
На 5 октомври в заседателната зала на
Община Вършец се проведе среща на
кмета на община Вършец инж. Иван
Лазаров и служители от Общинска ад-
министрация - Вършец със заинтере-
совани лица, във връзка с напредъка на
Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жи-
лищни сгради.

В хода на информационната кампания
бяха разяснени условията за канди-
датстване, критериите за допустимост
на сградите, необходимите документи
и други въпроси, свързани с напредъка
на програмата и възможността на мно-
гофамилни жилищни сгради на терито-
рията на общината да кандидатстват за
финансиране по нея.

На срещата стана ясно, че с ПМС №
23/04.02.2016 г. са допълнени Методи-
ческите указания към Национална
програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради, при-
ети с ПМС18/02.02.2015 г. , относно
критериите за допустимост на сградите
по програмата.

В обхвата на програмата от 01.01.2016
г. допустими за финансиране ще бъдат
вече и:

– многофамилни жилищни сгради,

строени по индустриален способ: ед-
ропанелно жилищно строителство; па-
кетно-повдигани плочи; едроплощен
кофраж; пълзящ кофраж и разновид-
ностите им – на три или повече етажа
от минимум 6 самостоятелни обекта с
жилищно предназначение до 36 само-
стоятелни обекта с жилищно предназ-
начение;

– многофамилни жилищни сгради
(масивни сгради), проектирани преди
26.04.1999 г. на три или повече етажа,
с 6 или повече самостоятелни обекта с
жилищно предназначение.

С предимство ще се ползват най-ста-
рите и големи панелни сгради, сгради с
доказани сериозни конструктивни про-
блеми, застрашаващи живота на живу-
щите в тях.

При оценката на подадените заявле-
ния през 2016 г., общините ще третират
с приоритет многофамилните жи-
лищни сгради, строени по индустри-
ален способ, като предимство ще се
дава първо на сградите с над 36 само-
стоятелни жилища, а след това на тези
под 36 самостоятелни обекта, строени
по индустриален способ.

Предвидено е, че изпълнението на
дейности по сградите, които ще бъдат

одобрени и ще имат подадени искания
към Българска банка за развитие за
сключване на договори за целево фи-
нансиране през 2016 г. може да започне
едва през 2017 г., след като са сключени
договорите за целево финансиране и
след като бъдат приключени дейнос-
тите по всички сгради със сключени
договори за целево финансиране през
2015 г., и при наличен финансов ресурс
по програмата.

За участие в програмата е необходимо
да се учреди и регистрира сдружение

на собствениците по реда на Закона за
управление на етажната собственост
(ЗУЕС) от собствениците, притежа-
ващи не по-малко от 67% собственост
на идеални части от общите части в
сградата.

Сдруженията на собствениците ще се
създават единствено и само за целите
на получаване на безвъзмездната фи-
нансова помощ по програмата.

Трябва да има 100% съгласие на
собствениците, за да се обнови самата
сграда и да се изпълнят необходимите

дейности по нея, и да се осигури дос-
тъп до всички жилища. Ако няма съг-
ласие на всички собственици, няма да
може да се изпълни самото обновяване
на сградата.

За всяка сграда общината чрез из-
брани външни изпълнители:

- изготвя техническо обследване и
технически паспорт;
- извършва обследване за енергийна
ефективност;
- разработва технически/работен
проект;
- извършва оценка за съответствие
на инвестиционния проект;
- издава разрешение за строеж;
- изпълнява СМР;
- осъществява авторски надзор;
- упражнява строителен надзор;
- упражнява инвеститорски кон-
трол.

Сградите с одобрени заявления за
кандидатстване ще получат 100% без-
възмездна финансова помощ.

На заинтересованите лица бяха разда-
дени комплекти от документи, необхо-
дими за първия етап от
кандидатстването по Националната
програма.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Надежда Иванова е родена на 20.ХІ.
1926 г. в с. Долно Озирово.

Завършва Държавното стопанско учи-
лище във Враца през 1943 г.

След стажуването при майстор-ши-
вачката Мария Ангелова (Мара шивач-
ката) и явяване на изпит пред Областна
стопанска камара Враца, през юли 1945
г. Надежда получава майсторско сви-
детелство с квалификация «Майстор-
крояч на женски дрехи». От тогава, та и
до днес, продължава да работи като та-
кава. Все още познати, приятели и съ-
седи й носят за поправка дрехи.

От 1947 г. до 1960 г. обучава в рабо-
тилницата си чирачки от съседните
села Д. Озирово и Стояново, които в
последствие се реализират като ши-

вачки.
По програма на ОФ за «Повишаване

битовата култура на селската жена» ръ-
ководи курсове по шев и кройка в Д.
Озирово, Д.Б. Речка, Бързия и Ягодово.
Голяма част от обучаващите се жени
стават кадри на разкритите шивашки
цехове на завод «Христо Михайлов» в
селата от общината.

От 1960 г. живее във Вършец. Работи
във «Фъкана бродерия» и ТПК «Тодо-
рини кукли» като крояч и отговорник
на цеха.

До пенсионирането си през 1981 г. е
окачествител (ОТКК) на готовата про-
дукция в шивашкия цех на завод
«Христо Михайлов» във Вършец.

И до днес е запазила уникалното си
зрение, въпреки многото дни и нощи,
преминали в шев и кройка – не ползва
очила, чете вестници, шие на машината
и дори си вдява конците в иглата без
тяхна помощ.

Освен шиенето, любимо занимание й
е работата в двете зеленчукови гра-
динки, за които сама се грижи. Всички
съседи й се възхищават.

В момента мечтата на баба Надка е да
събере снимков материал на всички
булченски и абитуриентски рокли,

които е ушила през живота си и да екс-
понира документална изложба в пен-
сионерския клуб.

Според Надежда дълголетието й се
дължи на гените – тя самата е наслед-
ница на дълголетници, дядо й, баща й,
майка й са доживели до преклонна въз-
раст. Не спазва определени диети и не
се лишава от определени храни – храни
се преди всичко с продукти собствено
производство, но най-обича плодове,
откъснати от домашната градина –
ябълки, круши, грозде, а суров лук яде
целогодишно още от малка – и стар, и
пресен, хапва го дори на закуска. Ле-
кари й казват, че вероятно доброто й
здравословно състояние и дълголе-
тието й се дължат и на природния „ан-
тибиотик“, съдържащ се в лука и
неговите лечебни свойства.

Надежда Иванова има 2 сина, 3 внуци
и 3 правнуци. Вече 32 години е вдовица.

Най-много се гордее с това, че най-го-
лемият й внук, който работи като архи-
тект в Австралия, е директор на
местното неделно българско училище в
гр. Перхт и допринася за съхраняване
на българския език, култура и дух в
тази далечна страна.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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До края на месец април 2017 г. 130
нуждаещи се лица от община Вършец,
класирани по критерии за включване в
социалната услуга, ще получават без-
платно топъл обяд, включващ супа, ос-
новно ястие и хляб. Дневният оклад е
2,30 лв. на човек. Средствата са осигу-
рени по Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпома-
гане, съфинансирана от Фонда за евро-
пейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) в
България за периода 2014-2020 г.

Основната цел на проекта е свързана
с намаляване на броя на живеещите в

бедност лица, чрез подпомагането им
с храни, с оглед преодоляване на ос-
новно материално лишение.

Целеви групи са:
• Лица и семейства на месечно под-

помагане по реда и условията на чл. 9
от ППЗСП;

• Лица с доказана липса на доходи и
близки, които да се грижат за тях, ус-
тановено от съответната дирекция „Со-
циално подпомагане";

• Самотно живеещи лица и семей-
ства, получаващи минимални пенсии -
за осигурителен стаж и възраст; за ин-
валидност; наследствени пенсии; пен-

сии, несвързани с трудова дейност;
• Скитащи и бездомни деца и лица;
• Лица от уязвими групи - граждани

на трети страни, по смисъла на § 1.,
т.17 от Допълнителни разпоредби от
Закона за убежището и бежанците.

Евелина ГЕОРГИЕВА
Този документ е създаден по Договор за

директно предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ № BG05FMOP001-3.002-
0099-С01 „Осигуряване на топъл обяд в
община Вършец“ Проектът се осъществява
по Оперативна програма за храни и/или ос-
новно материално подпомагане Фонд за ев-
ропейско подпомагане на най- нуждаещите
се лица

130 ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ОБЩИНАТА ЩЕ ПОЛУЧАВАТ БЕЗПЛАТЕН
ОБЯД ПО ОПЕРАЦИЯ "ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД - 2016"

ЧЕСТИТА 90-ГОДИШНИНА НА НАДЕЖДА ИВАНОВА – ШИВАЧКАТА
В град Вършец и и в две от селата на

общината – с. Долно Озирово и с. Спан-
чевци се проведоха обществени обсъж-
дания на частичния Областен план за
развитие на горските територии за тери-
торията на общините Вършец и Берко-
вица. Обсъжданията се организират от
WWF България (независима световна
природозащитна организация), Изпъл-
нителна агенция по горите и Регионална
дирекция на горите –Берковица, в рам-
ките на проект за интеграцията на еко-
системните услуги и биоразнообразието
в горските политики и в горското зако-
нодателство.

За целта по проекта, в момента се раз-
работва експериментален Областен
план за развитие на горските територии,
като от 2017 г. ще започне и поетапно из-
работване на такива планове за цялата
страна. Плановете са нов елемент в сис-
темата на управление на горите от при-
етата през октомври 2015 г. наредба
№18 за инвентаризация и планиране в
горите.

През 2017 г. предстои финализира-
нето, обсъждането и приемането на още
една наредба, имаща отношение към
Областните планове – за определяне на
обезщетенията за възмездни, общест-
вени, екосистемни ползи. Тази наредба е
ключова по отношение на увеличава-
нето и разнообразяването на приходите
от управлението на горите, които на този

етап са основно от дърводобив. Това ще
позволи, от една страна увеличаването
на приходите на горските стопани и пол-
зватели, и от друга – намаляване на ин-
тензивността на сечта в определени
територии, на база на желанията на
собственици и ползватели на гори.

„Именно затова заложените общест-
вени обсъждания при изготвянето и пла-
нирането на Областните планове са
важен елемент за управлението на гор-
ския фонд - на практика планирането ще
бъде механизъм за допитване на всички
заинтересовани страни, как и по какъв
начин да бъдат стопанисвани горите“,
каза Георги Стефанов от WWF Бълга-
рия, ръководител на проекта.

В Областните планове ще бъдат вклю-
чени и горските екосистемни услуги, и
опазването на биоразнообразието. Така
проектът ще послужи като основа за
тестване на национално законодател-
ство за плащанията за горски екосис-
темни услуги.

Обществените обсъждания са част от
проекта „Разработване и моделно при-
лагане на секторни политики, насочени
към екосистемните услуги PoliciES“,
който се финансира в рамките на Про-
грами BG02 и BG03 в България по Фи-
нансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014
г.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА
ЧАСТИЧНИЯ ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА

РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

РАЗШИРЯВА СЕ ОБХВАТЪТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Договор „Осигуряване на топъл обяд в община Вършец“
BG05FMOP001-3.002-0099-С01

18-годишната Надежда
като стажант-шивачка



Пенсионерски клуб „Козница“ – гр.
Вършец организира двудневна екскур-
зия до селищата, влизащи в ІV-ти рево-
люционен окръг при подготовката на
Априлското въстание и дали най-много
жертви при потушаването му. Посве-
тихме я на 140-годишнината от избух-
ването на въстанието.

Копривщица бе първото селище,
което посетихме. Малък град, разполо-
жен в Същинска Средна гора по поре-
чието на река Тополница, превърнат в
архитектурен и исторически паметник
на възрожденска България - с тесните
калдъръмени улици и къщите с надве-
сените над тях чардаци, с музеите и па-
метниците, увековечили приноса на
неговите жители за избухване на въста-
нието. Тук на 20 април 1876 г. с камба-
нен звън е обявено началото на
Априлското въстание, тук на Калъчевия
мост, наричан сега Първа пушка, е пук-
нала първата пушка и е убит първия
турчин, а Тодор Каблешков написва
кървавото писмо, за да извести коми-
тета в Панагюрище за случващото се в
Копривщица. Тук са родени и много
българи, дали живота си за свободата
на Родината – Тодор Каблешков и Гео-
рги Бенковски, организатори и участ-
ници в Априлското въстание, Любен
Каравелов – поет, писател и револю-
ционер, Петко Каравелов – деен об-
щественик и политик, Димчо
Дебелянов – поет, написал най-нежните
стихове в Българската литература и за-
гинал преди 100 години на фронта в І-
та световна война, Найден Геров,
Йоаким Груев и др. Разгледахме къ-
щата-музей на Димчо Дебелянов, в
която през цялото време звучаха негови
стихове, къщата-музей на Тодор Каб-
лешков и Лютовата къща на търговеца
Петко Лютов. Поклонихме се и подне-
сохме цветя на гробовете на Димчо Де-
белянов и Тодор Каблешков, минахме
по моста Първа пушка, видяхме и кост-
ницата, в която са събрани костите на
загиналите в Априлското въстание ко-
привщенци.

Ето ни и в Панагюрище, превърнато в
център на ІV-ти революционен окръг.
Тук посетихме къщата-музей на Райна

княгиня, ушила по молба на Георги
Бенковски знамето на Априлското въс-
тание, копие от което, ушито от самата
нея, се пази в този музей. На него е из-
образен лъв и надпис „Свобода или
смърт“, извезани със сърма, а в долния
край има две букви „П“ и „О“, което оз-
начава за Панагюрски окръг. Подне-
сохме цветя пред паметника на Райна в
двора на къщата. А в историческия
музей на града разгледахме панагюр-
ското златно съкровище.

Нощувахме в бивша почивна станция
на Министерството на образованието,
високо в балкана над село Марково,
близо до Пловдив. Прекарахме една
прекрасна вечер с музика, песни и
танци.

Вторият ден започнахме с посещение
на Бачковския манастир. Разгледахме
музея на манастира, в който се съхра-
няват забележителни произведения на
приложното изкуство - великолепна
църковна утвар, обковки на ръкописни
книги, одежди за дякони, везани със
сърма предмети и др. Разгледахме една
от трите манастирки църкви – Света Бо-
городица. В нея е запазен един от най-
старите дърворезбовани иконостаси от
началото на ХVІІ век. Поклонихме се
пред чудотворната Богородична икона
със сребърен обков от 1311 г. В мо-
мента църквата е в реставрация и сте-
нописите й блясват с цялата си красота.

Преминахме през Перущица, видяхме
църквата, в която Спас Гинов, Кочо
Честименски, Иван Хаджитлиев и още

23 перущенци жертват жените и децата
си, а после и себе си , за да не бъдат
роби и да не бъдат потурчени.

Последната спирка от екскурзията ни
бе Батак, чието име се свързва с тра-
гичните събития, случили се тук по
време на и след Априлското въстание.
Тук при потушаването на въстанието се
извършва масово клане на българи, из-
вестно като Баташко клане. Част от на-
селението се укрива в църквата „Света
Неделя“, предимно старци, жени и
деца, останали обсадени там с дни. По-
ложението станало трагично, нямало
вода, което наложило жените с голи
ръце да копаят в земята, за да намерят
вода за децата си. Изкопаното се вижда
и днес. След завземането на храма били
изклани около 2000 души. А общо от
селото са убити над 5000 човека. Цър-
квата е останала непокътната до днес и
е превърната в музей, в който се пазят
дръвника, костите на героите, следите
от ятаганите и куршумите, за да напом-
нят за онези страшни и величави дни.
Тя се е превърнала в символ на борбите
за национална свобода и има огромна
историческа мисия – да възпитава бъл-
гарското национално самосъзнание и
национален дух. Положихме цветя пред
паметника, посветен на загиналите от
баташкото клане.

Поклон пред паметта на героите от
Априлското въстание!

Завърнахме се удовлетворени от
всичко, което видяхме.

Василка ДАМЯНОВА

ПОКЛОНИХМЕ СЕ ПРЕД АПРИЛЦИ
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15 октомври 2016 г. – топъл слънчев
ден, с прекрасни есенни багри оцве-
тен. Ръководството на Пенсионерски
клуб «Чинарите» - гр. Вършец орга-
низира екскурзия до Клуба на пен-
сионера в гр. Димитровград, Сърбия.
Пътуването ни беше в синхрон с вре-
мето и мина в песни, закачки, смехо-
рии.

За посрещането ни каквото и да
кажем, думите ще са малко, за да се
опише тази мила, вълнуваща другар-
ска среща между българи и сърби. Тя
ще остане незабравима и за двата
клуба.

В творческа атмосфера, без езикова
бариера, обменихме опит и добри
практики, полезни и за двата клуба. А
секретарката им Божана – мила, сър-
дечна, усмихната, пожела да ни при-
дружи до гр. Пирот, за ди покаже
забележителностите на града и да ни
разкаже за тях.

Посетихме Погановския манастир,
строен през ХІІІ век, изографисан с
природни материали, намиращ се
сред прекрасна природа и скални об-
разувания, и девствена гора.

А в местния ресторант «Стара пла-
нина» хапнахме от прочутата сръбска
плескавица – вкусен и апетитен спе-

циалитет.
Приятелите от Димитровград поже-

лаха да си гостуваме и занапред, и да
продължим дружбата между клубо-
вете ни. Изпратиха ни сърдечно,
мило, като стари познати. Пожелахме
си да сме здрави, бодри и през 2017 г.
да ни гостуват на свой ред във Вър-
шец.

С приятели е весело на този свят,
с приятели, с приятели си най-

богат!
Калина АЛЕКСИЕВА

СРЕЩА МЕЖДУ ПРИЯТЕЛИ

На 10 юни тази година, в семей-
ството на Ралица и Анатоли Първа-
нови от Вършец се родиха
дългоочакваните рожби – на бял
свят се появиха три прекрасни мо-
миченца. Малките принцеси носят
красивите и благозвучни имена
Анастасия, Антоанета и Алексан-
дра. Радват им се и се гордеят с тях
не само съседите от квартала, жи-
веещи на ул. „Стефан Караджа“ и
около пазара. За всички жители и
гости на курортния ни град, глед-

ката на тройната бебешка количка с
трите спящи бебенца в нея предиз-
виква умиление и радост.

Ние, хората от квартала и при-
ятели на сем. Първанови, поздравя-
ваме от сърце семейството за този
скъпоценен дар на съдбата, а на
малките тризначки желаем щаст-
ливо детство и много сбъднати
мечти!

Да са живи и здрави, и да радват
мама и татко!

Георги НАЙДЕНОВ

ВЪРШЕЦ ВЕЧЕ СИ ИМА ТРИЗНАЧКИ

Набира кандидати за приемане на
военна служба на лица завършили
граждански, средни или висши учи-
лища след провеждане на конкурс,
във военни формирования на Сухо-
пътни войски, както следва:

1.1 За гарнизон Плевен –44 (чети-
ридесет и четири) вакантни длъж-
ности;

1.2 За гарнизон Асеновград – 35
(тридесет и пет) вакантни длъж-
ности;

1.3 За гарнизон Пловдив – 60
(шестдесет) вакантни длъжности;

1.4 За в.ф. 24620 – Свобода – 25
(двадесет и пет) вакантни длъж-
ности;

1.5 За в.ф. 26400 – Благоевград – 26
(двадесет и шест) вакантни длъж-
ности;

1.6 За гарнизон Стара Загора,
Ямбол и Хасково – 103 (сто и три)
вакантни длъжности;

1.7 За гарнизон Шумен – 15 (пет-
надесет) вакантни длъжности;

1.8 За в.ф. 28610 – София – 15 (пет-
надесет) вакантни длъжности;

1.9 За в.ф. 42600 – Мусачево – 30
(тридесет) вакантни длъжности.

Вакантните длъжности ще се за-
емат след провеждане на конкурс,
като информация за изискванията
към кандидатите, набора от доку-
менти, условията и реда за канди-
датстване можете да получите на
адрес:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕ-
НЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪР-

ШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10 (
ет. 2, всеки вторник от 08.30 до

16.30 часа)
Емил Иванов, тел. (09527) 21 90 и

GSM 0898 740 104

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

3540, гр.Вършец, бул."България" №10, тел.(09527) 21-90

Вълшебното чудо се случва за първи път в историята на града

Емил Филипов от с. Г. Озирово е от-
даден на краезнанието от далечната
1969 г. Преди няколко години излезе
първата му документална книга за ис-
торията на неговото родно село Горно
Озирово, община Вършец.

Сега, в съавторство с дъщеря си Би-
серка Филипова, занимаваща се с кра-
езнание от 2004 г., той е събрал снимков
и документален материал за всички па-
метници и паметни плочи на терито-
рията на община Вършец, издигнати в
чест на забележителни събития и лич-
ности, и незабравими борци-герои.

Книгата-албум е посветена на 100-го-
дишнината от Сръбско-българската
война от 1885 г.; 100 години от Балкан-
ската война от 1912 г.; 100 години от
Междусъюзническата война от 1913 г.;
100 години от Първата световна война
1914-1918 г. и 70 години от Победата
над хитлерофашискта Германия.

Целта на авторите на книгата е да за-

познаят читателите с фактите, свързани
с историята на паметниците на призна-
телност и да ги покажат визуално в
снимков материал.

Според Емил Филипов, поводът, който
го подтиква към тази изследователска
работа, е привързаността и любовта му
към родния край. Той си поставя неле-
ката задача да издири, събере, подреди и
поднесе по достъпен начин материа-
лите, отнасящи се по тази тема.

„С напредването на годините човек
все по-често се връща към корените си.
И аз все повече чувствах отговорността
си към идните поколения от община
Вършец, да научат те повече за неговата
история, защото с годините спомените
избледняват, остава само написаното.
Написах тази книга заради хората и за
да задоволя поне малко онази душевна
потребност – да знаят своето минало“,
споделя авторът.

„Майсторите-каменоделци изграж-
дали предимно обелиски с пирамидална
форма, постигната чрез надграждане на
няколко плочи за основа, над които ре-
дели призми и пресечени пирамиди.
Най-често на върха бил поставян рав-
нобедрен кръст, но има случаи, когато
християнският символ изобщо липсва.
Върху отделни елементи на паметни-
ците били изсичани военни символи
(кръстосани пушка и сабя, кръстосани
саби, траурно привързано знаме, оръ-
дия, снаряди, венци и неизменно – ор-
дена за храброст). Майсторите на
паметници и паметни плочи заимствали
един от друг релефните изображения и

до известна степен – формата. И въ-
преки всичко, два еднакви паметника не
се срещат, което свидетелства за непре-
къснат творчески процес. Не рядко в ре-
лефните изображения на паметника,
наред с имената на загиналите, са изпи-
сани и имената на дарителите, архи-
текта, инициативния комитет за тяхното
изграждане и кмета, по чието време са
издигнати“, разказва краеведът Фили-
пов.

Настоящият албум е първи опит за
систематизирано представяне на памет-
ниците на признателността във Вър-
шечка община. Главните усилия на
Емил Филипов и Бисерка Филипова са
насочени към изясняването на тяхната
история, тематичната им принадлеж-
ност и към авторизирането им. За някои
от паметниците систематизирането е
осъществено не по тематичен признак,
а по селищната им принадлежност.

В книгата са поместени и списъци на
всички загинали във войните на Бълга-
рия от Вършец и селата от общината.
Авторите признават, че поради липса на
документи и разрушени паметници, в
албума навярно ще има известни не-
пълноти.

Да се надяваме, че бъдещите изслед-
ователи ще имат късмета да попаднат на
документален и снимков материал,
който ще хвърли нова светлина в исто-
рическото развитие на община Вършец
и ще продължат родолюбивото дело на
краеведите Емил Филипов и Бисерка
Филипова.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СЪБРАХА В КНИГА ПРИЗНАТЕЛНОСТТА
КЪМ ДЕЛОТО НА ПРЕДЦИТЕ

Излезе най-новата книга на краеведите Емил Филипов и Бисерка Фи-
липова, озаглавена „Паметници на признателност в община Вършец“

ОО ББ ЯЯ ВВ АА
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л  № 21
Днес, 26.10.2016 г. (сряда) от 15:00 ч., на основа-

ние чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Пра-
вилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието 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 общин-
ски съветника.

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

На заседанието присъстваха още: инж.И.Лазаров
– кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет
на община Вършец, К. Тачева-директор дирекция
„ОА“, А.Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Гео-
ргиева-гл. експерт „Информационно обслужване“, А.
Петров- кмет с. Долно Озирово, Архангел Петров –
кмет с.Г.Озирово, Б. Василев – кметски наместник с.
Г.Б.речка, В.Милчев – с.Д.Б.речка, М.Димитрова –
кмет с.Драганица, Е.Истатков – технически сътруд-
ник кв.Заножене 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 допъл-
нения в дневния ред:

1. Включване на докладна записка с
Вх.№517/25.10.2016 г. под № 8 в дневния ред.

2. Включване на докладна записка с
Вх.№515/25.10.2016 г. под № 9 в дневния ред.

Общият брой точки в дневния ред стават 10.
Гласували: “за”- 12; “против” – 1; “въздържали

се” – няма.

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

записка Вх.№497/17.10.2016 г. относно актуализи-
ране на „Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собственост на
община Вършец за 2016г.“

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх.№ 499/18.10.2016г. относно писма вх.
№ 3300-1025/30.09.2016 г. и вх. № 3300-1091 от
17.10.2016 г., от община Враца с искане за учредя-
ване право на прокарване и сервитутно право по реда
на чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на терито-
рията върху 31 бр. недвижими имота, собственост на
община Вършец, както и за учредяване право на
строеж върху 20 бр. части от имоти, върху които ще
се изграждат шахти по трасето на водопровода за
подмяна на съществуващите азбестоциментови
тръби по проект: „Интегриран проект за воден цикъл
на гр. Враца“, „Рехабилитация на стоманен и рекон-
струкция на съществуващия захранващ азбестоци-
ментов водопровод от язовир „Стреченска бара“ до
гр. Враца“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладни
записки с Вх.№ 483-487/10.10.2016 г. и Вх.№
498/18.10.2016 г. за предоставяне на имоти по реда
на чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с &27, ал.2 от
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх.496/14.10.2016 г. относно провеждане
на публичен търг с явно наддаване за продажба на
12 бр. недвижими имота - частна общинска собстве-
ност на община Вършец в изпълнение на „Годиш-
ната програма за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост за 2016г.“ на община Вър-
шец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх.495/14.10.2016 г. относно вземане на ре-
шение по реда на чл.6, ал.1 от Закона за общинската
собственост за обявяване от публична в частна об-
щинска собственост на сградите и терените на за-
критите училища в с.Долно Озирово и с.Горно
Озирово, община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна

записка Вх.№ 488/11.10.2016 г. относно определяне
на дейността на Център за подкрепа за личностно
развитие – Общински детски комплекс – гр.Вършец

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх.№510/19.010.2016 г.относно молби за фи-
нансова помощ.

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по
АОНУОРСГПБК

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх.№517/25.010.2016 г.относно представи-
телство в Общото събрание на съдружниците във
„Вършец- Негован“ ООД и постъпила покана за
свикване на Общо събрание на съдружниците във
„Вършец- Негован“ ООД на 01.11.2016г. от 11:00
часа, на адреса на дружеството в гр.Вършец,
бул.“България“ № 1, вх.1, ет.5.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – Председа-
тел на общински съвет Вършец

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх.№515/25.010.2016 г.относно представи-
телство в Областния съвет за намаляване риска от
бедствия.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – Председа-
тел на общински съвет Вършец

10. Изказвания, питания, становища и предложе-
ния на гражданите.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за органи-
зацията и дейността на общински съвет – Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с общин-
ската администрация за мандата 2015 – 2019 г., днев-
ния ред бе приет:

Гласували: “за”- 12; “против” – 1; “въздържали
се” – 0.

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ №315
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от За-
кона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2016 г., в частта раздел III. Описание на недвижи-
мите имотите, които общината има намерение да
предложи за предоставяне под наем и за продажба
през 2016 г. точка 2.5. Продажба на имоти общинска
собственост през 2016 г., подточка 2.5.1 Имоти за
продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез про-
веждане на публичен търг или публично оповестен
конкурс, като в тази подточка се включват следните
имоти:

В частта „Имоти в регулация – сгради и парцели“
се включват:

- Поземлен имот с идентификатор 12961.423.557
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и три точка петстотин
петдесет и седем/ 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, площ на
имота: 545 кв.м. /петстотин четиридесет и пет кв.м./,
трайно предназначение на територията: урбанизи-
рана, начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 m), номер на предходен план: квартал 177,
парцел ІV. Акт за частна общинска собственост №
656/10.10.2016 г.

- Поземлен имот с идентификатор 12961.423.551
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и три точка петстотин
петдесет и едно/ 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, площ на
имота: 522 кв.м. /петстотин двадесет и два кв.м./,
трайно предназначение на територията: урбанизи-
рана, начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 m), номер на предходен план: квартал 177,
парцел V. Акт за частна общинска собственост №
657/10.10.2016 г.

- Поземлен имот с идентификатор 12961.423.552
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и три точка петстотин
петдесет и две/ 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: 721 кв.м. /седемстотин двадесет и един кв.м./,
трайно предназначение на територията: урбанизи-
рана, начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 m), номер на предходен план: квартал 177,
парцел VІ. Акт за частна общинска собственост №
658/10.10.2016 г.

- Поземлен имот с идентификатор 12961.423.553
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно

точка четиристотин двадесет и три точка петстотин
петдесет и три/ 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: 682 кв.м. /шестстотин осемдесет и два кв.м./,
трайно предназначение на територията: урбанизи-
рана, начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 m), номер на предходен план: квартал 177,
парцел VІІ. Акт за частна общинска собственост №
659/10.10.2016 г.

- Поземлен имот с идентификатор 12961.423.554
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и три точка петстотин
петдесет и четири/ 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, площ на
имота: 490 кв.м. /четиристотин и деветдесет кв.м./,
трайно предназначение на територията: урбанизи-
рана, начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 m), номер на предходен план: квартал 177,
парцел І. Акт за частна общинска собственост №
660/10.10.2016 г.

- Поземлен имот с идентификатор 12961.423.555
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и три точка петстотин
петдесет и пет/ 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: 490 кв.м. /четиристотин и деветдесет кв.м./,
трайно предназначение на територията: урбанизи-
рана, начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 m), номер на предходен план: квартал 177,
парцел ІІ. Акт за частна общинска собственост №
661/10.10.2016 г.

- 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 кадаст-
ралните 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.

В частта „Земеделска земя“:
- Поземлен имот с идентификатор 12961.426.18

(дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и шест точка осемнад-
есет) 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 – Мон-
тана, адрес на поземления имот: гр. Вършец,
местност „Милкина ливада“, площ - 474 кв.м. /чети-
ристотин седемдесет и четири кв.м./, трайно пред-
назначение на територията – земеделска, начин на
трайно ползване - зеленчукова градина, номер по
предходен план - 12961.420.18, категория на земята -
седма.Акт за частна общинска собственост №
589/15.06.2016 г.

2. Промяната на „Годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2016 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 2016 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 2016 г.”.

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров,
Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова,
И.Цветанов, С.Сълков “против” – 3 - А.Коцина,
Г.Иванов, Г.Найденов;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №316
Общински съвет – Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.23 отлага за предпоследна точка - девет от
дневния ред разглеждането на Докладна записка с
Вх.№499/18.10.2016 г.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров,
Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова,
И.Цветанов, А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и
С.Сълков “против” – няма;“въздържали се” –
няма;
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ПРОТОКОЛ №20
Днес, 19.10.2016 г. (сряда) от 17:00 ч., на осно-

вание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.2 от
Правилника за организация и дейността на Об-
щински съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администра-
ция за мандата 2015-2019 г. се проведе заседание
на Общински съвет - Вършец, в заседателната
зала на Общинска администрация Вършец. 

Заседанието започва с 11 положили клетва об-
щински съветници. Отсъстват: С.Сълков, Г.Ива-
нов;

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

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Ла-
заров – кмет на община Вършец, инж. агр. Д. То-
дорова-секретар на община Вършец Е.
Георгиева-гл. експерт „Информационно обслуж-
ване“.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
1. Разглеждане и вземане на решение по Док-

ладна записка с Вх.№ 501/18.10.2016 г. относно
освобождаване на д-р Светлозар Борисов Лука-
нов от длъжността временно изпълняващ длъж-
ността Управител на „Медицински център –
Вършец“ ЕООД и вземане на решение за опред-
еляне на нов временно изпълняващ длъжността
Управител на „Медицински център – Вършец“
ЕООД.

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

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за орга-
низацията и дейността на Общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация за мандата 2015 –
2019 г., дневния ред бе приет с: 11 гласа
“за”,“против” – няма; “въздържали се” –
няма.

Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения: 

РЕШЕНИЕ № 313
Общински съвет - Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 9 , от ЗМСМА и чл. 137 ал. 1, т. 5 и чл.
147 от Търговския закон реши:

1. Прекратява договора за възлагане на управ-
ление на “ Медицински център – Вършец” ЕООД
и  освобождава от отговорност г-н Светозар Бо-
рисов Луканов - временно изпълняващ длъж-
ността Управител на „Медицински център –
Вършец“ ЕООД.

2. Възлага на кмета на община Вършец да пре-
крати договора за възлагане управлението на
“Медицински център - Вършец” ЕООД с г-н Све-
тозар Борисов Луканов, считано от датата на при-
емане на настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов,
И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Хрис-
тов, И. Цветанов, А.Коцина, Г. Найденов “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 314
Общински съвет - Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 9 , от ЗМСМА и чл. 137 ал. 1, т. 5 и чл.
147 от Търговския закон реши:

1. Утвърждава за временно изпълняващ длъж-
ността Управление на “ Медицински център –
Вършец” ЕООД  - д-р Веселин Петков Петков с
адрес гр.Враца, ул. „Химик“ №16, ап.5.

2. Задължава кмета на община Вършец да
сключи договор за възлагане управлението на “
Медицински център – Вършец” ЕООД  с д-р Ве-
селин Петков Петков с адрес гр.Враца,
ул.„Химик“ №16, ап.5 със срок до провеждане на
конкурс за избор на нов Управител на “ Меди-
цински център – Вършец” ЕООД .

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов,
И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Хрис-
тов, И. Цветанов, А.Коцина, Г. Найденов “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред, предсе-
дателят на общински съвет – Вършец закри
заседанието в 17:15 ч.

инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет - Вършец 
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РЕШЕНИЕ №317
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 предоста-
вяне на наследниците на Анастас Йорданов Нис-
торов, следния имот:

1.1 Ливада с идентификатор 020046, ЕКАТТЕ
16866, с площ от 0.799 дка, находяща се в
местността “Радова поляна“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище с. Горно
Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01528/05.08.2016 г.

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

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

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

РЕШЕНИЕ №318
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 предоста-
вяне на наследниците на Георги Петров Кръстя-
нин, следните имоти:

1.1 Ливада с идентификатор 020047, ЕКАТТЕ
16866, с площ от 0.300 дка, находяща се в
местността “Радова поляна“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище с. Горно
Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01529/05.08.2016 г.

1.2 Ливада с идентификатор 024070, ЕКАТТЕ
16866, с площ от 0.700 дка, находяща се в
местността “Осеновска кукла“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище с. Горно
Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01538/06.08.2016 г.

1.3 Ливада с идентификатор 024145, ЕКАТТЕ
16866, с площ от 0.504 дка, находяща се в
местността “Осеновска кукла“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище с. Горно
Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01539/06.08.2016 г.

1.4 Ливада с идентификатор 020050, ЕКАТТЕ
16866, с площ от 0.500 дка, находяща се в
местността “Радова поляна“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище с. Горно
Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01541/22.08.2016 г.

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

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

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

РЕШЕНИЕ №319
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 предоста-
вяне на наследниците на Анто Неголов Антов,
следният имот:

1.1 Ливада с идентификатор 049208, ЕКАТТЕ
68179, с площ от 2.076 дка, находяща се в
местността “КОЙЛО“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище с. Спанчевци, съг-
ласно скица – проект № Ф02066/22.08.2016 г.

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

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров,

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

РЕШЕНИЕ №320
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 предоста-
вяне на наследниците на Вида Йорданова Атана-
сова, следния имот:

1.1 Ливада с идентификатор 041027, ЕКАТТЕ
68179, с площ от 4.000 дка, находяща се в
местността “Редикина ливада“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище с. Спан-
чевци, съгласно скица – проект №
Ф02064/22.08.2016 г.

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

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

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

РЕШЕНИЕ №321
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 предоста-
вяне на наследниците на Ангел Куманов Атанасов,
следния имот:

1.1 Ливада с идентификатор 042142, ЕКАТТЕ
68179, с площ от 2.000 дка, находяща се в
местността “Друмо“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище с. Спанчевци, съг-
ласно скица – проект № Ф02065/22.08.2016 г.

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

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

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

РЕШЕНИЕ №322
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 предоста-
вяне на наследниците на Георги Георгиев Мале-
нин /Николов/, следния имот:

1. 1.Ливада с идентификатор 015190, ЕКАТТЕ
16119, с площ от 6.300 дка, находяща се в
местността “Бранището“ – земи от Общин-
ския поземлен фонд, землище с. Горна Бела
Речка, съгласно скица – проект №
Ф00368/06.10.2016 г.

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

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

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

РЕШЕНИЕ №323
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за об-
щинската собственост /ЗОС/ във връзка с чл. 36, ал.
1 и ал. 2 от „Наредбата за реда на придобиване, уп-
равление и разпореждане с общинска собственост
/НРПУРОС/ на община Вършец“ и чл. 4, ал. 1 и чл.
6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за про-
веждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на об-

щина Вършец“, взема решение за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за продажба на
следните недвижими имоти частна общинска собст-
веност на община Вършец описани, както следва:

1.1 Сгради и право на строеж на 2 бр., казани за
изваряване на ракия и 7 бр., урегулирани по-
землени имота в гр. Вършец;

1.1.1 Сграда на казан за изваряване на ракия,
находяща се в с. Спанчевци, със застроена
площ 37 кв., /тридесет и седем кв.м./, на
един етаж, с дървен гредоред, ведно с пра-
вото на строеж върху терена без съоръже-
ния за изваряване на ракия. Акт за частна
общинска собственост № 645/06.06.2016 г.
Първоначална продажна цена 2 070лв.,
съгласно пазарната оценка.

1.1.2 Сграда на казан за изваряване на ракия,
находяща се в с. Горно Озирово, със заст-
роена площ 52 кв., /петдесет и два кв.м./,
на един етаж, с дървен гредоред, ведно с
правото на строеж върху терена, без съо-
ръжения за изваряване на ракия. Акт за
частна общинска собственост № 642 от
06.06.2016 г. Първоначална продажна цена
-2 640лв., съгласно пазарната оценка.

1.1.3 Поземлен имот с идентификатор
12961.423.557 /дванадесет хиляди деветс-
тотин шестдесет и едно точка четиристо-
тин двадесет и три точка петстотин
петдесет и седем/ по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпъл-
нителен директор на АГКК, адрес на по-
земления имот: гр. Вършец, площ на
имота: 545 кв.м. /петстотин четиридесет и
пет кв.м./, трайно предназначение на те-
риторията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 m),
номер на предходен план: квартал 177,
парцел ІV. Акт за частна общинска собст-
веност № 656/10.10.2016 г. Първоначална
продажна цена - 14 170лв., съгласно па-
зарната оценка.

1.1.4 Поземлен имот с идентификатор
12961.423.551 /дванадесет хиляди деветс-
тотин шестдесет и едно точка четиристо-
тин двадесет и три точка петстотин
петдесет и едно/ по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със За-
повед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълни-
телен директор на АГКК, адрес на
поземления имот: гр. Вършец, площ на
имота: 522 кв.м. /петстотин двадесет и два
кв.м./, трайно предназначение на терито-
рията: урбанизирана, начин на трайно пол-
зване: ниско застрояване (до 10 m), номер
на предходен план: квартал 177, парцел V.
Акт за частна общинска собственост №
657/10.10.2016 г. Първоначална продажна
цена -13 570лв., съгласно пазарната
оценка.

1.1.5 Поземлен имот с идентификатор
12961.423.552 /дванадесет хиляди деветс-
тотин шестдесет и едно точка четиристо-
тин двадесет и три точка петстотин
петдесет и две/ по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със За-
повед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълни-
телен директор на АГКК, адрес на
поземления имот: гр. Вършец, площ на
имота - 721 кв.м. /седемстотин двадесет и
един кв.м./, трайно предназначение на те-
риторията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 m),
номер на предходен план: квартал 177,
парцел VІ. Акт за частна общинска собст-
веност № 658/10.10.2016 г. Първоначална
продажна цена – 15 140лв., съгласно па-
зарната оценка.

1.1.6 Поземлен имот с идентификатор
12961.423.553 /дванадесет хиляди деветс-
тотин шестдесет и едно точка четиристо-
тин двадесет и три точка петстотин
петдесет и три/ по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със За-
повед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълни-
телен директор на АГКК, адрес на
поземления имот: гр. Вършец, площ на
имота: 682 кв.м. /шестстотин осемдесет и
два кв.м./, трайно предназначение на те-
риторията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 m),
номер на предходен план: квартал 177,
парцел VІІ. Акт за частна общинска собст-
веност № 659/10.10.2016 г. Първоначална
продажна цена – 15 000лв., съгласно па-
зарната оценка.

1.1.7 Поземлен имот с идентификатор
12961.423.554 /дванадесет хиляди деветс-
тотин шестдесет и едно точка четиристо-
тин двадесет и три точка петстотин
петдесет и четири/ по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпъл-
нителен директор на АГКК, адрес на по-
земления имот: гр. Вършец, площ на
имота: 490 кв.м. /четиристотин и деветде-
сет кв.м./, трайно предназначение на тери-
торията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 m),
номер на предходен план: квартал 177,
парцел І. Акт за частна общинска собстве-
ност № 660/10.10.2016 г. Първоначална
продажна цена – 13 230лв., съгласно па-
зарната оценка.

1.1.8 Поземлен имот с идентификатор
12961.423.555 /дванадесет хиляди деветс-
тотин шестдесет и едно точка четиристо-
тин двадесет и три точка петстотин
петдесет и пет/ по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със За-
повед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълни-
телен директор на АГКК, адрес на
поземления имот: гр. Вършец, площ на
имота: 490 кв.м. /четиристотин и деветде-
сет кв.м./, трайно предназначение на тери-
торията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 m),
номер на предходен план: квартал 177,
парцел ІІ. Акт за частна общинска собст-
веност № 661/10.10.2016 г. Първоначална
продажна цена – 13 230лв., съгласно па-
зарната оценка.

1.1.9 Поземлен имот с идентификатор
12961.423.556 /дванадесет хиляди деветс-
тотин шестдесет и едно точка четиристо-
тин двадесет и три точка петстотин
петдесет и шест/ по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със За-
повед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълни-
телен 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: урбанизирана, начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10
m), номер на предходен план: квартал 177,
парцел ІІІ.Акт за частна общинска собст-
веност № 662/10.10.2016 г. Първоначална
продажна цена – 13 470лв., съгласно па-
зарната оценка.

1.2. Земеделски земи:
1.2.1 Поземлен имот с идентификатор

12961.426.80 /дванадесет хиляди деветс-
тотин шестдесет и едно точка четиристо-
тин двадесет и шест точка осемдесет/ по
кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри, одобрени със Заповед РД-18-
74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор
на АГКК, последно изменение със запо-
вед: КД-14-12-334/07.12.2011 г. на Начал-
ник на СГКК – Монтана, адрес на
поземления имот: гр. Вършец, община
Вършец, област Монтана, местност „Мил-
кина ливада“, площ на имота: 782 кв.м.
/седемстотин осемдесет и два кв.м./,
трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване:
нива, номер на предходен план:
12961.420.80, категория на земята: седма.
Акт за частна общинска собственост №
664 от 11.10.2016 г. Първоначална про-
дажна цена – 3 300лв., съгласно пазарната
оценка.

1.2.2 Поземлен имот с идентификатор
12961.40.33 /дванадесет хиляди деветсто-
тин шестдесет и едно точка четиридесет
точка тридесет и три/ по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Из-
пълнителен директор на АГКК, адрес на
поземления имот: гр. Вършец, община
Вършец, област Монтана, местност „Бо-
кьово млачище“, площ на имота: 4 561
кв.м. /четири хиляди петстотин шестдесет
и един кв.м./, трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно
ползване: ливада, номер на предходен
план: 12961.40.33, категория на земята:
трета. Акт за частна общинска собстве-
ност № 665/11.10.2016 г. Първоначална
продажна цена – 15 100лв., съгласно па-
зарната оценка.
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1.2.3 Поземлен имот с идентификатор
12961.426.18 (дванадесет хиляди деветс-
тотин шестдесет и едно точка четиристо-
тин двадесет и шест точка осемнадесет)
по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Вършец, одобрени със За-
повед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълни-
телния 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 - 474 кв.м. /четиристотин седемде-
сет и четири кв.м./, трайно предназначе-
ние на територията – земеделска, начин
на трайно ползване - зеленчукова гра-
дина, номер по предходен план -
12961.420.18, категория на земята -
седма. Акт за частна общинска собстве-
ност № 589/15.06.2016 г. Първоначална
продажна цена- 2 300лв., съгласно пазар-
ната оценка.

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

3. Цена на тръжната документация 100 лв.
4. Депозит за участие в търга 30 % от първона-

чалната тръжна цена на съответния недвижим
имот.

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

6. Задължава Кмета на община Вършец да орга-
низира и проведе търга по реда на Глава втора
“Търгове” от „Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община Вър-
шец“ и да сключи договор за продажба на недви-
жимите имоти, след заплащане на сумата за
закупуване от спечелилия/спечелилите търга
участник/участници.

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров,
В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов;
“против” – 4- Б.Христов, А.Коцина, Г.Найденов,
С.Сълков; “въздържали се” – 1- Г.Иванов;

РЕШЕНИЕ №324
Общински съвет – Вършец на основание чл. чл.

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от За-
кона за общинската собственост, обявява за частна
общинска собственост следния недвижим имот:

1. Сградата и терена на бившето начално учи-
лище в с. Горно Озирово, община Вършец включ-
ващ: поземлен имот № 501.286, за който е
образувано УПИ I /едно/ в кв. 22 /двадесет и две/
по плана на с. Горно Озирово, община Вършец с
площ 6 588 кв.м., ведно с построените в имота
сгради № 501.286.1, със застроена площ 638 кв.м.,
на два етажа.

Задължава кмета на община Вършец да възложи
изготвянето на акт за частна общинска собстве-
ност на имота по реда на чл. 5 от ЗОС, подробно
описан в настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров, ,
В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов;
“против” – 4 - А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов,
С.Сълков; “въздържали се” – 1- Б.Христов;

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ №325
1. Общински съвет – гр. Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.49,
ал.1, т.1, от ЗПУО определя следната дейност на
Център за подкрепа за личностно развитие – Об-
щински детски комплекс – гр. Вършец: развитие
на интересите, способностите, компетентностите
и изявите в областта на науките, технологиите, из-
куствата и спорта.

2. Възлага на кмета на община Вършец да издаде
Заповед за определяне на дейността на Центъра за
подкрепа за личностно развитие – Общински
детски комплекс – Вършец.

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

РЕШЕНИЕ №326
Общински съвет Вършец на основание чл.21.

ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения
си Бюджет 2016 параграф 10-98 еднократна фи-
нансова помощ в размер от 250 (двеста и петде-

сет) лева на Надежда Иванова Петкова
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Ди-

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

РЕШЕНИЕ №327
Общински съвет Вършец на основание чл.21.

ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения
си Бюджет 2016 параграф 10-98 еднократна фи-
нансова помощ в размер от 150(сто и петдесет)
лева на Лазар Алипиев Лазаров.

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

РЕШЕНИЕ №328
Общински съвет Вършец на основание чл.21.

ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения
си Бюджет 2016 параграф 10-98 еднократна фи-
нансова помощ в размер от 100 (сто) лева на Събчо
Валентинов Асенов.

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

РЕШЕНИЕ №329
Общински съвет Вършец на основание с чл.21,

ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1, т.9 от Правилника
за Организацията и дейността на Общински съвет
Вършец, неговите комисии и взаимодействието му
с общинска администрация за мандата 2015-2019
и чл.12, ал.1 от Наредба за упражняване правата
върху общинската част от капитала на търговските
дружества с общинско участие, за участието на
Общината в граждански дружества и в сдружения
с нестопанска цел взема следното:

Упълномощава инж. Анатоли Димитров – Пред-
седател на Общински съвет – Вършец:

1. Да изпрати писмо до управителя отговор на
поканата за Общо събрание на „Вършец – Него-
ван“ ООД, със което да изиска предоставяне в Об-
щински съвет – Вършец на финансови отчети на
дружеството за периода 2011-2015 година.

2. Да поиска отлагане на провеждане на Общо
събрание на „Вършец- Негован“ ООД от 01 Ноем-
ври 2016 година за 01 Декември 2016г , във връзка
с открита съдебна процедура във Върховен Каса-
ционен Съд.

Гласували: “за” – 11; против” – няма;“въз-
държали се” – 2;

РЕШЕНИЕ №330
Общински съвет-Вършец на основание чл.21,

ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация избира за представител
на Общински съвет-Вършец в Областния съвет за
намаляване риска от бедствия – г-н Иван Димит-
ров Андров - заместник Председател на Общин-
ски съвет – Вършец и заместник представител –
Олга Кирилова Яничкова - заместник Председател
на Общински съвет – Вършец.

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

РЕШЕНИЕ №331
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 193, ал. 4 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/, реши:

Учредява в полза на община Враца със седалище
и адрес на управление, гр. Враца 3000, община
Враца, област Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 6,
ЕИК 000193115, безвъзмездно и безсрочно право
на прокарване на инженерна инфраструктура,
представляваща трасе на водопровод за подмяна
на съществуващите азбестоциментови тръби за
реализация на проект: „Интегриран проект за
воден цикъл на гр. Враца“, „Рехабилитация на сто-
манен и реконструкция на съществуващия захран-
ващ азбестоциментов водопровод от язовир
„Среченска бара“ до гр. Враца“ през поземлени
имоти, собственост на община Вършец, представ-
ляващи земеделски земи описани, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 12961.11.100

по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ с ог-
раничение ползването 0.062 дка.

2. Поземлен имот с идентификатор 12961.12.73
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ с ог-
раничение ползването 0.054 дка.

3. Поземлен имот с идентификатор 12961.13.47
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ с ог-
раничение ползването 0.478 дка.

4. Поземлен имот с идентификатор 12961.13.56
по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с площ с ог-
раничение ползването 0.323 дка.

5. Поземлен имот с идентификатор 12961.13.60
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ с ог-
раничение ползването 0.168 дка.

6. Поземлен имот с идентификатор 12961.13.66
по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с площ с ог-
раничение ползването 0.633 дка.

7. Поземлен имот с идентификатор 12961.13.118
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ с ог-
раничение ползването 0.050 дка.

8. Поземлен имот с идентификатор 12961.13.119
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ с ог-
раничение ползването 0.297 дка.

9. Поземлен имот с идентификатор 12961.13.123
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ с ог-
раничение ползването 0.136 дка.

10. Поземлен имот с идентификатор 12961.14.56
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ с ог-
раничение ползването 0.227 дка.

11. Поземлен имот с идентификатор 12961.14.67
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ с ог-
раничение ползването 0.460 дка.

12. Поземлен имот с идентификатор
12961.14.172 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г.,
с площ с ограничение ползването 0.0001 дка.

13. Поземлен имот с идентификатор 12961.15.72
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ с ог-
раничение ползването 0.744дка.

14. Поземлен имот с идентификатор 12961.15.80
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ с ог-
раничение ползването 1.061 дка.

15. Поземлен имот с идентификатор 12961.15.85
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ с ог-
раничение ползването 0.197 дка.

16. Поземлен имот с идентификатор
12961.15.113 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г.,
с площ с ограничение ползването 0.094 дка.

17. Поземлен имот с идентификатор
12961.15.136 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г.,
с площ с ограничение ползването 0.175 дка.

18. Поземлен имот с идентификатор
12961.15.137 по КК и КР на гр.Вършец от 2008 г.,
с площ с ограничение ползването 0.277 дка.

19. Поземлен имот с идентификатор
12961.15.138 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г.,
с площ с ограничение ползването 0.147 дка.

20. Поземлен имот с идентификатор
12961.15.175 по КК и КР на гр. Вършец от 2008г.,
с площ с ограничение ползването 0.518 дка.

21. Поземлен имот с идентификатор 12961.18.17
по КК и КР на гр. Вършец от 2008г., с площ с ог-
раничение ползването 1.212 дка.

22. Поземлен имот с идентификатор 12961.25.5
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ с ог-
раничение ползването 0.833 дка.

23. Поземлен имот с идентификатор 12961.25.6
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ с ог-
раничение ползването 0.150 дка.

24. Поземлен имот с идентификатор 12961.25.16
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ с ог-
раничение ползването 0.501 дка.

25. Поземлен имот с идентификатор 12961.25.29
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ с ог-
раничение ползването 0.079 дка.

26. Поземлен имот с идентификатор 12961.25.36
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ с ог-
раничение ползването 0.104 дка.

27. Поземлен имот с идентификатор 12961.25.38
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ с ог-
раничение ползването 1.445 дка.

28. Поземлен имот с идентификатор
12961.25.707 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г.,
с площ с ограничение ползването 0.019 дка.

29. Поземлен имот с идентификатор
12961.403.134 по КК и КР на гр. Вършец от 2008
г., с площ с ограничение ползването 0.081 дка.

30. Поземлен имот с идентификатор
12961.403.135 по КК и КР на гр. Вършец от 2008
г., с площ с ограничение ползването 0.084 дка.

31. Поземлен имот с идентификатор
12961.403.137 по КК и КР на гр. Вършец от 2008
г., с площ с ограничение ползването 0.549 дка.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров,
Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова,
И.Цветанов, А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и

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

РЕШЕНИЕ №332
Общински съвет – Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 6, т.1 от Закона за
общинската собственост и чл.47, ал.2 от Наред-
бата за придобиване, управление и разпореждане
с общинска собственост на община Вършец реши:

Учредява безвъзмездно и безсрочно право на
строеж в полза на община Враца със седалище и
адрес на управление, гр.Враца 3000, община
Враца, област Враца, ул.»Стефанаки Савов» № 6,
ЕИК 000193115, за реализация на проект: „Интег-
риран проект за воден цикъл на гр.Враца“, „Реха-
билитация на стоманен и реконструкция на
съществуващия захранващ азбестоциментов водо-
провод от яз.Среченска бара до гр.Враца“, върху
следните части от имоти частна и публична об-
щинска собственост на община Вършец за из-
граждане на шахти описани, както следва:

Землище Вършец:
1.Поземлен имот с идентификатор 12961.13.47

по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с площ 0.008
дка.

2. Поземлен имот с идентификатор 12961.13.56
по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с площ 0.003
дка.

3. Поземлен имот с идентификатор 12961.13.119
по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с площ 0.001
дка.

4. Поземлен имот с идентификатор 12961.15.80
по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с площ 0.007
дка.

5. Поземлен имот с идентификатор 12961.15.85
по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с площ 0.007
дка.

6. Поземлен имот с идентификатор 12961.15.175
по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с площ 0.001
дка.

7. Поземлен имот с идентификатор 12961.18.17
по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с площ 0.003
дка.

8. Поземлен имот с идентификатор 12961.25.6 по
КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с площ 0.001 дка.

9. Поземлен имот с идентификатор 12961.25.38
по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с площ 0.008
дка.

Землище с.-Спанчевци:
1. Поземлен имот № 041014 по КВС на землище

с.Спанчевци с площ 0.003 дка.
2. Поземлен имот № 045007 по КВС на землище

с.Спанчевци с площ 0.005 дка.
3. Поземлен имот № 045008 по КВС на землище

с.Спанчевци с площ 0.007 дка.
4. Поземлен имот № 045058 по КВС на землище

с.Спанчевци с площ 0.011 дка.
5. Поземлен имот № 045055 по КВС на землище

с.Спанчевци с площ 0.004 дка.
Землище с.Стояново
1. Поземлен имот № 014064 по КВС на земището

на с.Стояново с площ 0.064 дка.
2. Поземлен имот № 053004 по КВС на земището

на с.Стояново с площ 0.001 дка.
3. Поземлен имот № 053015 по КВС на земището

на с.Стояново с площ 0.003 дка.
Землище с.Черкаски
1. Поземлен имот № 217035 по КВС землище

с.Черкаски с площ 0.003 дка.
2. Поземлен имот № 217040 по КВС землище

с.Черкаски с площ 0.007 дка.
3. Поземлен имот № 217059 по КВС землище

с.Черкаски с площ 0.001 дка.
II. На основание чл. 37, ал.7 от Закона за общин-

ската собственост възлага на Кмета на община
Вършец да издаде заповед и да сключи договор за
учредяване безвъзмездно и безсрочно право на
строеж с община Враца със седалище и адрес на
управление, гр.Враца 3000, община Враца, област
Враца, ул.»Стефанаки Савов» № 6, ЕИК
000193115, които да бъде вписан по надлежния
ред в Службата по вписванията при Районен съд –
Берковица.

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

Поради изчерпване на дневния ред, председа-
телят на общински съвет – Вършец закри засе-
данието в 17:25 ч.

инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет - Вършец



   Интервю на Райна СИМОВА         

По случай Деня на народните
будители - 1 ноември, разговаряме
с г-жа Мая Ангелова относно ли-
тературното й творчество до
този момент. За Вършец е чест и
гордост, че има такива таланти,
които не се уморяват да пишат и
да създават емоции на радост,
възхита и сълзи.

- Г-жо Ангелова, какво бихте ка-
зала, ако трябва сама да се пред-
ставите?

- Ами, бих определила себе си
просто като жена, влюбена в по-
езията, вече и в прозата, и във
всичко заобикалящо ме.

- От кога започнахте да пишете
поезия?

- Започнах да пиша внезапно от
март 2015 г.  Имаше конкурс в едно
онлайн списание „Клуб 50+“, в руб-
риката „Стани четен автор“ - вклю-
чих се със стихотворението „На

майка ми“ и спечелих първо място.
След това излезе и първата ми сти-
хосбирка „Сърце на парчета“, съ-
държаща 98 стихотворения.

- Защо „Сърце на парчета“ из-
брахте за заглавие на първата си
стихосбирка?

- Защото дарявам сърцето си,
което отдавна е на парчета, които се
опитвам да сглобявам парче по
парче, накъсано от много страсти.

- Разбрах, че сте номинирана в
VІІ конкурс за учители-творци
през 2015 г. За кое стихотворе-
ние?

- За стихотворението „Събуж-
дане“, което беше включено в сбор-
ника на издателства „Анубис“ и
„Булвест“ „Стръкче време“.

- В началото на месец август т.г.
излезе и втората Ви книга „Про-
пуснати мигове“.  Какво съдържа
тя?

- В „Пропуснати мигове“ е вклю-
чена поезия и проза - 44 стихотво-
рения и 11 разказа.

- Имате участие в много кон-
курси за стихове и проза, споде-
лете кои са.

- През април 2016 г. бях поканена
в СБЖ – София, където бе предста-
вен сборника на издателство „Све-
товит“ – „Единадесетият“. Той

съдържа разкази, избрани от кон-
курса  „Албена“ – драматичен жен-
ски образ, посветен на Йовковата
Албена. В същия сборник е вклю-
чен и моят разказ „Божидара“. Той
бе публикуван също и в сайта на
българите в Америка „Еврочикаго“
и е включен във втората ми книга.

- От къде идва идеята за героите
и сюжета в разказа «Божидара»?

- Разказът съдържа части от жи-
вота на родителите ми, които не са
живи вече.

- Поканена сте от издателствата
„Анубис“ и „Булвест“ да при-
съствате на 31 октомври като
автор, споделете подробности за
тази среща.

- На срещата ще бъдат наградени
авторите, номинирани през 2016 г.
Тя ще се проведе в НДК, в клуб
„Перото“ в гр. София. По този слу-

чай съм поканена и аз.
- Писането пречка или удовол-

ствие е за Вас?
- Писането е любимото ми зани-

мание и не пречи на семейния
живот. Радвам се, че имам живо и
здраво семейство, а силата, която
ме тласка напред, е вечният копнеж
за красота, щастие и любов.

- Какви са мечтите на поете-
сата, писателката и учителката
Мая Ангелова?

- Да стъпвам по земята, да пръс-
кам светлина в очите на моите уче-
ници и да усещам крилете на
поезията и прозата, носещи ме в
бъдещето творчество.

- Вашето пожелание към чита-
телите?

- Желая на всички здраве, а от сър-
цата им да присветва топъл лъч,
унищожител на злобата и завистта!

Германският гражданин Румен
Милков, живеещ с любовта към
България и българската литера-
тура, е стар познайник на читате-
лите на вестник „Вършец“. Преди
4 години, 45-годишният тогава так-
симетров шофьор от Берлин, роден
и живеещ в Германия, но имащ
двойно гражданство (баща му е
българин, а майка му – германка) и
за когото големият български писа-
тел и основоположник на органи-
зирания туризъм у нас Алеко
Константинов е кумир, тръгна от с.
Спанчевци, където живее през ля-
тото, за да премине пеша по билото
на Стара планина от връх Ком до
нос Емине в памет на Щастливеца.
Потегли сам, без водач в непозна-
тата планина и с магаре, което да
носи багажа му. Искаше да опознае
България – родината на баща си, да
разбере откъде идват корените му,
да научи езика ни, тъй като преди
това в семейството му никога не се
е говорило на български. 

Тогава германецът сподели, че е
чел „Бай Ганьо” на немски и много
му се иска да прочете също и „До
Чикаго и назад” на майчиния си
език. Любовта му към България и
към творчеството на Алеко Кон-
стантинов го подтикват към меч-
тата на живота му - да види
преведен пътеписа „До Чикаго и
назад” на немски, за да могат по-
вече немскоговорящи хора да се
докоснат до творчеството на писа-
теля. За целта, в Берлин се среща с
известния българист, издател и

най-добрия преводач от български
на немски Норберт Рандов, носи-
тел на орден „Стара планина” за
заслуги към българската литера-
тура, превел много български
книги, сред които „Бай Ганьо”,
„Под игото”, „История Славяно-
българская”, „Житие и страдание
грешного Софрония” и др. Поради
напредналата си вече възраст, то-
гава известният преводач отказва
да се заеме с трудната и отговорна
задача, но дава съгласието си да
бъде поканена друга популярна
преводачка, с която Румен се поз-
нава отдавна - Инес Себеста (пре-
вела на немски език книгата на
Красимира Стоянова „Феноменът
Ванга”). Според сключения тогава
с нея договор, пътеписът  „До Чи-
каго и назад” ще бъде преведен за
пръв път на немски език, а  издател
ще е самият Милков. Освен това,
Норберт Рандов предоставя без-
платно превода и правата върху
преведения вече от него роман
„Бай Ганьо” на Румен, за да бъде
преиздаден отново в Германия, тъй
като за последно книгата излиза на
немски език през далечната 1974 г.
(за съжаление, преводачът Норберт
Рандов почина през октомври 2013
г. на 84-годишна възраст и не можа
да дочака това събитие).

„Норберт Рандов ме потърси, ко-
гато се върнах в Берлин след пъте-
шествието ми из България, защото
беше чул за моя поход с магарето
през Стара планина. Той беше един
много отворен към света и млад по

дух човек. Срещал съм се с него
няколко пъти и много сме си гово-
рили за България, за българската
литература, за неговия живот и за
времето му, прекарано в България.
Аз научих много от него за стра-
ната на предците ми“, спомня си с
добри чувства Румен Милков за го-
лемия преводач и българист. 

„Панаирът на книгата“ е един от
най-значимите културни форуми,
който се провежда всяка година
през месец октомври във Фран-
кфурт на Майн, Германия и събира
издатели, преводачи, разпростра-
нители на книги и на печатни изда-
ния, купувачи и любители на
литературата от цял свят. Тази го-
дина той започва на 19 октомври и
на него за пръв път ще бъде пред-
ставен книгата "Nach Chicago und
zurück"  („До Чикаго и назад“) на

немски език и почитателите на
Алеко Константинов ще могат да
си я купят и да се докоснат до твор-
чеството на големия български пи-
сател. Преводач е Инес Себеста, а
илюстрацията на предната корица
и предговора към нея са дело на
самия Румен Милков. Книгата е
пусната от издателство "Wieser" –
град Клагенфурт, Австрия.

Изданието е с меки корици, съ-
държа 118 печатни страници и
струва 9,95 евро. Освен на „Пана-
ира на книгата“, то може да бъде
закупено и на най-големия между-
народен сайт за електронна търго-
вия Amazon.

Милков сподели още една ра-
достна новина - догодина ще из-
лезе романът „Бай Ганьо“ от Алеко
Константинов на немски език, пак
от същото австрийско издателство.

Преводач е Норберт Рандов, а из-
дател отново ще бъде нашият зем-
ляк. „Най-трудното и най-важното
за мен беше да намеря издателство,
което да убедя да приеме предиз-
викателството за тиражиране кни-
гите на Алеко на немски език. В
лицето на издателство 

"Wieser" вече имам верни под-
дръжници“, казва ентусиазирано
Румен.

Сега германецът с български ко-
рени има нова мечта – да бъдат
преведени на немски език и изда-
дени повече книги от българския
писател Георги Марков. Ето защо
горещо го препоръчва на  австри-
йското издателство "Wieser", което
вече е издало някои от произведе-
нията му („Портрет на моя двой-
ник“, „Жените на Варшава“ и др.)
В момента познатата на Румен
Инес Себеста превежда репорта-
жите и есетата на Георги Марков за
същото издателство. След твор-
чеството на Алеко Константинов,
Румен Милков се насочва към Гео-
рги Марков, защото според него в
живота и съдбите на двамата писа-
тели има много общи неща.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Децата днес не правят хвърчила -
оплетени са в мрежа, виртуално,
не гонят вятъра и птичите ята,
приемат книгите за нещо свръх
банално.
Децата днес живеят във таблет,
главите им са пълни с мини чи-
пове
и грижите, и мислите приключват
без авторитет
веднага, щом успеят да издърпат
щепсела.
Реката не успява да шуми онлайн
и птиците не пеят електронно,
в гората липсва модният дизайн,
а времето минава монотонно.
Цветята си цъфтят и няма кой
да се порадва на цвета и аромата.
Светът ли се обърка от науките
безброй -
филия щастие да им даде в ръката.

Мая АНГЕЛОВА
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НАШ ЗЕМЛЯК ИЗДАДЕ В ГЕРМАНИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ „ДО ЧИКАГО И НАЗАД“ НА НЕМСКИ ЕЗИК

Лъчите сплитат огнен обръч,
след себе си оставят диря,
с усмивка пропълзява мрака,
с последен писък слънцето се
скрива.
Събуждат се полека сенките,
докоснати от падаща звезда
и тръпнещи ръце протягат в мрака,
готови да започнат древен танц.
Една девойка като жива факла
танцува шеметно в нощта.
Във огъня съдбата си е врекла,
белязана от страст и самота.
Жаравата е нейната стихия, 
и гали я със парещи ръце.
В смолистите къдрици огънят се
вие, 
очите озаряват бледото лице.
Където стъпи - пръска искри,
изпепелява с огнени стрели.
Във огъня изгарят мислите й,
пречистена заспива призори.

Мая АНГЕЛОВА

ТТ АА НН ЦЦ

Румен Милков

ТОВА Е ТЯ:
Мая Николова Ангелова е ро-

дена на 05.10.1970 г. в гр. Враца.
Завършила е Института за на-

чални учители „Лазар Станев“ в
гр. Плевен, професионална сте-
пен „бакалавър“.

Семейна, с две дъщери-вис-
шистки и приемен родител на
три деца – едно  момче и две мо-
мичета.

През 2013 г. беше номинирана
от сдружение „Гражданско об-
щество – Вършец 2011“ за „Жена
на годината“  в раздел „Про-
света“.

Работи като начален учител в
НУ „Васил Левски“ – гр. Вър-
шец, кв. Изток над 26 години.


