранично сътрудничество между Република
България и Република Сърбия по Програма „Интер-
рег - ИПП ТГС България - Сърбия 2014-2020”, Бю-
джетна линия No. 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1,
Приоритетна ос 1: Устойчив туризъм, Специфична
цел 1.1: Туристическа привлекателност, съгласно ле-
соустройствен проект за обект „Лесопарк Вършец“,
отнасящ се за поземлен имот с идентификатор
12961.40.913, от КК и КР на гр. Вършец от 2008 г.,,
землище Вършец, местност „Парк”.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димит-
ров, А. Николова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г.
Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков “про-
тив” – няма;“въздържали се” – няма;
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РЕШЕНИЕ №84
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 23 от ЗМСМА, дава съгласие:
1. Да се предостави поземлен имот с идентификатор

12961.40.913 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., зем-
лище Вършец, местност „Парк” за изпълнение на дей-
ностите по проект: „Зеленина и култура за развитие
на туризма” /Greenery And Culture For Tourism Deve-
lopment/, за развитие на паркова инфраструктура, за
безвъзмездно право на ползване за целите и нуждите
на проекта в продължение на най-малко на 5 /пет/ го-
дини след неговото приключване.

2. Теренът, върху който ще се осъществят дейнос-
тите по проект: „Зеленина и култура за развитие на ту-
ризма” /Greenery And Culture For Tourism
Development/ за развитие на паркова инфраструктура,
да не бъде променяно за срок минимум 5 /пет/ години
след неговото приключване.

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

РЕШЕНИЕ №85
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1,

т.6 от ЗМСМА приема следните промени в бюджета
на общински съвет – Вършец, както следва:

- Променя планираната сума по параграф 10-51 (ко-
мандировки в страната) от 1 000 лв на 0 лв

- Променя планираната сума по параграф 10-98
(други разходи) от 29 000 лв на 30 000 лв

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров,
А. Николова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О.
Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, Г.
Иванов и С. Сълков “против” – 1- А. Коцина; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №86
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1

т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бю-
джет-2015 г. параграф 10-98 сумата от 100 (сто) лева
на Анна Георгиева Велкова.

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

РЕШЕНИЕ №87
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1

т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бю-
джет-2015 г. параграф 10-98 сумата от 200 (двеста)
лева на Стефка Патова Иванова.

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

РЕШЕНИЕ №88
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1

т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бю-
джет-2015 г. параграф 10-98 сумата от 150 (сто и пет-
десет) лева на Бисер Добрилов Антов баща на Исус
Бисеров Добрилов.

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

РЕШЕНИЕ №89
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1

т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бю-
джет-2015 г. параграф 10-98 сумата от 150 (сто и пет-
десет) лева на Тодорка Добрилова Антонова майка на
Добрил Тодоров Антонов.

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

РЕШЕНИЕ №90
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 2 от ЗМСМА, изменя и допълва „Наредбата за
определяне размера на местните данъци на община
Вършец“, приета от общински съвет - Вършец на ос-
нование чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и
такси/ЗМДТ/, както следва:

1.1 Допълва чл. 18 от Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на
община Вършец, като текста се променя, както
следва:

Чл. 18.(1)Данъкът се определя върху данъчната
оценка на недвижимите имоти по чл.10, ал.1 от Закона
за местните данъци и такси към 1 януари на годината,
за която се дължи и се съобщава на лицата до 1 март
на същата година.

1.2 Изменя чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за
определяне размера на местните данъци на тери-
торията на община Вършец, като текстовете се
променят, както следва:

Чл. 11. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се
плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30
юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

(2) На предплатилите до 30 април за цялата година
се прави отстъпка 5 на сто.

1.3 Изменя и допълва чл. 40 от Наредбата за
определяне размера на местните данъци на тери-
торията на община Вършец, както следва:

Чл. 40. (1) Размерът на данъка се определя от слу-
жител на общинската администрация - Вършец въз ос-
нова на данни от регистъра на пътните превозни
средства, поддържан от Министерството на вътреш-
ните работи, и се съобщава на данъчно задълженото
лице.

(2) Данните по ал. 1 се предоставят от Министер-
ството на финансите на община Вършец:

1. ежедневно – чрез изградена и функционираща ав-
томатизирана връзка между Министерството на фи-
нансите и софтуерния продукт за администриране на
местните данъци и такси на община Вършец за обмен
на данни от регистъра на пътните превозни средства,
поддържан от Министерството на вътрешните работи,
или

2. ежемесечно – на електронен носител.
(3) Алинея 1 не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по на-

следство;
2. пътното превозно средство е собственост на по-

вече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно

средство няма/нямат постоянен адрес, съответно се-
далище на територията на страната;

4. са налице основания за предявяване право на ос-
вобождаване от данък;

5. са налице основания за ползване на данъчни об-
лекчения, с изключение на данъчното облекчение по
чл. 45, ал. 2 и 3, когато в регистъра има данни за еко-
логичната категория на превозното средство.

(4) Собствениците на превозни средства, с изключе-
ние на случаите по ал. 1, декларират пред община
Вършец по постоянния им адрес, съответно седалище,
притежаваните от тях превозни средства в двумесечен
срок от придобиването им. За превозните средства,
които не са регистрирани за движение в страната, дву-
месечният срок започва да тече от датата на регистра-
цията им за движение. При придобиване на превозно
средство по наследство декларацията се подава в срок
6 /шест/ месеца от откриване на наследството.

(5) Когато собствениците на превозни средства
нямат постоянен адрес, съответно седалище на тери-
торията на страната, декларации се подават пред об-
щината по регистрация на превозното средство.

(6) Собствениците на превозни средства предявяват
правото си на освобождаване от данък или за ползване
на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал.
4 или с подаване на нова данъчна декларация.

(7) Служителят на общинската администрация -
Вършец може да изисква документи, удостоверяващи
факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното
облагане. При прекратяване на регистрация на пре-
возно средство данъчно задълженото лице представя
документ от компетентен орган.

(8) Подадената декларация от един от съсобствени-
ците ползва останалите съсобственици.

(9) Когато липсват данни за годината на произ-
водство на пътното превозно средство, за такава се
приема годината на първата му регистрация.

(10) Когато няма налична информация в общината
за платения данък по чл. 32, собственикът представя
документ за платения данък при придобиването на
декларираното превозно средство, а в случаите по чл.
168 от Закона за данък върху добавената стойност –
документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху
добавената стойност.

(11) Когато в свидетелството за регистрация на пре-
возните средства по чл. 41, ал. 7 липсват данни за до-
пустимата максимална маса на състава от превозни
средства, в декларацията по ал. 4 се посочва допусти-
мата максимална маса на състава от превозни
средства, определена от производителя.

(12) При установяване на допълнителни обстоятел-
ства, които са от значение за определяне размера на
данъка, дължимият данък се определя от служител на
общинската администрация и се съобщава на лицето.

1.4 Изменя чл. 46, ал. 1 от Наредбата за опред-
еляне размера на местните данъци на терито-
рията на община Вършец както текста се
променя, както следва:

Чл. 46.(1) Данъкът върху превозните средства се
плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30
юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
На предплатилите до 30 април за цялата година се
прави отстъпка 5 на сто.

2. Задължава кмета на община Вършец да отрази в
„Наредбата за определяне размера на местните да-
нъци на община Вършец“ изменението и допълне-
нието на наредбата, описано подробно в т. 1 от

решението, като актуализираната наредба бъде качена
в 7 /седем/ дневен срок в сайта на община Вършец.

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

РЕШЕНИЕ №91
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

2 от ЗМСМА, изменя и допълва Наредба № 1 за оси-
гуряване на обществения ред, поддържане на чисто-
тата и опазване на околната среда в Община Вършец,
както следва:

1. Създава нов раздел VI „РЕЖИМ НА ТЮТЮНО-
ПУШЕНЕ НА ЗАКРИТИ И ОТКРИТИ ОБЩЕСТ-
ВЕНИ МЕСТА“вНаредба № 1 за осигуряване на
обществения ред, поддържане на чистотата и опазване
на околната среда в Община Вършец със следния
текст:

Чл.37а (1) Забранява се тютюнопушенето в закри-
тите обществени места на територията на община
Вършец..

(2) Забранява се тютюнопушенето и в помещенията
с обособени работни места, където се полага труд,
както и в помещенията към тях със спомагателно и об-
служващо предназначение.

(3) Забранява се тютюнопушенето на следните от-
крити обществени места:

1. прилежащите терени и тротоари на детските
ясли, детските градини, училищата, ученичес-
ките общежития и местата, където се предос-
тавят социални услуги за деца;

2. площадките за игра;
3. на които са организирани мероприятия за деца

и ученици;
4. спортните обекти, летните кина и театри - по

време на спортни и културни прояви
2. Сега съществуващия раздел VI „Администра-

тивно наказателни разпоредби“ от Наредба № 1 за
осигуряване на обществения ред, поддържане на чис-
тотата и опазване на околната среда в Община Вър-
шец става раздел VII.

3. Задължава Кмета на община Вършец да отрази в
Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, под-
държане на чистотата и опазване на околната среда в
Община Вършец допълнението на наредбата, описано
подробно в т.1 и т.2 от решението, като актуализира-
ната наредба бъде качена в 7 /седем/ дневен срок в
сайта на община Вършец.

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

РЕШЕНИЕ №92
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 23 от ЗМСМА дава съгласие Община Вършец, Ре-
публика България и община Пирот, Република Сърбия
съвместно да разработят и изпълнят проект „Рекреа-
тивните и спортните обекти като туристически по-
тенциална региона” /Recreative And Sports Sites As
Tourist Potential Of The Region/ за трансгранично сът-
рудничество между Република България и Република
Сърбия по Програмата „Интеррег - ИПП ТГС Бълга-
рия-Сърбия 2014-2020”, Бюджетна линия No.
2014TC16I5CB007 – 2015 – 1, Приоритетна ос 1: Ус-
тойчив туризъм, Специфична цел 1.1: Туристическа
привлекателност.

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

РЕШЕНИЕ №93
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА реши:
1. Дава съгласието да бъдат предоставени за безвъз-

мездно право на ползване за целите и нуждите на про-
ект: „Рекреативнитеи спортнитеобекти
катотуристически потенциална региона” /Recreative
And Sports Sites As Tourist Potential Of The Region/, в
продължение най-малко на 5 /пет/ години след него-
вото приключване следните поземлени имоти собст-
веност на община Вършец описани, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор:
12961.40.913 по кадастралната карта и кадаст-
рални регистри на гр. Вършец от 2008 г. /„Боров
парк ”/.

1.2. Поземлен имот с идентификатор
12961.420.7 по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри на гр. Вършец от 2008 г. /„Балне-
оложки комплекс”/ .

1.3. Поземлен имот с идентификатор
12961.424.158 по кадастралната карта и кадаст-
ралните регистри на гр. Вършец от 2008 г. /„Пар-
кова зона пред СБР „Свети Мина“/.

1.4. Поземлен имот с идентификатор
12961.423.412 по кадастралната карта и кадаст-

ралните регистри на гр. Вършец от 2008 г., /те-
рена сградата на „МЦ-Вършец“/.

1.5. Поземлен имот с идентификатор:
12961.420.1 по кадастралната карта и кадаст-
рални регистри на гр. Вършец от 2008 г. /„ Слън-
чева градина ”/.

2. Дава съгласие предназначението на терените, под-
робно описани в т. 1 от настоящото решение, върху
които ще се осъществят дейностите по проект: „Рек-
реативните и спортните обекти като туристически по-
тенциална региона” /Recreative And Sports Sites As
Tourist Potential Of The Region/, /, да не бъде проме-
няно за срок минимум 5 /пет/ години след неговото
приключване.

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

РЕШЕНИЕ №94
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА реши:
1. Изменя т. 3 от свое Решение №400 от Протокол №

42/10.09.2010 г., на Общински съвет – Вършец, както
следва: Сградният фонд и материално - техническата
база на закритото общообразователно училище
„Христо Ботев“гр. Вършец, кв. Заножене ще се сто-
панисва от община Вършец считано от 01.01.2016 г.

2. Отменя т. 5 от Решение №400 от Протокол №
42/10.09.2010 г., на общински съвет – Вършец.

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

РЕШЕНИЕ №95
Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 23 от ЗМСМА, дава съгласие Община Вършец, Ре-
публика България и Основно училище „Митрополит
Михайло”, община Сокобаня, Република Сърбия съв-
местно да разработят и изпълнят проект „Младите –
шанс за развитие” /Youth – chance for development/ за
трансгранично сътрудничество между Република Бъл-
гария и Република Сърбия по Програмата „Интеррег -
ИПП ТГС България - Сърбия 2014-2020”, Бюджетна
линия No. 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1, Приоритетна
ос 2: Младежи, Специфична цел 2.1: Умения и пред-
приемачество.

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

РЕШЕНИЕ №96
Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, реши:
1. Дава съгласие: сграда на закритото общообраз-

ователно училище „Христо Ботев”, град Вършец, кв.
Заножене, ул. “Бреза“, включващо поземлен имот с
идентификатор 12961.425.367 по КК и КР на гр. Вър-
шец 2008 г., с площ 8 689 кв.м., и сгради с идентифи-
катори по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г. описани,
както следва: 1/ 12961.425.367.1 със застроена площ
775 кв.м., на 1 /един/, етаж 2/ 12961.425.367.2 със заст-
роена площ 8.3 кв.м., на 1 /един/ етаж и 3/
12961.425.367.3 със застроена площ 35 кв.м., на 1
/един/ етаж да се използва за реализиране на дейнос-
тите по проект „Младите – шанс за развитие” /Youth -
chancefordevelopment/, както и за безвъзмездно право
на ползване за целите и нуждите на проекта в про-
дължение най-малко на 5 /пет/ години след неговото
приключване.

2. Дава съгласие предназначението на недвижимия
имот на закритото общообразователно училище
„Христо Ботев”, град Вършец, кв. Заножене, ул.
“Бреза“, включващо поземлен имот с идентификатор
12961.425.367 по КК и КР на гр. Вършец 2008 г., с
площ 8 689 кв.м., и сгради с идентификатори по КК и
КР на гр.Вършец от 2008 г. описани, както следва: 1/
12961.425.367.1 със застроена площ 775 кв.м., на 1
/един/ етаж, 2/ 12961.425.367.2 със застроена площ 8.3
кв.м., на 1 /един/ етаж и 3/ 12961.425.367.3 със заст-
роена площ 35 кв.м., на 1 /един/ етаж, върху който ще
се осъществят дейностите по проект „Младите – шанс
за развитие” /Youth - chancefordevelopment/ да не бъде
променяно за срок минимум 5 /пет/ години след него-
вото приключване.

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

Поради изчерпване на дневния ред, председате-
лят на общински съвет – Вършец закри заседа-
нието в 13:20 ч..

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец



„Тиха нощ, свята нощ,
всичко спи. Сал една
свята двойка над своя син бди,
над главица със руси коси.
А навред тишина, а навред тишина.”

На 25.12.2015 г., навръх Коледа, обно-
вения салон на кметството в с. Драганица
бе изпълнен до краен предел от празну-
ващи. В началото на тържеството, кметът
на селото ни Младенка Димитрова про-
чете поздравителен адрес от кмета на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров до
всички жители на селото. Той се обърна с
благословените думи: „Да бъде Коледата
ви незабравима, а годината – неповто-
рима!. Да сте здрави, весели, засмени и
от Бог благословени!”.

Кулминацията на тържеството бяха ве-

ликолепните изпълнения на самодейците
от фолклорна група „Росна китка” при
НЧ „Васил Левски” – с. Драганица, които
с песните си повишиха настроението на
всички присъстващи.

Празникът ни завърши с кръшни бъл-
гарски хора, под звуците на духов оркес-
тър „Солисти”.

Иван ЦВЕТКОВ

Стартира схема „Обучения и заетост
за младите хора“, в рамките на която ще
бъде осигурена заетост на младежи до
29 години. За целта, в бюрата по труда
в цялата страна започва прием на за-
явки, едновременно както от кандидат -
работодатели, така и от младежи, които
си търсят работа.

Схемата е финансирана по Опера-
тивна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси“ на Министерството на
труда и социалната политика и ще се
реализира на два етапа. В първия етап
ще бъде осигурена директна заетост на
младежи, които са регистрирани в бю-
рата по труда като безработни. Във вто-
рия етап, на заявилите участие в него
безработни младежи ще им бъде осигу-
рявано първо обучение и преквалифи-
кация, а след това и подходяща заетост.

Общата стойност на схемата „Обуче-
ния и заетост за младите хора“ за двата
етапа е 115 млн. лв.

За работодателите:
В рамките на първия етап на схемата,

работодателите ще могат да подават
своите заявки за участие във всички ди-
рекции „Бюро по труда“ от 13.01.2016 г.
Това, което проектът предлага за тях е
възстановяване на средства за заплата
на работниците за период до 6 месеца,
включително и дължимите към тях
осигуровки, както и поемане на средст-
вата за наставници в размер на половин
минималната работна заплата до 3 ме-
сеца.

Работодателите, желаещи да се вклю-
чат в схема „Обучения и заетост за мла-
дите хора”, могат да подават своите
заявки във всички дирекции „Бюро по

труда” от 13.01.2016 г. до изчерпване на
финансовия ресурс.

За търсещите работа младежи:
Всички безработни младежи до 29 го-

дини включително, могат да канди-
датстват като подадат заявление за
участие в схемата в бюрата по труда по
постоянен или настоящ адрес, където
са регистрирани. На всеки регистриран
младеж ще бъде изготвен индивидуа-
лен план за действие, който съдържа
стъпките, чрез които да се постигнат
конкретни цели за определен период от
време.

Допълнителна информация може да
се получи на място в Дирекция “Бюро
по труда” – гр. Берковица, ул. “Д-р
Иван Панов” № 1, тел.: 095 388 371 и
филиал Вършец – гр. Вършец, ул.
“Христо Ботев” № 42, тел.:095 274 038.

СХЕМА “ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА
Проект ”Обучения и заетост за младите хора”

По инициатива на Общинския съвет
на децата и 11 а и б класове, на
12.01.2016 г. в актовата зала на СОУ
„Иван Вазов” се проведе първата от
предвидените инициативи по проект
„Заедно можем”.

Проектът обхваща поредица от дей-
ности, свързани с разрешаването на
един от основните проблеми сред ром-
ските ученици – сключването на ранен
брак по /или без/ желание на самото
дете и отпадането му от училище. Тра-
диция при ромите в общината е да про-

дават момичетата си на 15-16-годишна
възраст, те остават без образование и по
този начин са обречени на мизерно съ-
ществуване, като се препитават с вре-
менна работа през летния сезон /бране
на билки и гъби/. В основата на плани-
раните дейности е идеята, че ромската
общност трябва да е активен участник
в усилията за преодоляване на тази па-
триархална традиция, че образованието
ще им даде шанс за реализация, по-
добър и достоен живот.

Програмата включваше разпростра-
няване на брошури на тема „Рискът
при ранните бракове”, изготвени от
Ивелина Петрова и Александра Йоси-
фова от 10 б клас; прожекция на филм
за възможностите за обучение на уче-
ници от ромския етнос след завър-
шване на средно образование; конкурс
„Мис Василица 2016”. В него взеха
участие осем момичета, които предста-
виха своите таланти в различни об-
ласти. Носителка на приза стана
ученичката Митра Радославова от 7
клас, спечелила журито с отлично дек-
ламаторско майсторство на стихотворе-
нието „По Василица”.

Пожелаваме на всички наши съуче-
ници от ромски произход здраве, вдъх-
новение, упоритост при постигане на
мечтите и честита Василица!

Ивелина ПЕТРОВА

ПРАЗНИК НА РОМСКИТЕ ТРАДИЦИИ
И КУЛТУРА В СОУ „ИВАН ВАЗОВ”
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На 22 декември Община Вършец
организира коледен концерт, който
се проведе под патронажа на кмета
на общината инж. Иван Лазаров.

В концерта взеха участие само-
дейни певчески и танцови фолклорни
групи и състави от община Вършец:
танцов състав „Фолклорна китка“ –
гр. Вършец, танцова формация
„Стрешер“ и певческа група за ав-
тентичен фолклор „Росен китка“ – с.
Г. Озирово, група за народни танци
„Чародейки” – гр. Вършец, група за
автентичен фолклор – с. Черкаски,
група за народни песни „Росна
китка“ и група за народни песни
„Пей сърце“ – с. Драганица, група за

народни песни „Китка“ - с. Спан-
чевци, певческа група за автентичен
фолклор „Росен здравец“ – с. Долно
Озирово.

Чрез изпълненията си танцьорите и
певците отправиха към публиката по-
желанията си за здраве и сили, за
много сбъднати мечти през Новата
година, а зрителите изживяха при-
ятни мигове с магията на българския
фолклор.

В приветствието си към участни-
ците в програмата, към жителите и
гостите на община Вършец, кметът
Иван Лазаров пожела коледните
празници да бъдат изпълнени с много
топлота, уют и весело настроение, а

Новата година да ни обогати с вяра,
обич и повече доброта, да бъде щаст-
лива и мирна за всички ни.

За пръв път общоградският коледен
концерт във Вършец се проведе не на
читалищна сцена, а в новата много-
функционална спортна зала „Вър-
шец” и за пръв път на финала на
концерта видяхме общо изпълнение
на всички фолклорни формации.
Певческите групи изпълниха съв-
местно песента „Ой, Коледо”, а фол-
клорните танцови състави се
представиха със специално подготве-
ния танц „Дунавско хоро”, дело на
хореографката Невена Стоянова.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ФОЛКЛОРЕН КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ ПОД
ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Зима е. Пъртини до пояс. Само коми-
ните, като дядовски лули пушат… Хо-
роводът на народните празници и
обичаи е в своята стихия.

За пореден път в село Черкаски тър-
жествено отбелязахме деня на бабата –
тая, която първа беше поемала в ръце
новите човешки същества.

Днес е нейният ден! Със сърца, сити
на песни и веселие, отдадохме нашата
благодарност към бабата, която в тру-
ден час се е притекла на помощ.

Миланка ХРИСТОВА
Секретар на НЧ «Просвета – 1931»

с. Черкаски

БАБИНДЕН В
ЧЕРКАСКИ

Библиотеката при НЧ "Хр. Ботев-
1900" - гр. Вършец изказва благодар-
ност на всички, участвали в
дарителската акция "Дари нова книга”:
ИК "Жануа 98", Даниела Алексова,
Григор Иванов, Деян Енев, Лазар Али-
пиев, Стоян Николов, Илиана Нико-
лова, Мартeн Калеев, Йорданка
Иванова.

Всички те помогнаха за обогатяване
на библиотечния фонд.

Благодарим !
Йорданка МИТЕВА

Библиотекар към читалището

БЛАГОДАРНОСТ

„Любов да бъде! В тебе и навеки
изчезнат злобата и завистта.
Тя, Коледа, е... приказка за всеки!
Повярвай, в нея стават чудеса!”

В нея повярваха и всички жители и
гости на село Спанчевци. В навечерието
на коледните и новогодишните празници
НЧ „Просвета 1935 ” – с. Спанчевци ор-
ганизира голямо коледно тържество. В
него взеха участие малките деца от се-
лото и фолклорна група „Китка” при чи-
талището, а също така и нашите гости –
самодейците от група за автентичен фол-
клор „Росна китка” – с. Г. Озирово, група
за народни песни „Росен здравец” – с. Д.
Озирово, група за народни песни – с.
Черкаски и танцова формация „Стрешер”
– с. Г. Озирово. За доброто настроение на
всички се погрижиха музикантите от гр.
Враца Любо и Дида, и диджей Марин
Маринов.

Поздравителен адрес по случай настъп-
ващите коледни и новогодишни праз-

ници получихме от кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров. Участни-
ците в тържеството ни зарадваха и ни за-
редиха с много приятни емоции чрез
чудесните си изпълнения – песни, танци,
сценка и забавните детски стихотворения
и хорца.

Щастливи сме, че бяхме всички заедно
в навечерието на Рождество Христово и
превърнахме вечерта в едно приказно
чудо. Казват, че има два начина да изжи-
вееш живота си: когато вярваш, че всяко
нещо е чудо и когато мислиш, че не съ-
ществуват чудеса. Мисля, че всички при-
състващи на концерта повярваха във
вълшебното чудо на Коледа.

Пожелаваме на всички български се-
мейства да бъдат здрави и да се радват на
малките неща от живота си.

Успешна и ползотворна Нова 2016 го-
дина!

Катя АТАНАСОВА
Секретар на НЧ „Просвета 1935”

с. Спанчевци

КОЛЕДНА ПРИКАЗКА В СПАНЧЕВЦИ

По време на коледните празници в с.
Драганица се проведе коледен турнир по
тенис на маса за купа „Драганица 2015”.

Турнирът протече при голям интерес
както от страна на състезатели и публика.

Участниците бяха разделени в четири
групи. Най-малкият участник бе на 10 го-
дини, а най-възрастният – на 64 години.

След изтегляне на жребия се започна
истинска спортна битка. След изиграване
на повече от 60 срещи, първото място бе
спечелено от Анатоли Младенов, който
получи купата и златен медал. Второ
място завоюва Васил Маринов със сре-
бърен медал, а третото място и бронзов
медал грабна Димитър Томов.

Наградите бяха връчени от спомощест-
вувателя на турнира Димитър Михайлов,

който осигури не само купата и меда-
лите, но и цялостното спонсориране на
турнира, за което му благодарим от
сърце. Изказваме благодарност и към
кмета на селото ни Младенка Димитрова,
която оказа пълна подкрепа на инициати-
вата. Накрая, както си му е редно, всичко
завърши с чаша шампанско, с много за-
качки и весело настроение.

След големите успехи във футбола,
село Драганица още веднъж доказа спор-
тния си дух – този път жителите му се до-
казаха като добри състезатели по тенис
на маса. Благодарим от сърце на всички –
спонсори, участници и организатори, с
пожелание турнирът по тенис на маса в
с. Драганица да стане традиционен.

Иван ЦВЕТКОВ

КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО В С. ДРАГАНИЦА

КОЛЕДНИ СПОРТНИ СТРАСТИ В ДРАГАНИЦА


