
За всяко българско семейство пър-
вият учебен ден винаги е бил праз-
ник. Празник на знанието, на
стремежа към себереализация, сим-
вол на ново начало, на нови мечти и
надежди. Топлият есенен ден на 17-
ти септември, в който православ-
ната ни църква чества деня на Вяра,
Надежда, Любов и майка им София
бе в унисон с празничността, свет-
лината и оптимизма, които струяха
от погледите на деца, родители,
учители.

Тържествата по повод откриване
на учебната година започнаха в
двете училища на територията на
общината – Средно училище „Иван
Вазов” и Начално училище „Васил
Левски” – кв. Изток с издигане на
националното знаме на Република
България под звуците на национал-
ния химн, с посрещане на училищ-
ните знамена, поднасяне на цветя
пред патроните на училищата и
продължиха с литературни, музи-
кални и танцови изпълнения на въз-
питаниците, с вълнуващи
приветствия и пожелания от дирек-
тори и гости, със символичния звън

на първия училищен звънец.
Ръководството на община Вър-

шец, в лицето на кмета инж. Иван
Лазаров, зам.-кмета Петър Стефа-
нов и секретаря на общината Да-
ниела Тодорова присъства на
тържествената церемония в СУ
“Иван Вазов”. Учебното заведение
има статут на средищно училище и
в него се обучават ученици от І до
ХІІ клас от Вършец и всички села в
общината.

По-късно градоначалникът откри
новата учебна година и в НУ
„Васил Левски“ в кв. Изток, в което
се обучават и възпитават деца и
ученици изцяло от ромски произ-
ход от предучилищна възраст до ІV
клас.

Тази година броят на първоклас-
ниците в училищата на територията
на общината е 66, запазена е тен-
денцията от миналата учебна го-
дина. От тях 32 са записани в СУ
„Иван Вазов” и 34 в НУ „В.
Левски” кв. Изток. Всички те полу-
чиха подарък от кмета на общината
– красиво илюстрирани книжки със
заглавие „Здравей, мое училище!”,
с лично послание към всяко дете.

Общинската детска градина
„Слънце“ и филиалите й в кв. Зано-
жене и с. Долно Озирово също за-
почнаха учебната година с
тържества и подаръци към най-мал-
ките, с изпълнения на деца от под-
готвителните предучилищни групи,
с връчване на поздравителен адрес
от кмета на община Вършец.

„Пожелавам на учителите да имат
безброй поводи да се гордеят с пос-
тиженията на своите ученици! Нека
новата 2018/2019 учебна година
бъде успешна и интересна!“, по-
жела кметът на общината инж.
Иван Лазаров на всички учители,
родители и ученици.
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На 29.08.2018 г. в Регионалния
офис на Програмата за трансгра-
нично сътрудничество Интеррег
V-A Румъния-България 2014-2020
г.- гр. Кълъраш, кметът на община
Вършец инж.Иван Лазаров под-
писа договор за финансиране на
проект ROBG-471 „Нови дестина-
ции в трансграничния туризъм“.

Договорът бе подписан в при-
съствието на директора на Музей
„Олтения“ - град Крайова г-н Фло-
рин Ридиче – партньор по проекта
и представители на съвместния
секретариат на Програмата.

Проект ROBG-471 „Нови дести-
нации в трансграничния туризъм“,
по който община Вършец е водещ
партньор, е финансиран по При-
оритетна ос 2: Зелен район, Спе-
цифична цел 2.1: Подобряване на
устойчивото използване на при-
родното наследство и ресурси и на
културното наследство.

Бюджетът на проекта е 1 364 438,
31 евро, от които 85% (1 159
772,56 евро) от Европейски фонд
за регионално развитие (ЕФРР),
13% държавно съфинансиране
(177 363,34 евро) и 2% финанси-
ране от партньорите (27 302,41
евро).

Срокът за реализиране на про-
екта е 36 месеца, с начало –
30.08.2018 г. и край – 29.08.2021 г.

Основните цели на проекта са:
- да обедини хората и общнос-

тите на границата между Румъния
и България;

- да насърчи сътрудничеството за
съвместно устойчиво развитие,
като се използват културните и
природните ресурси.

Очаквани резултати от изпълне-
нието на проекта:

- изграждане на Палеопарк и ин-
формационен център с изложбена
площ в гр. Вършец и създаване на
съвместен туристически продукт
"Трансграничен музей";

- създаване на модерен, иновати-
вен и интерактивен набор от ин-
струменти за насърчаване на
трансграничното наследство;

- увеличаване на туристите в
трансграничния регион Крайова-
Вършец.

Основните дейности по проекта
са обособени в следните работни
пакети:

1. Изпълнение на «меки» дей-
ности, включително:

1.1. Създаване на промоционална
и информационна платформа в
секциите на музей "Олтения" –
разработване и доставка на инте-
рактивни виртуални асистенти, го-
ворещи тотеми, холограми;

1.2. Информационна кампания за
туристическото предлагане на дес-
тинация Крайова – Вършец чрез:

– организиране и провеждане на
културно туристическо събитие в
гр. Крайова;

- организиране и провеждане на
палеонтологична конференция в
гр. Вършец;

- изготвяне и подписване на Спо-
разумение и стратегия за сътруд-
ничество между музей «Олтения»
и новоизградения музей във Вър-
шец.

2. Инвестиционни дейности:
Реализиране на технически про-

ект «Палеопарк, ограда и инфор-
мационен център с изложбена
площ, гр. Вършец» в поземлен
имот (ПИ) с идентификатор:
12961.40.917, гр. Вършец, зем-
лище Вършец, местност „Парк” от
кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри на гр. Вършец от
2008 г.

3. Дейности по информация и
публичност, включително:

- провеждане на стартираща и за-
ключителна пресконференция по
проекта;

- публикуване на прессъобще-
ния;

- разработване и разпростране-
ние на информационни и рек-
ламни материали за
популяризиране приноса на фи-
нансиращата програма и новият
туристически продукт "Трансгра-
ничен музей".

Таня ПЕТРОВА

www.interregrobg.eu
Съдържанието на този мате-

риал не представлява непременно
официалната позиция на Европей-
ския съюз.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПОДПИСА
ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТ „НОВИ ДЕСТИНАЦИИ

В ТРАНСГРАНИЧНИЯ ТУРИЗЪМ“

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ОТКРИ
НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Най-мащабната национална доб-
роволческа инициатива – „Да из-
чистим България заедно”, обедини
за осми път институции, неправи-
телствени и бизнес организации и
доброволци в името на каузата за
по-чиста околна среда. Под еги-
дата на bTV Media Group цяла
България за втора поредна година
стана част от есенното почист-
ване, което се проведе на 15 сеп-
тември.

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

В община Вършец акцията стар-
тира на 15 септември в 9.30 часа
пред сградата на Общинска адми-
нистрация, като за участниците
бяха осигурени ръкавици и найло-
нови чували.

В инициативата се включиха 230

доброволци - служители на Об-
щинска администрация, членове
на пенсионерските клубове във
всички населени места от общи-
ната, ученици и учители от НУ
"Васил Левски", СУ "Иван Вазов"
и ДГ "Слънце".

Бяха почистени от отпадъци
входа на Вършец при кв. "Красна",
изхода на града при Гробищния
парк, нерегламентирано сметище
по пътя за хижа "Бялата вода" до
моста на р. Стара река, градския
лесопарк - от моста при баните до

местностите "Иванчова поляна и
"Райски кът", алеите и тревните
площи в Боровия парк и парк
"Слънчева градина, парка пред
СБР "Св. Мина" и корекцията на
река Ботуня, ул. „Индустриална“,
прилежащите към училищата и
детските градини площи, тревните
площи и алеи във всички села на
територията на общината.

Събраните и извозени по време
на акцията отпадъци възлизат на 7
тона.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ СЕ ВКЛЮЧИ В ЕСЕННОТО
ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

"ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО"

О Б Я В А
Със заповед № КВ-339/27.07.2018

г. на министъра на отбраната на Ре-
публика

България е разкрита процедура по
обявяване на 1 (една) вакантна
длъжност в служба „Военна поли-
ция” за сержант, която следва да се
заеме от лице, изпълнявало военна

служба (кадрова военна служба),
както следва:

- Длъжност „Старши на Тери-
ториален военно полицейски

екип - Белене” в Регионална
служба “Военна полиция” – Пле-
вен.

Информация за изискванията към
кандидатите, набора от документи,
условията и реда за кандидатстване
можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

гр. Вършец, бул."България" №
10, ет. 2 (всеки вторник

от 08.30 до 16.30 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел.

(09527) 21 90, GSM 0889661054.

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

3540, гр.Вършец, бул."България" №10, тел.095 272 190



Вършец – градът на здравето, за който да мечтаеш
и да останеш тук завинаги ще пожелаеш.
Курорт специален, дом на красотата.
Тук пълни са очите, широка е душата.

За всички свои гости градът е земен рай.
Легенди и истории разказват се без край.
И минало, и бъдеще в едно се сливат,
под шепота на борове тревогите заспиват.

Иванчова поляна, реката и гората
Даряват много радост и здраве на децата.
А възрастните хора под сенките почиват,
От спомени за младост и обич се опиват.

Димина АНГЕЛОВА, 13 г.
* Награда за млади дарования - категория „Поезия“

в литературния конкурс "Вършец - мой любим град"

ГРАД НА ЗДРАВЕТО*
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Общинският съвет във Вършец
прие изменение и допълнение на
Наредба №1 на Община Вършец
за осигуряване на обществения
ред, поддържане на чистотата и
опазване на околната среда в oб-
щината. По предложение на кмета
инж. Иван Лазаров се забранява
озвучаването на открити площи в
зони и територии, предназначени
за жилищно строителство, рекреа-
ционни зони и територии и зони
със смесено предназначение.

До мярката се стигна след под-
адени многобройни сигнали и
жалби от граждани до Районната
здравна инспекция, Районно уп-
равление „Полиция“ и Община
Вършец за шумни празненства и
силна музика в ромския квартал
„Изток“.

Забраната е задължителна за фи-
зически лица, за юридически
лица, за собствениците, наемате-
лите и ползвателите на търговски
обекти и заведения за обществено
хранене и развлечения, игрални
зали и други подобни, в които се

упражнява търговска дейност и
услуги и важи за времето от 14 до
16 часа и от 23 до 8 часа целого-
дишно.

С разрешение на кмета на общи-
ната ще може да бъде удължавано
работното време на търговците по
смисъла на Търговския закон след
23 часа, но с не повече от два аст-
рономически часа.

Със съставянето на акта за уста-
новяване на административно на-
рушение ще се изземват и
задържат веществените доказател-
ства, свързани с установяване на
нарушението. Иззетите вещи ще
се предават за пазене с приемо-
предавателен протокол от общин-
ска администрация - Вършец.

За нарушение на забраната ще се
налага глоба за физически лица от
500 до 1000 лева, а при повторно
нарушение от 1000 до 2000 лева.
Имуществената санкция за юри-
дически лица е от 1500 до 5000
лева, а при повторно нарушение -
от 5000 до 10 000 лева.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗАБРАНИХА ШУМНИТЕ ВЕСЕЛБИ
И СИЛНАТА МУЗИКА НА ОТКРИТО

На 18 септември 2018 г. в Кон-
ферентната зала на СПА хотел
„Съни гардън” – гр. Вършец се
проведе публично обсъждане на
отчета за изпълнение на бюджета
на община Вършец за 2017 г., съг-
ласно чл. 140, ал. 4 от Закона за
публичните финанси. Обсъжда-
нето бе инициирано и ръководено
от председателя на Общински
съвет инж. Анатоли Димитров.

На събитието присъстваха кме-
тът на общината инж. Иван Лаза-
ров, зам.-кметът Петър Стефанов,
секретарят на общината инж. Да-
ниела Тодорова и общински слу-
жители.

Липсваше заинтересованост от
страна на гражданите, неправител-
ствените организации и второсте-
пенните разпоредители с бюджети.

Касовото изпълнение на бюджета
на общината за 2017 г. и усвоените
средства по Оперативни програми
на ЕС бяха презентирани от Кра-
симира Тачева – Директор на ди-

рекция «Обща администрация» и
гл. счетоводител на общината. Из-
пълнението на бюджета за отчет-
ния период възлиза на 5 776 952
лв., което представлява 78,14 %
спрямо годишния разчет и 100,07
% спрямо изпълнението за същия
период на 2016 г. – стана ясно по
време на обсъждането.

Собствените приходи са в размер
на 1 713 375 лв., съставляващи: да-
нъчни приходи – 374 863 лв. и не-
данъчни приходи – 1 338 512 лв.
Събираемостта на местните да-
нъци е 83 %, при 76,86 % съби-
раемост през 2016 г.

Внесеният в общинската хазна
туристически данък е в размер на
34 444 лв. Въпреки силният ту-
ристически сезон се забелязва
спад във вноските на туристичес-
кия данък от страна на хотелие-
рите.

Общинските такси са събрани на
98 % , като по някои от парагра-
фите има преизпълнение с над 30

%, а в сравнение с 2016 г. изпълне-
нието е с 6% по-високо.

Постъпленията от „Такса битови
отпадъци” са в размер на 491 041
лв., което представлява 96 % от
уточнения план и е с 2.77% по-
вече в сравнение с 2016 г. Над 100
% е изпълнението и по § 40-40
„Постъпления от продажба на
земя“ .

Разходите по бюджета на общи-
ната са в рамките на постъпилите
приходи , като не са допускани
преразходи по дейности и параг-
рафи.

Първоначално приетата инвести-
ционната програма е изпълнена на
58 %, като през отчетната година
постъпиха допълнителни целеви
трансфери от Републиканския бю-
джет , което води до нейната ак-
туализация с нови обекти. Същите
останаха преходни за 2018 г. и с
осигурено финансиране от преход-
ния остатък по сметките за капи-
талови разходи, в размер на над 1
000 000 лева.

Община Вършец е приключила
2017 г. без общински дълг, стана
ясно от презентацията на отчета.

През отчетният период Общи-
ната е работила по 7 проекта, фи-
нансирани със средства на
Европейския съюз. Дейностите по
4 от тях са приключили и са отче-
тени. По останалите проекти из-
пълнението продължава и през
2018 г. За периода усвоените
средства по Оперативни програми
възлизат на 971 346 лв.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2017 Г.

По традиция, на 22 септември
членовете на общинските органи-
зации на Българската социалисти-
ческа партия и Българския
антифашистки съюз – Вършец от-
белязаха 110 години от обявява-
нето на Независимостта на
България и 95 години от Септем-
врийското въстание от 1923 г.

Гости на събитието бяха Пламен
Младенов – член на Националния
съвет на БСП и председател на
Областния съвет на БСП – Мон-
тана и Руси Статков – наш земляк
и бивш депутат от област Мон-
тана.

„Септември 1923 г. Година съд-
бовна и знаменита за нашите
предци – работници и селяни, въс-
танали с чук и сърп в ръка в пър-
вото в света антифашистко
въстание. Днес, 95 години по-
късно, подвигът на героите-сеп-
темврийци не е забравен и не е
безсмислен, както някои днес се
опитват да внушават!“ – с тези
думи председателят на общин-
ското ръководство на БСП – Вър-
шец Атанас Маджарски откри
тържеството. Антон-Страшими-
ровият стих „Клаха народа, както
и турчин не го е клал“ е най-вяр-
ната оценка за събитията, катего-
ричен бе Маджарски. Той
определи настоящето честване на
националния празник и 95-та го-
дишнина от Септемврийското
въстание като морален дълг за
всеки българин, акт на признател-
ност и почитане заслугите и па-
метта на дадените свидни жертви
в името на свободата за по-добро
бъдеще и справедлив живот.
„Трябва да сме горди, че сме по-

томци на смели герои от славното
Септемврийско въстание!“ - каза
още той.

В обръщението си Атанас Ма-
джарски отдаде заслуженото и на
другата значима за историята ни
дата – 22 септември – Денят на
Независимостта, която ни е дала
положителен пример да сме
единни, обединени и защитаващи
интересите на България.

За човешката страна на героич-
ните събитията от 1923 г. и учас-
тието на хората от град Вършец и
околните села, увлекателно, пате-
тично и от сърце говори Антон
Матеев. Той сподели, че „не бива
да се забравя и преиначава исто-
рията, защото саможертвата на
септемврийците за нас е без-
спорна и е дело, непознато в наши
дни.“ „Съвременниците трябва да
знаят и да помнят техните идеали
и завети, да уважават своята исто-
рия. Нека се отнасяме с уважение
и преклонение пред героите от

септември 1923-та, за делото им в
името на България“, каза в обръ-
щението си Матеев.

Честването на 95-годишнина от
Септемврийското въстание и 110-
та годишнина от обявяване неза-
висимостта на България завърши
с отдаването на почит и поднасяне
на цветя и венци пред величестве-
ния паметник на Септемврийци,
издигнат от признателното поко-
ление на гр. Вършец. Гостите се
поклониха пред саможертвата на
загиналите за човешка свобода и
справедливост и пред жертвите на
фашизма от Вършец и селата от
общината. Певческа група Де-
телина към Пенсионерски клуб
„Козница“ – гр. Вършец изпълни
любими и незабравими патри-
отични песни, а маршът на Сеп-
темврийци, с който завърши
тържеството, спонтанно и непри-
нудено се пригласяше от присъст-
ващите.

Латинка СИМОВА

ЦВЕТЯ, ВЕНЦИ И ПАТРИОТИЧНИ ПЕСНИ В
ЧЕСТ НА БЪЛГАРСКАТА НЕЗАВИСИМОСТ И В

ПАМЕТ НА ГЕРОИТЕ-СЕПТЕМВРИЙЦИ
На 15 август, Голяма Богородица

- деня, в който християнската цър-
ква почита Божията майка, като
покровителка на майчинството,
жените и семейното огнище, е
храмовият празник на с. Черкаски.

От 10 часа, след празничната
Света литургия пред местния
храм „Успение Богородично" -
най-старата църква по поречиeто
на река Шугавица бе раздаден
курбан за здравето и благополу-
чието на всички жители и гости на
селото.

На този ден и чрез Светата ли-

тургия, отслужена от отец Любо-
мир, присъстващите на празника
се помолиха за сбъдване на най-
съкровените желания на всички,
които обичат село Черкаски.

Събитието бе посветено на 140
години от освещаването на мест-
ната църква, а официални гости ни
бяха кметът и секретарят на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров
и Даниела Тодорова, кметове и
кметски наместници от селата в
община Вършец.

Валери ТРЕНДАФИЛОВ
Кмет на с. Черкаски

КУРБАН В СЕЛО ЧЕРКАСКИ
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 44
Днес, 25.06.2018 г. (понеделник) от 13:30 ч., на ос-

нование чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от
Правилника за организацията и дейността на Об-
щински съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинската администрация за
мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание на Об-
щински съвет - Вършец, в заседателната зала на Об-
щинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва общин-
ски съветника.

Отсъства: г-н Благовест Христов.

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

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Ла-
заров – кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.-
кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – сек-
ретар на община Вършец, К. Тачева-директор дирек-
ция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция „СА“,Ев.
Георгиева – гл. експерт „Информационно обслуж-
ване“, Т. Петрова – консултант по европейски про-
екти, Д-р Веселин Петков-управител на „
Медицински център – Вършец“ ЕООД, Е. Димитров
– кмет на с. Спанчевци, и граждани.

Заседанието беше открито и ръководено от инж.
Анатоли Димитров – председател на общински съвет
-Вършец.

Председателят на общински съвет Вършец инж.
Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал.2
т.2 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинската администрация за
мандата 2015 – 2019 г. предложи, следните измене-
ния в дневния ред:

1. Предложение от г-н Ивайло Цветанов относно
докладна записка № 202/19.06.2018 г. като точка 17 –
та от дневния ред да бъде преместена и разгледана
под точка 1 от дневния ред.

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

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна

записка вх.№ 202/19.06.2018 г. относно вземане на ре-
шение по Докладна записка Вх.№ 150/04.05.2018 г.
от д-р Веселин Петков - управител на „Медицински
център -Вършец” ЕООД.

Докладва: Ивайло Цветанов – председател на
ПК по ЗСДЕ

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка вх.№ 190/11.06.2018 г. относно вземане на ре-
шение за кандидатстване с проект „Реконструкция,
ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец
по Процедура BG06RDNP001-7.004 – Детска градина
„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеж-
дане на общинска образователна инфраструктура с
местно значение в селските райони, която включва
детска градина, финансирана чрез бюджета на общи-
ната“ на Програма за развитие на селските райони
(ПРСР) 2014-2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка вх.№ 191/11.06.2018 г. относно вземане на ре-
шение за кандидатстване с проект „Ремонт и обновя-
ване на спортна инфраструктура на гр. Вършец“ по
Процедура BG06RDNP001-7.007 – Спорт „Изграж-
дане , реконструкция, ремонт, оборудване и/или об-
завеждане на спортна инфраструктура“ на
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)
2014-2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка вх.№ 192/11.06.2018 г. относно вземане на ре-
шение за кандидатстване с проект „Обновяване на
градски парк, гр. Вършец“ по Процедура
BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или
обновяване на площи за широко обществено пол-
зване, предназначени за трайно задоволяване на об-
ществените потребности от общинско значение“ на
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)
2014-2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка вх.№ 184/04.06.2018 г. относно разглеждане
на заявление вх. № 3300-739/15.05.2018г., от Дирек-
тора на Областно пътно управление гр. Монтана за
издаване на разрешително за водовземане от мине-
рална вода – публична общинска собственост, чрез
съществуващи съоръжения /чл.50, ал.7, т.2 от Закона
за водите/ от сондаж 2 ХГ, публична общинска собст-
веност на община Вършец, находящ се в м. “Топи-
лата“ в землището на с. Спанчевци.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка вх.№ 183/04.06.2018 г. относно актуализи-
ране на „Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост на община
Вършец за 2018 г.“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка вх.№ 189/05.06.2018 г. относно актуализи-
ране на „Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост на община
Вършец за 2018 г.” и вземане на решение по реда на
ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за
провеждане на публичен търг с явно наддаване, за от-
даване под наем на 2 /две/ помещения от сграда с
идентификатор 12961.40.913.3 по КК и КР на гр. Вър-
шец от 2008 г., представляваща „Амфитеатър“, гр.
Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка вх.№ 186/05.06.2018 г. и допълнение с вх. №
197/18.06.2018г. относно разглеждане на заявление
вх. № 9400-1678/30.05.2018 г., от д-р Петър Иванов
Петров, с адрес: гр. Вършец, ул. “Република“ № 128
и вземане на решение от Общински съвет – Вършец
за актуализиране на „Годишната програма за управ-
ление и разпореждане с имоти – общинска собстве-
ност за 2018 г. и провеждане на публичен търг с явно
наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на
община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

Промяна в кворума. Влиза г-н Благовест Хрис-
тов

Общо 13 общински съветници.

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка вх.№ 194/13.06.2018 г. относно вземане на ре-
шения за актуализиране на ГПУРОС на община Вър-
шец за 2018 г. и за провеждане на публичен търг с
явно наддаване за продажба на 14 /четиринадесет/
броя недвижими имота, собственост на община Вър-
шец в изпълнение на „Годишната програма за управ-
ление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2018 г.“ на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка вх.№ 185/04.06.2018 г. относно вземане на ре-
шение за провеждане на публичен търг с явно надда-
ване на основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, ЗОС,
НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за отда-
ване под наем на недвижими имоти земеделски земи
с НТП пасища, мери и ливади, на собственици на па-
сищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

11. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка вх.№ 198/18.06.2018 г. относно разглеждане
на заявление вх. № 94 00 – 1292/30.04.2018 г. от Гео-
рги Красимиров Савовски, от гр. Враца ул. “Демок-
рация“ № 11, вх. „А“, ет. 3, ап. 7, с искане за
допускане изработването на ПУП, с цел промяна на
предназначението на поземлен имот № 033082 по
КВС на землище Спанчевци, с ново предназначение
„за животновъдна ферма“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

12. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка вх. №187/05.06.2018 г. относно заявление вх.
№ 152/08.05.2018г., от Петрана Лазарова Трендафи-
лова, с адрес гр. Вършец, ул. “Република“ № 73, под-
адено в деловодството на Общински съвет – Вършец
и писмо изх.№ 174/22.05.2018 г., от Общински съвет
– Вършец до Кмета на община Вършец за разглеж-
дане на заявлението по компетентност.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

13. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка вх.№ 195/15.06.2018 г. относно вземане на ре-
шение за предоставяне на 6 бр. земеделски имота,
собственост на община Вършец, находящи се в зем-
лището на гр. Вършец и с. Черкаски на Общинско
предприятие „Общински дейности и туризъм – Вър-
шец“, за добиване на дърва за огрев.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

14. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка вх.№154/09.05.2018г. относно разглеждане и
вземане на решение за приемане на Програма за ов-
ладяване на популацията на безстопанствени кучета
на територията на община Вършец за периода 2018-
2022 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

15. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка вх.№ 182/04.06.2018 г. относно предложение
за отмяна на разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 8 и при-
емане на нова т. 8, отмяна на чл. 34 и допълнение на
чл. 38, ал. 1 с приемане на т. 10, т. 11 и т.1 2 от „На-
редба за определянето и администрирането на мест-
ните такси и цени на услуги на територията на
община Вършец /по чл. 9 от ЗМДТ/“

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

16. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка вх.№ 193/13.06.2018 г. относно предложение
за изменение на разпоредбите на на чл.3, чл.4, т.6 и
чл.23, ал.1, т.1 в частта „….за констатирани наруше-

ния по чл.11, т.7“ от „Наредба за регулиране на броя
на бездомните кучета и котки и придобиване, прите-
жаване и отглеждане на животни – домашни лю-
бимци на територията на община Вършец“

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

17. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка вх.№ 199/18.06.2018 г. относно приемане на
Годишен план за действие по изпълнение на общин-
ска стратегия за развитие на социалните услуги в об-
щина Вършец за 2019 г., на основание чл.19, ал.2 от
Закона за социалното подпомагане и чл.36 б, ал.4 от
Правилника за прилагане на Закона за социално под-
помагане.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

18. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка вх.№ 203/19.06.2018 г. относно заявление Вх.
№ 171/18.05.2018 год. от Георги Митрофанов Янач-
ков – секретар на Народно читалище „Просвета 1922
– с. Горно Озирово“ и хореограф на Танцова форма-
ция „Стрешер“.

Докладва: Адрияна Николова – председател на
ПК по ОКМД

19. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка вх.№ 200/19.06.2018 г. относно вземане на ре-
шение по предложение за награда на Иван Тодоров
Тодоров.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по
АОНУОРСГПБ

20. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка вх.№ 201/19.06.2018 г. относно вземане на ре-
шение по молби за отпускане на финансова помощ с
вх.№ 178/29.05.2018г., и вх.№ 179/31.05.2018 г.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по
АОНУОРСГПБ

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

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

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ № 577
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6 ал. 1 т. 23 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с об-
щинска администрация за мандата 2015-2019 г.,
приема годишен финансов отчет за 2017 год. за дей-
ността на „Медицински център – Вършец“ ЕООД –
гр.Вършец.

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

РЕШЕНИЕ № 578
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за мест-

ното самоуправление и местната администрация, Об-
щински съвет – Вършец реши:

1. Дава съгласие за кандидатстване с проект „Ре-
конструкция, ремонт и обновяване на ДГ
„Слънце“ – гр. Вършец“ за безвъзмездна финансова
помощ по Процедура за подбор BG06RDNP001-
7.004 – Детска градина „Реконструкция, ремонт, обо-
рудване и/или обзавеждане на общинска
образователна инфраструктура с местно значение в
селските райони, която включва детска градина, фи-
нансиране чрез бюджета на общината“ от подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обно-
вяване на селата в селските райони“ от Програма за
развитие на селските райони 2014-2020г., съфинан-
сирана от Европейския съюз чрез Европейски земе-
делски фонд за развитие на селските райони;

2. Удостоверява, че дейностите, включени в проект
„Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ
„Слънце“- гр.Вършец“ съответстват на Приоритет
6. „Подобряване на качеството и достъпа до здравни,
образователни, социални и културни услуги“, Мярка
6.1. „Осигуряване на качествено и професионално
ориентирано образование и подобряване на ин-
фраструктурата на образованието“ на Общински
план за развитие на община Вършец, 2014-2020г.;

3. Общински съвет – Вършец възлага на Кмета на
Община Вършец да предприеме всички необходими
последващи действия, свързани с подготовката на
проектното предложение.

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

РЕШЕНИЕ № 579
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за мест-

ното самоуправление и местната администрация Об-
щински съвет – Вършец реши:

1. Дава съгласие за кандидатстване с проект „Ре-
монт и обновяване на спортна инфраструктура в
гр. Вършец“ за безвъзмездна финансова помощ по
Процедура за подбор BG06RDNP001-7.007 – Спорт
„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване
и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ от

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобря-
ването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги
и обновяване на селата в селските райони“ от Про-
грама за развитие на селските райони 2014-2020г., съ-
финансирана от Европейския съюз чрез Европейски
земеделски фонд за развитие на селските райони;

2. Удостоверява, че дейностите, включени в проект
„Ремонт и обновяване на спортна инфраструк-
тура в гр. Вършец“ съответстват на Приоритет 6.
„Подобряване на качеството и достъпа до здравни,
образователни, социални и културни услуги“, Мярка
4. „Подобряване на качеството и достъпа до културна
и спортна инфраструктура“ на Общински план за раз-
витие на община Вършец, 2014-2020г.;

3. Общински съвет – Вършец възлага на Кмета на
Община Вършец да предприеме всички необходими
последващи действия, свързани с подготовката на
проектното предложение.

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

РЕШЕНИЕ № 580
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за мест-

ното самоуправление и местната администрация Об-
щински съвет – Вършец реши:

1. Дава съгласие за кандидатстване с проект „Об-
новяване на градски парк, гр. Вършец“ за безвъз-
мездна финансова помощ по Процедура за подбор
BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или
обновяване на площи за широко обществено пол-
зване, предназначени за трайно задоволяване на об-
ществените потребности от общинско значение“ от
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобря-
ването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги
и обновяване на селата в селските райони“ от Про-
грама за развитие на селските райони 2014-2020г., съ-
финансирана от Европейския съюз чрез Европейски
земеделски фонд за развитие на селските райони;

2. Удостоверява, че дейностите, включени в проект
„Обновяване на градски парк, гр. Вършец“ съот-
ветстват на Приоритет 1. „Оползотворяване на мест-
ния туристически потенциал“, Мярка 1.
„Подобряване на туристическата инфраструктура –
транспортна, инженерна, социална и хигиенна“ и
Мярка 2 „Съхраняване, опазване и подобряване на
качествата на туристическите ресурси – природни,
културни и антропогенни“ на Общински план за раз-
витие на община Вършец, 2014-2020г.;

3. Общински съвет – Вършец възлага на Кмета на
Община Вършец да предприеме всички необходими
последващи действия, свързани с подготовката на
проектното предложение.

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

РЕШЕНИЕ № 581
1. Общински съвет - Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за
водите, взема решение за предоставяне право на во-
довземане на минерална вода от сондаж 2ХГ, пуб-
лична общинска собственост на община Вършец,
находящ се в м. ”Топилата” в землището на с.Спан-
чевци, община Вършец, област Монтана – за срок от
10 г. /десет години/ на Областно пътно управление
гр.Монтана, ЕИК 000695089 0221, със седалище и
адрес на управление: гр. Монтана 3400, община Мон-
тана, област Монтана, бул. “Христо Ботев“ № 65.
Предоставя общ годишен експлоатационен ресурс от
1 387 куб.м. /хиляда триста осемдесет и седем куб.м./
минерална вода.

2. Задължава Кмета на Община Вършец да проведе
процедура по реда на глава ІV „Разрешителен
режим”, раздел ІІ „Условия и ред за издаване на раз-
решителното„ от Закона за водите за издаване на раз-
решително за водовземане на минерална вода от
сондаж 2ХГ, публична общинска собственост на об-
щина Вършец, находящ се в м. ”Топилата” в земли-
щето на с. Спанчевци, община Вършец, област
Монтана, на Областно пътно управление гр. Мон-
тана, ЕИК 000695089 0221.

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

РЕШЕНИЕ № 582
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 общинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за управле
ние и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2018 г., в частта раздел III. Описание на недвижи-
мите имотите, които общината има намерение да
предложи за предоставяне под наем и за продажба
през 2018 г. както следва:

продължава на 4 стр. >>>
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1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти общинска собст-
веност през 2018 г., подточка 2.5.2 Имоти за продажба
по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 37 от
НРПУРОС на община Вършец /поземлени имоти
върху, които е учредено право на строеж суперфиция
по реда на ЗОС/ се включва следния недвижим имот:

- Поземлен имот с идентификатор 12961.421.149 по
КК и КР на гр.Вършец от 2008 г., с площ 1060 кв.м., с
административен адрес: гр. Вършец, ул. “Четвърта“
№ 43, отреден за жилищно застрояване.

2. Промяната на „Годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2018 г.” влиза в сила от датата на приемане на ре-
шението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната в
„Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2018 г.” да се
обяви на таблото пред сградата на Общинска адми-
нистрация – Вършец и да се отрази в публикуваната
в сайта на община Вършец „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2018 г.”.

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

РЕШЕНИЕ № 583
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 общинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2018 г., в частта раздел III. „Описание на недвижи-
мите имотите, които общината има намерение да
предложи за предоставяне под наем и за продажба
през 2018 г.“, точка 1. „Описание на имотите, които
общината има намерение да предложи за предоста-
вяне под наем“ подточка 1.1. „Нежилищни обекти и
части от сгради и терени, билбордове и рекламни еле-
менти общинска собственост, за които ще се прове-
дат публични търгове и публично оповестени
конкурси по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на
община Вършец за отдаването им под наем за тър-
говски и други нужди и поставяне на павилиони, съо-
ръжения и т.н. в населените места на община Вършец
през 2018 г.“, като включва следните части /помеще-
ния/ от недвижим имот:

- Две помещения с обща площ 45 кв.м. от сграда с
идентификатор 12961.40.913.3 по КК и КР на гр. Вър-
шец от 2008 г., представляваща „Амфитеатър“, гр.
Вършец /Акт за публична общинска собственост №
477/04.09.2013 г./.

2. Промяната на „Годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2018 г.” влиза в сила от датата на приемане на ре-
шението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната в
„Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2018 г.” да се
обяви на таблото пред сградата на Общинска адми-
нистрация – Вършец и да се отрази в публикуваната
в сайта на община Вършец „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2018 г.”.

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

РЕШЕНИЕ № 584
1. Общински съвет – Вършец на основание на чл.

14, ал. 7 от Закона за общинската собственост /ЗОС/
във връзка с чл. 42, ал. 1 от „Наредбата за реда на при-
добиване, управление и разпореждане с общинска
собственост /НРПУРОС/ на община Вършец“ и чл. 4,
ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда
за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на
община Вършец“, взема решение за провеждане на
публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем
на 2 /две/ помещения за обществено хранене и търго-
вия с обща площ 45 кв.м. от сграда с идентификатор
12961.40.913.3 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г.,
представляваща „Амфитеатър“, гр. Вършец /Акт за
публична общинска собственост № 477/04.09.2013 г./.

2. Първоначална тръжна месечна наемна цена - 135
лв., без ДДС.

3. Срок за отдаване под наем на помещенията - 5
/пет/ календарни години, считано от датата на под-
писване на договор за наем.

4. Депозит за участие в търга - 300 лв.
5. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната

тръжна месечна наемна цена.
6. Цена на тръжната документация 100 лв. /сто

лева/.
7. 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 отдаване под наем със спечелилия търга
участник.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димит-
ров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Ан-

дров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цве-
танов, Г. Найденов, А. Коцина и Г. Иванов; “против”
– няма; “въздържали се” – 1 - С. Сълков;

РЕШЕНИЕ № 585
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 общинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2018 г., в частта раздел III. „Описание на недвижи-
мите имотите, които общината има намерение да
предложи за предоставяне под наем и за продажба
през 2018 г.“, точка 1. „Описание на имотите, които
общината има намерение да предложи за предоста-
вяне под наем“ подточка 1.1. „Нежилищни обекти и
части от сгради и терени, билбордове и рекламни еле-
менти общинска собственост, за които ще се прове-
дат публични търгове и публично оповестени
конкурси по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на
община Вършец за отдаването им под наем за тър-
говски и други нужди и поставяне на павилиони, съо-
ръжения и т.н. в населените места на община Вършец
през 2018 г.“, като включва следната част от недви-
жим имот.

- 10 кв.м., от бившият зъболекарски кабинет от сгра-
дата на Кметство с. Горно Озирово, община Вършец
/Акт за публична общинска собственост №
25/10.02.1998 г./.

2. Промяната на „Годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2018 г.” влиза в сила от датата на приемане на ре-
шението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната в
„Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2018 г.” да се
обяви на таблото пред сградата на Общинска адми-
нистрация – Вършец и да се отрази в публикуваната
в сайта на община Вършец „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2018 г.”.

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

РЕШЕНИЕ № 586
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
условията и реда за провеждане на търгове и кон-
курси на община Вършец“, взема решение за про-
веждане на публичен търг с явно наддаване, за
отдаване под наем на част от имот публична общин-
ска собственост - 10 кв.м. от бившият зъболекарски
кабинет от сградата на Кметство с. Горно Озирово,
община Вършец /Акт за публична общинска собстве-
ност № 25/10.02.1998 г./.

2. Срок за отдаване под наем 5 /пет/ календарни го-
дини считано от датата на сключване на договора за
наем.

3. Първоначална тръжна месечна наемна цена - 50
лв. без ДДС.

4. Цена на тръжната документация 50 лв.
5. Депозит за участие в търга 200 лв.
6. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната

тръжна месечна наемна цена.
7. Задължава Кмета на община Вършец да органи-

зира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове”
от НУРПТК на община Вършец и да сключи договор
за отдаване под наем на частта от недвижимия имот
със спечелилия търга участник.

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

РЕШЕНИЕ № 587
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 общинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2018 г., в частта раздел III. Описание на недвижимите
имотите, които общината има намерение да предложи
за предоставяне под наем и за продажба през 2018 г.
както следва:

1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти общинска собст-
веност през 2018 г., подточка 2.5.1 Имоти за продажба
по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане на
публичен търг или публично оповестен конкурс в
частта земеделски земи. се включва следния недви-
жим имот:

- Поземлен имот № 015176 /нула, едно, пет, едно,
седем, шест/, находящ се в местността „Бранището“
в землището на село Горна Бела Речка, община Вър-
шец, област Монтана, ЕКАТТЕ 16119, площ на имота:
4522 кв.м. /четири хиляди петстотин двадесет и два
кв.м./, начин на трайно ползване: ливада, вид собст-
веност: общинска частна, категория на земята при не-
поливни условия: седма /Акт за частна общинска

собственост № 734/08.06.2018 г./.
2. Промяната на „Годишната програма за управле-

ние и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2018 г.” влиза в сила от датата на приемане на ре-
шението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната в
„Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2018 г.” да се
обяви на таблото пред сградата на Общинска адми-
нистрация – Вършец и да се отрази в публикуваната
в сайта на община Вършец „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2018 г.”.

Гласували поименно: “за” – 9 – инж. А. Димит-
ров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Ан-
дров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов и И.
Цветанов; “против” – 3 – Г. Найденов, Г. Иванов и С.
Сълков ; “въздържали се” – 1 – А. Коцина;

РЕШЕНИЕ № 588
I. 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, управ-
ление 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 Вър-
шец“, 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. Урегулирани поземлени имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 12961.422.470

/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и две точка четиристо-
тин и седемдесет/ по кадастралната карта и кадаст-
ралните регистри, одобрени със Заповед
РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на
АГКК, адрес на поземления имот: гр. Вършец, област
Монтана, ул. „Тодорини кукли“ № 21, площ на имота:
585 кв.м. /петстотин осемдесет и пет кв.м./, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.),
номер на предходен план 255, квартал: 54, парцел: ІІ.
Акт за частна общинска собственост №
728/01.06.2018 г. Първоначална тръжна продажна
цена на имота – 9 830 лв. без ДДС, съгласно пазар-
ната оценка изготвена за имота.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 12961.421.85
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и едно точка осемдесет
и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регис-
три, одобрени със Заповед РД-18-44/17.08.2006 г. на
Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземле-
ния имот: гр. Вършец, ул. „Четвърта“ № 16, площ на
имота: 262 кв.м. /двеста шестдесет и два кв.м./,
трайно предназначение на територията: урбанизи-
рана, начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м.), номер на предходен план: част от 553, квар-
тал: 208, парцел: ХХV. Акт за частна общинска собст-
веност № 729/01.06.2018 г. Първоначална тръжна
продажна цена на имота – 3 150 лв. без ДДС, съгласно
пазарната оценка изготвена за имота.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 12961.423.556
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и три точка петстотин
петдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри, одобрени със Заповед РД-18-
74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК,
адрес на поземления имот: гр. Вършец, площ на
имота: 499 кв.м. /четиристотин деветдесет и девет
кв.м./, трайно предназначение на територията: урба-
низирана, начин на трайно ползване: ниско застроя-
ване (до 10 m), номер на предходен план: квартал 177,
парцел ІІІ. Акт за частна общинска собственост №
662/10.10.2016 г. Първоначална тръжна продажна
цена на имота – 13 470 лв. без ДДС, съгласно пазар-
ната оценка изготвена за имота.

2 Земеделски земи:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 12961.426.13

/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и шест точка тринад-
есет/ по кадастралната карта и кадастралните регис-
три, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на
Изпълнителен директор на АГКК, последно измене-
ние със Заповед КД-14-12-334/07.12.2011 г. на Начал-
ник на СГКК – Монтана, адрес на поземления имот:
гр. Вършец, местност „Милкина ливада“, площ на
имота: 294 кв.м. /двеста деветдесет и четири кв.м./,
трайно предназначение на територията: земеделска,
начин на трайно ползване: зеленчукова градина, ка-
тегория на земята при неполивни условия: седма,
номер на предходен план 12961.420.13. Акт за частна
общинска собственост № 721/09.05.2018 г. Първона-
чална тръжна продажна цена на имота – 960 лв., съг-
ласно пазарната оценка изготвена за имота.

2.2. Поземлен имот с идентификатор 12961.426.15
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и шест точка петнад-
есет/ по кадастралната карта и кадастралните регис-
три, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на
Изпълнителен директор на АГКК, последно измене-
ние със Заповед КД-14-12-334/07.12.2011 г. на Начал-
ник на СГКК – Монтана, адрес на поземления имот:
гр. Вършец, местност „Милкина ливада“, площ на
имота: 213 кв.м. /двеста и тринадесет кв.м./, трайно

предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: зеленчукова градина, категория на
земята при неполивни условия: седма, номер на пред-
ходен план 12961.420.15. Акт за частна общинска
собственост № 722/09.05.2018 г. Първоначална
тръжна продажна цена на имота – 780 лв., съгласно
пазарната оценка изготвена за имота.

2.3. Поземлен имот с идентификатор 12961.426.16
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и шест точка шестнад-
есет/ по кадастралната карта и кадастралните регис-
три, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на
Изпълнителен директор на АГКК, последно измене-
ние със Заповед КД-14-12-334/07.12.2011 г. на Начал-
ник на СГКК – Монтана, адрес на поземления имот:
гр.Вършец, местност „Милкина ливада“, площ на
имота: 448 кв.м. /четиристотин четиридесет и осем
кв.м./, трайно предназначение на територията: земе-
делска, начин на трайно ползване: зеленчукова гра-
дина, категория на земята при неполивни условия:
седма, номер на предходен план 12961.420.16. Акт за
частна общинска собственост № 723/09.05.2018 г.
Първоначална тръжна продажна цена на имота –
1 560 лв., съгласно пазарната оценка изготвена за
имота.

2.4. Поземлен имот с идентификатор 12961.426.22
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и шест точка двадесет и
две/ по кадастралната карта и кадастралните регис-
три, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на
Изпълнителен директор на АГКК, последно измене-
ние със Заповед КД-14-12-334/07.12.2011 г. на Начал-
ник на СГКК – Монтана, адрес на поземления имот:
гр.Вършец, местност „Милкина ливада“, площ на
имота: 665 кв.м. /шестстотин шестдесет и пет кв.м./,
трайно предназначение на територията: земеделска,
начин на трайно ползване: зеленчукова градина, ка-
тегория на земята при неполивни условия: седма,
номер на предходен план 12961.420.22. Акт за частна
общинска собственост № 724/09.05.2018 г. Първона-
чална тръжна продажна цена на имота – 2 310 лв., съг-
ласно пазарната оценка изготвена за имота.

2.5. Поземлен имот с идентификатор 12961.426.23
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и шест точка двадесет и
три/ по кадастралната карта и кадастралните регис-
три, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на
Изпълнителен директор на АГКК, последно измене-
ние със Заповед КД-14-12-334/07.12.2011 г. на Начал-
ник на СГКК – Монтана, адрес на поземления имот:
гр.Вършец, местност „Милкина ливада“, площ на
имота: 342 кв.м. /триста четиридесет и два кв.м./,
трайно предназначение на територията: земеделска,
начин на трайно ползване: зеленчукова градина, ка-
тегория на земята при неполивни условия: седма,
номер на предходен план 12961.420.23. Акт за частна
общинска собственост № 725/09.05.2018 г. Първона-
чална тръжна продажна цена на имота – 1 250 лв., съг-
ласно пазарната оценка изготвена за имота.

2.6. Поземлен имот с идентификатор 12961.426.49
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и шест точка четириде-
сет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008
г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно из-
менение със Заповед КД-14-12-334/07.12.2011 г. на
Началник на СГКК – Монтана, адрес на поземления
имот: гр.Вършец, местност „Милкина ливада“, площ
на имота: 646 кв.м. /шестстотин четиридесет и шест
кв.м./, трайно предназначение на територията: земе-
делска, начин на трайно ползване: зеленчукова гра-
дина, категория на земята при неполивни условия:
седма, номер на предходен план 12961.420.49. Акт за
частна общинска собственост № 726/09.05.2018 г.
Първоначална тръжна продажна цена на имота –
1 990 лв., съгласно пазарната оценка изготвена за
имота.

2.7. Поземлен имот с № 033050 /нула, три, три, нула,
пет, нула/ по картата на възстановената собственост
за землището на с. Спанчевци, община Вършец, об-
ласт Монтана, с ЕКАТТЕ 68179, вид собственост: об-
щинска частна, площ на имота: 2243 кв.м. /две хиляди
двеста четиридесет и три кв.м./, начин на трайно пол-
зване: зеленчукова култура, категория на земята при
неполивни условия: пета. Имотът се намира в мест-
ността „Шушего“. Акт за частна общинска собстве-
ност № 672 от 25.04.2017 г. Първоначална тръжна
продажна цена на имота – 3110 лв., съгласно пазар-
ната оценка изготвена за имота.

2.8. Поземлен имот с идентификатор 12961.426.33
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и шест точка тридесет
и три/ по кадастралната карта и кадастралните регис-
три на гр. Вършец, одобрени със Заповед РД-18-
74/24.06.2008 г. на Изпълнителния Директор на
АГКК; последно изменение със заповед: КД-14-12-
334/07.12.2011 г. на Началник на СГКК – Монтана,
адрес на поземления имот: гр. Вършец, местност
„Милкина ливада“; площ: 243 кв.м. /двеста четири-
десет и три кв.м./, трайно предназначение на терито-
рията: земеделска, начин на трайно ползване:
зеленчукова градина, категория на земята: седма,
номер по предходен план: 12961.420.33. Акт за частна
общинска собственост № 592/07.07.2015 г. Първона-
чална тръжна продажна цена на имота – 940 лв., съг-
ласно пазарната оценка изготвена за имота.

продължава на 5 стр. >>>



áðîé 6, ñåïòåìâðè 2018 ã. Îáùèíñêè ñúâåò ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ5
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 44
продължава от 4 стр. >>>

2.9. Поземлен имот с идентификатор 12961.426.146
(дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и шест точка сто четири-
десет и шест) по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Вършец, одобрени със Заповед РД-18-
74/24.06.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК;
последно изменение със заповед: 18-3402-24.03.2014
г. на Началник на СГКК – Монтана, адрес на поземле-
ния имот: гр. Вършец, местност „Милкина ливада“,
площ: 154 кв.м. /сто петдесет и четири кв.м./, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: зеленчукова градина, категория на зе-
мята: седма, номер по предходен план: 12961.420.30.
Акт за частна общинска собственост № 593/07.07.2015
г. Първоначална тръжна продажна цена на имота – 610
лв., съгласно пазарната оценка изготвена за имота.

2.10. Поземлен имот с идентификатор 12961.426.145
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и шест точка сто четири-
десет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Вършец, одобрени със Заповед РД-18-
74/24.06.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК;
последно изменение със заповед: 18-3402-24.03.2014
г. на Началник на СГКК – Монтана, адрес на поземле-
ния имот: гр. Вършец, местност „Милкина ливада“;
площ: 996 кв.м. /деветстотин деветдесет и шест кв.м./,
трайно предназначение на територията: земеделска,
начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска
земя, категория на земята: седма номер по предходен
план: 12961.420.97. Акт за частна общинска собстве-
ност № 594/07.07.2015 г. Първоначална тръжна про-
дажна цена на имота – 3 010 лв., съгласно пазарната
оценка изготвена за имота.

2.11. Поземлен имот № 015176 /нула, едно, пет, едно,
седем, шест/, находящ се в местността „Бранището“ в
землището на село Горна Бела Речка, община Вършец,
област Монтана, ЕКАТТЕ 16119, площ на имота: 4522
кв.м. /четири хиляди петстотин двадесет и два кв.м./,
начин на трайно ползване: ливада, вид собственост:
общинска частна, категория на земята при неполивни
условия: седма. Акт за частна общинска собственост
№ 734/08.06.2018 г. Първоначална тръжна продажна
цена на имота – 2035 лв., съгласно пазарната оценка
изготвена за имота.

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

III. Цена на тръжната документация 100 лв.,
IV. Депозит за участие в търга 30 % от първоначал-

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

тръжна цена на съответния недвижим имот.
VI. 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/и 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, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В.
Замфиров и О. Яничкова; “против” – 3 – Г. Найденов,
Г. Иванов и С. Сълков; “въздържали се” – 3 – Б. Хрис-
тов, И. Цветанов и А. Коцина;

РЕШЕНИЕ № 589
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 13 от Закона за собст-
веността и ползване на земеделските земи, чл. 14, ал.
1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 42, ал. 1 и ал.3 от НРПУРОС
и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за условията и
реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/
на община Вършец“, взема решение за отдаване под
наем на земеделски земи с НТП пасища, мери и ли-
вади, на собственици на пасищни селскостопански жи-
вотни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ описани по землища, както следва:

- Землище гр. Вършец – 956 бр. имота описани в
приложение № 1 към докладната.

- Землище с. Спанчевци – 276 бр. имота описани в
приложение № 2 към докладната.

- Землище с. Драганица – 223 бр. имота описани в
приложение № 3 към докладната.

- Землище с. Черкаски – 246 бр. имота описани в
приложение № 4 към докладната.

- Землище с. Стояново – 148 бр. имота описани в
приложение № 5 към докладна.

- Землище с. Д. Озирово – 211 бр. имота описани в
приложение № 6 към докладната.

- Землище с. Г. Озирово – 620 бр. имота описани в
приложение № 7 към докладната.

- Землище с. Д. Б. Речка – 266 бр. имота описани в
приложение № 8 към докладната.

- Землище с. Г. Б. Речка – 247 бр. имота описани в
приложение № 9 към докладната.

2. Определя първоначална годишна наемна цена - 8
лева. /осем/ за 1 /един/ декар.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти
подробно описани в т. 1 от решението - 1 /една/ сто-
панска година 2018/2019 г.

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

5. Определя депозит за участие в търга, както следва:
- за имоти с площ до 10 дка. - 20 лв. за всеки земе-

делски имот по отделно;

- за имоти с площ от 10 до 20 дка. - 50 лв. за всеки зе-
меделски имот по отделно;

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

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

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

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първона-
чалната годишна тръжна наемна цена на съответния
недвижим имот за които участва съответния участник
в търга.

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

8. Дължимият годишен наем се заплаща от наемете-
лите преди подписване на договора за наем.

9. 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
договори за отдаване под наем на земедеските земи с
спечелилите търга участници.

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

РЕШЕНИЕ № 590
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 124а ал.1 от Закона за устрой-
ство на територията /ЗУТ/, разрешава:

1. Изработване на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване за промяна на предназна-
чението на поземлен имот № 033082 от Картата на въз-
становената собственост на землище с. Спанчевци с
ново предназначение „за животновъдна ферма“.

2. Съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ изработването на
подробен устройствен план – план за застрояване да
се извърши за сметка на заинтересованото лице Гео-
рги Красимиров Савовски, от гр. Враца ул. “Демокра-
ция“ № 11, вх. „А“, ет. 3, ап. 7.

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

РЕШЕНИЕ № 591
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, дава съгласие за проектиране
на преустройство на покривната конструкция на съ-
ществуващата смесена сграда с идентификатор
12961.423.492.1 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г.,
в покривна конструкция със скатен покрив, съгласно
представеният идеен проект от съсобствениците на са-
мостоятелен обект с идентификатор 12961.423.492.1
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., наследници на
Петко Цветанов Трендафилов.

2. Всички дейности по изготвяне, проектиране и
одобряване на проекта, както и дължимите местни
такси са за сметка на собствениците на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 12961.423.492.1 по КК
и КР на гр. Вършец от 2008 г., собственост на наслед-
ниците на Петко Цветанов Трендафилов.

3. Всички строително-монтажни работи /СМР/ по из-
пълнение на одобрения проект за скатен покрив са за
сметка на собствениците на самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 12961.423.492.1 по КК и КР
на гр. Вършец от 2008 г.

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

РЕШЕНИЕ № 592
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 25, т. 3 от „Наредба за създаване и
функциониране на общински предприятия на терито-
рията на Община Вършец“, предоставя за стопанис-
ване, поддържане и управление на Общинско
предприятие „Общински дейности и туризъм – Вър-
шец“ за извършване на дейността „Дърводобив“, след-
ните недвижими имоти:

Землище Вършец:
1. Поземлен имот с идентификатор 12961.18.93 по

КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с НТП ливада с площ
20 154 кв.м.

2. Поземлен имот с идентификатор 12961.18.23 по
КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с НТП ливада с площ
20 326 кв.м.

3. Поземлен имот с идентификатор 12961.18.65 по
КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с НТП пасище, мера
с площ 75 396 кв.м.

4. Поземлен имот с идентификатор 12961.18.66 по
КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с НТП пасище, мера
с площ 41 717 кв.м.

Землище с.Черкаски:
5. Поземлен имот № 039104 по КВС на землището на

с. Черкаски, находящ се в м. “Бахчелия“, с НТП ливада,
с площ 74 997 кв.м.

6. Поземлен имот № 038039 по КВС на землището на
с. Черкаски, находящ се в м. “Бахчелия“, с НТП па-
сище-мера, с площ 18 171 кв.м.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димит-

ров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Ан-
дров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цве-
танов, Г. Найденов, Г. Иванов и С. Сълков; “против”
– няма; “въздържали се” – 1 – А. Коцина;

РЕШЕНИЕ № 593
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 12 от ЗМСМА и на чл. 40, ал. 3 от Закона за за-
щита на животните, приема Програма за овладяване
на популацията на безстопанствени кучета на терито-
рията на община Вършец за периода 2018-2022г. Въз-
лага на Кмета на Община Вършец организацията и
изпълнението на програмата.

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

РЕШЕНИЕ № 594
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/:

1.1. Oтменя чл. 2, ал. 1, т. 8 „радиоточка“ и приема
нова т. 8 на „Наредба за определянето и администри-
рането на местните такси и цени на услуги на терито-
рията на община Вършец /по чл. 9 от ЗМДТ/“ със
следния текст: „за дейности по обща подкрепа по
смисъла на Закона за предучилищното и училищ-
ното образование, които не се финансират от дър-
жавния бюджет и се осъществяват от
центровете за подкрепа за личностно развитие“.;

1.2. Отменя чл. 34 от Наредбата, както следва „Уче-
ници, които ползват общежитие, заплащат ме-
сечна такса в размер на 30.00 лв.“;

1.3. Допълва чл. 38, ал. 1 от Наредбата, като приема
нови т. 10, т. 11 и т.12, както следва:

Чл. 38, ал. 1, т.1 0 - издаване на заповед за учредя-
ване право на преминаване през чужд поземлен имот
– 20.00 лева;

Чл. 38, ал. 1, т. 11 - издаване на заповед за учредя-
ване на право на прокарване на отклонения от общи
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
през чужди имоти – 30.00 лева.

Чл. 38, ал. 1, т. 12 - издаване на заповед за осигуря-
ване на достъп в недвижим имот – 20.00 лева.

2. Отмяната на чл. 2, ал. 1, т. 8 и приемането на нова
т. 8, отмяната на чл. 34 и допълнението на чл. 38, ал. 1
с приемането на т. 10, т. 11 и т. 12 от „Наредба за опред-
елянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Вършец /по чл. 9
от ЗМДТ/“ влизат в сила от датата на приемане на нас-
тоящото решение.

3. Задължава кмета на община Вършец актуализира-
ната наредба да бъде качена на сайта на община Вър-
шец, в 7-дневен срок от влизане в законна сила на
настоящото решение.

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

РЕШЕНИЕ № 595
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/:

1.1.Изменя чл.3 от „Наредба за регулиране на броя
на бездомните кучета и котки и придобиване, прите-
жаване и отглеждане на животни – домашни любимци
на територията на община Вършец“, както следва
„Продажбата на куче на лице под 18-годишна въз-
раст се извършва само след съгласието на роди-
тел/настойник“.

1.2.Изменя чл.4, т.6 от „Наредба за регулиране на
броя на бездомните кучета и котки и придобиване,
притежаване и отглеждане на животни – домашни лю-
бимци на територията на община Вършец“, както
следва „В тримесечен срок от датата на придоби-
ване на куче собственикът подава декларация в об-
щината по постоянния си адрес/седалище. За
притежаване на куче собственикът заплаща го-
дишна такса в общината, с изключение на собст-
вениците на кучета по чл.175, ал.2 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност“.

1.3.Изменя чл.23, ал.1, т.1 от „Наредба за регулиране
на броя на бездомните кучета и котки и придобиване,
притежаване и отглеждане на животни – домашни лю-
бимци на територията на община Вършец“, както
следва „За констатирано нарушение по чл.11, т.6
от настоящата наредба, на нарушителя се налага
глоба с фиш от 30.00 до 50.00 лева, а при повторно
или поредно нарушение се налага глоба в размер от
60.00 до 200.00 лева. За нарушение по чл.11, т.7 от
наредбата се налага глоба в размер на 100.00 лева“.

2. Изменението на чл.3, чл.4, т.6 и чл.23, ал.1, т.1 в
частта „….за констатирани нарушения по чл.11, т.7“ от
„Наредба за регулиране на броя на бездомните ку-
чета и котки и придобиване, притежаване и от-
глеждане на животни – домашни любимци на
територията на община Вършец“ влиза в законна
сила от деня на приемане на настоящето решение.

3. Задължава Кмета на община Вършец актуализи-
раната наредба да бъде качена на сайта на община Вър-
шец, в 7-дневен срок от влизане в законна сила на
настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димит-

ров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Ан-
дров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цве-
танов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков;
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 596
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т.12 от ЗМСМА, чл.19, ал. 2 от Закона за социал-
ното подпомагане и чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане, приема
Годишен план за действие по изпълнение на общин-
ска стратегия за развитие на социалните услуги в об-
щина Вършец за 2019 г.

2. Възлага на кмета на община Вършец при възник-
ване на необходимост да актуализира Годишен план за
действие по изпълнение на общинска стратегия за раз-
витие на социалните услуги в община Вършец за
2019г.

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

По предложение на г-н Б. Христов докладна записка
вх. № 203/19.06.2018 г. относно заявление Вх №
171/18.05.2018 г. от Георги Митрофанов Яначков – сек-
ретар на Народно читалище „Просвета 1922 – с. Горно
Озирово“ и хореограф на Танцова формация „Стре-
шер“ , включена като т.18 от дневния ред да бъде от-
теглена за разглеждане на следващо заседание.

РЕШЕНИЕ 597
Общински съвет – Вършец на основание чл. 33, ал.

1, т. 2 и 3 от ЗМСМА реши да остави за разглеждане на
следващо заседание докладна записка вх. №
203/19.06.2018 г. относно заявление Вх. №
171/18.05.2018 г. от Георги Митрофанов Яначков – сек-
ретар на Народно читалище „Просвета 1922 – с. Горно
Озирово“ и хореограф на Танцова формация „Стре-
шер“, включена като т.18 от дневния ред.

Гласували поименно: “за” – 6 – Г. Апостолова, Б.
Христов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Съл-
ков; “против” – 3 – А. Николова, И. Андров и В. Зам-
фиров; “въздържали се”– 4– инж. А. Димитров, В.
Маринов, О. Яничкова и И. Цветанов;

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ № 598
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска от собствения си бю-
джет за 2018 год. § 10 – 98 сумата от 2 000,00 лв. /две
хиляди лева/ на НЧ „Просвета 1922 – с.Горно Ози-
рово“ за закупуване на костюми за народни танци на
членовете на Танцова формация „Стрешер“.

След усвояване на средствата председателят на На-
родно читалище „Просвета 1922 – с. Горно Озирово“
да представи в деловодството на Общински съвет –
Вършец копие от фактурата за закупените костюми.

Гласували поименно: “за” – 7 – инж. А. Димитров,
А. Николова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О.
Яничкова, И. Цветанов; “против” – няма; “въздър-
жали се” – 6 – Г. Апостолова, Б. Христов, Г. Найде-
нов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков;

РЕШЕНИЕ № 599
Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1,

т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет
за 2018 параграф 10-98 сумата от 300 (триста) лева за
постижение в държавно първенство по бокс за мла-
дежи /спечелен бронзов медал/ на Иван Тодоров Тодо-
ров.

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

РЕШЕНИЕ № 600
Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1,

т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет
за 201, § 10-98 еднократна финансова помощ в размер
от 300 (триста) лева на Тодорка Крумова Петрова.

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

РЕШЕНИЕ 601
Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1,

т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет
за 2018, § 10-98 еднократна финансова помощ в раз-
мер от 500 (петстотин) лева на Катя Димитрова Коста-
динова-Гаврилова.

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

Поради изчерпване на дневния ред, председате-
лят на общински съвет – Вършец закри заседа-
нието в 16:40 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец



В последните дни на лятна вакан-
ция, доброволките на СУ „Иван
Вазов“ – град Вършец успяха да за-
радват с хубави дрехи и обувки
съучениците си в неравностойно
положение – сираци и от социално
слаби семейства. Даренията се по-
лучават в училището за трета по-
редна година, благодарение на
английското семейство Тара и
Адам Стюард и Таня Станчева от
Christmas Appeal for Bulgaria и пос-
редством инициативата се оказва
подкрепа на около седемдесет

деца, живеещи в крайна бедност.
Допълнително като частен дарител
се включи от г-жа Мариана Асе-
нова от Фондация „Нова Култура“.

Организирането на подобна кам-
пания през лятото не е лесна задача
за девойките. Но момичетата от
училищния клуб „Добротворци“ и
7 а и 9 а класове, които са част от
Национална програма „Научи се да
даряваш“, не жалят своя труд. Пър-
вата им задача е работа на терен в
ромския квартал „Изток“, където
на място определят кои са най-

нуждаещите се. Същинската
част на дарителската кампания от-
ново е тяхна отговорност. Присти-
гат в училището с отварянето му,
сортират изпратения от Англия ка-
мион с дрехи, разпределят, посре-
щат децата, помагат им в избора,
подкрепят ги с усмивка, прегръщат
ги. Работят с ентусиазъм и с пре-
красното чувство, че са полезни на
някого. Така в училището няма да
има дете без раница, топли бо-
тушки, шапка, яке, спортен екип.

Доброволчеството е традиция и
начин на мислене за възпитани-
ците на СУ „Иван Вазов“. Със
своите дела момичетата доказват,
че наистина ще повярваш в доб-
рото, само ако започнеш да го пра-
виш. Идеята за мотото на
кампанията „Търсим цветята“ про-
изтича от факта, че в китния Вър-
шец, известен още като
„град-градина“, най-истинските и
важни цветя са децата.

Албена ЦВЕТКОВА

През месец август в с. Горно Ози-
рово се състоя І Фестивал на народ-
ното творчество „Горно Озирово пее
и танцува“.

Организатор на фестивала бе кме-
тът на селото Арахангел Петров,
съвместно с местния пенсионерския
клуб.

Официални гости на събитието
бяха зам.-кметът на община Вършец
Петър Стефанов, който поднесе
поздравителен адрес към жителите
и гостите на празника, и кметовете
от съседните кметства в общината.

Участие във фестивала взеха почти
всички самодейни колективи към
читалищата в община Вършец и
групата към пенсионерския клуб в
селото.

Фестивалът бе закрит с художест-
вено-музикална програма от групата
за народни танци „Чародейки“ – гр.
Вършец.

Кметът на с. Горно Озирово Ара-

хангел Петров поздрави всички
участници и им връчи грамоти за
участие и отлично представяне, като
пожела този Първи фестивал да
стане традиционен.

Народното веселие продължи с
кръшни хора в изпълнение на духо-
вия оркестър от Вършец с ръководи-
тел Николай Пеев.

Фестивалът на народното твор-
чество „Горно Озирово пее и тан-

цува“ се проведе със спонсорството
на Община Вършец, бизнесмени и
жители на селото, а също така и на
хора, които отделиха по 1 и 2 лева от
пенсиите си, за да помогнат.

Кметът на с. Г. Озирово благодари
най-сърдечно на всички спонсори,
като им желае здраве и успехи, и да
бъдат все така добронамерени и в
помощ на добрите дела!

Йошка ПЕТРОВА

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ
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ÂÚÐØÅÖ6
ДОБРОВОЛКИТЕ ОТ ВЪРШЕЦ ОТБЕЛЯЗАХА

МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ХУМАНИТАРНИТЕ
ДЕЙНОСТИ С КАМПАНИЯ „ТЪРСИМ ЦВЕТЯТА“

В края на август в сръбския град
Соко баня се проведе Десетия
юбилеен фолклорен фестивал
«Игра коло под Озреном».

Ежегодният фестивал събра тази
година около 300 участници от
цяла Сърбия, като в него взеха
участие и два български състава.
Страната ни беше представена от
Група за народни танци
«Чародейките» - гр. Вършец с
ръководител Красимира Георгиева
и Танцова формация «Фолклорна
китка» към НЧ «Христо Ботев –
1900» - гр. Вършец с хореограф
Невена Стоянова.

В продължение на почти 4 часа
зрителите се наслаждаваха на
традиционни танци и песни. В
рамките на фестивала се проведе
конкурс за красота „Мис и Мистър
Фестивал“, както и за най-красива
двойка в народни костюми. След
концерта всички участници се
пренесоха в местна дискотека, в
която партито и приятелското
общуване продължиха до зори.

Събитието е без конкурсен
характер. Всички фолклорни групи
получиха грамоти за участие,
сувенири и рекламни материали.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТАНЦЬОРИ ОТ ВЪРШЕЦ
ПРЕДСТАВИХА БЪЛГАРИЯ НА

ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ В СЪРБИЯ

ГОРНО ОЗИРОВО ПЕЕ И ТАНЦУВА
Първи фестивал на народното творчество събра самодейци от цялата община

VІІ-я традиционен фолклорен
събор в с. Черкаски беше открит
от народния представител Дилян
Димитров, който поздрави
всички участници и гости.

Нина Петкова, заместник-об-
ластният управител на гр. Мон-
тана също беше гост на събора,
както и заместник-кметът на
Вършец Петър Стефанов.

На открита сцена в парка на се-
лото се изявиха различни със-
тави, формации и изпълнители
от близо и далеч. Фолклорният
събор няма конкурсен характер.
Събитието носи много пози-
тивни емоции и е чакано с не-
търпение цяла година от всички
живущи в селото.

Специално, за да присъстват на
събора, всяка година към род-
ното си място се прибират хора
от големите градове.

Валери ТРЕНДАФИЛОВ
Кмет на с. Черкаски

ФОЛКЛОРЕН СЪБОР
В СЕЛО ЧЕРКАСКИ


