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УВАЖАЕМИ
СЪГРАЖДАНИ,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ И
ГОСТИ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ,

Духът на Коледа оживява, когато всеки носи частица от нея
в сърцето си. Когато всеки от
нас срещне обичта на човека
до себе си.
В светлите коледно-новогодишни празници Ви пожелавам щастливи преживявания с
хората, които цените и носите
в сърцето си. Бъдете заобиколени от топлина и светлина,

дарени с много усмивки и
любов!
В навечерието сме на Новата
2019 година. Очакваме я с надежда за по-добър живот на
всички жители на общината, за
повече късмет и щастие във
всеки дом. Нека тя Ви донесе
здраве и сили, вдъхновение и
мъдрост да постигате целите
си и приятели, с които да ги
споделяте.
Вярвам, че през 2019 година
съкровените човешки ценности ще бъдат силата, която
ще ни носи благоденствие и
сполука. Нека тези прекрасни
празнични дни - символ на
надеждата и раждащото се
добро, отворят път на благородството и съпричастността
ни.
Да се множат успехите, да са
благословени делата, да са честити дните Ви!
Благоденствие и късмет на
Вас и Вашите семейства!
Весела Коледа, мирна, здрава
и щедра Нова 2019 година!
инж. ИВАН ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ЗАРАДВА ДОМУВАЩИТЕ В ЦЕНТЪРА
ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП С
КОЛЕДНИ ПОДАРЪЦИ
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ПРАЗНИЧНАТА
УКРАСА НА ВЪРШЕЦ ГРЕЙНА В
РАЗНОЦВЕТНИ
СВЕТЛИНИ
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СКЪПИ ЖИТЕЛИ НА
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ,

В навечерието на коледните
и новогодишните празници
бяха запалени светлините на
елхата пред сградата на Общината и на фонтана в центъра на Вършец.
Главната улица на града е
украсена със светещи коледни
и новогодишни фигурки, придаващи празнична атмосфера.
В сградата на Общинската
администрация красива украса с гирлянди и новогодишни играчки радва очите на
гражданите и на служителите.
В очакване на най-светлите
празници, витрините на магазините, офисите и хотелите в
централната градска част заблестяха с разноцветни лампички, украсени елхи и
играчки.
Евелина ГЕОРГИЕВА

И тази година, по традиция се
обръщам към Вас в навечерието на най-светлия християнски празник – Рождество
Христово. Време, което в символен план свързваме с раждането на дете - дете, дало
началото на една нова ера.
Именно децата са тези, които
олицетворят истински смисъла
на Коледа, те носят в себе си
вярата, чистотата и добротата.
Нека се поучим от тях и да отворим сърцата си, да съумеем
да пренесем ценностите, които
ни обединяват по това време на
годината във всеки един ден.
Да правим добро, да вярваме
повече - в себе си, в другите, в
чудеса дори, да бъдем състрадателни, солидарни и грижовни.
Края на годината е и времето,
когато правим оценка на изминаващата и поглеждаме с трепет и надежда към новата
година. Вярвам, че в обществен
план всеки един от нас прави
различна равносметка на изминалата година. Постигнатите
резултати говорят сами за себе
си. За мен тя бе успешна. Работихме усърдно, реализирахме
много идеи. Благодаря на
всички, които влагат и труд, и
сърце в своята работа. Вършец
постепенно става все по-модерен и красив град.
Новата година идва с нови
възможности за развитие. През
2018 година спечелихме и още

Учениците и колективът на
Средно училище "Иван Вазов"
във Вършец всяка година организират благотворителни мероприятия в подкрепа на нуждаещи
се хора. А през месец декември
големият коледен благотворителен базар и финалният концерт
стават прецедент в града за събрана сума за благотворителност.
Тази година каузата на базара,
организиран от учениците от ХІте класове, е да се съберат
средства за лечението на 40-годишна жена от монтанско село,
майка на две деца. Диагностицирана е с рак на дебелото черво с
метастази в черния дроб от 2016
г.
В изработването на коледни играчки и украса се включва цялото училище, но най-активни в
изработването на картички и новогодишни сувенири са децата
от начален курс, които повече от
месец работят с ентусиазъм и
влагат много обич в направеното.
Базарът е разположен пред га-

лерията във Вършец, а жителите
и гостите на града са доста отзивчиви. Още в първия ден единадесетокласниците
събрат
доста средства. Много хора от
града идват и купуват малки
неща за много пари, просто за да
помогнат.
От продажбите на коледните
сувенири са събрани 1837 лева,
които са преведени по сметката
на жената.
Коледният концерт на абитуриентите през тази година е под
надслов „Бъдеще за Виви“. Вивиян е едно прекрасно дете, едва
на 6 години, което се бори с коварната болест рак.
Концертът е уникален. Той е

нови проекти. Тепърва предстои тяхната реализация. С тях
общината ще добие още покрасив и приветлив облик.
Да, има и трудности, ситуацията не винаги е лесна и приказно красива, но нека вместо
негативизъм да изберем оптимизъм, по-леки са трудностите,
когато хората са сплотени и
единни. Нека заедно като общност търсим и намираме правилните решения, това ще
доведе и до повишаване на общото благосъстояние.
Пожелавам на всички светли
Коледни празници, бъдете заобиколени от любимите си
хора и се радвайте на топлината на домашния уют!
Нека Новата година донесе
много здраве, щастие и късмет,
просперитет и благоденствие
на Вас и Вашите семейства!
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО!
ЧЕСТИТА НОВА 2019 ГОДИНА!
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

инж. Анатоли ДИМИТРОВ
Председател на Общински
съвет - Вършец

УЧЕНИЦИ СЪБРАХА СРЕДСТВА ЗА
ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОБОЛНИ

Кметът на община Вършец
инж. Иван Лазаров посети потребителите на социалната услуга в Центъра за настаняване
от семеен тип (ЦНСТ) за лица
с физически увреждания в гр.
Вършец.
В навечерието на най-светлите и очаквани от всички
празници - Коледа и Нова година, градоначалникът зарадва
настанените в Центъра хора с

увреждания с лакомства, коледни сладкиши и плодове. Лазаров се срещна лично с всеки
един от 15-те домуващи, като
им връчи пакетите с подаръци
и им пожела много здраве и весели празници.
Жестът на внимание трогна
възрастните хора, а искрената
радост и благодарност в очите
им развълнуваха всички.
Евелина ГЕОРГИЕВА

подкрепен от известни личности,
свързани с града – Теодор Салпаров и Ралица Паскалева, а
участие със свои изпълнения,
освен учениците от училището
взимат Дани Давидов, Сарафа и
Данеца.
Събрани са 4 745 лв. , което се
случва за пръв път в училището.
Каузата явно е докоснала повече
хора, защото тя е насочена към
едно прекрасно малко дете. Тази
година целият град е завладян от
желание да помогне.
Дванадесетокласниците се надяват чрез събраните средства да
сбъднат коледната мечта на малката Вивиян – да оздравее.
Евелина ГЕОРГИЕВА
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В ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ДЕТЕЛИНА“
ПРАЗНИЧЕН КОЛЕДЕН И НОВОГОДИШЕН
ОТПРАЗНУВАХА КОЛЕДА ЗАЕДНО
КОНЦЕРТ ОРГАНИЗИРА НЧ „ХРИСТО БОТЕВ-1900“

В навечерието на коледните и
новогодишните празници Народно читалище „Христо Ботев 1900“ организира тържествен
концерт. Ремонтираната голяма
зала на културната институция
отвори врати за публика след 6месечно прекъсване, през което
време се извършваха строителноремонтните работи по спечелен
от читалищното настоятелство
европейски проект.
Председателят на читалището
инж. Алекси Алексов разказа за
проекта по обновяване на покрива, фасадата и помещенията на
сградата и благодари на хората,
фирмите и институциите, допринесли за неговото реализиране.
Кметът на общината инж. Иван
Лазаров изтъкна, че такъв грандиозен ремонт, в този мащаб, не е
правен повече от 50 години, като
само стойността на СМР възлиза
на над 300 хил. лева. „Община
Вършец има два храма – единият,
„Св. Георги“, е духовният, християнски храм на града, а другият
храм е тук, в това читалище
„Христо Ботев“, превърнало се
храм на културата, на духовността, на българщината“, под-

черта градоначалникът. „Радвам
се, че успяхме през тези години,
в които имаше възможност с далновидни решения и действия, и с
помощта на всички, които сложиха тази кауза в сърцето си, да
ремонтираме и двата храма с финансови средства от европейската
солидарност, което за Вършец е
голям успех. Дай Боже тук, в тази
зала, да има много бъдещи събития, много самодейни изяви и
концерти по повод празниците на
града“.
Градоначалникът отправи пожеланията си за весели празници,
изпълнени с уюта и топлината на
близките хора и с надежда за по-

добър живот, за повече късмет и
щастие във всяко семейство и дом
през Новата 2019 година.
В празничната програма взеха
участие самодейните състави към
читалището: женски народен хор
за обработен фолклор „Стефан
Кънев“ с ръководител Елена Горанова, танцов състав „Фолклорна китка“ с хореограф
Невена Стоянова, дебют на
мъжка вокална група към НЧ
„Христо Ботев“ с ръководител и
корепетитор Велислав Таралански, група за стари градски
песни„Неразделни“ , както и гостуващите: вокална група „Весели
нотки“ при ЦПЛР- ОДК – Вършец с ръководител Наталия Димитрова, танцов състав за
изворен фолклор „Зелени дел“Заножене с хореограф Боян Каменов и танцова формация „Чародейки“ с ръководител Красимира
Георгиева.
Чрез изпълненията си танцьорите, певците и рецитаторите отправиха
към
публиката
пожеланията си за здраве и сили,
за много сбъднати мечти през Новата година.
Евелина ГЕОРГИЕВА

ОТБЕЛЯЗАХА 110-ГОДИШНИНАТА ОТ
РОЖДЕНИЕТО НА ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ С
ПРЕМИЕРА НА СТИХОСБИРКАТА МУ „КАПКА“

Н.Стоянова

В Литературен клуб "Перото" в
Националния дворец на културата
- София, 110-та годишнината от
рождението на Лъчезар Станчев
бе отбелязана с премиера на стихосбирката „Капка“, организирана от издателя „ИК Жанет 45“.
Книгата с подредба от проф. Светлозар Игов стана повод да си припомним поета с „Капка“, „Водни
кончета“ и с най-популярното
стихотворение - „Усмивката“, по
чийто текст Митко Щерев създаде
хита на вокална група „Трамвай
№ 5“.
Литературно представяне на
стихосбирката направи д-р Надежда Стоянова от Софийския университет
„Св.
Климент
Охридски“.
Записани преди години, прозвучаха и спомени за този наш лирик

Л. Станчев

от добре познавалите го Радой
Ралин и Валери Петров, разказано
беше за отношенията му с Вутимски и Атанас Далчев.
В рецитала от стихове на Лъчезар Станчев участваха присъстващите поети и почитатели: проф.
Милена Кирова, Бойко Ламбовски, Петър Кацаров, проф.
Ангел Димитров, Румяна Пашалийска, проф. Амелия Личева,
Мара Чапанова. На китара посвири Йордан Рибаров. Книгата,
песента, спомените - за тези неща
разказаха синът и дъщерята на
поета-земляк - Владимир Станчев
и проф. Румяна Станчева.
В брой 40, 2018 г. на в. „Литературен вестник“ беше публикувано
литературното представяне под
заглавие "Капка, листо и камък"
от д-р Надежда Стоянова: "Невед-

нъж в критиката са коментирани
междутекстовите връзки с творчеството на Атанас Далчев. Смятам, че тъкмо в този диалог се
откроява смелостта, своеобразието и сложността на ЛъчезарСтанчевата лирика…“
С това литературно събитие бе
отбелязана кръглата годишнина от
рождението на този наш поет и
преводач, сътворил забележими
неща още през 30-те години на
миналия век.
Няколко месеца преди това, Община Вършец организира всебългарски литературен конкурс на
името на родения в града автор на
текста на песента „Усмивката“.
Конкурсът бе подкрепен от фондация "Лъчезар Станчев за поезия"
–
съорганизатор,
Национален литературен музей,
Алманах „Огоста“, вестник
"Труд", БНР „Радио Видин“, Регионална библиотека „Гео Милев“
– Монтана и вестник „Вършец“.
Връчването на наградите стана на
специална церемония по време на
Празника на курорта, минералната вода и Балкана – „Вършец
2018“ през месец август. В Художествената галерия на Вършец бе
проведена и среща разговор на
тема „Усмивката в културата“,
посветена на 110-та годишнина от
рождението на Л. Станчев.
Евелина ГЕОРГИЕВА

Пенсионерски клуб „Детелина“ –
с. Черкаски за поредна година показа, че хората, членуващи в него са
сплотени и задружни, и заедно празнуват не само рождените дни на
своите членове, но и големи християнски празници, като Коледа.
Благодарим от сърце на ръководството на пенсионерския клуб за

прекрасното тържество, което организираха. Имаше много веселие и
музика, и хубави мигове, споделени
заедно с членовете.
Благодарности и на готвача
Здравко Ангелов, който за пореден
път се отзова и приготви вкусното
меню за празника.
Валери ТРЕНДАФИЛОВ

Кметство – с. Черкаски благодари
на председателя на ПК „Детелина“
и на председателя и секретаря на
НЧ „Просвета - 1931“ – с. Черкаски
за отличната организация по провеждане на коледно-новогодишното тържество, което се проведе
на 22 декември с много веселие,

народни хора и забавна програма с
фокуси.
За доброто настроение се погрижиха певческа група „Черкаските
баби“, състав „Вършец“ и „Циркова магия „Артанес“.
Валери ТРЕНДАФИЛОВ
Кмет на с. Черкаски

БЛАГОДАРНОСТ

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА
ДОБРОВОЛЕЦА ВЪВ ВЪРШЕЦ

Светът, в който живеем, е един,
но толкова различен за всички
нас… За някои той изглежда мрачен, студен, пълен с опасности, нещастни случаи, престъпления,
бедност и мизерия. Те са убедени,
че хората са зли, безчувствени и използвачи. Други пък виждат света
като приветливо и безопасно
място, оставят се по течението на
живота и навсякъде срещат приятелски настроени хора, готови да
подадат ръка, да стоплят детското
сърце.
Това се доказва от едно английско
семейство – Тара и Адам Стюард,
които станаха приятели на учениците от СУ „Иван Вазов“, работещи по Национална програма
„Научи се да даряваш“ в град Вършец. В продължение на три години
те изпращат дарения на социално
слабите ученици в училище, днес
лично подариха коледни чорапчета, пълни с лакомства и играчки

на послушните и заслужили деца в
училището и ДГ „Слънце“ – филиал Заножене.
Пъстрите чорапчета носеха светлината и добротата на празника, но
по-ярко грееха детските лица.
И всъщност дарителската акция
се превръща в традиция и празник
на забавленията, изненадите и човещината, празник, изпълващ
детските сърца с топлина и благодарност.
Впечатляващо бе обръщението на
Адам, произнесено на български
език и изпълнено с чисти приятелски чувства.
Таня Станчева, Тара и Адам Стюард не са просто гости на училището, те станаха част от голямото
ни семейство. Дадоха пример за
това, че даряването и помощта правят еднакво щастливи и тези, които
дават, и тези, които получават.
Таня-Мари ДИМИТРОВА
Ученичка в 9а клас

3

Днес, 29.10.2018 г., (понеделник) от 13:00 ч., на
основание 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
администрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в
заседателната зала на Общинска администрация
Вършец.
Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветници.

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

На заседанието присъстваха още: инж.Иван
Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов
- зам.- кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община Вършец, К. Тачевадиректор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор
дирекция „СА“, Т. Петрова – консултант по европейски проекти, Е. Георгиева – гл. експерт
„Информационно обслужване“, В. Илиева – Гл.
специалист „ТКДП“, Д. Лилова – специалист
„Туризъм“, Е. Димитров – кмет на с. Спанчевци,
А. Петров – кмет на с. Д. Озирово, В. Трендафилов – кмет на с. Черкаски и граждани.

Заседанието беше открито и ръководено от
инж. Анатоли Димитров – председател на общински съвет -Вършец.
Председателят на общински съвет Вършец
инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал.
1, ал.2 т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандата 2015 – 2019 г. предложи, следните допълнения в дневния ред:
1. Включване и допълнение към Докладна записка вх. № 283/13.09.2018 г. относно вземане
на решение по подадени Заявления с Вх. №
321/24.10.2018 г. от Цецка Георгиева – председател на Народно читалище „Просвета 1935“- с.
Спанчевци и Заявление Вх. № 322/26.10.2018 г.
от Милка Ерменкова – председател на Народно
читалище „Просвета 1946“- с. Долно Озирово.
Гласували: “за”- 13; “против” – 0; “въздържали се” – няма.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 293/21.09.2018 г. относно
приемане на План за концесиите на община Вършец за периода 2018 – 2020г., в изпълнение на §
8 от Предходните и заключителни разпоредби на
Закона за концесиите.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 317/23.10.2018 г. относно
определяне на представител на Община Вършец
в свиканото за 31.10.2018 г. Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, град
Монтана, гласуване на изрични пълномощия на
същия, неговите позиции и мандат.
Докладва: Вътко Маринов – председател на
ПК по ТИУТУОС

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 313/22.10.2018 г. относно вземане на решение за издаване на Запис на заповед
в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Национален орган
по програма за трансгранично сътрудничество
Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г. –
дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” за национално съ-финансиране на
проект с референтен номер ROBG-471 „Нови
дестинации в трансграничния туризъм“ (“New
destinations in cross-border tourism” - TOURDEST, финансиран по Програма за трансгранично
сътрудничество
Интеррег
V-A
Румъния-България 2014-2020 г.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 308/18.10.2018 г. относно
сключване на тристранно споразумение.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 304/11.10.2018 г. относно
даване на съгласие в учредяване и членство на
Община Вършец в Организация за управление
на Старопланински туристически район.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
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6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 307/15.10.2018 г. относно
актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане 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 с вх. № 312/19.10.2018 г. относно
актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост на община Вършец за 2018 г.“ и вземане на решение за провеждане на публичен
търг с явно наддаване за отдаване под наем на
части на имоти - публична общинска собственост на община Вършец, по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки с вх. № 309/18.10.2018 г., вх. №
310/18.10.2018 г., вх. № 311/18.10.2018 г. относно
предоставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2
от ППЗСПЗЗ, връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 314/22.10.2018 г. относно
приемане на вътрешни правила за организацията
и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет
– Вършец.
Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 318/23.10.2018 г. относно
финансиране на „Група за народни танци Чародейки град Вършец“ , Народно читалище
„Христо Ботев 1900“ гр. Вършец и Народно читалище „Пробуда 1934 -Заножене“ гр. Вършец
за закупуване на костюми за народни танци и извършване на компенсирани промени по разходни
параграфи в местната дейност по Бюджета на
Общински съвет – Вършец.
Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

11. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 283/13.09.2018 г. относно
вземане на решение по подадени Заявления с Вх.
№ 209/27.06.2018 г., Заявление Вх. №
208/22.06.2018
г.,
Заявление
Вх.
№
207/22.06.2018 г.; Заявление с Вх. №
321/24.10.2018 г. и Заявление с Вх. № 322/
26.10.2018 г.
Докладва: Иван Андров – председател на
ПК по АОНУОРСГПБ

12. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 319/23.10.2018 г. относно
вземане на решение по молби за отпускане на
финансова помощ с Вх.№ 290/19.09.2018 г.,
Вх.№ 294/21.09.2018 г., Вх.№ 299/01.10.2018 г.,
Вх.№ 301А/03.10.2018 г., Вх.№ 303/11.10.2018 г.
и Вх.№ 316/23.10.2018 г.
Докладва: Иван Андров – председател на
ПК по АОНУОРСГПБ

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

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

Общинските съветници, общинска администрация и гостите на заседанието бяха запознати с отговор вх. № 315/23.10.2018г. на
кмета на община Вършец във връзка с питане вх. № 302/11.10.2018 г., отправено от
група общински съветници в Общински
съвет – Вършец, както и отговор с вх. №
324/29.10.2018 г. във връзка с отправено устно
питане от г-жа Олга Яничкова.
Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ № 628
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.
21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.
8, ал. 9 от Закона за общинската собственост
/ЗОС/ и § 8 от ПЗР на Закона за концесиите, приема План за действие за общинските концесии

на община Вършец за периода 2018 – 2020 г.
2. Приетият План за действие за общинските
концесии на община Вършец за периода 2018 –
2020 г. влиза в сила от датата на приемане на решението.
3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС, Плана за
действие за общинските концесии на община
Вършец за периода 2018 – 2020 г. да се обяви на
таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се качи в сайта на община
Вършец.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина,
Г. Иванов и С. Сълков; “против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 629
Общински съвет – Вършец на основание чл.
21, ал. 1, т. 6 и т.23 от Закона за местното самоуправление 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,
който да участва като представител на общината
в Извънредно заседание на Общото събрание на
Асоциацията по В и К Монтана на дата
31.10.2018 г,. като:
По т.1 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на решение, съгласно чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по Водоснабдяване и Канализация
за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по В и К – Монтана за 2019 г. в размер на 15 000 лв;
По т.2 от дневния ред – да гласува „ЗА“ одобряване на предложение за подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – В и К
системи и съоръжения, публична държавна
и/или публична общинска собственост през 2019
г., 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.
По т.3 от дневния ред – при предлагане, обсъждане и гласуване на въпроси извън горепосочения дневен ред, представителят на Община
Вършец да гласува както намери за добре, съобразно интересите на жителите на община Вършец.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина,
Г. Иванов и С. Сълков; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
РЕШЕНИЕ № 630
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор № РД
02-29-388 от 17.10.2018 г. за предоставяне на национално съ-финансиране по проект с референтен номер ROBG-471 „Нови дестинации в
трансграничния туризъм“ (“New destinations in
cross-border tourism” - TOUR-DEST), сключен
между Община Вършец и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Национален орган по програма за трансгранично
сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г. – дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, Общински
съвет Вършец:
1. Упълномощава кмета на община Вършец да
подпише Запис на заповед без протест и разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Национален орган по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г. –
дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, в размер 184 063,08 лева (сто
осемдесет и четири хиляди шестдесет и три
лева и осем стотинки), левовата равностойност на 94 111,40 евро (деветдесет и четири
хиляди сто и единадесет евро и четиридесет
евроцента) за обезпечаване на авансово плащане по договор за национално съ-финансиране
по проект с референтен номер ROBG-471 „Нови
дестинации в трансграничния туризъм“ (“New
destinations in cross-border tourism” - TOURDEST).
2. Възлага на кмета на Община Вършец да подготви необходимите документи за получаване на
авансовото плащане по договор № РД 02-29-388
от 17.10.2018 г. за предоставяне на национално
съ-финансиране по проект с референтен номер
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ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния
туризъм“ (“New destinations in cross-border tourism” - TOUR-DEST).
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина,
Г. Иванов и С. Сълков; “против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 631
1. Общински съвет – Вършец дава съгласието
си кмета на община Вършец да подпише тристранно споразумение, съгласно чл. 83 от Закона
за държавния бюджет на Република България за
2018 г., във връзка с Решения за налагане на финансови корекции с изх. № 01-0800/1048 от
02.04.2018 г. и изх. № 01-0800/1057 от 25.07.2018
г., като предприеме съответните законови действия по подписването на споразумението.
2. Задължава кмета на община Вършец в срок
от един месец след подписване на споразумението да изплати останалата част от задължението на общината.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина,
Г. Иванов и С. Сълков; “против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 632
Общински съвет – Вършец на основание чл.
21,ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, чл. 22 и чл. 24 от Закона за туризма:
1. Дава съгласие за участие в Учредителния комитет и членство на Община Вършец в учредяването на Организацията за управление на
Старопланински туристически район;
2. Упълномощава кмета на община Вършец –
инж. Иван Лазаров да представлява Община
Вършец в Организацията за управление на Старопланински туристически район;
3. Възлага на кмета на община Вършец да
предприеме всички правни и фактически действия по изпълнение на горните решения.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина,
Г. Иванов и С. Сълков; “против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 633
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
собственост 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
12961.423.298 по КК и КР на гр. Вършец от 2008
г., с площ 668 кв.м., /шестстотин шестдесет и
осем кв.м./, с административен адрес: гр. Вършец, ул.“Червен камък“ № 10, отреден за жилищно застрояване /Акт за частна общинска
собственост № 397 от 02.03.2012 г./. Върху
имота е учредено право на строеж /суперфиция/
на Кирил Тодоров Кирков.
2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2018 г.” влиза в сила от датата на
приемане на решението.
3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната
в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2018 г.” да се обяви на таблото пред сградата на
Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2018 г.”
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина,
Г. Иванов и С. Сълков; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
продължава на 4 стр. >>>
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РЕШЕНИЕ № 634
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 „Нежилищни обекти и части от сгради и терени, билбордове и рекламни елементи общинска собственост, за които ще се проведат
публични търгове и публично оповестени конкурси по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на
община Вършец за отдаването им под наем за
търговски и други нужди и поставяне на павилиони, съоръжения и т.н. в населените места на
община Вършец през 2018 г., както в същата
включва:
- Част от покрива с площ 1 кв.м., /един кв.м./
на сграда с идентификатор 12961.422.629.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри на
гр.Вършец от 2008г., сграда на Общинска администрация – Вършец /Акт за публична общинска
собственост № 45/10.12.1998 г./.
- Част от покрива с площ 1 кв.м., /един кв.м./
на сграда с идентификатор 12961.425.255.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри на
гр.Вършец от 2008г., сграда на НЧ „Пробуда 1934
- Заножене“, кв. Заножене /Акт за публична общинска собственост № 36/02.11.1998 г./.
2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2018 г.” влиза в сила от датата на
приемане на решението.
3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната
в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018
г.” да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази
в публикуваната в сайта на община Вършец „Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2018 г.”.
Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов,
И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина и Г.
Иванов; “против” – 1 - С. Сълков; “въздържали
се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 635
1. Общински съвет – Вършец на основание
чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от Закона
за общинската собственост /ЗОС/ във връзка с
чл. 42, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване,
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 части от имоти публична
общинска собственост на община Вършец, описани, както следва:
1.1. Част от покрива с площ 1 кв.м., /един кв.м./
на сграда с идентификатор 12961.422.629.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри на
гр.Вършец от 2008г., сграда на Общинска администрация – Вършец /Акт за публична общинска
собственост № 45/10.12.1998 г./. Първоначална
тръжна месечна наемна цена – 80 лв., без ДДС.
1.2. Част от покрива с площ 1 кв.м., /един кв.м./
на сграда с идентификатор 12961.425.255.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри на
гр.Вършец от 2008г., сграда на НЧ „Пробуда 1934
- Заножене“, кв. Заножене /Акт за публична общинска собственост № 36/02.11.1998 г./. Първоначална месечна тръжна наемна цена - 80 лв., без
ДДС.
2. Срок за отдаване под наем на частите от недвижимите имоти описани в т.1 - 5 /пет/ календарни години, считано от датата на сключване на
договора за наем.
3. Депозит за участие в търга - 300 лв., /триста
лева/ за всеки обект поотделно.
4. Стъпка за наддаване 5 % /пет процента/
върху първоначалната тръжна месечна наемна
цена.
5. Цена на тръжната документация 100 лв. /сто
лева/.
6. Задължава кмета на община Вършец да организира 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/спечелилите търга участник/участници.
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Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов,
И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина и Г.
Иванов; “против” – 1 - С. Сълков; “въздържали
се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 636
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 Иван Петров Миленков, следните имоти:
1.1. Ливада с идентификатор 182006, ЕКАТТЕ
23073, с площ от 0.874 дка., находяща се в местността „ПЕТЛЬОВ ДЕЛ“ – земи от общинския
поземлен фонд, землище Спанчевци, съгласно
скица – проект № Ф01207/05.06.2018 г.;
1.2.Зеленчукова култура с идентификатор
183017, ЕКАТТЕ 23073, с площ от 1.159 дка., находяща се в местността „ПЕТЛЬОВ ДЕЛ“ –
земи от общинския поземлен фонд, землище
Драганица, съгласно скица – проект №
Ф01206/05.06.2018 г.;
1.3.Ливада с идентификатор 179029, ЕКАТТЕ
23073, с площ от 3.123 дка., находяща се в местността „СТОЯНОВ РЪД“ – земи от общинския
поземлен фонд, землище Драганица, съгласно
скица – проект № Ф01202/05.06.2018 г.;
1.4.Пасище, мера с идентификатор 175017,
ЕКАТТЕ 23073, с площ от 1.367 дка., находящо
се в местността „ДРАГОШИЙНИЦА“ – земи
от общинския поземлен фонд, землище Драганица, съгласно скица – проект №
Ф01209/08.06.2018 г.
2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението 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” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов,
И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 637
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 Младен Спасов
Петров, следните имоти:
1.1. Нива с идентификатор 081041, ЕКАТТЕ
22747, с площ от 1.500 дка., находяща се в местността „БЪРЗЕВИЦА“ – земи от общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф00996/30.04.2018 г.;
1.2.Нива с идентификатор 081059, ЕКАТТЕ
22747, с площ от 2.177 дка., находяща се в местността „БЪРЗЕВИЦА“ – земи от общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01001/30.04.2018 г.;
1.3.Нива с идентификатор 050049, ЕКАТТЕ
22747, с площ от 2.000 дка., находяща се в местността „ДРЪНКАТА“ – земи от общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф00998/30.04.2018 г.;
1.4.Нива с идентификатор 050050, ЕКАТТЕ
22747, с площ от 1.200 дка., находяща се в местността „ДРЪНКАТА“ – земи от общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф00999/30.04.2018 г.;
1.5.Нива с идентификатор 050051, ЕКАТТЕ
22747, с площ от 1.000 дка., находяща се в местността „ДРЪНКАТА“ – земи от общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01000/30.04.2018 г.;
1.6.Зеленчукова култура с идентификатор
015074, ЕКАТТЕ 22747, с площ от 0.077 дка., находяща се в местността „ГРАДИНЯКО“ – земи
от общинския поземлен фонд, землище Долно
Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01002/30.04.2018 г.;
1.7.Зеленчукова култура с идентификатор
015141, ЕКАТТЕ 22747, с площ от 0.272 дка., находяща се в местността „ГРАДИНЯКО“ – земи
от общинския поземлен фонд, землище Долно
Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01003/30.04.2018 г.;
1.8.Пасище, мера с идентификатор 011035,
ЕКАТТЕ 22747, с площ от 1.039 дка., находяща
се в местността „НЕВОЛКЬОВО“ – земи от общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово,
съгласно
скица
–
проект
№
Ф01007/25.06.2018 г.;
1.9.Пасище, мера с идентификатор 011036,
ЕКАТТЕ 22747, с площ от 1.542 дка., находяща

се в местността „НЕВОЛКЬОВО“ – земи от общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово,
съгласно
скица
–
проект
№
Ф01008/25.06.2018 г.;
1.10.Ливада с идентификатор 082002, ЕКАТТЕ
22747, с площ от 2.102 дка., находяща се в местността „БЪРЗЕВИЦА“ – земи от общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01009/25.06.2018 г.;
1.11.Нива с идентификатор 001039, ЕКАТТЕ
22747, с площ от 3.009 дка., находяща се в местността „ПРАПАТНЯ“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01010/25.06.2018 год.;
1.12.Пасище с храсти с идентификатор 005084,
ЕКАТТЕ 22747, с площ от 0.501 дка., находяща
се в местността „ПРАПАТНЯ“ – земи от общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово,
съгласно
скица
–
проект
№
Ф01011/25.06.2018 г.
2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението 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” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов,
И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 638
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 Трендафил Георгиев Гълъбов, следните имоти:
1.1. Ливада с идентификатор 179030, ЕКАТТЕ
23073, с площ от 4.132 дка., находящо се в местността „СТОЯНОВ РЪД“ – земи от общинския
поземлен фонд, землище Драганица, съгласно
скица – проект № Ф01203/05.06.2018 г.;
1.2. Пасище, мера с идентификатор 184022,
ЕКАТТЕ 23073, с площ от 2.116 дка., находящо
се в местността „МОНТИН ДЕЛ“ – земи от общинския поземлен фонд, землище Драганица,
съгласно скица – проект № Ф01201/05.06.2018 г.;
2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението 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” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов,
И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 639
На основание чл.21, ал.1, т.23 От ЗМСМА и
чл.10, във връзка с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията
и реда за извършване на проверка на декларации
и за установяване на конфликт на интереси:
1. Приема Вътрешни правила за организацията
и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет
– Вършец, съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна част от него.
Препис от решението да се изпрати на председателя на Общинския съвет и председателя и
членовете на постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,
както и на служителя в звеното по чл.29а от
ЗМСМА за сведение и изпълнение.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов,
И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

Инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет - Вършец и като вносител на Докладна записка с вх. № 318/23.10.2018 г. направи
следните промени в предложението за решение:
1. от §10 – 15 – „ Материали“ – от 1 000 лева
стават 500 лева.
2. от § 10 – 20 „Външни услуги“ – от 7 000 лева
стават 4 000 лева.
3. от § 10 – 30 „Текущ ремонт“ – от 1 000 лева
стават 0 лева.
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4. от §10 – 51 „Командировки в страната“ - от
500 лева стават 0 лева.
5. от § 10 – 98 „ Други разходи“ – от 12 000 стават 17 000 лева.

РЕШЕНИЕ № 640
На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27,
ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет – Вършец извърша следните компенсирани промени
по разходни параграфи в местна дейност по Бюджета на Общински съвет – Вършец, както
следва:
§ 10–15 материали .............................. -500 лв.
§ 10–20 външни услуги .................... -3 000 лв.
§ 10–30 текущ ремонт ...................... -1 000 лв.
§ 10–51 командировки в страната ...... -500 лв.
§ 10–98 други разходи ...................... +5000 лв.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов,
И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 641
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,
ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска от собствения си бюджет за 2018 г. § 10 – 98 сумата от 1
000,00 лв. /хиляда лева/ на Народно читалище
„Пробуда 1934 Заножене“ гр. Вършец за закупуване на костюми за народни танци.
Преди усвояване на средствата председателят
на Народно читалище „Пробуда 1934- Заножене“
гр. Вършец да представи в деловодството на Общински съвет – Вършец копие от фактурата за
закупените костюми.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов,
И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 642
Общински съвет – Вършец, на основание чл.
21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска от собствения си бюджет за 2018 г. § 10 – 98 сумата от 1
000,00 лв. /хиляда лева/ на Красимира Любомирова Георгиева – Председател на Сдружение с
дейност в частна полза „Група за народни танци
Чародейки град Вършец“ за закупуване на костюми за народни танци.
Преди усвояване на средствата председателят
на Сдружение с дейност в частна полза „Група за
народни танци Чародейки град Вършец“ да представи в деловодството на Общински съвет – Вършец копие от фактурата за закупените костюми.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов,
И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 643
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,
ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска от собствения си бюджет за 2018 г. § 10 – 98 сумата от 1
000,00 лв. /хиляда лева/ на Народно читалище
„Христо Ботев 1900“ гр. Вършец за закупуване
на костюми за народни танци на членовете на
Танцов състав „Фолклорна Китка“ – гр. Вършец.
Преди усвояване на средствата председателят
на НЧ „Христо Ботев 1900“ гр. Вършец да представи в деловодството на Общински съвет – Вършец копие от фактурата за закупените костюми.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов,
И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 644
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,
ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска от собствения си бюджет за 2018 год. § 10 – 98 сумата от 1
000,00 лв. /хиляда лева/ на Народно читалище
„Просвета 1935“ с. Спанчевци за закупуване на
костюми за народни танци.
Преди усвояване на средствата председателят
на НЧ „Просвета 1935“- с. Спанчевци да представи в деловодството на Общински съвет – Вършец копие от фактурата за закупените костюми.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов,
И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;
продължава на 5 стр. >>>
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БАБИНА ОБИЧ ОЖИВЯ В СТИХОВЕ

70-годишната учителка Теменужка Кирилова описа обичта към внучките си в книга

В навечерието на коледните
празници, Пенсионерски клуб
„Козница“ – гр. Вършец организира публично представяне на
шестата по ред книга с поезия на
нашата съгражданка Теменужка
Кирилова.
Книгата, озаглавена „Бабина
обич“ е посветена на двете любими внучки на дългогодишната
начална учителка и поетеса –
двегодишната Теа, кръстена на
баба си и Димана - „на тези видения, на Бога творения, за мен
истински изкушения и вдъхновения!“, както казва самата авторка.

Сборникът е събрал в себе си
лични откровения и житейски
изповеди, творбите са базирани
на личен опит, преживявания и
наблюдения. В тях, заедно с бабината обич е вплетена и обичта
на мама, татко и дядо, но найсилно се долавя искрената и всеотдайна обич на баба. В него са
включени и няколко произведения-посвещения, описващи интересни
личности,
съдби,
събития и забележителности от
Вършец: д-р Боян Бонев, Йовка
Горанова, Димитър Петров,
Тотка Вернезова, местностите

„Иванчова поляна“ и „Райски
кът“.
Като автор на сборниците с поезия „Полъх над Вършец”, „Посвещение с обич”, „Сезонът на
детството”, „Звезден прашец над
Вършец”„“Люта – вършеченка”
и сега - „Бабина обич“, Теменужка доказва, че „поезията е
публична самота, но твориш, за
да те чуят”, както пише поетът
Павел Матев.
За житейския път и поетичното
творчество на Теменужка Кирилова говори председателката на
ПК „Козница“ Цеца Антонова.
Певческа група „Детелина“ към
клуба поздрави със свои изпълнения всички присъстващи.
Гости на премиерата на книгата
бяха зам.-кметът на община Вършец Петър Стефанов, секретарят
на Общината инж. Даниела Тодорова и кметът на с. Спанчевци
Емил Димитров.
Всички присъстващи на публичното представяне получиха
по един безплатен екземпляр от
стихосбирката „Бабина обич“.
Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗАВЪРШИ ЕСЕННИЯТ ПОЛУСЕЗОН

Футболен клуб „Вършец 2012“
изигра много силен полусезон в
първенството на “А” областна
група. Отборът заема 3-то място
във временното класиране, като
записа 7 победи, 3 равенства и
само 1 загуба.
Преди сезона, ФК “Вършец
2012” привлече 4 нови момчета
в редиците си - Любослав Серафимов, Мартин Георгиев, Стефан Данов и Росен Иванов. Те се
вписаха отлично в отбора и благодарение на много себераздаване и отличен колектив, тимът
се върна отново в челото на класирането.
Ръководството на ФК “Вършец

РЕШЕНИЕ № 645
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от
ЗМСМА отпуска от собствения си
бюджет за 2018 г. § 10 – 98 сумата от
1 000,00 лв. /хиляда лева/ на Народно
читалище „Просвета 1946“ с. Долно
Озирово за закупуване на костюми за
народни песни и състав за стари
градски песни.
Преди усвояване на средствата председателят на НЧ „Просвета 1946“ -с.
Долно Озирово да представи в деловодството на Общински съвет – Вършец копие от фактурата за закупените
костюми.
Гласували поименно: “за” – 13 –
инж. А. Димитров, А. Николова, Г.
Апостолова, В. Маринов, И. Андров,
В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков;
“против” – няма; “въздържали се”
– няма;
РЕШЕНИЕ № 646
Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от
ЗМСМА, отпуска от собствения си
Бюджет 2018, §10-98 еднократна финансова помощ в размер от 300 (триста) лева на Георги Тодоров Богданов.
Гласували поименно: “за” – 13 –
инж. А. Димитров, А. Николова, Г.
Апостолова, В. Маринов, И. Андров,

ÂÚÐØÅÖ

БЛАГОДАРЯ ВИ, ГОСПОЖО,
ЗА БЛАГАТА УСМИВКА И
ХУБАВИТЕ ДУМИ!

Пътувах през красивото Искърско дефиле и изведнъж монотонното клатушкане на влака бе в
синхрон с мислите ми за малко
тъжните и малко весели моменти,
преживени през деня. И двете
чувства като че ли се надпреварваха кое от тях да вземе първото
място.
Изведнъж, една мила жена сякаш
ме събуди от този унес с благата си
усмивка и … с добрите пожелания. В този момент ме грабна хубавото чувство и на мига забравих
лошите мисли. Чак тогава погледнах през прозореца на влака и
видях как изгряващото слънце ог-

ряваше красивите снежни върхари
и стопяваше полека-лека замръзналата земя от нощния студ и мраз
– така, както тази непозната жена
от влака стопи тъгата в моята душа
и даде воля на радостта и хубавите
помисли.
Нека с усмивка и добра дума
посрещнем Новата 2019 година,
защото, дарявайки радост на другите не допускаме огорчения, закаляваме
нашия
дух
и
придобиваме доброжелателност и
любов към ближния. Нека направим душата си по-добра и истинска!
Лили ИВАНОВА

Размисли на етични теми

ЗАЩО ТРЯБВА ДА БЛАГОДАРИМ?

С наближаване на зимните
празници, съпроводени с пожелания и подаръци, възниква въпросът: защо е важно да казваме
„Благодаря!“.
Още като бяхме деца, нашите
родители настояваха да казваме
тази дума. Може би, защото тя
носи посланието, което е много
силно. Всеки път, когато я изричаме, ние осъзнаваме, че нещо
ни е дадено – подарък, думи,
дела. И то е важно в нашия
живот, и ни носи радост. Поня-

кога изпитваме благодарност за
нещо, но не я изразяваме, което е
голяма грешка.
Някои учени наричат благодарността „най-малката добродетел“, а неблагодарността –
„най-лошия порок“.
Нека и за най-малкото, достигнало до нас, да се научим да казваме „благодаря“, защото тази
дума е един от необходимите
елементи за културно човешко
общуване.
Райна СИМОВА

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

О Б Я В А

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
3540, гр.Вършец, бул."България" №10, тел.095 272 190

2012” желае на всички жители
на обшина Вършец здраве и благополучие през новата 2019 го-

дина и нека още по-силно да
подкрепят момчетата.
Георги НИКОЛОВ

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

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

ПРОТОКОЛ

продължава от 4 стр. >>>
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РЕШЕНИЕ № 647
Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от
ЗМСМА, отпуска от собствения си
Бюджет 201, § 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 300 (триста) лева на Пепа Николова
Балджиева.
Гласували поименно: “за” – 13 –
инж. А. Димитров, А. Николова, Г.
Апостолова, В. Маринов, И. Андров,
В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков;
“против” – няма; “въздържали се”
– няма;
РЕШЕНИЕ № 648
Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от
ЗМСМА, отпуска от собствения си
Бюджет 2018, § 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 300 (триста) лева на Димитър Георгиев
Тошинов.
Гласували поименно: “за” – 13 –
инж. А. Димитров, А. Николова, Г.
Апостолова, В. Маринов, И. Андров,
В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков;

№48

РЕШЕНИЕ№ 649
Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от
ЗМСМА, отпуска от собствения си
Бюджет 2018, § 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 300 (триста) лева на Мирослав Орлинов
Методиев
Гласували поименно: “за” – 13 –
инж. А. Димитров, А. Николова, Г.
Апостолова, В. Маринов, И. Андров,
В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков;
“против” – няма; “въздържали се”
– няма;

РЕШЕНИЕ № 650
Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от
ЗМСМА, отпуска от собствения си
Бюджет 2018, § 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 300 (триста) лева на Радослав Димитров
Янчев.
Гласували поименно: “за” – 13 –
инж. А. Димитров, А. Николова, Г.
Апостолова, В. Маринов, И. Андров,
В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков;
“против” – няма; “въздържали се”
– няма;

Със заповед № ОХ-909/
09.11.2018 г. на Министъра на
отбраната на Република България са обявени 78 (седемдесет
и осем) вакантни длъжности за
приемане на военна служба във
военни формирования от Военновъздушните сили на лица, завършили граждански средни или
висши училища в страната и в
чужбина.
Кандидатите за обявените вакантни длъжности да подадат
писмено заявление за участие в
конкурса, както следва:

Божуршце;
Краен срок за подаване на документи: 15.01.2019 г.

РЕШЕНИЕ № 651
Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА,
отпуска от собствения си Бюджет
2018, §10-98 еднократна финансова
помощ в размер от 300 (триста) лева
на Георги Каменов Иванов.
Гласували поименно: “за” – 13 –
инж. А. Димитров, А. Николова, Г.
Апостолова, В. Маринов, И. Андров,
В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов,
И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина,
Г. Иванов и С. Сълков; “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

ред, председателят на общински
съвет – Вършец закри заседанието в
14:45 ч.

1.3.За в.ф. 32040 - Крумово,
в.ф. 24900 - София, в.ф. 44510 София и в.ф. 28000 - Граф Игнатиево;
Краен срок за подаване на документи:18.01.2019 г.
1.4.За в.ф. 36150 - Стара Загора, в.ф. 26720 - Черноморец и
в.ф. 52860 - Кичево;
Краен срок за подаване на документи: 22.01.2019 г.

1.1. За в.ф. 42520 - Щръклево,
в.ф. 28540 - Труд, в.ф. 34820 - 1.5 За в.ф 26030 - Безмер;
Батак, в.ф. 44380 - Братово, Краен срок за подаване на дов.ф. 36510 - Полски градец, кументи: 01.03.2019 г.
в.ф. 54320 - Божурище и в.ф.
52090 - Долна Митрополия;
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
Краен срок за подаване на доВ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
кументи: 11.01.2019 г.
гр. Вършец, бул."България"
№ 10, ет. 2 (всеки вторник от
1.2.За в.ф. 34420 - Костин08.30 до 16.30 часа)
брод, в.ф. 32610 - Банкя, в.ф. ц. сл. Николай Филипов, тел.
36780 - Шабла и в.ф. 34630 - 095 272 190 и GSM 0889 661 054

Поради изчерпване на дневния

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец
ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ

Орган на Общински съвет Вършец

ИЗДАТЕЛ: Община Вършец
e-mail: admin_varshetz@mail.bg
тел.: 095 272 222 , факс: 095 272 323
Главен редактор: Евелина Георгиева
Редакционна колегия: Юлия Антонова
Печат: „ЛГ график“ ООД - Враца
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