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С тържествена церемония по
издигане на националното
знаме на Република България
пред сградата на Общинска ад-
министрация и поздравително
слово на кмета на общината
инж. Иван Лазаров, започна
честването във Вършец на 140-
та годишнина от Освобожде-
нието на България от турско
робство и 3-ти март – Нацио-
налния празник на страната ни.

„Преди 140 години е подписан
Санстефанският мирен дого-
вор, с който се слага край на
руско-турската, освободителна
за нас война и България е обя-
вена за свободна и суверенна
държава. Да се преклоним през
стотиците хиляди знайни и нез-
найни войни – руси, украинци,
молдовци, румънци, финлан-
дци, платили най-високата цена
за нашата Свобода. Поклон
пред паметта на героите! Нека
посрещнем днешния празник с
много гордост и национално са-
мочувствие!“ каза кметът Иван
Лазаров пред жителите и гос-

тите на града.
В концертната програма взеха

участие мажоретен състав при
СУ „Иван Вазов” с хореограф
Невена Стоянова; ученически
духов оркестър „Дефилир” към
същото училище, с диригент
Николай Пеев; детска вокална
група и група за художествено
слово при Центъра за подкрепа
за личностно развитие – ОДК с
ръководители Наталия Димит-
рова Цветелина Въглярска; пев-
ческа група «Детелина» към
клуб на пенсионера «Козница»
с ръководител Венка Мето-

диева; фолклорна формация
«Стрешер» при НЧ «Просвета-
1922» - с. Горно Озирово с хо-
реограф Георги Митрофанов.

На финала на празничния кон-
церт всички заедно – участници
и зрители се хванаха ръка за
ръка на Дико-Илиевото „Ду-
навско хоро”, което отдавна се
е превърнало в израз на наша
национална гордост и само-
чувствие и което винаги ни
кара да се чувстваме единни, да
се чувстваме българи, където и
да се намираме по света.

Евелина ГЕОРГИЕВА

По повод 3-ти март и 140 го-
дини от Освобождението на
България, Кметът на община
Вършец - инж. Иван Лазаров,
дари два екземпляра от био-
графичната книга „Левски:
Другото име на свободата“ и
два екземпляра от "История
славянобългарска" на библио-
теката при НЧ „Хр. Ботев”, в
полза на нейните читатели.

Инж. Иван Лазаров пожела
на библиотекарката да съх-
рани енергията и възрожден-
ския дух, които носи и
всекидневно влага в работата
си. „От сърце Ви пожелавам

много здраве и успехи, много
нови читатели, поели по пътя
на знанието!“, каза градона-
чалникът.

Библиотекарката Йорданка
Митева благодари за красивия
жест и пожела успешна година
на инж. Иван Лазаров и него-
вия екип.

Спас ЗАРЧЕВ

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА НАПРАВИ
ДАРЕНИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА
БИБЛИОТЕКА ВЪВ ВЪРШЕЦ

С РИТУАЛ И ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА
ВЪРШЕЦ ОТБЕЛЯЗА 3-ТИ МАРТ

Верни на традицията, жите-
лите на с.Долно Озирово се
поздравиха сърдечно за нацио-
налния празник на България 3-
ти март и развяха националния
трибагреник. Запазената исто-

рическа памет тук е силна, а по-
мъдрите жители на селото раз-
казаха на внуците си и свои
спомени от прадедите си – за
онези години, когато да си бъл-
гарин звучи гордо.

Честванията продължиха с
празнична вечеря и чудесен
концерт, посветени на между-
народния ден на жената – 8-ми
март, организирани съвместно
от кмета на селото Ангел Пет-
ров и НЧ „Просвета1946“. Са-
лонът на местното читалище
посрещна много жители и
гости на Долно Озирово, из-
пълнили залата с приятни емо-
ции и аплодисменти.

На заслужена благодарност за
чудесните изпълнения се рад-
ваха местните самодейци, за-

едно с корепетиторите Дида и
Любо, които на всеки концерт
поднасят нови песни и уни-
кални изпълнения на публи-
ката. Присъстващите
аплодираха и самодейците от с.
Драганица, заедно с тяхната
кметица, както и Танцова фор-
мация „Стрешер“, с. Г. Озирово
с ръководител Георги Митро-
фанов.

Концертът завърши със спон-
танно и масово хоро на всички
– организатори, участници,
местни жители и гости, свър-
зани от невидимата нишка на
историческата и родовата
памет. Хоро, което традици-
онно присъства на всеки мес-
тен празник.

Елена НИКОЛОВА

С уникален концерт, празнично хоро и българското знаме на
всяка къща посрещнаха националния празник в с. Долно Озирово

Да ни е честит Националния
празник - 3-ти март! Да бъдем
горди с историята си!

Жителите на с. Черкаски се
преклониха пред подвига на хи-
лядите войни, които с цената на
живота си защитаваха самоот-
вержено своето Отечество.

Черкасчани се гордеят с името
на селото си – име на велик
руски държавник и дипломат –
символ на свобода и независи-
мост.

Въпреки студеното време,
поднесохме венци и цветя и
сведохме глави в знак на при-

знателност пред паметника на
княз Владимир Черкаски в цен-

търа на селото ни.
Миланка ХРИСТОВА

3-ТИ МАРТ В СЕЛО ЧЕРКАСКИ

Главна дирекция "Пожарна
безопасност и защита на насе-
лението" и Националната асо-
циация на доброволците в
Република България наградиха
с грамота Доброволно форми-
рование (рег. № М-111-01) към
Община Вършец за участие в
дейности за популяризиране на
доброволчеството и за участие
в демонстративно занятие на
тема „Пътно-транспортно про-
изшествие с дерайлирала вла-
кова композиция”, проведено
на тренировъчния полигон към
Центъра за професионална ква-
лификация на РДПБЗН - Мон-
тана на 5 декември 2017 г.,
когато бе отбелязан Междуна-
родния ден на доброволеца.

Грамотата бе връчена на Гео-
рги Аврамов - спец. "Граждан-
ска защита" в Общинска
администрация - Вършец.

Доброволното формирование
при Община Вършец включва
доброволците Антон Тошев,

Венцислав Младенов, Георги
Аврамов, Емил Истатков, Емил
Найденов и Яким Якимов.

През изминалата година те се
включиха в потушаването на
пожари, възникнали в горския
и поземлен фонд на терито-
рията на общината, заедно с ог-
неборците от ПУ на ПБЗН –
Вършец и служители от Дър-
жавно горско стопанство – Бер-
ковица.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НАГРАДИХА ДОБРОВОЛНОТО
ФОРМИРОВАНИЕ КЪМ ОБЩИНА

ВЪРШЕЦ С ГРАМОТА

Жителите и гостите на ку-
рорта Вършец вече ще могат
да се информират за състоя-
нието и нивото на праховите
частици във въздуха в централ-
ната част на града, както и да
получат сведения за влаж-
ността, температурата и наля-
гането. Данните са публично
достъпни на следния интернет
адрес: airtube.info.

Освен моментното състояние
на въздуха, на сайта могат да
се видят и статистически
данни от началото на активи-
рането на измервателната стан-

ция. Устройството и поддръж-
ката му се предоставят безвъз-
мездно от фирма Iphos IT
solutions - ИТ компания в сфе-
рата на софтуерната разра-
ботка и предоставянето на
цялостни ИТ услуги.

По този начин се разширява
диапазонът на рекламиране на
чистия въздух във Вършец,
което е крачка напред в пред-
оставянето на туристическия
продукт и предпоставка да се
повиши нивото на посещае-
мост в курорта.

Благовест ДРАГИЕВ

ВЪВ ВЪРШЕЦ СЛЕДЯТ ЧИСТОТАТА
НА ВЪЗДУХА ОНЛАЙН



В интересно и незабравимо за уче-
ниците преживяване, се превърна
посещението на 11-а клас в Участък
„Пожарна безопасност и защита на
населението“ – гр. Вършец. Съв-
местното занятие е планирано като
част от модула „Реагиране при
бедствия и аварии“ на Национална
програма „Научи се да даряваш“
към БДФ, в която класът участва
като единствена класирала се пара-
лелка на територията на Североза-
падна България.

Посрещнаха ги началникът на
участъка Лъчислав Лазаров и
младши инспектори Михаил Ташев
и Мирослав Първанов. Огнеборците
бяха подготвили интригуваща лек-
ция, свързана с видовете пожари и
начините и средствата за защита на
населението. Истинско предизвика-
телство за младите хора беше тре-
нингът „Реакция на дежурната
смяна при тревога за произшест-
вие“, където ролите на командир на
екип и и водач на специализиран ав-
томобил изпълниха учениците Бо-
рислав Вангелов и Евгени Цеков.
Момчетата имаха за задача да при-
емат и впишат сигнала за тревога и
да се организират до потегляне на

пожарната кола, съгласно действи-
телния норматив. Четиридесет и
петата секунда, която отчетоха хро-
нометрите, бе истинско постижение
и повод за аплодисменти от всички
присъстващи.

Методологията за съвместна дей-
ност на институциите допринася за
ефективно изпълнение на задачите
на българската образователна сис-
тема при изграждането на граждан-
ска активност и умения у учениците
да бъдат практични в реалния
живот, особено в ситуации, изиск-
ващи компетентни, точни и адек-
ватни реакции. Доброто познаване
на системата за защита при бедствия
и аварии в България, както и прак-
тическото й обвързване с образова-
нието ще доведе до адекватно и
ефективно поведение на младежите
при рискови за живота на хората си-
туации. С такива интересни форми
със състезателен и възпитателен ха-
рактер се подпомага в голяма степен
и противопожарната им култура.
Създават се умения за адекватни
действия, за защита и самозащита
при пожари, аварии, бедствия и
свързаните с тях опасности.

Албена ЦВЕТКОВА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО
ДА ПРЕМЕРИШ СЕБЕ СИ
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В края на месец февруари Малък
Сечко напомни за себе си. Цяла
България осъмна с преспи и снего-
навявания, много части от страната
останаха без проходими пътища и
ел. захранване.

Но едно младо момче – земедел-
ският производител Николай Ива-
нов от с. Драганица не спря
денонощно да чисти пътищата на
селото от дълбокия сняг с налич-
ната си техника и машини. Той е
нает за зимния сезон от снегопо-

чистващата фирма, сключила дого-
вор с община Вършец - „Пътища –
М“ ЕООД – гр. Монтана.

В тези трудни за нас дни, г-н Ива-
нов прояви мъжество, трудолюбие
и граждански дълг, като не позволи
снежната стихия да парализира жи-
вота в селото ни.

Всички жители на с. Драганица
му благодарим от сърце и му же-
лаем здраве, късмет и успех в жи-
вота!

Иван ЦВЕТКОВ

БЛАГОДАРНОСТ ОТ СЪРЦЕ

Изтече първото тримесечие на
2018 г., изпълнено с поредица от ме-
роприятия и много емоции в Пен-
сионерски клуб "Козница" -
Вършец.

За да отдадем почит и се прекло-
ним пред живота и делото на Васил
Левски, на 19 февруари се събрахме
в клуба. Прозвуча "Обесването на
Васил Левски" от Христо Ботев в
изпълнение на група "Детелина" и
Василка Дамянова, и беседа за
Апостола. Взехме участие в общог-
радската възпоменателна церемо-
ния пред паметника на Левски по
повод 145 години от неговата гибел
и поднесохме венец.

И през тази година за пореден път

чествахме своя троен празник - На-
ционалния празник 3-ти март, баба
Марта и Деня на самодееца. На
всеки влязъл в клуба бе подарена
мартеница с пожелание за здраве.
По повод 140 години от Освобож-
дението на България от турско
робство, група "Детелина" откри
тържеството с песните "Вятър ечи,
Балкан стене" и "Де е България". С
голям интерес изслушахме беседата
на Латинка Симова - историк и
юрист, която ни припомни основ-
ните боеве през Руско-турската ос-
вободителна война, довели до
победата над турската армия и до
Освобождението на България. А за
своя празник на самодееца певчес-

ката ни група изпълни весели
песни, изявиха се и нейни индиви-
дуални изпълнителки - Венка Ме-
тодиева, Мария Димитрова,
Захаринка Николова. Група "Дете-
лина" взе участие в общоградските
тържества по повод на Национал-
ния празник 3-ти март и на Праз-
ника на лозаря и винаря.

А празнуването на "Бабин ден" и
Международния ден на жената 8-ми
март се организират от нашия клуб
за жените от цялата община. В рес-
торант "Тинтява" гости за Бабин
ден ни бяха акушерките Фанка
Апостолова и Антоанета Савова, и
отец Петко Балджиев. С приветст-
вие към бабите се обърнаха предсе-
дателката на клуба Ценка Антонова,
акушерката Антоанета Савова, отец
Балджиев, постъпи и поздравите-
лен адрес от кмета на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров. С грамоти
бяха удостоени най-възрастната
баба, най-младата баба, баба с най-
многобройно потомство, най-пред-
приемчивата баба, най-игривата
баба и "Мис баба". А на 8-ми март
ни гостуваха общинските съвет-
нички Антоанета Коцина, Гинка

Игнатова и Адриана Николова, и
отец Петко Балджиев. Кметът на
община Вършец инж. Иван Лазаров
посети тържеството, като се обърна
с топли думи и пожелание за здраве
към присъстващите и лично позд-
рави всяка от жените и подари ка-
рамфил. Уважение и преклонение
пред жената и майката и изпълне-
ние на "Многая лета" бе поздравът
на отец Балджиев. Група деца от
Центъра за работа с деца, под ръко-
водството на Цветелина Василева и
Наталия Димитрова ни зарадваха с
мили изпълнения на песни за май-
ката. И двата празника протекоха с
веселие, музика и танци.

Да отпразнуваме заедно първа
пролет ни гостуваха нашите при-
ятели от ПК "Надежда" Монтана.
Гостите посрещнахме по стар бъл-
гарски обичай с хляб и сол. Разка-
захме им за работата на клуба,
почерпихме ги с кафе. Последва
разходка из града с беседа на живо
от Йорданка Костова. И обяд и ве-
селба в ресторант "Тинтява".

Проведохме и годишното си от-
четно събрание, което през тази го-
дина бе изборно. Приехме

докладите за работата на Управи-
телния и Контролния съвети, план
за мероприятията през 2018 г. Чле-
новете на клуба дадоха висока
оценка за работата на ръководст-
вото и то с пълно болшинство бе
преизбрано за следващите две го-
дини. Общото събрание взе реше-
ние за членове на нашия клуб
"Козница" да не се приемат хора,
които членуват в друг Пенсионер-
ски клуб. Всеки член на клуба
трябва да спазва устава и правилата
и пази авторитета на сдружението.

В нашия клуб винаги е интересно
и весело. Тук ние слушаме българ-
ски песни и стихове от български
поети. Припомняме си исторически
събития, факти и личности, изиг-
рали съществена роля за развитието
и утвърждаването на нашата страна
като европейска държава. Тук се
срещаме с приятели, разговаряме,
спорим, спомняме си случки от
младостта. Клубът е мястото, къ-
дето се разтоварваме и се зареж-
даме с енергия да преодоляваме
трудностите, на които ни подлага
старостта.

Василка ДАМЯНОВА

ЕМОЦИОНАЛНИ ПРАЗНИЦИ

Пенсионерски клуб „Магнолия“,
съвместно с кметство Горно Ози-
рово организира тържество по
случай празника на жената и май-
ката.

Новосформираната „Група за
стари градски песни и смесен
фолклор“ към пенсионерския клуб
изнесе кратка програма.

Бяха отправени поздрави към
всички присъстващи – поздрави-

телен адрес от инж. Иван Лазаров
– кмет на община Вършец, от
кмета на с. Горно Озирово и от ръ-
ководството на пенсионерския
клуб.

За веселото настроение се пог-
рижиха братя Димитрови от Гу-
шанската музика.

Всички се забавляваха от сърце!
Арахангел ПЕТРОВ

Кмет на с. Г. Озирово

8-МИ МАРТ В ГОРНО ОЗИРОВО

Пенсионерите от клуб „Чина-
рите“ отпразнуваха Деня на же-
ната 8-ми март в ресторанта на
хотел „Медикус“ във Вършец.

Тържеството откри председател-
ката на клуба Савка Серафимова,

която поздрави жените с топли
думи и пожелания за здраве, дъл-
голетие и благополучие – на тях и
техните семейства.

Празнуващите бяха поздравени и
лично от кмета на община Вършец
инж. Иван Лазаров. След поздра-
вителния адрес жените получиха
и по един карамфил от него. Бла-
годарим му за вниманието и за
това, че отдели от времето си и
уважи нашия празник. Жените по-
лучиха и красиви подаръци и су-
венири, осигурени от спонсори.

Родените през месеците фев-
руари и март членове на клуба
бяха поздравени от Савка Серафи-
мова, която им пожела да им се
случват само хубави неща.

Общинският съветник Олга
Яничкова, която беше гост на тър-
жеството, почерпи за рождения си
ден и също бе поздравена от пред-
седателката на клуба ни.

След официалната част се даде
простор на веселото и приятно
настроение с изпълненията на дуо
„Меджик“.

Под звуците на приятна музика
започнаха хора и танци. Усмивки
грейнаха по лицата на присъства-
щите.

Незабравими ще останат артис-
тичните изпълнения на Вася Ан-
дреев, Лили Иванова и Жасмина
Васева в хумористичния скеч „Ра-
йонен съд – зала № 13“, по сцена-
рий и режисура на Райна Симова.
Скечът беше написан много та-
лантливо, а изпълнението на ар-
тистите бе много духовито.
Присъстващите бяха приятно из-
ненадани и дълго ги аплодираха.

Катя Маркова рецитира свои сти-
хотворения – едното хуморис-
тично, за да повдигне градуса на
настроението а другото – поздрав
към жените, написано специално
за 8-ми март.

Празникът продължи до късния
следобед. Благодарим на ръко-
водството на клуба и лично на не-
говата председателка Савка
Серафимова за този хубав праз-
ник!

Катя МАРКОВА

НЕЗАБРАВИМ 8-МИ МАРТ

Лично от свое име и от името на
жителите на с. Д. Озирово и во-
дачите на МПС, снабдяващи с
хляб, напитки и хранителни про-
дукти търговските обекти в се-
лото, изказвам най-сърдечна
благодарност на г-н Асен Петров
Асенов - Иванов за това, че е
поел върху себе си нелеката за-
дача за зимното почистване на
уличната мрежа в селото ни. Като
земеделски производител, той
винаги показва всеотдайност и
дисциплина и е денонощно на
пост в услуга на жителите на се-
лото.

За безукорната му работа при
снегопочистването и за неговото
трудолюбие и безкористност,
както и за факта, че винаги се от-
зовава на поканите ми за помощ
при разрешаване на възникнали
обществени проблеми от раз-
лично естество – само най-топли
думи и огромна благодарност!

Да е жив и здрав, все така тру-
долюбив, упорит и всеотдаен!

Ангел Петров
Кмет на с. Долно Озирово

БЛАГОДАРНОСТ
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РЕШЕНИЕ № 517
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от
Закона за общинската собственост /ЗОС/, във
връзка с чл. 28, ал. 1, т. 1 и чл. 33 от „Наредбата
за реда на придобиване, управление и разпо-
реждане с общинска собственост /НРПУРОС/
на община Вършец“ и чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1
от „Наредбата за условията и реда за провеж-
дане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на об-
щина Вършец“, взема решение за провеждане
на публичен търг с явно наддаване за продажба
на 3 бр. употребявани моторни превозни
средства, собственост на община Вършец опи-
сани, както следва:

1.1 Товарен автомобил марка „УАЗ“, модел
452, бордови, с ДК № М 10 – 36 ВА
/свидетелство за регистрация на МПС,
част I - № 003598982/. Първоначална
тръжна продажна цена – съгласно па-
зарната оценка – 400 лв. без ДДС.

1.2 Лек автомобил марка „ВАЗ“ /Нива/,
модел 21310 /високопроходим/ с ДК №
М 42-89 АК /свидетелство за регистра-
ция на МПС част I - № 000648501/. Пър-
воначална тръжна продажна цена –
съгласно пазарната оценка – 2 800 лв.
без ДДС.

1.3 Лек автомобил марка „АУДИ“ модел 80
с ДК № М 08-08 АХ /талон за регистра-
ция на МПС - № 132679/. Първоначална
тръжна продажна цена – съгласно па-
зарната оценка – 400 лв. без ДДС.

2. Всеки участник в търга може да участва за
закупуване на един, няколко или всички упот-
ребявани моторни превозни средства, предмет
на търга.

3. Цена на тръжната документация - 20 лв.
4. Депозит за участие в търга 30 % от първо-

началната тръжна цена на съответното МПС.
5. Стъпка за наддаване 5 % върху първона-

чалната тръжна продажна цена на съответното
МПС.

6. Задължава кмета на община Вършец да ор-
ганизира 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/и за продажба на
моторните превозни средства, след заплащане
на сумата за закупуване от спечелилия/спече-
лилите търга участник/участници.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Мари-
нов, 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;

Промяна в кворума. Илиза Вътко Мари-
нов.

Общо 12 общински съветници.

РЕШЕНИЕ № 518
1. Общински съвет – Вършец на основание на

чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собстве-

ност /ЗОС/, във връзка с чл. 42, ал. 1 от „На-
редбата за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост /НРПУ-
РОС/ на община Вършец“ и чл. 4, ал. 3 и чл. 6,
ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за про-
веждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на
община Вършец“, взема решение за провеж-
дане на публичен търг с явнно наддаване за от-
даване под наем на части от имот - частна
общинска собственост на община Вършец,
описани, както следва:

1.1. Едно помещение с площ 10 кв.м, /десет
кв.м/ на партерния етаж от сграда с
идентифиатор 12961.423.490.4 по КК и
КР на гр. Вършец от 2008 г., бивш пан-
сион на ПГИТ гр. Вършец. Първона-
чална тръжна наемна цена – 200 лв., без
ДДС на месец.

1.2. Част от покрива с площ 15 кв.м, /пет-
надесет кв../ на надстройката на сграда
с идентифиатор 12961.423.490.4 по КК
и КР на гр. Вършец от 2008 г., бивш пан-
сион на ПГИТ гр. Вършец. Първона-
чална тръжна наемна цена – 400 лв., без
ДДС на месец.

1.3. Част от покрива с площ 1 кв.м, на сграда
с идентифиатор 12961.423.490.4 по КК
и КР на гр. Вършец от 2008 г., бивш пан-
сион на ПГИТ гр. Вършец. Първона-
чална тръжна наемна цена - 50 лв., без
ДДС.

2. Срок за отдаване под наем на частта от нед-
вижимия имот - 10 /десет/ календарни години.

3. Определя депозит за участие в търга в раз-
мер на 500 лв., за всеки обект поотделно.

4. Определя стъпка за наддаване 5 % върху
първоначалната тръжна месечна наемна цена.

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

6. Задължава кмета на община Вършец да ор-
ганизира 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 отдаване под
наем със спечелилия търга участник.

Гласували поименно: “за” – 9 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цвета-
нов, Г.Иванов “против” – 1 - С.Сълков; “въз-
държали се” – 2 - Г.Найденов, А.Коцина;

Промяна в кворума. Влиза Вътко Мари-
нов.

Общо 13 общински съветници.

РЕШЕНИЕ № 519
1. Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23, от ЗМСМА приема за сведе-
ние отчета на Местната комисия по реда на чл.
8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при Община Вършец за
календарната 2017 г.

2. На основание § 17, ал. 3 от Предходните и
заключителни разпоредби на Правилника за
прилагане на ЗУПГМЖСВ, утвърждава раз-
ходи на МК по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при
Община Вършец, както следва:

- 500 лв.за възнаграждения на членовете на

местната комисия, по 100 лв. на всеки член
за календарната 2017 г.;

- 295.60 лв. за закупуване и доставка на дис-
пенсър за вода за Общински съвет – Вър-
шец;

3. Решението да се предостави на кмета на об-
щина Вършец за изплащане на сумата на чле-
новете на Местната комисия от събраните и
преведени по сметката на община Вършец,
средства от режийни от дейността на Местната
комисия по реда на ЗУПГМЖСВ при община
Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Мари-
нов, 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 № 520
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и
във връзка с чл.37, ал.1, т. 2 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС - Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с об-
щинска администрация за Мандата 2015 - 2019
г. от Бюджета на Община Вършец за 2018 г., от
функция „Почивно дело, култура и религиозни
дейности”, Дейност 2 714 „Спортни бази за
спорт за всички”, § 43-01 утвърждава за 2018 г.
на:

1.1 Футболен Клуб “Вършец 2012” - сумата
от 7 000 лв.

1.2 Спортен клуб по ориентиране “Неза-
бравка 2004” - Вършец - сумата от 4 000
лв.

1.3 Обединен спортен клуб “Вършец” - су-
мата от 4 000 лв.

1.4 Футболен Клуб „Озирово“- сумата от 2
000 лв.

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

Промяна в кворума. Илиза Ивайло Цвета-
нов.

Общо 12 общински съветници.

РЕШЕНИЕ № 521
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и
във връзка с чл.37, ал.1, т. 2 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС - Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с об-
щинска администрация за Мандата 2015 - 2019
г. от Бюджета на Община Вършец за 2018 г., от
функция „Социално осигуряване, подпомагане
и грижи”, Дейност 2 525 „Клубове на пенсио-
нера” § 43-01 утвърждава за 2018 г. на:

2.1 СНЦ “Козница” гр. Вършец – сумата от
2 020 лв.

2.2 ПК „Чинарите“ гр. Вършец – сумата от
1030 лв.

2.3 Клуб на пенсионера и самодееца „Ози-

ровци”, с. Долно Озирово - сумата от
410 лв.

2.4 ПК “ Магнолия” с. Горно Озирово – су-
мата от 650 лв.

2.5 ПК “Еделвайс”, с. Драганица - сумата от
720 лв.

2.6 ПК “Детелина”, с. Черкаски - сумата от
470 лв.

2.7 СНЦ „Тодорини кукли 2003“ на рабо-
тещи и пенсионери от с.Спанчевци – су-
мата от 760 лв.

2.8 СНЦ „ Диабетик Вършец 2017“ гр. Вър-
шец – 1 130 лв.

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Мари-
нов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова,
Б.Христов, Г.Найденов, Г.Иванов и С.Сълков
“против” – 1 - Г.Найденов; “въздържали се”
– 1 - А.Коцина;

Промяна в кворума. Влиза Ивайло Цвета-
нов.

Общо 13 общински съветници.

РЕШЕНИЕ № 522
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА взема решение за вна-
сяне на предложение в Министерския съвет на
Република България за отпускане на персо-
нална пенсия на Ана-Мария Валериева Нико-
лова от гр. Вършец, ул. „ Пета “ № 13.

Гласували поименно: “за” – 12 “против” –
няма; “въздържали се” – 1;

РЕШЕНИЕ № 523
Общински съвет – Вършец на основание

чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от
собствения си Бюджет 2018 параграф 10-98 ед-
нократна финансова помощ в размер от 300
(триста) лева на Маргарита Младенова Пет-
рова.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Мари-
нов, 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 № 524
Общински съвет – Вършец на основание

чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от
собствения си Бюджет 2018 параграф 10-98 ед-
нократна финансова помощ в размер от 300
(триста) лева на Татяна Маринова Асенова.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Мари-
нов, 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;

Поради изчерпване на дневния ред, пред-
седателят на общински съвет – Вършец
закри заседанието в 15:20 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

П Р О Т О К О Л № 40
Днес, 27.02.2018 г. (вторник) от 14:30 ч., на ос-

нование чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1
от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администра-
ция за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседа-
ние на Общински съвет - Вършец, в
заседателната зала на Общинска администрация
Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва об-
щински съветници..

Отсъства: г-жа Антоанета Коцина.

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

На заседанието присъстваха още: П.Стефа-
нов - зам.- кмет на община Вършец, инж. агр. Д.
Тодорова – секретар на община Вършец, К. Та-
чева-директор дирекция „ОА“, А. Тошев-дирек-
тор дирекция „СА“ и граждани.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и вземане на решение Докладна
записка вх. № 50/16.02.2018 г. относно вземане
на решение за провеждане на публичен търг с
явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и
НУРПТК на община Вършец, за отдаване под
наем на част от недвижим имот частна общинска,
собственост на община Вършец, за поставяне на
преместваем търговски обект по чл. 56 от ЗУТ.

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

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 51/16.02.2018 г. относно взе-
мане на решение за провеждане на публичен търг
с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и
НУРПТК на община Вършец, за отдаване под
наем на недвижими имоти частна общинска
собственост, представляващи земеделски земи с
НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зелен-
чукови култури, изоставени трайни насаждения
и други селскостопански територии, находящи се
на територията на всички землища в населените
места на община Вършец.

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

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 52/16.02.2018 г. относно взе-
мане на решение по реда на чл.37и, ал.3 от Закона

за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ /обн. ДВ
бр.14/20.02.2015 г./, за имотите с НТП пасище,
мера и ливади за индивидуално и общо ползване,
за предоставяне под наем по реда на чл.37и, ал.1
от Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ
/обн. ДВ бр.14/20.02.2015 г./, на животновъди
собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни, ре-
гистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ, съобразно броя и вида на ре-
гистрираните животни.

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

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 54/19.02.2018 г. относно взе-
мане на решение от Общински съвет – Вършец
по реда на чл.124а от ЗУТ, за даване на съгласие
за изработване на подробен устройствен план –
план за застрояване, за разделяне на поземлен
имот с идентификатор 12961.422.111 по КК и КР
на гр. Вършец от 2008 г. на три самостоятелни
поземлени имота със съответното отреждане.

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

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 71/21.02.2018 г. относно взе-
мане на решение за определяне на представител

на Община Вършец в свиканото за 28.02.2018 г.
Редовно заседание на Общото събрание на Асо-
циацията по „Водоснабдяване и канализация“
ООД, град Монтана, гласуване на изрични пъл-
номощия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: Вътко Маринов – председател на
ПК по ТИУТУОС

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладни записки вх. № 55/19.02.2018 г., вх. №
56/19.02.2018 г., вх. № 57/19.02.2018 г., вх. №
58/19.02.2018 г., № 59/19.02.2018 г., №
60/19.02.2018 г., № 61/19.02.2018 г., №
62/19.02.2018 г., № 63/19.02.2018 г., относно
предоставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2
от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ.

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

7. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 69/20.02.2018 г. относно при-
емане на отчет за дейността на Местната комисия
за борба с противообществените прояви на ма-
лолетните и непълнолетните при Община Вър-
шец за календарната 2017 г.

Докладва: Адрияна Николова - председател
на ПК по ОКМД
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8. Разглеждане и вземане на решение по Док-

ладна записка вх. № 64/19.02.2018 г. относно при-
емане на „Програма за опазване на околната
среда на община Вършец за периода 2017 – 2021
г.“, съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 4 от За-
кона за опазване на околната среда.

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

9. Изказвания, питания, становища и предло-
жения на гражданите.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за орга-
низацията и дейността на общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация за мандата 2015 –
2019 г., дневния ред бе приет единодушно:

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

Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ № 525
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал.
4, и чл. 42, ал. 1 от НРПУРОС, и чл. 4, ал. 3, и чл.
6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за про-
веждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на об-
щина Вършец“, взема решение за провеждане на
публичен търг с явно наддаване, за отдаване под
наем на част от поземлен имот с идентификатор
12961.421.47 по КК и КР на гр. Вършец от 2008
г., с административен адрес: гр. Вършец, ул.
“Пета“ № 18, с площ от 32,48 кв.м., /тридесет и
два и четиридесет и осем кв.м./, за поставяне на
преместваем търговски обект по реда на чл. 56 от
ЗУТ.

1. Първоначална тръжна месечна наемна цена –
32.48 лв., без ДДС.

2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ кален-
дарни години, считано от датата на подписване
на договора за наем.

3. Депозит за участие в търга - 300 лв. /триста
лева/.

4. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначал-
ната тръжна месечна наемна цена.

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

6. Задължава Кмета на община Вършец да ор-
ганизира и проведе публичен търг по реда на
Глава втора “Търгове” от „Наредбата за усло-
вията и реда за провеждане на търгове и конкурси
на община Вършец“ и да сключи договор за наем
със спечелилия търга участник.

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов,
И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов,
И.Цветанов, и Г.Иванов; “против” – 1 - С.Съл-
ков; “въздържали се” – 1 - Г.Найденов;

РЕШЕНИЕ № 526
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл.

14, ал. 1 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от
НРПУРОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от „Наред-
бата за условията и реда за провеждане на тър-
гове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“,
взема решение за провеждане на публичен търг с
явно наддаване за отдаване под наем на недви-
жими имоти частна общинска собственост на об-
щина Вършец, представляващи земеделски земи
с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зе-
ленчукови култури, изоставени трайни насажде-
ния и други селскостопански територии, описани
по землища, както следва:

- Землище гр. Вършец – 88 бр. имота, описани
в приложение към докладната.

- Землище с. Спанчевци – 141 бр. имота, опи-
сани в приложение към докладната.

- Землище с. Драганица – 235 бр. имота, опи-
сани в приложение към докладната.

- Землище с. Черкаски - 125 бр. имота, опи-
сани в приложение към докладната.

- Землище с. Стояново - 156 бр. имота, опи-
сани в приложение към докладна.

- Землище с. Д. Озирово –313 бр. имота, опи-
сани в приложение към докладната.

- Землище с. Г. Озирово - 403 бр. имота, опи-
сани в приложение към докладната.

- Землище с. Долна Бела Речка – 126 бр.
имота, описани в приложение към доклад-
ната.

- Землище с. Горна Бела Речка – 64 бр. имота,
описани в приложение към докладната.

2. Определя първоначални годишни наемни
цени, както следва:

- 8 лева. /осем/ за 1 /един/ декар за поземле-
ните имоти с НТП лозя, храсти, зеленчукови
култури, изоставени трайни насаждения,
други селскостопански територии и овощни
градини.

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

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите
имоти, подробно описани в т.1 от решението – 5
/пет/ стопански години, считано от 01.10.2018 г.

4. Всеки участник в търга може да участва за
наемането на един, няколко или всички земедел-
ски имоти, предмет на търга.

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

- за имоти с площ до 10 дка - 20 лв. за всеки
земеделски имот поотделно;

- за имоти с площ от 10 до 20 дка - 50 лв. за
всеки земеделски имот поотделно;

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

- за имоти с площ от 50 дка. до 100 дка – 300
лв. за всеки земеделски имот поотделно;

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

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху пър-
воначалните годишни тръжни наемни цени, опи-
сани в т. 2 от настоящото решение.

7. Цена на тръжната документация 50 лв. /пет-
десет лева/.

8. Дължимият годишен наем се заплаща от на-
емателите за първата стопанска година от дого-
вора при подписването му, а за останалите
стопански години падежът за плащане на дължи-
мия наем е датата на подписания договор за съ-
ответната стопанска година.

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

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

РЕШЕНИЕ № 527
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.37и, ал.3 от Закона за
изменение и допълнение на ЗСПЗЗ /обн. ДВ
бр.14/20.02.2015 г./ и чл.42, ал.4 и ал.5 от Наред-
бата за реда на придобиване, управление и раз-
пореждане с общинска собственост на община
Вършец, определя пасищата и мерите, описани в
приложение № 2 към настоящото решение и ли-
вадите, описани в приложение № 1 към настоя-
щото решение от Общинския поземлен фонд на
община Вършец, които ще се отдават под наем за
индивидуално и общо ползване по реда на чл.24а,
ал.6, т.4 във връзка с чл.37и, ал.1 от ЗИД на
ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.14/20.02.2015 г./, на собстве-
ници или ползватели на животновъдни обекти с
пасищни селскостопански животни, регистри-
рани в Интегрираната информационна система
на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрира-
ните животни.

Възлага на Кмета на община Вършец в срок до
01.03.2018 г., списъците със земеделските имоти
за индивидуално ползване с категории за земли-
щата на населените места на общината да се обя-
вят на информационните табла пред сградите на
Кметствата на територията на община Вършец,
както и да се публикуват на интернет страницата
на община Вършец.

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

РЕШЕНИЕ № 528
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от Закона
за устройство на територията /ЗУТ/, дава съгла-
сие за допускане изработването на подробен уст-
ройствен план – план за застрояване за разделяне
на УПИ II - 111 в кв.1, от подробния устройствен
план на гр. Вършец - поземлен имот с идентифи-
катор 12961.422.111 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г., /Акт за частна общинска собственост №
492 от 17.02.2014 г./ на 3 /три/ самостоятелни по-
землени имота, съгласно скицата-проект, нераз-
делна част от настоящото решение с отреждане,
както следва: 1/ „За промишлена зона“, 2/ „За
ПСОВ“ и 3/ „За гробищен парк“.

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 - община Вършец собственик на недвижи-
мия имот.

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

Промяна в кворума. Илиза Ивайло Цвета-
нов.

Общо 11 общински съветници

Промяна в кворума. Влиза Ивайло Цветанов
Общо 12 общински съветници

По предложение на г-н Сашо Сълков, да се под-
ложи на гласуване точка по точка, предложението
за решение за представител на Община Вършец
в свиканото за 28.02.2018 г. Редовно заседание на
Общото събрание на Асоциацията по Водоснаб-
дяване и канализация“ ООД, град Монтана.

РЕШЕНИЕ № 529
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал.1, т. 23 от ЗМСМА приема да се гласува точка
по точка всяка от направените допълнения и поп-
равки от един общински съветник по предложе-
нието за решение за представител на Община
Вършец в свиканото за 28.02.2018 г. Редовно за-
седание на Общото събрание на Асоциацията по
Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Мон-
тана.

Гласували: “за” – 8; “против” – „няма“;
“въздържали се” – 4.

РЕШЕНИЕ № 530
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 6 и т.23 от Закона за местното самоуп-
равление и местната администрация /ЗМСМА/ и
чл.198е, ал.5 от Закона за водите /ЗВ/ и чл. 5, ал.
6 ПОДАВК реши:

Гласува изрични пълномощия на Петър Ганчев
Стефанов – Заместник-кмет на Община Вършец,
като законен представител на община Вършец,
които да участва като представител на общината
в Редовно заседание на Общото събрание на Асо-
циацията по В и К Монтана на дата 28.02.2018 г.
като:

По т.1 от дневния ред – да гласува „ЗА“ при-
емане на отчет на дейността на Асоциация по В
и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, град
Монтана за 2017 г.;

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

РЕШЕНИЕ № 531
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 6 и т.23 от Закона за местното самоуп-
равление и местната администрация /ЗМСМА/ и
чл.198е, ал.5 от Закона за водите /ЗВ/ и чл. 5, ал.
6 ПОДАВК реши:

Гласува изрични пълномощия на Петър Ганчев
Стефанов – Заместник-кмет на Община Вършец,
като законен представител на община Вършец,
които да участва като представител на общината
в Редовно заседание на Общото събрание на Асо-
циацията по В и К Монтана на дата 28.02.2018 г.
като:

По т.2 от дневния ред – да гласува „ЗА“ при-
емане на отчет за изпълнение на бюджета на Асо-
циация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“
ООД, град Монтана за 2017 год.;

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

РЕШЕНИЕ № 532
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 6 и т.23 от Закона за местното самоуп-
равление и местната администрация /ЗМСМА/ и
чл.198е, ал.5 от Закона за водите /ЗВ/ и чл. 5, ал.
6 ПОДАВК реши:

Гласува изрични пълномощия на Петър Ганчев
Стефанов – Заместник-кмет на Община Вършец,
като законен представител на община Вършец,
които да участва като представител на общината
в Редовно заседание на Общото събрание на Асо-
циацията по В и К Монтана на дата 28.02.2018 г.
като:

По т.3 от дневния ред – да гласува „ЗА“ при-
емане на бюджет на Асоциация по В и К на обо-
собена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, град
Монтана за 2018 г.;

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

По предложение на г-н Георги Иванов по т.4 от
дневния ред – да гласува „ПРОТИВ“ одобряване
на Проект на подробна инвестиционна програма
за инвестиции в активи – В и К системи и съоръ-
жения, публична държавна и/или публична об-

щинска собственост през 2018 год., които са до-
говорени като част от задължителното ниво по
сключения договор с асоциацията по водоснаб-
дяване и канализация и дължима престация от
оператора В и К ООД, гр. Монтана.

РЕШЕНИЕ № 533
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 6 и т.23 от Закона за местното самоуп-
равление и местната администрация /ЗМСМА/ и
чл.198е, ал.5 от Закона за водите /ЗВ/ и чл. 5, ал.
6 ПОДАВК реши:

Гласува изрични пълномощия на Петър Ганчев
Стефанов – Заместник-кмет на Община Вършец,
като законен представител на община Вършец,
които да участва като представител на общината
в Редовно заседание на Общото събрание на Асо-
циацията по В и К Монтана на дата 28.02.2018
год. като:

По т.4 от дневния ред – да гласува „ПРОТИВ“
одобряване на Проект на подробна инвестици-
онна програма за инвестиции в активи – В и К
системи и съоръжения, публична държавна и/или
публична общинска собственост през 2018 год.,
които са договорени като част от задължителното
ниво по сключения договор с асоциацията по во-
доснабдяване и канализация и дължима преста-
ция от оператора В и К ООД, гр. Монтана.

Гласували поименно: “за” – 4 – И.Цветанов,
Г.Найденов, Г.Иванов и С.Сълков “против” – 2 –
И.Андров, В.Замфиров; “въздържали се” – 6 –
инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Маринов, О.Яничкова, Б.Христов ;

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ № 534
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 6 и т.23 от Закона за местното самоуп-
равление и местната администрация /ЗМСМА/ и
чл.198е, ал.5 от Закона за водите /ЗВ/ и чл. 5, ал.
6 ПОДАВК реши:

Гласува изрични пълномощия на Петър Ганчев
Стефанов – Заместник-кмет на Община Вършец,
като законен представител на община Вършец,
които да участва като представител на общината
в Редовно заседание на Общото събрание на Асо-
циацията по В и К Монтана на дата 28.02.2018
год. като:

По т.4 от дневния ред – да гласува „ЗА“ одоб-
ряване на Проект на подробна инвестиционна
програма за инвестиции в активи – В и К системи
и съоръжения, публична държавна и/или пуб-
лична общинска собственост през 2018 год.,
които са договорени като част от задължителното
ниво по сключения договор с асоциацията по во-
доснабдяване и канализация и дължима преста-
ция от оператора В и К ООД, гр. Монтана.

Гласували поименно: “за” – 7 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов,
И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова; “против” –
4 – И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов , С.Съл-
ков; “въздържали се” – 1- Б.Христов,;

По предложение на г-н Вътко Маринов и г-н
Георги Иванов по т.5 от дневния ред – да гласува
„ПРОТИВ“ одобряване на Проект на обобщена
инвестиционна програма за инвестиции в активи
– В и К системи и съоръжения, публична дър-
жавна и/или публична общинска собственост за
периода 2016-2030 год., които са договорени като
част от задължителното ниво по сключения до-
говор с асоциацията по водоснабдяване и кана-
лизация и дължима престация от оператора В и К
ООД, гр. Монтана.

РЕШЕНИЕ № 535
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 6 и т.23 от Закона за местното самоуп-
равление и местната администрация /ЗМСМА/ и
чл.198е, ал.5 от Закона за водите /ЗВ/ и чл. 5, ал.
6 ПОДАВК реши:

Гласува изрични пълномощия на Петър Ганчев
Стефанов – Заместник-кмет на Община Вършец,
като законен представител на община Вършец,
които да участва като представител на общината
в Редовно заседание на Общото събрание на Асо-
циацията по В и К Монтана на дата 28.02.2018
год. като:

По т.5 от дневния ред – да гласува „ПРОТИВ“
одобряване на Проект на обобщена инвестици-
онна програма за инвестиции в активи – В и К
системи и съоръжения, публична държавна и/или
публична общинска собственост за периода
2016-2030 год., които са договорени като част от
задължителното ниво по сключения договор с
асоциацията по водоснабдяване и канализация и
дължима престация от оператора В и К ООД, гр.
Монтана.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов,
И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов,
И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов и С.Сълков;
“против” – няма; “въздържали се” – няма;
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РЕШЕНИЕ № 536
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 6 и т.23 от Закона за местното само-
управление и местната администрация
/ЗМСМА/ и чл.198е, ал.5 от Закона за водите
/ЗВ/ и чл. 5, ал. 6 ПОДАВК реши:

Гласува изрични пълномощия на Петър Ганчев
Стефанов – Заместник-кмет на Община Вър-
шец, като законен представител на община Вър-
шец, които да участва като представител на
общината в Редовно заседание на Общото съб-
рание на Асоциацията по В и К Монтана на дата
28.02.2018 год. като:

По т.6 от дневния ред – при предлагане, об-
съждане и гласуване на въпроси извън горепо-
сочения дневен ред, представителят на Община
Вършец да гласува както намери за добре, съоб-
разно интересите на жителите на Община Вър-
шец.

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

РЕШЕНИЕ № 537
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2,
т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за
предоставяне на наследниците на Драгия Ан-
тонов Драгиев, следните имоти:

1.1. Ливада с идентификатор 113046,
ЕКАТТЕ 23073, с площ от 4.000 дка., на-
ходяща се в местността „ТУТЬОВИЦА“
– земи от общинския поземлен фонд,
землище Драганица, съгласно скица –
проект № Ф01189/09.12.2017 год.;

1.2.Ливада с идентификатор 113047,
ЕКАТТЕ 23073, с площ от 1.000 дка., на-
ходяща се в местността „ТУТЬОВИЦА“
– земи от общинския поземлен фонд,
землище Драганица, съгласно скица –
проект № Ф01190/09.12.2017 год.;

1.3.Ливада с идентификатор 113048,
ЕКАТТЕ 23073, с площ от 1.500 дка., на-
ходяща се в местността „ТУТЬОВИЦА“
– земи от общинския поземлен фонд,
землище Драганица, съгласно скица –
проект № Ф01192/09.12.2017 год.;

1.4.Ливада с идентификатор 181030,
ЕКАТТЕ 23073, с площ от 2.400 дка., на-
ходяща се в местността „ПЕТЛЬОВ
ДЕЛ“ – земи от общинския поземлен
фонд, землище Драганица, съгласно
скица – проект № Ф01193/09.12.2017
год.;

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

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

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

РЕШЕНИЕ № 538
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2,
т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за
предоставяне на наследниците на Филип Йор-
данов Каменов, следния имот:

1.1. Ливада с идентификатор 099046,
ЕКАТТЕ 16866, с площ от 2.000 дка., на-
ходяща се в местността „РАДОВА
НИВА“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № К03527/25.01.2018 год.

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

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

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

РЕШЕНИЕ № 539
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2,
т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за

предоставяне на наследниците на Трифон Ан-
дров Цветков, следния имот:

1.1. Лозе с идентификатор 043308, ЕКАТТЕ
22747, с площ от 0.900 дка., находящо се
в местността „ДЪБРАВАТА“ – земи от
Общинския поземлен фонд, землище
Долно Озирово, съгласно скица – проект
№ Ф00992/09.12.2017 год.

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

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

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

РЕШЕНИЕ № 540
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2,
т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за
предоставяне на наследниците на Илия Али-
пиев Попов, следния имот:

1.1. Пасище, мера с идентификатор 006348,
ЕКАТТЕ 16866, с площ от 4.200 дка., на-
ходящo се в местността „КОЛЧАКОВ
РЪТ“ – земи от общинския поземлен
фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01639/09.12.2017
год.

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

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

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

РЕШЕНИЕ № 541
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2,
т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за
предоставяне на наследниците на Витан Вита-
нов Георгиев, следните имоти:

1.1. Използваема ливада с идентификатор
047050, ЕКАТТЕ 68179, с площ от 4.200
дка., находяща се в местността „КРИ-
ВИЯ ПЪТ“ – земи от общинския позем-
лен фонд, землище Спанчевци, съгласно
скица – проект № Ф02158/09.12.2017 г.;

1.2. Използваема ливада с идентификатор
047052, ЕКАТТЕ 68179, с площ от 2.800
дка., находяща се в местността „СТО-
КИНА НИВА“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище Спанчевци,
съгласно скица – проект №
Ф02159/09.12.2017 г.

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

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

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

РЕШЕНИЕ № 542
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2,
т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за
предоставяне на наследниците на Маргита
Йорданова Ценкова, следните имоти:

1.1. Ливада с идентификатор 030158,
ЕКАТТЕ 68179, с площ от 5.000 дка., на-
ходяща се в местността „ТОПИЛАТА“
– земи от общинския поземлен фонд,
землище Спанчевци, съгласно скица –
проект № Ф02155/09.12.2017 г.;

1.2. Пасище, мера с идентификатор 052077,
ЕКАТТЕ 68179, с площ от 7.000 дка., на-
ходящо се в местността „ТРЕБЕЖЕТЕ“
– земи от общинския поземлен фонд,
землище Спанчевци, съгласно скица –
проект № Ф02156/09.12.2017 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, ре-

шението може да се обжалва пред Районния съд
− гр. Берковица по реда на Административно
процесуалния кодекс /АПК/.

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

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

РЕШЕНИЕ № 543
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2,
т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за
предоставяне на наследниците на Йордан
Илиев Георгиев, следните имоти:

1.1. Използваема ливада с идентификатор
052080, ЕКАТТЕ 68179, с площ от 5.300
дка., находяща се в местността
„КОЙЛО“ – земи от общинския позем-
лен фонд, землище Спанчевци, съгласно
скица – проект № Ф02160/09.12.2017 г.;

1.2. Използваема ливада с идентификатор
051089, ЕКАТТЕ 68179, с площ от 4.500
дка., находяща се в местността
„КОЙЛО“ – земи от общинския позем-
лен фонд, землище Спанчевци, съгласно
скица – проект № Ф02162/09.12.2017 г.

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

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

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

РЕШЕНИЕ № 544
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2,
т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за
предоставяне на наследниците на Димитър
Нисторов Герасимов, следните имоти:

1.1. Ливада с идентификатор 099028,
ЕКАТТЕ 16866, с площ от 4.061 дка., на-
ходяща се в местността „РАДОВА
НИВА“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01640/09.12.2017 г.;

1.2.Ливада с идентификатор 099045,
ЕКАТТЕ 16866, с площ от 3.001 дка., на-
ходяща се в местността „РАДОВА
НИВА“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Горно Озирово , съгласно
скица – проект № Ф01646/09.12.2017 г.;

1.3.Ливада с идентификатор 052159,
ЕКАТТЕ 16866, с площ от 2.400 дка., на-
ходяща се в местността „ЛИЛКОВ
РЪТ“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01642/09.12.2017 г.;

1.4.Лозе с идентификатор 044416, ЕКАТТЕ
16866, с площ от 1.000 дка., находящо се
в местността „ВАСИЛОВ ПРЕСАТ“ –
земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище Горно Озирово, съгласно скица –
проект № Ф01643/09.12.2017 г.;

1.5.Ливада с идентификатор 099042,
ЕКАТТЕ 16866, с площ от 1.000 дка., на-
ходяща се в местността „РАДОВА
НИВА“ – земи от общинския поземлен
фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01648/09.12.2017 г.;

1.6.Ливада с идентификатор 099044,
ЕКАТТЕ 16866, с площ от 1.000 дка., на-
ходяща се в местността „РАДОВА
НИВА“ – земи от общинския поземлен
фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01647/09.12.2017 г.;

1.7.Зеленчукова култура с идентификатор
073311, ЕКАТТЕ 16866, с площ от 0.100
дка., находяща се в местността „РАНОВ
ЛАК“ – земи от общинския поземлен
фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01644/09.12.2017 г.;

1.8.Ливада с идентификатор 099041,
ЕКАТТЕ 16866, с площ от 0.200 дка., на-
ходяща се в местността „РАДОВА
НИВА“ – земи от общинския поземлен
фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01641/09.12.2017 г.;

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, ре-
шението може да се обжалва пред Районния съд
− гр. Берковица по реда на Административно

процесуалния кодекс /АПК/.
3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение

второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по
реда на Административно процесуалния кодекс
/АПК/ на заявителя и служебно на Общинска
служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

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

РЕШЕНИЕ № 545
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2,
т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за
предоставяне на наследниците на Димитър
Нисторов Герасимов, следните имоти:

1.1. Полска култура с идентификатор 106081,
ЕКАТТЕ 23073, с площ от 3.000 дка., на-
ходяща се в местността „РАДОВ ДЕЛ“
– земи от общинския поземлен фонд,
землище Драганица, съгласно скица –
проект № Ф01196/09.12.2017 г.;

1.2. Лозе с идентификатор 147082, ЕКАТТЕ
23073, с площ от 1.289 дка., находящо се
в местността „СТРЪВНИ ДОЛ“ – земи
от общинския поземлен фонд, землище
Драганица, съгласно скица – проект №
Ф01184/06.12.2017 г.;

1.3. Ливада с идентификатор 108059,
ЕКАТТЕ 23073, с площ от 2.000 дка., на-
ходяща се в местността „РАДОВ ДЕЛ“
– земи от общинския поземлен фонд,
землище Драганица, съгласно скица –
проект № Ф01186/06.12.2017 г.;

1.4. Ливада с идентификатор 107043,
ЕКАТТЕ 23073, с площ от 0.918 дка., на-
ходяща се в местността „РАДОВ ДЕЛ“
– земи от Общинския поземлен фонд,
землище Драганица, съгласно скица –
проект № Ф01194/09.12.2017 г.;

1.5. Полска култура с идентификатор 106080,
ЕКАТТЕ 23073, с площ от 1.082 дка., на-
ходяща се в местността „РАДОВ ДЕЛ“
– земи от общинския поземлен фонд,
землище Драганица, съгласно скица –
проект № Ф01195/09.12.2017 г.;

1.6. Лозе с идентификатор 175013, ЕКАТТЕ
23073, с площ от 4.000 дка., находящо се
в местността „ДРАГОШИЙНИЦА“ –
земи от общинския поземлен фонд, зем-
лище Драганица, съгласно скица – про-
ект № Ф01188/06.12.2017 г.

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

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

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

РЕШЕНИЕ № 546
Общински съвет –Вършец на основание чл.21

ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация приема Отчет за дей-
ността на Местната комисия за борба с проти-
вообществените прояви на малолетните и
непълнолетните при Община Вършец за кален-
дарната 2017 г.

Гласували поименно: “за” – 12 ; “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 547
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация /ЗМСМА/ и
чл. 79, ал. 4 от Закона за опазване на околната
среда, приема „Програма за опазване на окол-
ната среда на община Вършец за периода 2017 –
2021 г.“.

Приетата „Програма за опазване на околната
среда на община Вършец за периода 2017 – 2021
г.“ да се публикува на интернет страницата на
община Вършец.

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

Поради изчерпване на дневния ред, предсе-
дателят на общински съвет – Вършец закри
заседанието в 16:00 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец



Девет момичета от цялата
страна спечелиха честта да бъдат
„посланик за един ден” в рамките
на инициативата на Посолството
на Великобритания по повод
Международния ден на жената 8-
ми март. На 07.03.2018 г. те уп-
равляваха посолствата на
Великобритания, Нидерландия,
Финландия, Хърватия, Бразилия,
Азербайджан, Мароко, Израел и
Южна Африка, заедно с титуля-
рите, т.е. с дамите – посланички
на съответните държави.

Избраните момичета бяха селек-
тирани сред повече от 80 девойки,
които кадидатстваха с есета в рам-
ките на конкурса, иницииран от

Н. Пр. Ема Хопкинс. За домакин
на събитието и помощник-моде-
ратор в дебата на кръглата маса
беше определена единадесеток-
ласничката от СУ „Иван Вазов“ –
гр. Вършец Вълкана Костова.

Целта на конкурса е да запознае
победителките с международната
дипломация в действие, а също
така и да насърчи момичетата да
се ангажират с политика и дипло-
мация и да допринасят със своето
мнение и гледни точки за между-
народните отношения, развитието
и разрешаването на конфликти.

Програмата на Вики за деня
включваше интервю в „Денят за-
почва“ по БНТ, където тя получи

възможността да изложи своята
гледна точка за начините за пос-
тигане на по-нататъшен напредък
по отношение равенството между
половете.

Освен да наблюдава работата на
екипа в Посолството на Великоб-
ритания и Британския съвет, де-
войката посети Президентството
на Република България, където
посланичките се срещнаха с вице-
президента Илияна Йотова и об-
съдиха участието на жените в
политиката. В края на деня моми-
четата позираха с флага на суфра-
жетките в чест на
100-годишнината от предоставяне
на избирателни права на жените и
разгледаха цялостната си дейност
с посланичките. Н. Пр. Ема Хоп-
кинс изказа личното си възхище-
ние от Вики, като се запозна с
програмите, по които работи СУ
„Иван Вазов“ – „Всеки ученик ще
бъде отличник“ на ЦМЕДТ „Ама-
липе“ и „Научи се да даряваш“ на
БДФ. На финала двете се сбогува
с прегръдка и обещанието, че това
не е края на една приказка, а на-
чалото на дълго и ползотворно
съвместно сътрудничество с най-
успешното иновативно училище в
Северозападна България.

Албена ЦВЕТКОВА

НЕЙНО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО ВИКИ

В кв. Заножене, град Вършец се
реализира доброволческа акция на
техническия сътрудник на квартала
Димитрина Георгиева и ученич-
ките от СУ „Иван Вазов“ – гр. Вър-
шец Симона Пламенова и
Тедислава Иванова, живеещи в За-
ножене. В първия ден на пролетния
месец март те решиха да зарадват
възпитаниците на детската градина
в квартала с мартенички и под-
аръци.

Слънчеви лица, усукани червени
и бели шнурове от обич и палитра

от цветни емоции получиха малчу-
ганите в деня на Баба Марта.

Това е първата самостоятелна
доброволческа инициатива на мо-
мичетата, организирана със съдей-
ствието на Албена Цветкова –
преподавателка в СУ „Иван Вазов“.

Малчуганите от детската градина
се отблагодариха за получените
подаръци с много песни, танци и
стихчета, и ни зарадваха с искре-
ните си детски усмивки и грейна-
лите от щастие лица.

Димитрина ГЕОРГИЕВА

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ
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ÂÚÐØÅÖ6
В ЗАНОЖЕНЕ ПРОЛЕТТА
ПРИСТИГА С УСМИВКА

Христомира Иванова от III-а клас
в СУ „Иван Вазов“ участва в кон-
курс, организиран от БНТ и Детска
интернет телевизия "Аз мога, аз
знам", на тема "Аз съм българче".
В онлайн гласуването я подкре-
пиха 1069 души. По брой гласове
тя е на четвърто място. Състезава
се с 273-ма ученици от България и
от български училища в чужбина.

Христомира е активна във всички
общински мероприятия. Участва в
мажоретния състав и в групата за
народни танци „Северняче“ към
СУ „Ив. Вазов“, във вокалната
група за руски песни към ЦПЛР –
ОДК Вършец, в проект "Твоят час"
- група за допълнително обучение
по български език. От това допъл-
нително обучение тръгна идеята тя
да участва в този конкурс, защото
има дар слово. Пълна отличничка
е и на нея може да се разчита като
на възрастен човек. Участва и в
други проекти на училището.

Есето й „Аз съм българче“ ви-
зира обичта към родния град.

Анелия ИВАНОВА
Ръководител на ЦДО III-а клас и
Група за допълнително обучение

по БЕЛ - Проект "Твоят час"

АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ
Обичам България! Защо ли? Тук

жени ходят по огън, а мъже иг-
раят хоро в ледените води. Тук
имам вяра, обич, сила и мечти с
мама, татко и сестра ми. Когато
се хванем за ръце, сякаш обгръ-
щаме с тази обич целия свят. Тол-
кова е хубаво и весело!

Моята обич е разцъфнала в пре-
красно планинско градче, сгушено
в пазвите на Стара планина. Ог-
ромна е, заради вярата на гор-
дата българка , която не склонила
да се потурчи, хвърлила от най-
високия връх и му дала името си –

връх Тодорини кукли.
Под него лековити минерални

извори още от далечното минало
славят родината ми и разнасят
бодрост и здраве по света. Гордея
се с уникалния боров парк, напра-
вен с много обич от родолюбиви
дарители! Играя в красивата
Слънчева градина в центъра на
града ни. По алеи, огрявани от
слънчеви лъчи, радост, смях и
много настроение. Вековните чи-
нари внушават мъдрост и спокой-
ствие. Златната им сянка ме
закриля от всички беди. Острият
връх на гигантската секвоя ме
кара да се взирам в най-прекрас-
ното синьо на родното небе!

А музиката! Звуците на „Ду-
навското хоро“ огласят най-
щастливите ни мигове! Когато
танцувам и пея, сякаш хилядите
борови иглички се изправят още
по-високо, ароматните им ус-
мивки веселят всяко българско
сърце. Раждат се най-смелите ми
мечти. Да бъда добър човек. Да
нося радост на хората. Нали съм
Христомира. Едно българче.

Христомира ИВАНОВА
10 г., IIIA клас, СУ „Иван Вазов“

ДЕТЕ ОТ ВЪРШЕЦ С ПРИЗОВО МЯСТО
В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

В с. Драганица отбелязахме 1-ви
март – Деня на самодееца. Да си
самодеец на днешно време е при-
звание, дълг и отговорност.

На 3-ти март – националния
празник на България, благодаре-
ние на Община Вършец, голяма
част от домовете в селото ни бяха
закичени с родния трибагреник.

С помощта на самодейците при
НЧ „В. Левски“ – с. Драганица, от-
белязахме по един великолепен
начин 8-ми март – Деня на жената.

Със своите емоционални изпълне-
ния те докоснаха душите и сър-
цата както на жените, така и на
мъжете, присъстващи на тържест-
вото.

Всички жени, майки, съпруги,
баби бяха поздравени от кмета на
община Вършец инж. Иван Лаза-
ров с поздравителен адрес.

Желая на жените – този дар от
Бога, да бъдат благословени и
щастливи, много здраве и късмет!

Иван ЦВЕТКОВ

ПРАЗНИЦИ В ДРАГАНИЦА

Преди началото на активния ту-
ристически сезон, Община Вършец
за втора поредна година постави
специални атрактивни кутии и ан-
кетни карти за обратна връзка с ту-
ристите в 22 места за настаняване:
спа хотели, балнео комплекси, ту-
ристически селища, семейни хо-
тели, болница за рехабилитация и
къщи за гости.

Анкетата е свързана с качеството
на предоставяните туристически
услуги и съдържа 11 въпроса, насо-
чени към рекламирането на Вър-
шец като туристическа дестинация,
броя на регистрираните посетители

по пол и възраст, продължител-
ността на престоя им, качеството на
предоставяните услуги в местата за
настаняване на територията на об-
щината и др.

За попълнилите анкетните карти е
предвидена специална награда –
безплатен уикенд за двама във Вър-
шец, с цел стимулиране участието
на туристите в анкетата.

Името на печелившия и на хотела,
който ще предостави почивката, ще
бъдат изтеглени чрез жребий след
приключване на активния туристи-
чески сезон през есента.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПРЕДОСТАВЯ
ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ БЕЗПЛАТЕН УИКЕНД

ЗА ДВАМА В СПА ХОТЕЛ
От 20 до 23 март се проведе обу-

чителен семинар в СУ “Иван
Вазов“, съвместно с Банкстрийт
Колидж, Ню Йорк.

Фондация „Америка за Бълга-
рия“ продължава подкрепящата си
роля за обучение на лидери в об-
разованието чрез програмата
„Прогресивни образователни
практики“.

В актовата зала на СУ „Иван
Вазов“ се обучаваха екипи от 10
училища от Северозападна Бълга-
рия. Имаше представители и на
Пловдивския университет „Паи-
сий Хилендарски“.

СУ „Иван Вазов“ е училището с
най-много одобрени проекти към
фондацията. От 2007 година е ино-

вативно училище.
Кметът на община Вършец инж.

Иван Лазаров присъства на откри-
ването на семинара. Той при-
ветства с „добре дошли“ гостите и
участниците на обучението, поже-
лавайки им много професионални
успехи и развитие в личен и про-
фесионален план.

Спас ЗАРЧЕВ

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР
В СУ „ИВАН ВАЗОВ“

Техническият сътрудник
Димитрина Георгиева и жи-
телите на квартал Заножене
благодарят на Добромир
Петров Денков и фирма
„Пътища – М“ ЕООД – гр.
Монтана с управител Тони
Петров, за доброто и съ-
вестно снегопочистване.

Да са живи и здрави, и
много успешни!

С пожелания за дългого-
дишна съвместна работа!
Димитрина ГЕОРГИЕВА

ББЛЛААГГООДДААРРННООССТТ


