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ПОЗДРАВ ОТ ИНЖ. ИВАН
ДОБРОТО НАИСТИНА Е ЗАРАЗИТЕЛНО
ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД ДЕНЯ
Пореден благотворителен жест към Филиала
на „Спешна медицинска помощ“ във Вършец
НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

Уважаеми служители на Община Вършец,
Скъпи колеги,
Местното самоуправление е
едно от най-ценните завоевания на съвременните държави.
У нас то е съществувало още
преди Освобождението. Но истински се развива след публикуването на първия Закон за
общините и градското управление преди 133 години. От тогава до днес местните власти
са един от стълбовете за развитие на страната ни. Защото кой
ако не местните хора ще бъдат
загрижени за развитието на
своята общност, кой ако не
местната администрация ще
бъде отговорна и отворена към
жителите на своята община,
кой ако не местното население
ще познава нуждите си.
Дълъг път е извървяла българската община като институция. И във всяко време е била
изправена пред предизвикателства. Днес те не са по-малки –
напротив.
Динамиката на света, елек-

тронизацията на услугите, високите изисквания за обслужване на гражданите, ковид
ситуацията са все изпитания,
които изискват от общинските
служители постоянно учене,
взискателност към себе си,
гъвкавост, човечност и висока
почтеност.
Ние сме тук, за да служим на
хората. Вярвам, че всеки от
нас, уважаеми колеги, осъзнава
това и го показва в работата си.
За да бъде нашата община и
любимият ни Вършец приветлив, чист, с повишаващ се
стандарт на живот на всеки
един жител.
С признателност се обръщам
към вас, защото виждам ежедневно вашите усилия, съвестната ви работа, вашата
отвореност към проблемите на
нашите съграждани.
Благодаря ви! Продължавайте
с усмивка и компетентност да
работите за добруването на община Вършец! Продължавайте
да се развивате и да сте отворени за новостите в професията си.
Ценя екипната ни работа,
благодарение на която постигаме и високи резултати!
Бъдете здрави, обичани и
обичащи, удовлетворени и
мечтаещи!
Честит празник!

Точно навръх Димитровден 26 октомври, екипът на Филиала на „Спешна медицинска
помощ“ (ФСМП) във Вършец
получи дарение от местна жителка с голямо сърце – Костадинка Димитрова.
Тя самоинициативно решава
да подпомогне работата на медиците, които са на „първа
линия“ в сложната в момента
ковид обстановка, като дарява
20бр. специализирано медицинско облекло - тип медицински гащеризон, произведено от
немска медицинска фирма за
изработка и доставка на специално медицинско облекло.
Костадинка, или Дидка, както
я знаят съгражданите й, сама
издирва фирмата в чужбина,
поръчва облеклата и доставя за
своя сметка даже с експресна,
а не с обикновена доставка гащеризоните, които пристигат
от Германия само за 2 дни.
Костадинка
е
толкова
скромна и стеснителна, че отначало дори моли дарението й
да си остане анонимно, да не
се афишира името й сред обществеността.
Но Ръководителят на ФСМП
– гр. Вършец д-р Румяна Дамянова и целият екип смятат, че
доброто трябва да се насърчана и популяризира, и изказват огромната си лична и
служебна благодарност към
Инж. Иван Лазаров, Костадинка Димитрова.
Кмет на община Вършец
„Изключително сме трогнати
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от този благороден жест. Това
е поредното дарение към
нашия филиал, след поредица
от дарения от началото на коронавирусната
пандемия.
Видно е, че доброто наистина
е заразително – хората започнаха по-често да обръщат внимание на проблемите ни, да
проявяват активно своята съпричастност и състрадателност, всички станахме като че
ли по-добри и по-човечни,
сплотени от общата беда“, споделя д-р Дамянова.
„До момента филиалът на
„Спешна медицинска помощ“
- Вършец не е имал никакъв
дефицит от каквото и да било.
По отношение на защитно облекло, медикаменти, консумативи, тестове, сме оборудвани
напълно от Центъра за
„Спешна медицинска помощ“
в Монтана, чийто филиал е на-

шето звено. Имаме достатъчно
защитни костюми, включващи
боне, предпазна маска, престилка, ръкавици и калцуни. С
такива защитни облекла задължително обличаме и нашите
пациенти, болни от Covid-19,
когато ги транспортираме до
ковид отделенията в областния
център Монтана. Но тъй като
защитните костюми се износват или по някакъв начин се
нарушава целостта им и трябва
да ги сменим, то постоянно
имаме нужда от такива. Ето

защо приехме с радост и благодарност дарението на Дидка
Димитрова, желаем й от сърце
да е жива и здрава“ , допълни
шефката на Филиала д-р Румяна Дамянова.
Евелина ГЕОРГИЕВА
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Светла Вангелова е на 51 г.,
омъжена с две деца. Родена е в
гр. Видин, от 29 години живее в
гр. Вършец. Завършила е висше
образование с магистърска
степен в ЮЗУ „Неофит Рилски“, специалност предучилищна
педагогика
и
допълнителна квалификация по
начална училищна педагогика в
СУ „Св. Климент Охридски“.
Има 29 години трудов стаж,
от които 6 години като учител
и 23 - като директор на НУ
„Васил Левски“ в град Вършец.
- Трудно ли се работи в училище със 100% ромски ученици? По какво се отличава
такова училище от училищата с мултикултурна среда,
какви са предизвикателствата?
- Не, дори съм благодарна на

съдбата, че имах възможността
да бъда учител на деца от ромския етнос, а по-късно и да ръководя училище, в което се
обучават 100% ромски ученици.
И тъй като училището е начално, с подготвителни предучилищни групи към него,

децата, които обучаваме, са на
възраст от 5 до 10 г., т.е. те са в
онази детска възраст, в която
детското възприятие е най-истинско, неподправено и емоционално. Благодарността и обичта,
която виждам всеки ден в очите
на децата всяка сутрин, ме зареждат с положителна енергия,
която е може би разковничето да
продължа да се боря за добруването и обучението им. Щастлива
съм, когато виждам нашите четвъртокласници-абитуриенти да
продължават своето образование в по-горна степен.
В нашето училище децата и
учениците са изцяло от ромски
произход, което означава, че
имат равен старт за постъпване
в І-ви клас , имат сходни интереси и почти еднакви условия на
живот. Това улеснява работата с
тях и не създава онези междуетнически проблеми, породени от

различния социален и икономически статус на семействата.

- В обществото битува мнението, че в интеграцията на
ромите се наливат много
пари, че се финансират много
проекти, че едва ли не към
ромските училища текат като
пълноводен поток бюджетни
средства и средства от НПО,
от Международни фондации?
Като гледам двора и интериора на училището, много
„български“ училища биха Ви
завидели.

- Визията на училището и материално-техническата база,
която виждате, когато влезете
още през портала, са изцяло изградени и осъществени единствено и само със средства от
бюджета на училището. Поддръжката и на най-малкия де-

тайл - от засаденото цвете в
двора до оборудвания компютърен кабинет, е дело на помощния персонал, който работи
неуморно, но и изисква от децата опазване и грижа за всяко
сътворено кътче, за да може повече поколения и випуски да го
ползват и надграждат.
Голяма част от цветните алеи в
двора на училището са дело и на
самите ученици, като борче или
храст, засадени от завършващ
випуск или от деца, участващи в
клуб за дейности по интереси.
Това създава отговорност у самите тях да се грижат и същевременно да опазват училищното
имущество. По думите на много
от тях, в нашето училище те се
чувстват като у дома си. И може
би затова от години при нас не е
имало случаи на инциденти с
вандалски прояви.
продължава на 2 стр. >>>
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Проектите, по които работим, са основно даващи възможност за допълнителна
работа с изоставащи ученици,
по-добро усвояване на българския език, който за тях не е
майчин, работа с родителската
общност. Средства от международни фондации и НПО на
училището не са предоставяни
под никаква форма, освен техника, която МОН периодично
дарява на всички образователни институции. Не малък е
приносът и на педагогическия
персонал, който е в основата
на предоставяне на идеи и тяхното реализиране. В случая,
аз като ръководител одобрявам всяко предложение на
учител, който има желание да
закупи или подобри нещо,
което ще е в полза на учебновъзпитателния процес, и ще
бъде причина да привлечем и
задържим децата в училище.

- В началото на учебната
година МОН поиска да се
потърсят всички незаписани
ученици и такива, застрашени от отпадане от училище. Откриха ли екипите
за приобщаващо образование деца от ромския квартал, незаписали се и
непосещаващи
ромското
училище?

- Децата и учениците, обучаващи се в нашето училище и
подлежащи на обхват на територията на кв. Изток в град
Вършец, са максимално обхванати и задържани в училище.
От години нямаме отпаднали
ученици от образователната
система, или поне до ІV клас.
Това се дължи предимно на
работата на самите класни ръководители, които още в началото на всяка учебна година
обхождат семействата и домовете на своите ученици, и създават условия за постоянна
комуникация и информираност дори при най- малкото
отсъствие на дете от училище.
Имаме въведени правила и
дневен режим, които се спазват от родителите за довеждане и прибиране от училище.
Осигурено е максимално присъствие в учебните занятия,

- С помощта на самите учители и голяма част от родителите, учениците
не са
прекъсвали учебния процес,
въпреки че не разполагат с
техника и интернет. Образователният процес се провеждаше
асинхронно,
чрез
предоставяне на материали на
хартиен носител, социални
мрежи и телефони.

като отсъствията са ограничени единствено по уважителни
причини
поради
заболяване, удостоверени с
медицинска бележка от лекар.
Средната пълняемост на
осемте паралелки І – ІV клас и
четирите подготвителни групи
5 и 6-годишни е 20 деца. Екипите за приобщаващо образование отчитат единствено
ученици, заминали в чужбина

със своите родители, но при
нас тази бройка е доста малка,
около 2-3% за учебна година.

- Държавата все още е с ограничени механизми за задържане на застрашените от
отпадане децата в училище на родителите се съставят
актове за административно
нарушение от общините, но
знаем, че те са с нулева събираемост на глобите. Какво
лично Вие като директор и
екипът Ви правите, за да мотивирате редовното посещение в училище?

- Осигурили сме закуска и
топъл обяд в училищния стол
с изцяло бюджетни средства,
т. е. храним безплатно децата.
Участваме и в Националните
програми на МОН „Училищен
плод“ и „Училищно мляко“,
създали сме много добри условия за провеждане на нормален
учебен
процес,
включваме децата и учениците в извънкласни дейности
и проекти, за да ги привличаме и задържаме в училище.
Работим с родителите и ги
консултираме. Закупихме раници за всички първокласници с най-необходимите
консумативи за началото на

- За какво не Ви достига
бюджетът на училището?
Той е делегиран от държавата и е определен от единните разходни стандарти за
учебната година.
всеки ученик, но все пак за
какво си мечтаете като ди- Към училището Ви от ректор, какво бихте искали
много години функционира да имате още в училището?
и Детска градина за деца от
предучилищна възраст. Раз- Добре управляваният и разкажете нещо повече за нея.
ходван бюджет би трябвало да
е достатъчен за всяко едно
- Още от самото преимену- училище, за тази цел директоване на училището в начално, рът трябва да е и добър фикъм него е била открита и нансов мениджър. При нас за
детска градина за деца на 3, 4, това добро управление говори
5 и 6 години, където присъст- материа лно-техниче скат а
вието на децата е било по же- база, която постоянно обновялание на родителите, но с ваме, ремонтните дейности,
годините
вече обхващаме които се извършват ежегодно,
максимално подлежащите на поетапното увеличение на зазадължително обучение, т. е. платите на персонала и въвна възраст 5 и 6 г., като тяхната едените с вътрешните ни
подготовката е полудневна и правила допълнителни плащапрестоят им в градината е ос- ния по Колективния трудов
новно възпитателен.
договор и наредби. Фактът,
Те се учат основно да овла- че в нашето училище няма тедяват българския език, да съз- кучество на педагогически и
дават навици и да се непедагогически персонал и
социализират. С ромски деца, не са извършвани съкращения
преминали и двете степени на в последните 20 години, гопредучилищно образование, в вори за достатъчен бюджет и
първи клас се работи много добро финансово състояние на
по-лесно. Приемствеността училището.
при нас от детската градина
към училище е много добра и
се осъществява чрез плавен
преход, тъй като екипът от
детски и начални учители е
под шапката на една образователна институция. Осъществява се добро сътрудничество,
взаимопомощ и обмяна на
опит и информация. Сградата
на детската градина е в близост до училищната сграда, а
храненето на децата и учениците се извършва в общ училищен стол. В самата градина
са осигурени необходимите
техника и нагледни средства, а
дворните
пространства,
цветни алеи и площадки за
Но винаги има какво да се
игра са много добре поддър- желае. Вече сме спечелили
жани и във вид, отговарящ на проект на МОН за изграждане
изискванията за предучи- на още една училищна сграда
лищно заведение.
в двора на училището, с цел
преминаване на едносменен
- С какво коронавирусната режим на обучение за всички
пандемия промени живота в ученици. Поради малкия капаучилище? В обучение в он- цитет на училищната сграда,
лайн среда как се справиха до сега обучението се осъдецата от ромския квартал, ществява до обяд за четири
като знаем, че повечето от паралелки І и ІІ клас и след
тях нямат вкъщи компю- обяд за останалите четири патри?
ралелки в ІІІ и ІV клас. Имам и
една отдавнашна мечта - да из-

градим физкултурен салон,
тъй като не разполагаме с
такъв, но се надяваме на подкрепа и съдействие и от общината.

- Имате ли куриозен или забавен случай в работата,
знаем, че ромите са колоритни и свободолюбиви
хора, волни души, а спазват
и културните си традиции.
- Всеки ден, прекаран в училището с децата, е колоритен
по своему . Постоянно се
случват интересни и запомнящи се моменти.
- До колко са свободни сега
учителите да взимат самостоятелни решения?

- На учителите е предоставена възможността сами да решават как ще провеждат
учебен процес, стига той да
отговаря на изискванията на
нормативната уредба. Естествено, днес чрез електронни
уроци, презентации и добре
подбран учебен материал, се
осигурява по-нагледно и лесно
усвоимо обучение. Интернет
предизвикателствата
дават
широк спектър за допълнително предоставяне на информация
и
разширяване
кръгозора на децата.
На съвременните учители е
дадена възможност да се развиват, да получават допълнителна
квалификация,
да
усъвършенстват знанията си и
да ги предават на поколенията.
Това, което се случва в нашето
училище, е с една основна

цел: да възпитаваме, образоваме и защитаваме децата,
независимо от техния етнос,
като им даваме свобода и сигурност да следват пътя си и
да им предоставяме еднакви
възможности за достоен
живот и развитие. А като екип
вярваме, че сме създали място,
където учениците ни да учат
пълноценно, за да могат да
градят и по-добро бъдеще за
самите тях.
Евелина ГЕОРГИЕВА
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ПОЗДРАВИТЕЛЕН
АДРЕС ПО СЛУЧАЙ
МЕЖДУНАРОДНИЯ
ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

УВАЖАЕМИ
ПЕНСИОНЕРИ ОТ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ,

Най-сърдечно ви поздравявам
по случай Международния ден
на възрастните хора - 1-ви октомври!
Изразявам своето преклонение и възхищение пред трудолюбието, мъдростта и опита,
постигнати от вас през годините. Вие сте тези, които пренасяте в днешния ден
ценностите и традициите, с
които сте устоявали на превратностите на времето.
На този ден всички ние изказваме почитта си към вас и
вашия принос към развитието
на страната ни. Уважението
към възрастния човек е мерило
за културата и мъдростта на
едно демократично общество.
Желая здраве на вас и вашите
семейства и близки. Нека тяхната и нашата обич и признателност изпълват дните ви с
радост и щастие!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С уважение,

Инж. Иван Лазаров
Кмет на община Вършец

Заседанието започва с 12 положили
клетва общински съветници.
Отсъства: Благовест Христов;

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

На заседанието присъстваха още:
инж. Иван Лазаров – кмет на община
Вършец, А. Тошев-директор дирекция
„СА“, Д-р Веселин Петков – управител
на „Мeдицински център – Вършец“
ЕООД.

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 2019 –

ÂÚÐØÅÖ

П РА З Н И Ч Н И У С М И В К И

Ние, възрастните хора, все
по-често поглеждаме назад
към младостта и с умиление
прелистваме лист след лист
житейския календар на спомените.
Като че ли всичко беше вчера,
а годините си летят…
Мечти, проблеми и болки се
редуваха в забързания ни
живот. И днес, с посребрени
коси и лица, набраздени от
бръчки, но натрупали опит и
мъдрост, предаваме своите
умения, знания и опора на децата и внуците ни, на обществото.
Дните ни се изнизаха в трудности и проблеми, но имахме и
радостни мигове. Живеехме в
очаквания да се появи слънчев
лъч в живота ни и когато той се
покажеше, животът ни отново
оживяваше, даваше ни сили да
продължим.
Днес живеем в дръзки и забързани времена, в дни тежки,
вървейки тихо и тихо носейки
на раменете си бремето на времето.
1-ви октомври е Международен ден на хората от златната
възраст. Празник на признание
за делата и труда на поколението, отдало младостта и силите си за изграждането на
Родината.
Всеки празник е различен и
неповторим, има свое очарование, магия и красота! Затова
всяка година ние, членовете на
Пенсионерски клуб „Чинари“ –
гр. Вършец с председател
Савка Серафимова, очакваме с
трепет отбелязването на този

Днес, 29.07.2021 г. (четвъртък) от 10:00
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 2019 – 2023 г. се
проведе заседание на Общински съвет Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ
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наш празник и участваме с голямо желание в организирането и провеждането му.
Тази година тържеството ни
беше открито от Елеонора Димитрова, която с кратко приветствено
слово
и
стихотворението на поета Недялко Йорданов „Старостта ни
отива“, поздрави всички присъстващи.
Гости ни бяха кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров и директорът на НУ
„Васил Левски“ Светла Вангелова, които ни поздравиха с
празника и ни пожелаха
здраве, успехи и дълголетие.
Кметът подари на всеки от
присъстващите по един безплатен билет от разиграната
томбола, а Светла Вангелова
подари за спомен на клуба ни
красива цветна картина.

В този ден почетохме с цветя
и всички наши членове –рожденици от последното тримесечие, а подаръци, цветя и
специални поздравления получиха рождениците на деня –
Емилия Грозданова и Божидар
Василев, които от своя страна
ни почерпиха с торта и бон-
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2023 г. предложи следните допълнения в
дневния ред:
1. Включване на Докладна записка
вх. № 228/ 27.07.2021 г. като точка 12-та
от дневния ред на заседанието.
2. Включване на Докладна записка
вх. № 229/ 28.07.2021 г. като точка 13-та
от дневния ред на заседанието.
Общият брой точки в дневният ред
стават 14.
Гласували: „за“- 12; „против“ –
няма; „въздържали се“ – няма.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 214/ 15.07.2021
г. относно отчет на кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода
01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.
Докладва: инж. Иван Лазаров кмет на община Вършец
2. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 220/ 23.07.2021
год. относно отчет на Общински съвет –
Вършец за периода 01.01.2021 г. до
30.06.2021 г.
Докладва: инж. Анатоли Димитров
– председател на Общински съвет –
Вършец
3. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 210/ 14.07.2021
г. относно приемане на решение от Общински съвет – Вършец за даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно
право на прокарване по реда на чл. 193,

ал. 4 от ЗУТ, за реализиране на трасе на
техническата инфраструктура за обект:
„Външно електрозахранване на „Еднофамилна двуетажна жилищна сграда“,
находяща се в УПИ III, кв. 10 по плана на
с. Долно Озирово, община Вършец, област Монтана“, през два поземлени
имота- публична общинска собственост
на община Вършец в полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, ЕИК
130277958, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.“Цариградско
шосе“ № 159.
Докладва: инж. Иван Лазаров кмет на община Вършец
4. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 212/ 14.07.2021
г. относно заявление вх. № 70 00 –
314/27.05.2021 г., от „А1 Тауърс България“ ЕООД, гр. София ул. „Кукуш“ № 1,
с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП по реда на чл. 124а,
ал. 1 от ЗУТ, отнасящо се за част от поземлен
имот
с
идентификатор
12961.403.109 по КК и КР на гр. Вършец,
с цел изграждане на площадков енергиен
обект – трафопост за електрозахранване
на базова станция MON0056.
Докладва: инж. Иван Лазаров кмет на община Вършец
5. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 219/ 21.07.2021
г. относно докладна записка вх.№ 3300956/14.07.2021 г. от Ани Димитрова Ангелова - директор на СУ „Иван Вазов“,
гр. Вършец, ЕИК 000312384 и предложе-

бони.
Най-големите награди от разигралата се предметна томбола
– малиново шампанско и тортено руло отидоха при Савка
Серафимова и Цонка Радевска.
Забравили болежките и тежестите на бремето, което
носим, за миг се потопихме в
магията и красотата на музиката, завихрихме танц след
танц и хоро след хоро, настана
истинско веселие. В очите ни
грейнаха празнични весели усмивки.
За отлично подбраната музиката, която ни веселеше и създаваше настроение и емоции
се погрижи DJ Димитър Петров, а уютната и гостоприемна
атмосфера и празничното
меню ни осигури екипът на
„Съни Гардън“.
А хората, направили празника ни по-съдържателен, емоционален
и
весел,
и
допринесли със своята организация и труд той да остане незабравим за нас, са Савка
Серафимова, Ира Дацова, Първолета Ангелова, Серафим Серафимов
и
Елеонора
Димитрова, за което им благодарим от сърце!
Ние сме сила, земя и плод, радост, ураган и стихия… Отлитат годините, но ражда се след
нас нова светлина и отново
грейват усмивките.
И нека годините да се трупат
и роят, но да не ни личат и
тежат!
Мили пенсионери, бъдете
здрави и благословени!
Ева ДИМОВА

ние за вземане на решение от Общински
съвет – Вършец за даване на съгласие за
ползване от училището на ученически
стол и кухня в сградата на корпус №1 и
на столова в сградата на корпус №2 на
СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец за приготвяне на храна за столово хранене на учениците.
Докладва: инж. Иван Лазаров кмет на община Вършец
6. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 211/ 14.07.2021
г. относно предложение за приемане на
решение от Общински съвет - Вършец за
провеждане на публичен търг с тайно
наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и
НУРПТК на община Вършец за отдаване
под наем на части от имоти - публична
общинска собственост на община Вършец, в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2021 г.
на община Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров кмет на община Вършец
7. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 213/ 15.07.2021
г. относно предложение за приемане на
решение от Общински съвет – Вършец за
актуализиране на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Вършец за периода 2018-2022 г.
Докладва: инж. Иван Лазаров кмет на община Вършец
продължава на 4 стр. >>>
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8. Разглеждане и вземане на решение
по Докладна записка вх. № 222/
23.07.2021 г. относно Докладна с вх. №
217/ 20.07.2021 г. от Д-р Веселин Петков
– управител на „Мeдицински център –
Вършец“ ЕООД.
Докладва: инж. Анатоли Димитров
– председател на Общински съвет –
Вършец
9. Разглеждане и вземане на решение
по Докладна записка вх. № 221/
23.07.2021 г. относно определяне на
представител на Община Вършец в свиканото за 30.07.2021 г. извънредно присъствено 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
10. Разглеждане и вземане на решение
по Докладна записка вх. № 223/
23.07.2021 г. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на
Община Вършец за 2021 г. на спортните
и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани
на територията на община Вършец за
второто полугодие на 2021 г.
Докладва: Адрияна Николова –
председател на ПК по ОКМДС
11. Разглеждане и вземане на решение
по Докладна записка вх. № 224/
23.07.2021 г. относно отпускане на финансова помощ по молба с вх. № 216/
20.07.2021 г.
Иван Андров – председател
на ПК по АОНУОРСГПБК
12. Разглеждане и вземане на решение
по Докладна записка вх. № 228/
27.07.2021 г. относно предложение за
приемане на решения от Общински
съвет - Вършец за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост на община Вършец за 2021
г. и за продажба на 1 бр. недвижим имот
с учредено право на строеж /суперфиция/ по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.
37, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров кмет на община Вършец
13. Разглеждане и вземане на решение
по Докладна записка вх. № 229/
28.07.2021 г. относно предложение за
приемане на решение от Общински
съвет – Вършец за предоставяне за безвъздмездно управление на 14 бр. земеделски имота, частна и публична
общинска собственост на община Вършец, /находящи се в землището на гр.
Вършец/, на Общинско предприятие
„Общински дейности и туризъм – Вършец“, за изпълнение на дейността дърводобив.
Докладва: инж. Иван Лазаров кмет на община Вършец
14. Изказвания, питания, становища и
предложения на гражданите.
Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на
общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 –
2023 г., дневния ред бе приет единодушно:
Гласували: „за“- 12; „против“ –
няма; „въздържали се“ – няма;
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Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ № 254
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация, приема за сведение отчет на кмета
на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец
за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021
г.
Гласували поименно: „за“ – 12; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма;
РЕШЕНИЕ № 255
Общински съвет Вършец, на основание
чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА приема за
сведение отчета за дейността на председателя на Общински съвет Вършец, дейността на Общински съвет - Вършец и
неговите комисии за периода 01.01.2021
г. - 30.06.2021 г.
Гласували поименно: „за“ –12; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 256
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и
чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/, приема следното решение:
1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на трасе
на техническата инфраструктура, съгласно изготвения Трасировъчен план в
полза на „ЧЕЗ Разпределение България“
АД, ЕИК 130277958 със седалище и
адрес на управление: гр. София, бул.
„Цариградско шосе“ № 159, за реализиране на обект: „Външно електрозахранване на „Еднофамилна двуетажна
жилищна сграда“, находяща се в УПИ
III, кв. 10 по плана на с. Долно Озирово,
община Вършец, област Монтана“, през
поземлени имоти публична общинска
собственост на община Вършец, с идентификатор 22747.501.652, представляващ площ за озеленяване, както и през
поземлен имот /без идентификатор/
представляващ ул. „Четиринадесета“ в с.
Долно Озирово, както следва:
ɉɨɡɟɦɥɟɧ ɢɦɨɬ
Ⱦɴɥɠɢɧɚ ɧɚ ɬɪɚɫɟɬɨ
/ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɜ ɥɢɧɟɣɧɢ ɦɟɬɪɚ,
ɧɚ ɭɥɢɰɚ/
ɤɨɟɬɨ ɡɚɫɹɝɚ ɨɬ ɢɦɨɬɚ
ɭɥ. „ɑɟɬɢɪɢɧɚɞɟɫɟɬɚ“
ɜ ɫ. Ⱦɨɥɧɨ Ɉɡɢɪɨɜɨ
80 ɥ. ɦ.
/ɛɟɡ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ/
ɉɨɡɟɦɥɟɧ ɢɦɨɬ ɫ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ
121 ɥ. ɦ.
22747.501.652

Общата дължина на трасето за прокарване на инженерната инфраструктура
през поземлените имоти – публична общинска собственост, съгласно приложения към заявлението Трасировъчен план,
е 201 л.м., както следва:
2. Възлага на кмета на община Вършец
изпълнението на решението, като го
упълномощава да издаде заповед по чл.
193, ал. 4 от ЗУТ за учредяване право на
прокарване на инженерна инфраструктура, съгласно т. 1 от настоящото решение в полза на „ЧЕЗ Разпределение
България“ АД, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление: гр.
София, бул. „Цариградско шосе“ № 159.
Гласували поименно: „за“ – 12 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова,
д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма;
РЕШЕНИЕ № 257

Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.
124а ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване
на ПУП – ПЗ, отнасящ се за част от поземлен
имот
с
идентификатор
12961.403.109 по КК и КР на гр. Вършец, с проектен идентификатор
12961.403.907, с площ 121 кв.м, с цел изграждане на площадков енергиен обект
– трафопост за електрозахранване на базова станция MON0056. Градоустройствените показатели и функционалната
зона за този проектен имот да станат „за
техническа инфраструктура“ - „ТИ“ с
градоустройствени показатели: П застр.
- max 10 %, Кинт. – до 0,2 и Позел – min
40 %. Н кота стреха – до 3,00 м.
Съгласно чл. 124а, ал. 5 на ЗУТ, изработването на подробния устройствен
план – план за застрояване да се извърши за сметка на заинтересованото
лице по чл. 131 от ЗУТ - „А1 Тауърс България“ ЕООД, ЕИК 206379370.
Гласували поименно: „за“ – 12 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова,
д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 258
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация, дава съгласие за ползване от СУ
„Иван Вазов“, ЕИК 000312384 със седалище и адрес на управление: гр. Вършец,
ул. „Цар Иван Асен II“ № 19 на ученически стол и кухня в сграда с идентификатор 12961.422.212.2 по КК и КР на гр.
Вършец, представляваща част от сградите на корпус № 1 и на столова в сграда
с идентификатор 12961.422.809.1 по КК
и КР на гр. Вършец, представляваща
сграда на корпус № 2 на СУ „Иван
Вазов“, гр. Вършец за приготвяне на
храна за столово хранене на учениците.
Гласували поименно: „за“ – 12 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова,
д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 259
I. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
14, ал. 1 ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС във
връзка с чл. 42, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец и чл. 25,
ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община Вършец, взема решение за провеждане на публичен търг с тайно
наддаване, за отдаване под наем на части
от имоти - публична общинска собственост /части от сгради и терени/ на община Вършец описани, както следва:
1.1. Част от сграда с идентификатор
12961.422.629.1 по КК и КР на гр. Вършец, с площ от 1 кв.м. /до входа на сградата на Общинска администрация –
Вършец/, с адрес: гр. Вършец, бул. „България“ № 10 за поставяне на 1 бр. банкомат. Първоначална месечна наемна цена
– 40 лв., без ДДС.
1.2. Част от поземлен имот с идентификатор 12961.424.158 по КК и КР на гр.
Вършец за поставяне на преместваем
търговски обект по чл. 56 от ЗУТ. /Пар-
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кова зона срещу СБР/, с площ 55 кв.м. за
поставяне на 1 бр. преместваем търговски обект по чл. 56 от ЗУТ. Първоначална месечна наемна цена – 150 лв., без
ДДС.
1.3. Част от недвижим имот - 2 помещения за обществено хранене и търговия от сграда с идентификатор
12961.40.913.3 по КК и КР на гр. Вършец, представляваща „Амфитеатър“, гр.
Вършец, с обща площ 45 кв.м. - за обществено хранене и търговия. Първоначална месечна наемна цена – 100 лв., без
ДДС.
1.4. Бюфет в столовата в сграда с идентификатор 12961.422.299.1 по КК и КР
на гр. Вършец, /втора сграда на СУ
„Иван Вазов“, с административен адрес:
гр. Вършец, ул. „Дончо Станчев“ № 47а/
- 10 кв.м. за търговска дейност. Първоначална месечна наемна цена – 50 лв.,
без ДДС.
1.5. Част от поземлен имот с идентификатор 12961.421.1 по КК и КР на гр.
Вършец за преместваем търговски обект
по чл. 56 от ЗУТ /павилион за продажба
на вестници и списания в парк „Слънчева градина“, гр. Вършец/ - 7 кв.м - за
търговска дейност. Първоначална месечна наемна цена – 50 лв., без ДДС.
1.6. Част от поземлен имот с идентификатор 12961.423.221 по КК и КР на гр.
Вършец от 2008 г., с площ 95 кв.м, върху
който е разположен преместваем обект метален павилион /срещу блок МИУ с
лице към ул. „Ботуня“/. Първоначална
месечна наемна цена – 190 лв., без ДДС.
II. Срок за отдаване под наем на частите от недвижимите имоти – 3 календарни години, считано от датата на
сключване на договорите за наем.
III. Цена на тръжната документация
100 лв.
IV. Депозит за участие в търга - 300 лв.
за всеки отделен обект.
V. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна месечна наемна
цена.
VI. Всеки участник в търга може да
участва за наемане на един, няколко или
всички части от имотите - предмет на
търга.
VII. Задължава кмета на община Вършец да организира и проведе търга по
реда на Глава втора „Търгове“ от
НУРПТК на община Вършец и да
сключи договори за отдаване под наем
на частите от имоти публична и частна
общинска собственост със спечелилите
търга участници.
Гласували поименно: „за“ – 12 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова,
д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 260
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 40, ал. 3 от Закона за
защита на животните и в изпълнение на
Националната програма за овладяване
популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България, приема актуализирана Програма
за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на
община Вършец за периода 2018-2022 г.,
както и План за действие по изпълнение
на програмата, които са приложение към
настоящото решение.
продължава на 5 стр. >>>
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2. На основание чл. 40, ал. 4 от Закона
за защита на животните - възлага на
кмета на община Вършец изпълнението
на дейностите по актуализираната Програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Вършец за периода
2018-2022 г., както и на Плана за действие по изпълнение на програмата.
Гласували поименно: „за“ – 12 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски,
Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 261
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 ПОДАВК
реши:
Гласува изрични пълномощия на
Петър Ганчев Стефанов – заместниккмет на община Вършец, като законен
представител на община Вършец, които
да участва като представител на общината в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК Монтана на дата
30.07.2021 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 асоциацията по
Водоснабдяване и канализация за препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета на Асоциацията
по ВиК - Монтана 2022 г. в размер на
15 000 лева;
По т. 2 от дневния ред – да гласува
„ПРОТИВ“ съгласуване на проект на
Бизнес план за развитие на дейността
на „Водоснабдяване и канализация“
ООД Монтана като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., поради липса на
достатъчна информация за разходната
част и качеството на водата, несъгласие
с прогнозната цена на водата за периода
2022-2026 г.
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“ – 12 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски,
Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 262
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и
чл. 6, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 37, ал.
1, т. 2 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет - Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
за Мандата 2019 - 2023 г., от Бюджета
на Община Вършец за 2021 година от
функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“, Дейност 2 714
„Спортни бази за спорт за всички“, §
43-01 утвърждава за второто полугодие
на 2021 година на:
1.1 „КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ ВЪР-
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ШЕЦ 2014“ – сумата от 2 000,00 лева.
Гласували поименно: „за“ – 12 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски,
Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 263
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, отпуска от собствения
си Бюджет 2021 г., § 10-98 еднократна
финансова помощ в размер на 300,00
лева на Галя Георгиева Димчева.
Гласували поименно: „за“ – 12 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски,
Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 264
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната
администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона
за общинската собственост, реши:
1. Актуализира Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост за 2021 г. на
община Вършец в частта раздел III.
Описание на недвижимите имотите,
които общината има намерение да
предложи за предоставяне под наем и
за продажба през 2021 г. както следва:
1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти
общинска собственост през 2021 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
12961.422.323 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Вършец,
община Вършец, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК,
последно изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за
изменение, адрес на поземления имот:
град Вършец, ул. „Тодорини кукли“ №
65, площ на имота: 684 кв.м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м), предишен
идентификатор: няма, номер на предходен план: 100, квартал 25, парцел ХІХ.
Акт за частна общинска собственост №
779/02.12.2020 г. Прогнозна продажна
цена на имота без ДДС – 8 823,60 лв.
2. Промяната на Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост за 2021 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 2021 г. на
община Вършец 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 2021 г.
Гласували поименно: „за“ – 12 –

инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски,
Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 265
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона
за общинската собственост и чл. 37, ал.
1 от Наредбата за реда на придобиване,
управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец, взема
решение за продажба при равни права
на Трайко Ангелов Трайков с постоянен
адрес: гр. Вършец, ул. „Тодорини
кукли“ № 65 и на Валери Ангелов Трайков с постоянен адрес: гр. Вършец, ул.
„Тодорини кукли“ № 65, като съсобственици на законно построени сгради
върху общинска земя - Поземлен имот с
идентификатор 12961.422.323 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, община Вършец,
област Монтана, одобрени със Заповед
РД-18-74/24.06.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: град
Вършец, ул.“Тодорини кукли“ № 65,
площ на имота: 684 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер на предходен
план: 100, квартал 25, парцел ХІХ. Акт
за частна общинска собственост №
779/02.12.2021 г. Продажна цена на
имота – 8 823,60 лв. без ДДС/.
2. Упълномощава кмета на община
Вършец да издаде заповед по реда на
чл. 35, ал. 6 от ЗОС и чл. 37, ал. 4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец и след
заплащане на сумата за закупуване на
имота от купувачите Трайко Ангелов
Трайков и Валери Ангелов Трайков, да
сключи договор/и за продажба на имота
по ЗОС и ЗС.
Гласували поименно: „за“ – 12 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски,
Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 266
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 25, т. 3 от Наредбата за създаване и функциониране на общински
предприятия на територията на община
Вършец, предоставя за временно безвъздмездно управление на общинско
предприятие „Общински дейности и
туризъм – Вършец“ за извършване на
дейността „Дърводобив“ - 14 бр. недвижими имота - частна и публична общинска собственост на община
Вършец, находящи се в землището на
гр. Вършец, описани, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор
12961.14.56 по КК и КР на гр. Вършец
с НТП: пасище с площ 14 315 кв.м.
2. Поземлен имот с идентификатор
12961.15.83 по КК и КР на гр. Вършец
с НТП: пасище с площ 34 264 кв.м.
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3. Поземлен имот с идентификатор
12961.17.41 по КК и КР на гр. Вършец
с НТП: ливада с площ 10 552 кв.м.
4. Поземлен имот с идентификатор
12961.18.23 по КК и КР на гр. Вършец
с НТП: ливада с площ 20 325 кв.м.
5. Поземлен имот с идентификатор
12961.18.35 по КК и КР на гр. Вършец
с НТП ливада с площ 14 224 кв.м.
6. Поземлен имот с идентификатор
12961.18.52 по КК и КР на гр. Вършец
с НТП ливада с площ 15 215 кв.м.
7. Поземлен имот с идентификатор
12961.18.65 по КК и КР на гр. Вършец
с НТП пасище с площ 75 392 кв.м.
8. Поземлен имот с идентификатор
12961.18.66 по КК и КР на гр. Вършец
с НТП пасище с площ 41 715 кв.м.
9. Поземлен имот с идентификатор
12961.22.63 по КК и КР на гр. Вършец
с НТП пасище с площ 124 767 кв.м.
10. Поземлен имот с идентификатор
12961.25.98 по КК и КР на гр. Вършец
с НТП пасище с площ 5 043 кв.м.
11. Поземлен имот с идентификатор
12961.26.114 по КК и КР на гр. Вършец
с НТП пасище с площ 20 477 кв.м.
12. Поземлен имот с идентификатор
12961.26.251 по КК и КР на гр. Вършец
с НТП пасище с площ 5 009 кв.м.
13. Поземлен имот с идентификатор
12961.34.855 по КК и КР на гр. Вършец
с НТП ливада с площ 23 779 кв.м.
14. Поземлен имот с идентификатор
12961.404.137 по КК и КР на гр. Вършец с НТП ливада с площ 1981 кв.м.
II. Дейностите по дърводобив да се
извършат от Общинско предприятие
„Общински дейности и туризъм – Вършец“ в срок до 30.09.2021 г.
III. След извършване на дейностите
по дърводобив или след изтичане на
срока по т. II, за който са предоставени
на Общинско предприятие „Общински
дейности и туризъм – Вършец“, земеделските имоти, подробно описани в т.
I от настоящото решение продължават
да се управляват, ползват и стопанисват
от община Вършец, съгласно тяхното
НТП по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ.
Гласували поименно: „за“ – 12 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски,
Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 267
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона
за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 6, ал. 1, т. 23 от
Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Вършец,
неговите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация за мандат 2019 – 2023 г., приема годишен финансов отчет за 2020 г. за дейността на
„Медицински център – Вършец“
ЕООД.
Гласували поименно: „за“ – 12 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски,
Г. Ангелов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма;

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на Общински съвет –
Вършец закри заседанието в 11:35 ч.
инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец
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РЕМОНТИРАХА СПОРТНИТЕ
ПЛОЩАДКИ В БОРОВИЯ ПАРК
Обновените по европейски проект площадки вече
са отворени за жителите и гостите на Вършец

Община Вършец приключи строително-ремонтните работи по Проект №
BG06RDNP001-7.007-0038
„Ремонт и обновяване на
спортна инфраструктура в
гр. Вършец“, финансиран
по мярка 7.2 от Програмата
за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони.
Целта на проекта е едновременно да подобри средата и условията за активен
начин на живот, свързани
със спортуване и осмисляне

на свободното време на жителите и гостите на община
Вършец, както и да повиши
привлекателността на територията като туристическа

Ние, членовете на Пенсионерски клуб „Чинари“ – гр.
Вършец с председател
Савка Серафимова, с огромна признателност и уважение благодарим от сърце
на Венцислав Радевски –
собственик на „Мандра
Вършец“ – за неговата отзивчивост, съпричастност и
внимание, с които ни удостоява на всеки празник, тържество
и
честване,

провеждани от нашия клуб.
За нашите организирани
клубни мероприятия той ни
предоставя безвъзмездно и
ни нагостява с вкусните и
качествени продукти, които
се произвеждат в неговата
фирма.
За всеотдайността, отзивчивостта, вниманието и голямата му щедрост, ние му
поднасяме нашия символичен пъстър букет от позд-

дестинация.
В рамките на проекта са
ремонтирани и обновени
баскетболно игрище с площ
от 405,30 кв. м и волейболно
игрище с площ от 352,10 кв.
м в градския парк на Вършец.
Проектът е на стойност 93
314,46 лева, а строителната
площадка беше открита на
14.09.2020 г.
Работното време на обновените спортни обекти е
всеки ден от 08:30 ч. до
17:00 ч., без почивен ден.
Входът е свободен.
Евелина ГЕОРГИЕВА

разхвърляха по цялото кръстовище между улиците „Цар
Иван Асен ІІ“ и „Дончо
Станчев“, през което кръстовище ежедневно преминават
деца от Началното училище,
ставащи неволни свидетели
на грозна гледка.
Уважеми г-н Янкулов,
Благодарим Ви от сърце и
Ви желаем много здраве, и
успех в обществено полезната Ви работа!
Направете всичко възможно град Вършец да бъде
град на здравето!

В с. Драганица, кв. БарешЕва ДИМОВА ницата, група ентусиасти –
живеещи и наследници на
имоти в този квартал, решихме да съберем лични
средства за облагородяване
на част от улица „Четиринадесета“ в селото.
Идеята е на Димитър Истатков от Драганица. Община Вършец и Кметство
Драганица, в лицето на
кмета инж. Иван Лазаров и
кметския наместник Иван
Павлов, откликнаха на инициативата на местните хора,
като подпомогнаха с финансови средства и строителни
материали извършването на
ремонта.
Строително-ремонтните
дейности започнаха в края на
септември и приключиха в
средата на октомври. В навечерието на есенно-зимния
сезон набелязаният участък
вече е покрит с баластра и

циментова замазка, запълнени са и дупките. И всичко
това се извърши с доброволния труд на жителите.
Хвала на всички, милеещи
за родното място – благодарим на всички участници за
тази местна инициатива за
положения
безвъзмезден
труд!
Благодарност към всички
родолюбци, родени и живеещи в селото, и на техните
наследници, които дойдоха
от други населени места, за
да се включат в благоустрояването на улицата!

рави и благодарности, като
му пожелаваме много
здраве, радост, късмет и
успех в бизнеса и живота!
Поздравяваме и неговата
майка - Цонка Радевска,
която е член на нашия пенсионерски клуб, за това, че
е родила, отгледала и възпитала такъв достоен син с голямо и благородно сърце!

ВЪРШЕЦ СЕ ВКЛЮЧИ ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА
В КАМПАНИЯТА „КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ“

Спас ЗАРЧЕВ

ÂÚÐØÅÖ
БЛАГОДАРИМ ОТ СЪРЦЕ

Ние, живущите на ул. „Цар
Иван Асен ІІ“ от № 1 до №
18 и на част от ул. „Стефан
Караджа“ в град Вършец, изказваме нашата най-голяма
благодарност към инж. Георги Йорданов Янкулов –
зам.-кмет на община Вършец
за това, че прие присърце нашата молба да помогне за
подмяната на контейнерите
за разделно събиране на отпадъци, разположени на нашата улица, с нови.
Остарелите вече контейнери бяха в окаяно състояние, от тях постоянно
изтичаха отпадъци, които се

ЗА ОТЗИВЧИВОСТТА И ВНИМАНИЕТО БУКЕТ ОТ БЛАГОДАРНОСТИ!

Вършец се включи в благотворителната акция по събиране на капачки от
пластмасови бутилки в подкрепа на недоносени бебета
и осигуряване на кувьози и
медицинска апаратура в
българските лечебни заведения.
Акцията се състоя на 16
октомври на паркинга на
магазин Кауфланд в град
Враца.
Основната цел на инициативата „Капачки за бъдеще“
е със събраните средства да
се подпомогне закупуването
на втора детска линейка.
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