
Нов апарат - пулсоксиметър
получи като дарение филиалът
на Центъра за спешна меди-
цинска помощ във Вършец.

Дарението е направено от ма-
гистър- фармацевт Невяна Гео-
ргиева – собственик на аптека
„Медикофарма“ във Вършец.

Апаратът е от изключителна
важност по време на панде-
мията, сподели д-р Румяна Да-
мянова, завеждаща филиала.
„Уредът е малък, компактен,
лесно преносим е и точно в
този момент чрез него можем
да измерваме сатурацията на
пациент, както и пулса му, но
сатурацията - тя е важна в мо-
мента. Може да се определи
нивото на увреждането, при-
мерно под 92 единици се касае

вече за сериозно увреден паци-
ент, който се нуждае от бол-
нично лечение“, обясни д-р
Дамянова.

Колегите й от екипа на
„Спешна помощ“ са изключи-
телно благодарни за даре-
нието: „Аптекарката Невяна
Георгиева реши по собствена
инициатива да подпомогне
дейността на филиала ни с апа-
рат, който определя нивото на
кислород (т.нар. кислородна
сатурация) и сърдечната чес-
тота. Той ни е особено нужен
по време на пандемията от
COVID-19. Уредът може да ра-
боти в продължение на 24 часа,
изключва се автоматично, ко-
гато не се ползва“, допълниха
те.

Това е второто дарение, на-
правено от Невяна Георгиева,
след като наскоро тя дари на
филиала нов апарат - инхала-
тор за малки деца.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СПЕШНИЯТ ЦЕНТЪР ВЪВ
ВЪРШЕЦ ПОЛУЧИ НОВ АПАРАТ

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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На 30 октомври 2020 г. с тър-
жествен водосвет започна офи-
циалната церемония за
„Проектиране и изграждане на
компостираща инсталация за
разделно събрани зелени и/или
биоразградими отпадъци в об-
щините Берковица и Вършец“.

Теренът за изграждане на ин-
сталацията е в местността
„Тутмата“, отклонението за с.
Мездрея, по пътя София –
Монтана.

Целта е да се намали коли-
чеството депонирани биораз-
градими отпадъци, генерирани
на територията на общините
Берковица и Вършец, чрез раз-
делното събиране и оползотво-
ряване на зелените битови
отпадъци.

Ще бъде изградена компости-

раща инсталация за зелени
и/или биоразградими отпадъци
с капацитет 3696 т/г.

Бенефициент по проекта е
Община Берковица, а партньор
е Община Вършец.

Стойността на проекта е 3 732
873,03 лева.

Официално церемонията бе
извършена от зам. -кмета на об-
щина Берковица Атанас Гео-
ргиев и кметът на община
Вършец Иван Лазаров.

Кметът на Вършец подчерта,
че това е стратегически обект
за двете общини – свързан с
екологията и намаляването на
битовите отпадъци, които ще
се депонират до депото в Мон-
тана, което е икономия на
средства.

Петя ГЕНОВА

БЕРКОВИЦА И ВЪРШЕЦ С ОБЩА
КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

Обединени от общата отго-
ворност в борбата с коронави-
русната инфекция, достигнала
размерите на пандемия, хората
и фирмите станаха като че ли
по-единни, по-съпричастни

към чуждата болка и към про-
блемите на здравната ни сис-
тема.

След двете дарения на апара-
тура от местна аптека, пореден
благотворителен жест към Фи-
лиала за спешна медицинска
помощ (ФСМП) – Вършец на-
прави и местна фирма за ком-
пютърни и интернет услуги.

Дарението включва компю-
търна конфигурация: принтер
и копир LEXMARK-Х340,
лаптоп COMPAQ и безплатен
интернет.

Екипът на ФСМП изказва ог-
ромна благодарност към дари-
теля.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПОРЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН
ЖЕСТ КЪМ ФСМП

На 13.11.2020 г. се проведе за-
ключителна пресконференция
по Проект No CB007.2.12.034
„Подобряване на зимното ту-
ристическо предлагане в общи-
ните Сокобаня и Вършец -
Зимна трансганична обиколка
Вършец - Сокобаня“, Договор
No РД-02-29-89/16.05.2019 г.,
който се реализира с подкре-
пата на Европейския съюз чрез
Програмата за трансгранично
сътрудничество Interreg-ИПП
България – Сърбия, CCI No
2014TC16I5CB007.

Партньори по проекта са Об-
щина Вършец, Република Бъл-
гария и Община Сокoбаня,
Република Сърбия.

Във връзка с наложените про-
тивоепидемични мерки в двете
страни, конференцията беше
проведена онлайн.

Основната цел на проекта е да
подкрепи устойчивото изпол-
зване на общото културно и
природно наследство на Вър-
шец и Сокобаня в рамките на
туристическа концепция за
трансгранично сътрудни-
чество, чрез съвместна промо-
ция, иновативни
мултимедийни инструменти,
осведоменост и културен
обмен.

В рамките на проекта беше
създаден и се очаква да бъде

развит общ туристически про-
дукт „Зимна трансгранична
обиколка“ и модерна, новатор-
ска, интерактивна платформа
за популяризиране и валоризи-
ране на трансграничното на-
следство от Вършец-Сокобаня.

Дейностите, реализирани в
рамките на проекта са:

- Провеждане на „Зимно съ-
битие за културен туризъм във
Вършец - Зима, звезди и вино“;

- Провеждане на „Зимно съ-
битие за спортен туризъм в Со-
кобаня – Зимна спортна
магия“;

- Развитие на нова туристи-
ческа инфраструктура – дос-
тавка и монтаж на 10 дървени
базарни къщички в гр. Вършец,
модерно мултимедийно обо-
рудване;

- Развитие на нова туристи-
ческа инфраструктура – из-
граждане на ледена пързалка и
писта за шейни в Сокобаня;

- Дейности, свързани с ин-
формация и популяризиране на
трансграничната дестинация –
каталози, рекламни филми и
др.;

- Информация и публичност
на проекта – пресконференции,
информационни материали и
др.

Общият бюджет на проекта е
197 704, 52 евро, Субсидия по
договора: 182 736,25 евро, Бю-
джет на община Вършец – 97
916,10 евро, Бюджет на община
Сокобаня – 99 788,42 евро.

Срокът за изпълнение на про-
екта е 15 месеца.

Таня ПЕТРОВА

УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПОРЕДНИЯ
ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ ОТЧЕТЕ ОБЩИНА

ВЪРШЕЦ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Собственичка на местна аптека направи дарение
на филиала за спешна медицинска помощ

Тази публикация е направена с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично
сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е
отговорност единствено на Община Вършец и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на
становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ: „МИСЛЯ, ЧЕ ОПРАВДАВАМЕ ДАДЕНОТО НИ ДОВЕРИЕ“
- Измина една година от на-

чалото на третия Ви мандат
- доверие, което е безпреце-
дентно за Вършец. Как оце-
нявате изминалия
едногодишен период?

- Много бързо измина тази
една година. Освен обичай-
ните предизвикателства – да
отговорим на очакванията на
хората и да изпълним обеща-
нията си като екип, трябваше
да се борим и с разпространя-
ващата се вирусна пандемия.
И все пак, мисля че успяхме да
се справим, даже много добре.

- Голямо предизвикател-
ство бе да отбележите праз-
ничните дни на Вършец в
тази обстановка.

- Да, Ковид-19 преобърна на-
шите представи и ни предиз-
вика да бъдем много
изобретателни и отговорни,
така че хем да има едно стой-
ностно отбелязване на „Праз-
ника на курорта, минералната
вода и Балкана“, хем да осигу-
рим безопасност на хората в
създалата се ситуация. Много
се гордея, че успяхме и цял
месец имахме чудесни съби-
тия, с романтичен привкус, бу-
тикови и много емоционални.
Направихме и тържествена
сесия по повод 170 години ку-
рорт Вършец. Там предста-
вихме най-новия рекламен
филм за нашия град. Той вече
е разпространен в мрежата и
се надявам нашите съграж-
дани да са го гледали и харе-
сали.

- Празничният месец е част
и от политиката Ви за засил-
ване на интереса на гостите
към общината и увелича-
ване на туристическия
поток. Каква е Вашата
оценка за изминалия турис-
тически сезон?

- През туристически сезон
2020 г. насочихме усилията си
към рекламиране на туристи-
ческите атракции, изработване
на нови рекламни материали -
флаери и сувенири, предста-
вяне на възможностите ни в
медийна реклама и туристи-
чески списания. Туристичес-
кият информационен център
поддържа и развива фейсбук
страницата „Туризъм и СПА“
със статии и на английски
език. Вече имаме и много ху-
баво приложение за мобилни
устройства Visit Varshets,
което не само информира ту-
ристите, но и дава възможност
те директно да контактуват с
туристическия бизнес – да си
запазват места за настаняване,
да задават въпроси. Напра-
вихме го по общ проект със
сръбската община Сокобаня.

През месец февруари пред-
ставихме свой самостоятелен
щанд на 37-то издание на
Международна туристическа

борса „Ваканция и СПА Експо
2020“.

По проект със Сокобаня ор-
ганизирахме двудневен праз-
ник  „Зима, звезди и вино“,
като се опитваме по този
начин да засилим интереса на
туристите от сръбската об-
щина към нас. Нова придо-
бивка са и десетте еднотипни
базарни къщички, на чиято
площ местни производители
могат да предлагат своето про-
изводство.

Поради възникналата ситуа-
ция туристическият сезон във
Вършец тази година малко се
забави, но от средата на юли
до средата на септември ця-
лата настанителна база беше
заета на 100%.

Усилията ни по отношение
на туризма се забелязват и от
вън – на тържествената сесия
по повод 170 години курорт
Вършец, получихме специа-
лен плакет от Областна адми-
нистрация Монтана за
приноса ни към развитието на
туризма в областта, а през
септември Туристическия ин-
формационен център – Вър-

шец бе отличен с грамота по
случай Световния ден на ту-
ризма за „Устойчивост в рабо-
тата за популяризиране на
туризма в общината“. Туриз-
мът си остава един от воде-
щите приоритети на общината
и всичко, което правим – кул-
турни събития, инфраструк-
тура, чистота, е с поглед към
този наш приоритет.

- Казахте инфраструктура.
Кои инфраструктурни про-
екти успяхте да реализирате
през годината?

- И в това отношение свър-
шихме доста неща. Завършени
са няколко обекта. На първо
място това е реконструкцията
на водопроводна мрежа и въз-
становяването на улична нас-
тилка в града. Общата
дължина на реконструираната
водопроводна инфраструктура
е 578,70 м. Това са участъци

по улиците „Бялата вода“, „23
септември“, „Аспарух“, „Хи-
саря“. Монтирани са пожарни
хидранти, спирателни кра-
нове, направени са сградни во-
допроводни отклонения до
дворищната регулационна
линия – общо 50.

Реконструирахме и улиците
след ремонтите на водопрово-
дите. Положена е нова асфал-
тобетонова настилка и
бетонови бордюри. Цялостна
реконструкция на уличните
платна е извършена на ул. „Бя-
лата вода“, ул. „23 септември“
и ул. „Промишлена зона“.

По ул.“Бялата вода“, ул.“23
септември“ и ул. „Хисаря“ са
изградени нови тротоари с
обща площ 1 628,51 кв. м. Об-
щата дължина на реконструи-
раната улична инфраструктура
е 1 141,84 м.

Съществуващите дървета и
зелени площи в обхвата на
тротоарите са оградени с гра-
дински бордюри с обща дъл-
жина 312,95 м. Направено е
отводняване на пътното
платно. Коригирано е нивото
на ревизионните шахти и дъж-

доприемните оттоци до ни-
вото на новоположената
асфалтобетонова настилка, из-
градени са нови 24 дъждопри-
емни шахти. Монтирани са
пътни знаци и е положена мар-
кировка, определящи режима
на движение и гарантиращи
безопасността.

С финансиране от Програ-
мата за развитие на селските
райони 2014-2020 г. напълно
са реконструирани и улиците
„Я. Сакъзов“, „Цар Симеон“,
„Н. Вапцаров“, „В. Априлов“,
„Липа“ и „Н. Геров“. Рехаби-
литирани са ул. „Христо
Ботев“ и ул. „Първа“. Общата
дължина на тези ремонти е  2
980 м, а изградените нови тро-
тоари са с площ 9 202 м2.

Имаме и обекти, които са за-
почнати през тази година. На 1
октомври започна обновяване
и модернизиране на основната
сграда на общинската детска

градина „Слънце“ и прилежа-
щото дворно пространство.

Открита е и строителна пло-
щадка за ремонт и обновяване
на спортната инфраструктура
в града. Предвижда се ремонт
и обновяване на спортни пло-
щадки за волейбол и баскет-
бол, които се намират на
територията на градския парк.
Ремонтните дейности и по
двата проекта трябва да при-
ключат през пролетта на 2021
г.

Усилено се работи и по из-
граждането на палеопарка с
информационен център и екс-
позиционна площ. Очакваме
това да стане една от новите
атракции както за местните
хора, така и за привличане на
туристи от България и чуж-
бина.

И макар че вече сме канди-
датствали и спечелили през го-
дините проекти по всички
възможни мерки, не спираме
да търсим възможности за
привличане на финансиране –
чрез постановления на Ми-
нистерския съвет, от „Красива
България“ и др.

Надявам се, че следващият
програмен период ще ни даде
още нови възможности, а ние
– сигурен съм, ще ги изпол-
зваме по най-добрия начин.

- В тези тревожни времена
и икономически предизви-
кателства, породени от кри-
зата, успявате ли да бъдете и
социален кмет?

- Да, така е, трудно е – ико-
номиката се свива заради ви-
руса, а нуждите на хората се
увеличават - особено на хората
с ниски доходи, на болните и
самотните.

Правим, каквото зависи от
нас. Така например, по мое
предложение за периода на из-
вънредно положение Общин-
ският съвет гласува да
освободим от заплащане на
такси и наеми ползвателите на
терени и обекти - общинска
собственост, които временно

са преустановили ползването
им или дейността си.

Осигурихме ново кухненско
оборудване за домашния со-
циален патронаж, който об-
служва града и селата в
общината. Доставени са елек-
трическа печка, миялна ма-
шина, електропарен казан и
електрически фритюрник.

Това е важно, защото патро-
нажът обслужва повече от 200
човека. Тук се приготвя и хра-
ната по програмата „Топъл
обяд“ на МТСП.

Осигурихме гореща теле-
фонна линия по време на из-
вънредната ситуация, с която
да подпомогнем възрастните,
болни и самотно живеещи
хора, които не могат да се
справят сами.

Възползваме се от програ-
мите за временна заетост на
трайно безработни. И в мо-
мента 81 човека от общината
работят по такива програми.

Много добре работим и с
екипа на ЦОП- кв. „Раковица“
в Берковица, който обслужва и
нашата община. Грижата тук е
насочена към децата и техните
семейства. Дори получихме
награда от Държавната аген-
ция за закрила на детето „Аз
гарантирам щастливо детство“
за добрата ни съвместна ра-
бота.

Работим добре и с пенсио-
нерските клубове.

Опитваме се да бъдем в под-
крепа на училищата и нашите
деца.

Продължаваме да даваме
едни от най-високите в об-
ластта еднократни помощи за
новородено.

Подпомагаме читалищата и
спортните клубове.

Подаваме ръка на болни
наши съграждани с едно-
кратна финансова помощ.

Осъзнаваме, че социалните
ангажименти са важна част от
работата ни.

- Какво бихте казали на хо-
рата от общината за финал?

- На първо място искам да
благодаря на всички служи-
тели от общинските институ-
ции за усърдието и
компетентността. Защото без
екипна работа, нещата не
могат да се получат.

На всички наши съграждани
искам да кажа, че ще продъл-
жим да работим в пълна про-
зрачност и при спазване на
правилата. Грижата за нашите
деца, за възрастните, за иконо-
мическия просперитет на об-
щината, за задържането на
младите хора, са основни
наши задачи.

Скъпи съграждани, бъдете
здрави. Бъдете отговорни към
здравето на близките си. Вяр-
вам, че ще излезем и от сегаш-
ното изпитание - по-силни и
по-мъдри.

Интервю на Петя Генова с кмета на община Вършец по повод една година от началото на мандата
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РЕШЕНИЕ № 137
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 124а ал.
1 от Закона за устройство на територията
/ЗУТ/, разрешава изработване на проект за
подробен устройствен план – план за заст-
рояване и парцеларни планове за захран-
ване на имота с ел. енергия с цел
обединение на п.и. 68179.28.77 и п.и.
58179.28.116 по КК и КР на с. Спанчевци
общ. Вършец с ново предназначение - „за
овцеферма и сеновал“.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р
Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“
– няма;

РЕШЕНИЕ № 138
I. Общински съвет – Вършец, на основа-

ние чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и изменя и до-
пълва Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на об-
щина Вършец, както следва:

I. В Глава втора „Търгове“ се изменят
и допълват следните текстове.

В чл. 5, се изменя текста, както следва:
Чл. 5. Търговете се провеждат с явно и

тайно наддаване.

В чл. 6, ал.1, се изменя и допълва текста,
както следва:

Чл. 6. (1) Публичен търг с явно надда-
ване се провежда след решение на Общин-
ски съвет - Вършец.

В чл. 6, ал.2, се изменя текста, както
следва:

Чл. 6. (2) Кметът на община Вършец
внася с докладна записка в Общински
съвет – Вършец предложение за провеж-
дане на публичен търг с явно наддаване,
към което се прилагат акт за общинска
собственост, скица на имота, а при необ-
ходимост - анализ на правното състояние
на недвижимия имот, съответно финансов
анализ на вещите.

В чл. 8, ал. 1, се изменя текста, както
следва:

Чл. 8. (1) Тръжната документация съ-
държа:

В чл. 10, ал. 2, се изменя и допълва
текста, както следва:

Чл. 10 (2) В случай, че необходимостта
от промяната се установи до изтичане на
срока за закупуване на тръжна документа-
ция, промяната се обявява, в един нацио-
нален ежедневник, както и на таблото пред
сградата на Общинска администрация –
Вършец и се публикува на сайта на об-
щина Вършец.

В чл. 10, ал. 3, се допълва текста, както
следва:

(3) В случай, че необходимостта от про-
мяната се установи след изтичане на срока
за закупуване на тръжна документация, за
промяната се уведомяват всички лица,
които са я закупили. Уведомяването се из-
вършва чрез връчване на заповедта на
кмета по ал. 1 срещу подпис или по пощата
с обратна разписка и се публикува на сайта
на община Вършец.

В чл. 13, ал. 1, се изменя текста, както
следва:

Чл. 13. (1) Комисията заседава и взема
решения, ако има мнозинство от членове
й, но не по-малко от 3-ма души, в това
число правоспособния юрист.

В чл. 13, ал. 3, се изменя текста, както

следва:
Чл. 13. (3) За своята работа комисията

съставя протокол, който се подписва от
всички членове на комисията.

В чл. 15, ал. 2, се изменя текста, както
следва:

Чл.15. (2) Комисията отстранява участ-
ник (участници), който нарушава изисква-
нията на чл. 14, ал. 3. Внесеният депозит
на отстранения участник се задържа.

В чл. 16, ал. 3, се изменя и допълва
текста, както следва:

Чл.16. (3) Наддаването се извършва за
всеки отделен обект на търга, като същото
продължава, докато участник в търга пред-
ложи най-висока цена за обекта, предмет
на търга. Председателят на комисията
прави предупреждение, че е последно и
ако няма друго предложение обявява при-
ключване на наддаването. Всички напра-
вени предложения от участниците се
записват в протокола на комисията, която
ги класира последователно.

В чл. 20, се изменя текста, както следва:
Чл. 20. Ако нито един от кандидатите за

участие в търга не бъде регистриран по чл.
14, ал. 2, председателят на комисията за-
крива търга.

В чл. 22, ал. 1, се изменя и допълва
текста, както следва:

Чл. 22. (1) След приключване на търга
кметът на община Вършец издава запо-
вед/заповеди, с които обявява спечелилите
търга участник/участници.

В чл. 23, ал. 2, се изменя и допълва
текста, както следва:

Чл.23.(2) Участникът, спечелил търга, не
платил паричната стойност на обекта -
предмет на продажбата и/или на учредено
право на строеж, пристрояване, настроя-
ване и подстрояване или не платил дължи-
мия месечен или годишен наем и не
подписал договор, губи внесения от него
депозит за участие в търга.

В чл. 23, ал. 3, се изменя и допълва
текста, както следва:

(3). Внесените депозити за участие в
търга на нерегистрираните кандидати и на
неспечелилите търга участници се възста-
новяват по банков път, след приключване
на процедурата. Върху тези суми не се
дължат лихви.

В чл. 24, се изменя и допълва текста,
както следва:

Чл. 24. В 10-дневен срок след влизане в
сила на заповедта по чл. 22, ал. 1, кметът
на община Вършец предприема необходи-
мите действия за приключване на търга,
чрез изготвяне и подписване на договор/и.

В Глава втора „Търгове“ се създават
нови членове от 25 до 42 със следните
текстове:

Чл. 25. (1) Публичен търг с тайно надда-
ване се провежда след решение на Общин-
ски съвет - Вършец.

(2) Кметът на община Вършец внася с
докладна записка в Общински съвет – Вър-
шец предложение за провеждане на пуб-
личен търг с тайно наддаване, към което се
прилагат акт за общинска собственост,
скица на имота, а при необходимост - ана-
лиз на правното състояние на недвижимия
имот, съответно финансов анализ на ве-
щите.

(3) Анализът на правното състояние на
съответния обект се изготвя от юрискон-
султ, а финансовото състояние се извършва
от главния счетоводител на ОбА - Вършец.

Чл. 26. (1) В изпълнение на решението на
Общински съвет - Вършец, кметът на об-

щина Вършец открива процедурата по
провеждането на търга със заповед, която
съдържа:

1. Описание на имота/имотите или ве-
щите - предмет на търга.

2. Начална тръжна цена.
3. Срок за закупуване и подаване на

тръжната документация.
(2) Със заповедта по ал. 1 се утвърждава

тръжната документация.

Чл. 27. (1) Тръжната документация съ-
държа:

1. Описание на имота/имотите или ве-
щите - предмет на търга.

2. Начална тръжна цена.
3. Вида, размера, начина и срока на пла-

щане на депозита за участие, който не
може да бъде по-малък от 10 % от начал-
ната тръжна цена.

4. Начина и срока на плащане на цената
от спечелилия търга участник.

5. Други условия, произтичащи от закона
или решението на Общински съвет - Вър-
шец.

6. Дата, място и час на провеждане на
търга.

7. Условията за оглед на предмета на
търга.

8. Образци на документи, които участни-
кът следва да попълни.

9. Проект за договор.
10. Копие от акта за общинска собстве-

ност, скица на имота по действащия план с
нанесена кадастрална основа и описани
съседи, градоустройствени параметри по
влезлите в сила ПУП и копие от заповедта,
с която тези планове са одобрени.

11. Стъпката на наддаване, чрез която се
увеличава началната тръжна цена и която
се определя в размер между 1 (едно) и 10
(десет) на сто от началната тръжна цена.

12. Адрес и телефон на организатора.
(2) Забранява се включването в тръжната

документация на условия за спонсорство,
дарение и други подобни.

Чл. 28. (1) Търгът се обявява най-малко
тридесет дни преди датата на провеждане
му в един национален ежедневник, както и
на видно място в сградата на Общинска ад-
министрация – Вършец.

(2) Обявлението по ал. 1 съдържа: ин-
формация за предмета на търга, начална
тръжна цена, размера на депозитната
вноска, дата, място и час на провеждане на
търга, цената на тръжната документация,
срок и място за закупуване на тръжната до-
кументация, адрес и телефон за допълни-
телна информация.

(3) Разходите по организиране, обявяване
и провеждане на търга се осигуряват от
бюджета на Община Вършец. Приходите
от продажбата на документацията се вна-
сят в съответните сметки на общината.

Чл. 29. (1) Не се допуска промяна на обя-
вените условия на търга, с изключение на
отлагане провеждането на търга за по-
късни дата и/или час, както и промяна на
мястото на провеждане. Промяната се из-
вършва със заповед на кмета на община
Вършец, като същата се обявява на таблото
пред сградата на община Вършец и се пуб-
ликува на сайта на община Вършец.

(2) В случай, че необходимостта от про-
мяната се установи до изтичане на срока
за закупуване на тръжна документация,
промяната се обявява на таблото пред сгра-
дата на Общинска администрация – Вър-
шец и се публикува на сайта на община
Вършец.

(3) В случай, че необходимостта от про-
мяната се установи след изтичане на срока
за закупуване на тръжна документация, за
промяната се уведомяват всички лица,
които са я закупили. Уведомяването се из-
вършва чрез връчване на заповедта на
кмета по ал. 1 срещу подпис или по пощата
с обратна разписка, както и се публикува

на сайта на община Вършец.

Чл. 30. Когато след изтичане на срока за
закупуване на тръжната документация за
търга няма закупена тръжна документация
от кандидати, кметът на община Вършец
може да издаде заповед за промяна датата
на провеждането на търга и съответно
удължаване срока за закупуването на
тръжна документация или да издаде запо-
вед за закриване на търга, като същата се
обявява на таблото пред сградата на Об-
щинска администрация – Вършец и се пуб-
ликува на сайта на община Вършец.

Чл. 31. (1) В деня на провеждане на търга
кметът на Община Вършец назначава ко-
мисия за провеждане на търга в състав от
три до пет члена.

(2) В състава на комисията задължително
се включват поне един правоспособен
юрист и квалифицирани специалисти с
практически опит в съответната област. С
решението по чл. 25, ал. 1 от наредбата Об-
щински съвет - Вършец може да реши да
бъдат включени в състава на комисията и
общински съветници.

(3) В състава на комисията не могат да
участват:

1. Лица, които имат материален интерес
от резултата на търга.

2. Свързани лица по смисъла на ТЗ с
участници в търга или с членовете на тех-
ните управителни или контролни органи.

(4) В случай, че такива лица бъдат вклю-
чени в състава на тръжната комисия, те са
длъжни незабавно след връчване на запо-
ведта да си направят писмен отвод.

(5) Членовете на комисията подписват
декларация за липса на обстоятелствата по
ал. 3 и за неразпространение на търговска
и служебна информация, свързана с участ-
ниците.

Чл. 32. (1) Комисията заседава и взема
решения, ако има мнозинство от членове
й, но не по-малко от 3-ма души, в това
число правоспособния юрист.

(2) Комисията взема решения с обикно-
вено мнозинство от присъстващите с явно
гласуване.

(3) За своята работа комисията съставя
протокол, които се подписват от всички
членове на комисията.

Чл. 33. (1) Търгът се провежда в деня,
часа и мястото, посочени в тръжната доку-
ментация.

(2) Търгът започва с регистрация на кан-
дидатите за участие в него, като регистра-
цията се извършва, като последователно се
вписват имената им в списък. Вписват се
само кандидати подали тръжна докумен-
тация за участие в търга.

(3) От момента на регистрацията участ-
ниците нямат право да разговарят по
между си, да провеждат телефонни разго-
вори, както и да разменят информация по
между си по друг начин.

Чл. 34. (1) Комисията отстранява канди-
дат-участник в търга в случай, когато не са
представени всички изисквани от тръж-
ната документация документи.

(2) Комисията отстранява участник
(участници), който нарушава изискванията
на чл. 33, ал. 3. Внесеният депозит на от-
странения участник се задържа.

Чл. 35. (1) Процедурата по наддаване се
извършва с обявяване от председателя на
комисията на началната тръжна цена и
стъпката на наддаване, след което предсе-
дателят открива наддаването.

(2) Наддаването се извършва чрез отва-
ряне на пликовете с тръжните предложе-
ния на участниците и обявяване на
направените от тях тръжни предложения,
съобразени със стъпките за наддаване.

продължава на 4 стр. >>>
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(3) След обявяване на тръжните предло-
жения на всички участници, председателят
на комисията обявява търга за приключил.

(4) Председателят обявява спечелилите
търга участници и закрива търга.

Чл. 36. (1) В случай, че има подадена
тръжна документация и в деня, часа и мяс-
тото, определени за провеждане на търга,
не се яви кандидата, провеждането на
търга се отлага с два часа. Ако след изти-
чането им отново не се яви кандидат, търг
не се провежда и същият се обявява за не-
проведен.

(2). Ако има подадени повече от един
комплект тръжна документация и в деня,
часа и мястото, определени за провеждане
на търга, се яви един кандидат, търгът се
отлага с 2 /два/ часа. След изтичането на
този срок търгът се провежда.

Чл. 37. При регистриран само един
участник, търгът се провежда, като участ-
никът се обявява за спечелил търга по на-
правеното от него тръжно предложение.

Чл. 38. (1) В случай, че в резултат на от-
страняване на участник /участници/ по чл.
33, ал. 2 остане само един участник, съ-
щият се обявява за спечелил търга по на-
правеното от него тръжно предложение.

(2) Ако нито един от кандидатите за учас-
тие в търга не бъде регистриран по чл. 33,
ал. 2, председателят на комисията закрива
търга.

Чл. 39. Когато след започване на проце-
дурата по наддаване се установи, че с
тръжното предложение нито един от
участниците не е предложил цена, по-ви-
сока от първоначалната цена, увеличена
поне с една стъпка за наддаване, търгът се
закрива. Внесените депозити на участни-
ците се задържат.

Чл. 40. (1) След приключване на търга
кметът на Община Вършец издава запо-
вед/заповеди, с които обявява спечелилите
търга участник/участници.

(2) Заповедта по ал. 1 се връчва срещу
подпис или се изпраща с препоръчано
писмо с обратна разписка на спечели-
лия/спечелилите търга участник/участ-
ници.

Чл. 41. (1) Депозитът на спечелилият
търга участник се задържа като гаранция
за сключване на договор и се прихваща от
цената.

(2). Участникът спечелил търга, не пла-
тил паричната стойност на обекта, пред-
мет на продажбата и/или на учредено
право на строеж, пристрояване, настроя-
ване и подстрояване или не платил дължи-
мият месечен или годишен наем и не
подписал договор, губи внесеният от него
депозит за участие в търга.

(3). Внесените депозити за участие на не-
регистрираните за търга кандидати и на
неспечелилите търга участници се възста-
новяват по банков път, след приключване
на процедурата. Върху тези суми не се
дължат лихви.

(4). Внесените депозити за участие на
участниците, обжалвали заповедта по чл.
40, ал. 1 се задържат до влизане в сила на
заповедта, респективно до отмяната й.
Върху тези суми не се дължат лихви.

Чл. 42. В десет дневен срок след влизане
в сила на заповедта по чл. 40, ал. 1, кметът
на Община Вършец предприема необхо-
димите действия за приключване на търга,
чрез изготвяне и подписване на договор/и.

В Глава трета „Конкурси“, се проме-
нят номерата на членовете, както
следва:

1. Член 25, става чл. 43.
2. Член 26, става чл. 44.
3. Член 27, става чл. 45.
4. Член 28, става чл. 46.
5. Член 29, става чл. 47.
6. Член 30, става чл. 48.
7. Член 31, става чл. 49.
8. Член 32, става чл. 50.
9. Член 33, става чл. 51.
10. Член 34, става чл. 52.
11. Член 35, става чл. 53.
12. Член 36, става чл. 54.
13. Член 37, става чл. 55.
14. Член 38, става чл. 56.
15. Член 39, става чл. 57.

В Преходните и заключителни разпо-
редби се създава нов параграф 4 със
следния текст:

§ 4. Изменението и допълнението на на-
редбата, прието с Решение № 138 от Про-
токол № 10 от 29.07.2020 г. на Общински
съвет – Вършец, влиза в сила от дата на
приемане на настоящото решение.

II. Изменението и допълнението на На-
редбата за условията и реда за провеждане
на търгове и конкурси на община Вършец
влиза в сила от дата на приемане на нас-
тоящото решение.

III. Задължава кмета на община Вършец
да отрази приетите в т. 1 от настоящото ре-
шение изменения и допълнения на Наред-
бата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси на община Вършец,
като актуализираната наредба бъде качена
в 7-дневен срок в сайта на община Вър-
шец.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р
Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“
– няма;

РЕШЕНИЕ № 139
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т .8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1,
т. 2 от ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУ-
РОС на община Вършец, взема решение за
прекратяване на съсобственост, чрез
продажба на частта на община Вършец,
представляваща - 125 кв.м. /сто двадесет и
пет кв.м./ идеални части от поземлен имот
№ 501.524 /петстотин и едно, точка пет-
стотин двадесет и четири/, за който е об-
разуван УПИ ІІ /две/ в квартал № 28
/двадесет и осем/, по действащия регула-
ционен план на село Спанчевци, община
Вършец, област Монтана, одобрен със За-
повед № 412/1989 г., адрес на поземления
имот: село Спанчевци, община Вършец,
област Монтана, ул. „Шестнадесета“ № 3,
ЕКАТТЕ 68173, площ на имота: 585 кв.м.
/петстотин осемдесет и пет кв.м./. УПИ ІІ
/две/ е с площ 586 кв.м. /петстотин осем-
десет и шест кв.м./, отреден за жилищно
застрояване на съсобственика на имота
Милка Георгиева Еленкова от гр. Монтана,
ул. „Цар Симеон“ № 5, на стойност съг-
ласно пазарната оценка в размер на 1 100
лева без ДДС /хиляда и сто лева без ДДС/.

Упълномощава кмета на община Вършец
да извърши всички правни и фактически
действия за прекратяване на съсобстве-
ността, чрез продажба на частта на об-
щина Вършец на Милка Георгиева
Еленкова, чрез подписване на договор за
продажба при спазване разпоредбите на
чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 3
от НРПУРОС на община Вършец.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р
Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“
– няма;

Промяна в кворума. Излиза Ивайло

Цветанов.
Общо 12 общински съветници.

Промяна в кворума. Влиза Ивайло
Цветанов.

Общо 13 общински съветници.

РЕШЕНИЕ № 140
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация
/ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за об-
щинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2020 г. на община
Вършец в частта - раздел III. Описание на
недвижимите имотите, които общината
има намерение да предложи за предоста-
вяне под наем и за продажба през 2020 г.,
точка 1. Описание на имотите, които об-
щината има намерение да предложи за
предоставяне под наем, подточка 1.1. Не-
жилищни обекти, части от сгради и те-
рени, билбордове и рекламни елементи
общинска собственост, за които ще се про-
ведат публични търгове и публично опо-
вестени конкурси по реда на ЗОС,
НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец
за отдаването им под наем за търговски и
други нужди и поставяне на павилиони,
съоръжения, кафе-автомати, банкомати и
т.н. в населените места на територията на
община Вършец през 2020 г., като в тази
подточка се включват следните части от
имоти:

- 12 кв.м. /дванадесет кв.м./ за поставяне
на преместваем търговски обект по чл.
56 от ЗУТ от поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.420.7 по кадастралната
карта и кадастрални регистри на гр.
Вършец от 2008г., /на входа на балне-
оложкия парк до гъбките за продажба
на билети/.

- Част от 1 кв.м. на ул.“Република“ №1А,
за поставяне на 1 бр., кафе-автомат;

- Част от 1 кв.м. на ул.“Република“ №2 за
поставяне на 1 бр. кафе-автомат;

- Част от 1 кв.м. на бул.“България“ №4 за
поставяне на 1 бр. кафе-автомат.

2. Промяната на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2020 г. на община
Вършец влиза в сила от датата на при-
емане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС про-
мяната в „Годишната програма за управ-
ление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2020 г. на община Вършец“
да се обяви на таблото пред сградата на
Общинска администрация – Вършец и да
се отрази в публикуваната в сайта на об-
щина Вършец „Годишна програма за уп-
равление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2020 г. на об-
щина Вършец“.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р
Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“
– няма;

Промяна в кворума. Влиза Вътко Ма-
ринов.

Общо 13 общински съветници.

РЕШЕНИЕ № 141
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и
ал. 8 от ЗОС във връзка с чл. 42, ал. 1 и ал.
3 от Наредбата за реда на придобиване, уп-
равление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец и чл. 4, ал.
3 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и
реда за провеждане на търгове и конкурси
на община Вършец, взема решение за про-
веждане на публичен търг с явно надда-
ване за отдаване под наем на части от

имоти - публична общинска собственост
на община Вършец, както следва:

- 12 кв.м. /дванадесет кв.м./ за поставяне
на преместваем търговски обект по чл.
56 от ЗУТ от поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.420.7 по кадастралната
карта и кадастрални регистри на гр.
Вършец от 2008г., /на входа на балне-
оложкия парк до гъбките за продажба
на билети/.

- Част от 1 кв.м. на ул.“Република“ №
1А, за поставяне на 1 бр., кафе-авто-
мат;

- Част от 1 кв.м. на ул.“Република“ № 2
за поставяне на 1 бр. кафе-автомат;

- Част от 1 кв.м. на бул.“България“ № 4
за поставяне на 1 бр. кафе-автомат;

Срок за отдаване под наем на частите от
недвижимите имоти – 3 /три/ календарни
години, считано от датата на сключване на
договора/договорите за наем.

Определя първоначална тръжна месечна
наемна цена, както следва:

1. За отдаване под наем на 12 кв.м. /два-
надесет кв.м./ за поставяне на пре-
местваем търговки обект по чл. 56 от
ЗУТ от поземлен имот с идентифика-
тор 12961.420.7 по кадастралната карта
и кадастрални регистри на гр.Вършец
от 2008г. /на входа на балнеоложкия
парк до гъбките за продажба на би-
лети/ - 50 лв., без ДДС.

2. За отдаване под наем на терен за пос-
тавяне на кафе-автомати - 50 лв. без
ДДС /петдесет лева без ДДС/ за 1 кв.м.
за 1 бр. кафе-автомат.

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

Депозит за участие в търга 300 лв./три-
ста лева/ за всяка отделна площ.

Стъпка за наддаване 5 % върху първона-
чалната тръжна месечна наемна цена на
съответната площ.

При сключване на договор за наем спе-
челилият/спечелилите търга участници за-
плащат 3 /три/ месечни наемни вноски за
наетите от тях площ/площи.

Задължава кмета на община Вършец да
организира и проведе търга по реда на
Глава втора „Търгове“ от НУРПТК на об-
щина Вършец и да сключи договор/и за от-
даване под наем на частите от имоти
публична общинска собственост със спе-
челилия/ите търга участник/ци.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р
Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“
– няма;

РЕШЕНИЕ № 142
1. Общински съвет – Вършец, на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и,
ал. 14 от Закона за собствеността и пол-
зването на земеделските земи, чл. 103 и чл.
104 от Правилника за прилагане на Закона
за собствеността и ползването на земедел-
ски земи, чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от Закона за
общинската собственост във връзка с чл.
13, ал. 1 от НРПУРОС на община Вършец
и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за провеждане на търгове
и конкурси на община Вършец, взема ре-
шение за провеждане на публичен търг с
явно наддаване, за отдаване под наем на
земеделски земи с НТП пасища, мери и
ливади, на собственици на пасищни сел-
скостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на
БАБХ, както и на лица, които поемат за-
дължение да ги поддържат в добро земе-
делско и екологично състояние, по реда на
чл. 103 от ППЗСПЗЗ, описани в приложе-
ния към настоящото решение съдържащи -
номер на имота по КВС, землище, мест-
ност, начин на трайно ползване, категория
на земята и площ, както следва:
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- Землище гр. Вършец – 931 бр. имота с
НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Спанчевци – 221 бр. имота с
НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Драганица - 186 бр. имота с
НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Черкаски – 233 бр. имота с
НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Стояново - 106 бр. имота с
НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Д. Озирово – 218 бр. имота с
НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Г. Озирово – 683 бр. имота с
НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Д. Б. речка – 229 бр. имота с
НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Г. Б. речка – 254 бр. имота с
НТП пасище/мера и ливади;

2. Определя първоначална годишна на-
емна цена - 12 лв. /дванадесет лева/ за 1
/един/ декар.

3. Срок за отдаване под наем на недвижи-
мите имоти подробно описани в т. 1 от ре-
шението - 1 /една/ стопанска година 2020 -
2021 г., считано от 01.10.2020 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.Дължимият годишен наем се заплаща от
наемателите преди подписване на договора
за наем.

9. Задължава кмета на община Вършец да
организира и проведе търга по реда на Глава
втора „Търгове“ от Наредбата за условията
и реда за провеждане на търгове и конкурси
на община Вършец и да сключи договор/и
за отдаване под наем на земеделските земи
със спечелилите търга участници.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма;

РЕШЕНИЕ № 143
1. Общински съвет – Вършец, на основа-

ние чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 45 ж,
ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т.
1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, взема решение за
предоставяне на наследниците на Давид
Георгиев Илиев следните имоти:

- Поземлен имот с идентификатор
68179.54.246 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Спан-
чевци, общ. Вършец, обл. Монтана,
одобрени със Заповед № РД-18-
1833/08.11.2018 г. на изпълнителния ди-
ректор на АГКК, адрес на поземления
имот: с. Спанчевци, местност „Дивата
ливада“, площ: 3000 кв.м., трайно пред-
назначение на територията: земеделска,
начин на трайно ползване: ливада, земи
от Общинския поземлен фонд на об-
щина Вършец.

- Поземлен имот с идентификатор
68179.38.9 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на с. Спанчевци,

общ. Вършец, обл. Монтана, одобрени
със Заповед № РД-18-1833/08.11.2018 г.
на Изпълнителния директор на АГКК,
адрес на поземления имот: с. Спан-
чевци, местност „Кални дол“, площ:
4000 кв.м., трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на
трайно ползване: ливада, земи от Об-
щинския поземлен фонд на община
Вършец.

- Поземлен имот с идентификатор
68179.27.212 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Спан-
чевци, община Вършец, област Мон-
тана, одобрени със Заповед №
РД-18-1833/08.11.2018 г. на Изпълни-
телния директор на АГКК, адрес на по-
земления имот: село Спанчевци,
местност „Требежете“,, площ: 4000
кв.м., трайно предназначение на тери-
торията: земеделска, начин на трайно
ползване: ливада, земи от Общинския
поземлен фонд на община Вършец.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ,
решението може да се обжалва пред Район-
ния съд - гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс.

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

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма;

РЕШЕНИЕ № 144
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация,
чл. 6, ал. 1, т. 23 от Правилника за органи-
зация и дейността на Общински съвет Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация за мандат
2019-2023 г., приема годишен финансов
отчет за 2019 г за дейността на „Медицин-
ски център – Вършец“ ЕООД.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма;

РЕШЕНИЕ № 145
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1,
т. 23 и във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 2 от Пра-
вилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Вършец, неговите коми-
сии и взаимодействието му с общинска ад-
министрация за Мандата 2019 - 2023 г. от
Бюджета на Община Вършец за 2020 г. от
функция „Почивно дело, култура и религи-
озни дейности“, Дейност 2 714 „Спортни
бази за спорт за всички“, § 43-01 утвър-
ждава за второто полугодие на 2020 г. на:

1.1 КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ ВЪРШЕЦ
2014“ – сумата от 1 000,00 лева;

1.2 „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ВЪРШЕЦ“ -
сумата от 2 500,00 лева;

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма;

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на общински съвет – Вър-
шец закри заседанието в 11:20 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на  Общински съвет – Вършец

П Р О Т О К О Л  № 11
Днес, 07.08.2020 година (петък) от 11:00

часа, 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 взаи-
модействието му с общинската админист-
рация за мандата 2019 – 2023 г. се проведе
Тържествено заседание на Общински
съвет – Вършец в Конферентната зала на
СПА хотел „Съни Гардън“ гр. Вършец.

Заседанието започва с 13 положили
клетва общински съветници.

Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, за-
седанието е законно и може да взема ре-
шения.

На заседанието присъстваха още: архи-
мандрит Антим, протосингел на Видин-
ската митрополия, свещеноиконом Петко
Балджиев, Ирена Димова – народен пред-
ставител на ПП ГЕРБ в 44-то Народно
събрание от 12-МИР-Монтана, инж.
Дилян Димитров - Народен представител
на ПП ГЕРБ в 44-то Народно събрание от
12-МИР-Монтана, Росен Белчев - област-
ния управител на област Монтана, Десис-
лава Димитрова – заместник областен
управител на област Монтана, инж. Иван
Лазаров – кмет на община Вършец, П.Сте-
фанов - зам.- кмет на община Вършец,
инж. агр. Д. Тодорова – секретар на об-
щина Вършец, председатели на читалища,
Ангел Петров – кмет на с. Долно Озирово,
Емил Иванов – кмет на с. Спанчевци,
кметски наместници, служители на об-
щинска администрация Вършец и граж-
дани.

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

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка с вх. № 226/ 31.07.2020
г. относно предстоящо честване на 170
/сто и седемдесет години/ Курорт Вършец
за връчване на плакети и почетни грамоти
за особен принос за развитието на Об-
щина Вършец, да се наградят:

- „Клисурски манастир“, чрез архиман-
дрит Антим, протосингел на Видинската
митрополия;

- Храм „Св. Георги“, гр. Вършец, чрез
свещеноиконом Петко Балджиев;

- Областна управа Монтана, чрез област-
ния управител на област Монтана – Росен
Иванов Белчев;

- Народен представител на ПП ГЕРБ в
44-то Народно събрание от 12-МИР-
Монтана – Ирена Методиева Димова;

- Народен представител на ПП ГЕРБ в
44-то Народно събрание от 12-МИР-
Монтана – инж. Дилян Станимиров Ди-
митров;

- Читалищата на територията на Община
Вършец, чрез председателите, както
следва:

Народно читалище „ Христо Ботев -
1900“ гр. Вършец;
Народно читалище „Пробуда1934 За-
ножене“ кв. Заножене, гр. Вършец;
Народно читалище „Просвета 1935“
село Спанчевци;
Народно читалище „Просвета 1946“
село Долно Озирово;
Народно читалище „Просвета 1922“
село Горно Озирово
Народно читалище „Просвета 2005“
село Черкаски;
Народно читалище „Васил Левски
2015“ село Драганица;
Народно читалище „Изгрев 2019“
село Горна Бела Речка;

- Община Вършец, чрез кмет на община
Вършец – инж. Иван Лазаров;

- Общински съвет - Вършец, чрез пред-
седател на ОбС - Вършец – инж. Анатоли

Димитров и Общински съветници за ман-
дат 2019-2023 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров –
Председател на Общински съвет – Вър-
шец.

Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника
за организацията и дейността на общин-
ски съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската адми-
нистрация за мандата 2019 – 2023 г., днев-
ния ред бе приет единодушно:

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

Общински съвет – Вършец прие след-
ните решения:

РЕШЕНИЕ № 146
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация
/ЗМСМА/ реши:

С плакети и почетни грамоти за особен
принос за развитието на Община Вършец
да се наградят:

1. „Клисурски манастир“, чрез анхиман-
дрит Антим, протосингел на Видинската
митрополия;

2. Храм „Св. Георги“, гр. Вършец, чрез
свещеноиконом Петко Балджиев;

3. Областен управител на област Мон-
тана – Росен Иванов Белчев;

4. Народен представител на ПП ГЕРБ в
44-то Народно събрание от 12-МИР-
Монтана – Ирена Методиева Димова;

5. Народен представител на ПП ГЕРБ в
44-то Народно събрание от 12-МИР-
Монтана – инж. Дилян Станимиров Ди-
митров;

6. Читалищата на територията на Об-
щина Вършец, чрез председателите, както
следва:

Народно читалище „ Христо Ботев -
1900“ гр. Вършец;
Народно читалище „Пробуда1934 За-
ножене“ кв. Заножене, гр. Вършец;
Народно читалище „Просвета 1935“
с. Спанчевци;
Народно читалище „Просвета 1946“
с. Долно Озирово;
Народно читалище „Просвета 1922“
с. Горно Озирово
Народно читалище „Просвета 2005“
с.Черкаски;
Народно читалище „Васил Левски
2015“ с. Драганица;
Народно читалище „Изгрев 2019“ с.
Горна Бела Речка;

7. Община Вършец, чрез Кмет на Об-
щина Вършец – инж. Иван Лазаров;

8. Общински съвет - Вършец, чрез Пред-
седател на Общински съвет - Вършец –
инж. Анатоли Димитров и Общински съ-
ветници за мандат 2019-2023 г.

Гласували: „за“ – 13; „против“ – няма;
„въздържали се“ – няма;

Инж. Анатоли Димитров – председател
на Общински съвет – Вършец запозна
присъстващите с историята на курорт
Вършец и даде думата за приветствия.

Инж. Иван Лазаров – кмет на община
Вършец изказа приветствие и връчи пла-
кети и почетни грамоти за особен принос
за развитие на Община Вършец.

Председателят на Общински съвет –
Вършец връчи почетен плакет „170 го-
дини курорт Вършец“ на кмета на град
Вършец.

Поради изчерпване на дневния ред, пред-
седателят на Общински съвет – Вършец
закри тържественото заседанието в
12:25 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на  Общински съвет – Вършец
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Днес, 14.09.2020 г. (понеделник) от 14:00 ч., на ос-
нование чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 56, ал. 1
от Правилника за организацията и дейността на Об-
щински съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинската администрация за
мандата 2019 – 2023 г. се проведе заседание на Об-
щински съвет - Вършец, в заседателната зала на Об-
щинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва общин-
ски съветници.
Отсъства: Вътко Маринов
Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, заседанието
е законно и може да взема решения.

На заседанието присъстваха още: инж. Иван Ла-
заров – кмет на община Вършец, К. Тачева- дирек-
тор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция
„СА“.

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

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с вх. № 243/ 01.09.2020 г. относно разглеж-
дане на докладна записка вх. № 240/ 26.08.2020 г., от
Ани Ангелова – Директор на СУ „Иван Вазов“, гр.
Вършец и предложение за вземане на решение от
Общински съвет – Вършец за утвърждаване на три
маломерни паралелки в СУ „Иван Вазов“, гр. Вър-
шец за учебната 2020/2021 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - 
кмет на община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с вх. № 241/ 27.08.2020 г. относно приемане
отчета на Бюджета на Община Вършец за 2019 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - 
кмет на община Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с вх. № 221/ 30.07.2020 г. относно отчет на
Общински съвет – Вършец за периода 01.01.2020 –
30.06.2020 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров –
председател на Общински съвет – Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с вх. № 246/ 02.09.2020 г. относно предло-
жение за приемане на решение за отмяна на реше-
ние № 299 от Протокол № 31 от 28.06.2013 г. на
Общински съвет – Вършец, за откриване на проце-
дура за изработване на Общ устройствен план на гр.
Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с вх. № 244/ 01.09.2020 г. относно разглеж-
дане на заявление вх. № 70 00-588/ 24.08.2020 г., от
„МОНТ 7 АГРО“ ЕООД, ЕИК 204059400, със седа-
лище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Дра-
ган Цанков“ №12, представлявано от Сашка Митова
Младенова, с искане за разрешаване изработването
на ПУП, с цел обединение на поземлени имоти с
идентификатори 68179.28.77, 68179.28.82,
68179.28.83, 68179.28.84, 68179.28.100,
68179.28.115 и 68179.28.116 по КК и КР на с. Спан-
чевци, община Вършец, с промяна на предназначе-
нието на част от тях в съответствие с
инвестиционните намерения на възложителя.

Докладва: инж. Иван Лазаров - 
кмет на община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с вх. № 236/ 18.08.2020 г. относно разглеж-
дане на докладна вх. № 3300-918/11.06.2020 г., от
Ани Ангелова – Директор на СУ„Иван Вазов“, гр.
Вършец и предложение за вземане на решение от
Общински съвет – Вършец за провеждане на пуб-
личен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС,
НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за про-
дажба на 4 бр. употребявани металообработващи и
металорежещи машини, собственост на община
Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - 
кмет на община Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с вх. № 245/ 02.09.2020 г. от инж. Иван Ла-
заров – кмет на Община Вършец относно Вземане
на решение от Общински съвет - Вършец за пред-
оставяне за стопанисване, поддържане и управле-
ние от Общинско предприятие „Общински
дейности и туризъм“ гр. Вършец на пътнически ав-
тобус марка „Исузу“, модел „Евро тюркоаз“, 32+1
места с държавен регистрационен № М 54-53 ВР.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с вх. № 247/ 02.09.2020 г. от инж. Иван Ла-
заров – кмет на Община Вършец относно вземане
на решение от Общински съвет – Вършец за при-
емане на нова Наредба за реда и условията за пол-
зване на спортна зала „Вършец“, собственост на
община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - 
кмет на община Вършец

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с вх. № 250/ 08.09.2020 г. относно вземане
на решение за отпускане на финансова помощ по

молба с Вх. № 217/ 28.07.2020 г. за изграждане на
алея с чинари, туи и масивна чешма.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – 
председател на Общински съвет – Вършец

10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с вх. № 254/ 08.09.2020 г. относно вземане
на решение за отпускане на финансова помощ по
молби с Вх. № 228/ 04.08.2020 г., Вх. № 234/
17.08.2020 г. и Вх. № 237/ 18.08.2020 г.
Докладва: Иван Андров - председател на ПК по

АОНУОРСГПБ
11. Изказвания, питания и становища.

Промяна в кворума. Влиза г-н Вътко Маринов.
Общо 13 общински съветници.

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 2019 – 2023 г.,
дневния ред бе приет единодушно:
Гласували: „за“- 13; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма;

Общински съвет – Вършец прие следните реше-
ния:

РЕШЕНИЕ № 147
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал.
1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 100, ал. 1 и чл. 108, ал. 1 от
Закона за предучилищното и училищното образ-
ование (ЗПУО), във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2
от Наредбата за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното об-
разование, утвърждава 3 маломерни паралелки
в СУ“Иван Вазов“ град Вършец за учебната
2020/2021 г., в рамките на утвърдения бюджет на
училището и утвърдената численост на персонала,
без допълнително финансиране от бюджета на
община Вършец, както следва:
1. II „а“ клас – 11 ученици;
2. X „а“ клас, профил „Икономическо развитие“ –
16 ученици;
3. XI „а“ клас, профил „Чужди езици“ – 16 уче-
ници.
Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.
Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджар-
ски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма;

РЕШЕНИЕ № 148
На основание чл. 52 ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140, ал.
5 от Закона за публичните финанси , Общински
съвет Вършец

Р Е Ш И :
1. Приема уточнен годишен план на бюджета за
2019 г. по приходната и разходната част, по функции
и дейности, както следва:
І. ПО ПРИХОДА 9 472 657 лв.
в т.ч.:
Приходи с държавен характер – 4 627 286 лв.;
Приходи с общински характер – 4 845 371 лв.
ІІ. ПО РАЗХОДА 9 472 657 лв.
в т.ч.:
Държавни дейности - 4 627 286 лв.; Общински
дейности – 4 827 371 лв.;
Дофинансиране на държавни дейности- 18 000 лв.
/Приложение № 1/
2. Одобрява окончателен поименен списък за капи-
талови разходи за 2019 год. в размер на 9 091 969
лв., от които с източник на финансиране бюджетни
средства – 2 059 826 лв. и финансирани със средства
от Европейския съюз и от други източници – 7 062
143 лв., представен по обекти и източници на фи-
нансиране, съгласно Приложение №2.
3. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2019
год., в размер на 8 191 320 лв. разпределени, както
следва:
І. ПО ПРИХОДА- 8 191 320 лв.
в т.ч.:
Приходи с държавен характер – 4 471 305 лв.;
Приходи с общински характер - 3 720 015 лв.
ІІ. ПО РАЗХОДА - 8 191 320 лв.
в т.ч.:
Държавни дейности– 4 471 305 лв.; Местни дей-
ности - 3 720 015 лв.;
/Приложение № 1/.
4. Приема отчета на поименен списък за капиталови
разходи за 2019 г., в размер на 4 092 863 лв., от които
1 253 876 лв. финансирани със средства от бюджета
на общината и 2 838 987 лв., финансирани със
средства от Европейския съюз и от други източ-
ници, представен по обекти и източници на финан-
сиране, съгласно Приложение № 2.
5. Приема отчетите на извънбюджетните сметки и
фондове, съгласно приложения № 4, 5, и 6.
6. Приема отчета за състоянието на общинския дълг
за 2019 година в размер на 0 лв., съгласно Прило-
жение № 3.
Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.
Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджар-
ски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ –

няма;

РЕШЕНИЕ № 149
Общински съвет Вършец, на основание чл. 21, ал. 1,
т. 23 от ЗМСМА приема за сведение отчета за дей-
ността на председателя на Общински съвет Вър-
шец, дейността на Общински съвет Вършец и
неговите комисии за периода 01.01.2020 г. -
30.06.2020 г.
Гласували: „за“ – 13; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 150
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал.
1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 124, ал. 1 от Закона за
устройство на територията отменя свое Решение №
299 от Протокол № 31 от 28.06.2013 г.
Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.
Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджар-
ски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма;

РЕШЕНИЕ № 151
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал.
1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от Закона за уст-
ройство на територията, разрешава на „МОНТ 7
АГРО“ ЕООД, /ЕИК 204059400, със седалище и
адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Драган Цан-
ков“ № 12/, изработване на проект за подробен уст-
ройствен план – план за застрояване и парцеларен
план за захранване на имота с ел. енергия и питейна
вода, с цел обединение на поземлени имоти с иден-
тификатори 68179.28.77, 68179.28.82, 68179.28.83,
68179.28.84, 68179.28.100, 68179.28.115 и
68179.28.116 по КК и КР на с. Спанчевци, община
Вършец, с промяна на предназначението на позем-
лени имоти с идентификатори 68179.28.77,
68179.28.82, 68179.28.83 и 68179.28.84 с ново пред-
назначение на обединеният имот „за овцеферма и
склад за селскостопанска продукция“, с цел разши-
ряване на съществуващата овцеферма в п.и.
68179.28.115.
Съгласно чл. 124а, ал. 5 на ЗУТ изработването на
подробния устройствен план – план за застрояване
и парцеларния план да се извърши за сметка на за-
интересованото лице по чл. 131 от ЗУТ - „МОНТ 7
АГРО“ ЕООД, ЕИК 204059400 със седалище и
адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Драган Цан-
ков“ №12, собственик на недвижимите имоти.
Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.
Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджар-
ски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма;

РЕШЕНИЕ № 152
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. 28, ал.
1, т. 1 и чл. 33 от „Наредбата за реда на придоби-
ване, управление и разпореждане с общинска собст-
веност /НРПУРОС/ на община Вършец“ и чл. 5 и
чл. 25, ал. 1 и ал. 2 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 продажба на 4 бр. упот-
ребявани металообработващи и металорежещи ма-
шини, собственост на община Вършец описани,
както следва:
1.1. Фрез – машина инструментал - 1 бр., първона-
чална тръжна продажна цена – 704 лв.;
1.2. Ножовка отрезна механична - 1 бр., първона-
чална тръжна продажна цена – 608 лв.;
1.3. Струг С8С - 1 бр., първоначална тръжна про-
дажна цена –768 лв.;
1.4. Струг С8С - 1 бр., първоначална тръжна про-
дажна цена –768 лв.
2. Всеки участник в търга може да участва за заку-
пуване на един, няколко или всички машини, пред-
мет на търга.
3. Цена на тръжната документация - 50 лв.
4. Депозит за участие в търга 30 % от първоначал-
ната тръжна цена на съответната машина.
5. Стъпка за наддаване - 5 % върху първоначал-
ната тръжна продажна цена на съответната ма-
шина.
6. Задължава кмета на община Вършец да органи-
зира и проведе търга по реда на Глава втора „Тър-
гове“ от Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община Вър-
шец и да сключи договор/и за продажба на метало-
обработващи и металорежещи машини, след
заплащане на сумата/сумите за закупуване от спе-
челилия/спечелилите търга участник/участници.
7. Събраната сума от продажбата на металообра-
ботващи и металорежещи машини да се преведе от
Община Вършец на СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец,
като същата да се използва от училището за собст-
вено участие в размер на 30 % ,за реализиране на
проект по НП „Изграждане на училищна STEM
среда“.
Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.

Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджар-
ски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма;

РЕШЕНИЕ № 153
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от
Наредбата за създаване и функциониране на об-
щински предприятия на територията на община
Вършец, предоставя на общинско предприятие „Об-
щински дейности и туризъм – Вършец“ за стопа-
нисване, поддържане и управление - пътнически
автобус марка „Исузy“, модел „Евро тюркоаз“, 32+1
места с държавен регистрационен № М 54-53 ВР.
Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.
Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджар-
ски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма;

РЕШЕНИЕ № 154
I. Общински съвет – Вършец, на основание на чл.
21, ал. 2 от Закана за местното самоуправление и
местната администрация и чл.103, ал .2, т. 2 от За-
кона за физическото възпитание и спорта, приема
Наредба за реда и условията за ползване на спортна
зала „Вършец“, собственост на община Вършец.
II. Наредбата влиза в сила от датата на приемането
й от Общински съвет – Вършец.
III. Задължава кмета на община Вършец в 7-дневен
срок от датата на приемане на настоящото решение
да публикува в сайта на община Вършец приетата
Наредба за реда и условията за ползване на спортна
зала „Вършец“, собственост на община Вършец.
Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.
Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджар-
ски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма;

РЕШЕНИЕ № 155
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21.
ал.1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, отпуска от собстве-
ния си Бюджет 2020, § 10-98 еднократна финансова
помощ в размер от 512,00 лева /петстотин и два-
надесет лева/ на Иван Цветков Найденов от село
Драганица за реализация на проектно предложение
от 28.07.2020 г.
Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.
Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджар-
ски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма;

РЕШЕНИЕ № 156
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21.
ал.1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, отпуска от собстве-
ния си Бюджет 2020 г., § 10-98 еднократна
финансова помощ в размер от 500,00 лева /петсто-
тин лева/ на Катя Димитрова Костадинова-Гаври-
лова.
Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.
Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджар-
ски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма;

РЕШЕНИЕ № 157
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21.
ал.1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, отпуска от собстве-
ния си Бюджет 2020 г., § 10-98 еднократна
финансова помощ в размер от 300,00 лева /триста
лева/ на Недка Йорданова Тодорова.
Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.
Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджар-
ски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма;

РЕШЕНИЕ № 158
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21.
ал.1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, отпуска от собстве-
ния си Бюджет 2020 г., § 10-98 еднократна
финансова помощ в размер от 300,00 лева /триста
лева/ на Николай Иванов Йорданов.
Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.
Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджар-
ски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма.

Поради изчерпване на дневния ред, председате-
лят на Общински съвет – Вършец закри заседа-
нието в 15:05 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец



Всяка година на 1 ноември ние,
признателните потомци, се пре-
кланяме пред живота и велича-
вото дело на народните
будители. На този чисто наш
празник с гордост има какво да
кажем на света за дейците на
българския Ренесанс. Това бяха
нравствено извисени личности,
проповедници на високи соци-
ални идеали, истински патриоти,
книжовници, бойци Те обика-
ляха селищата на поробената ни
Родина, за да отворят очите на
народа за знания, за прогрес, за
свобода. Подготвяха българската
национална революция. Българ-
ските будители бяха апостоли на
свободата.

Българското Възраждане за-
почва с пламенния манифест на
Паисий Хилендарски – „История
славянобългарска“ в далечната
1762 г. В непрогледната тъмнина
на робството атонският монах
хвърля искрата, от която се раз-
горя огромният пламък на бъл-
гарския Ренесанс. Делото на
Паисий е подето от Софроний
Врачански, който преписва и
разпространява  „История славя-
нобългарска“. Следват го много
знайни и незнайни български бу-
дители: Неофит Рилски, Неофит
Бозвели, Д. Чинтулов, П. Берон,
В. Априлов, П.Р.Славейков, Г.С.
Раковски, Л. Каравелов, Н.
Геров, В. Левски, Хр. Ботев,
Вазов. Всички те оставят дъл-
бока, незаличима следа в бъл-
гарската история, а повечето от
тях и в литературата ни.

1 ноември е обявен за Дена на
народните будители през 1922 г.
по предложение на Стоян  Омар-
чевски – министър на просветата
в правителството на Ал. Стамбо-
лийски. На тази дата народът ни

почита паметта на най-големия
български светец и небесен пок-
ровител Иван Рилски. След
почти половинвековно прекъс-
ване празникът е възобновен със
закон на 36-то Народно събрание
през 2002 г.

Години наред ние, членовете на
сдружение на пенсионера „Коз-
ница“ тържествено празнуваме
големия ден с богата литера-
турно-музикална програма и бе-
седа. Тази година поради
епидемията от коронавирус от-
белязването на празника стана
по нетрадиционен начин – ре-
шихме да посетим паметниците
на будителите, които имаме в
града и да положим цветя.

На 1 ноември група членове на
ПК „Козница“ се събрахме в
двора на СУ „Ив. Вазов“. Поло-
жихме свежи цветя в подно-
жието на паметника на
патриарха на българската лите-
ратура. Прозвучаха негови сти-
хове, песни.

Посетихме паметника на Васил
Левски и също положихме цветя.
Гордост за града ни е, че имаме
красив паметник на най-без-
спорната и велика личност в ис-
торията ни. Животът и делото на
синеокия карловец завинаги ще

останат пример за всеки бълга-
рин.

Най-големият будител за Вър-
шец е д-р Дамян Иванов – наш
пометен гражданин и първи бан-
ски лекар. Огромна е неговата

заслуга за популяризиране на ку-
рорта. Той поставя лечението с
минерална вода ан научна ос-
нова, поставя началото на една
модерна инфраструктура, лично
ръководи озеленяването на
града. Ние минахме по краси-
вите алеи на проектирания от д-
р Д. Иванов парк. Застанахме до
неговия паметник между Ста-

рата и Новата баня. Положихме
цветя в знак на признателност и
благодарност.

Настоящата година минава не
само под знака на коронавируса,
но и на отбелязване на 170 го-
дини от рождението на народния
поет Иван Вазов. Месеци наред
в цялата страна се организират
различни мероприятия, с които
се чества паметта на най-голе-
мия български писател.

Огромното творчество на
Вазов е школа за национално
възпитание, през която преми-
нава всяко ново поколение бъл-
гарски граждани. Хиляди
ученици ежегодно прекрачват
училищния праг под звуците на
„Радецки“ и „Де е България?“. За

много от нас възторженото
детско стихотворение „Аз съм
българче“ е първото, което сме
научили, след като вече сме
знаели азбуката. Ние сме порас-
нали и възпитани с патриотич-
ните стихове на Вазов, с
образите от „Под игото“, „Не-
мили-недраги“, „Епопея на за-
бравените“. Неговото име е

символ на цяла вселена, символ
на Родината, на нейната литера-
тура и култура, на нейния дух.
Огромно е творчеството на
Вазов – цели 22 тома стихове,
разкази, пътеписи, пиеси, ро-
мани, повести, новели, есета.

Вазов се ражда, живее и твори
във време, което дава пълна въз-
можност за разгръщане на него-
вото дарование. Априлското
въстание, Руско-турската осво-
бодителна война, изграждането
на младата ни държава след Ос-
вобождението, войните за на-
ционално единение намират
ярко и правдиво отражение във
вечно живото творчество на го-
лемия писател. Той брани род-
ния български език. За него той е
„език свещен на моите деди“.
Проф. Адрейчин определя Вазов
като строител на българския
книжовен език. Писателят търси
и създава нови думи, бори се за
чистотата на родната реч. Изпол-
зва неизчерпаемото богатство на
народния език, показва неговата
изящност и прецизност.

Вазов е винаги сред народа си.
Той е духовен водач и утешител
по време на войни, бедствия,
кризи. Носител е на много на-
гради. , Бил е народен предста-
вител, министър, номиниран за
Нобелова награда. Най-голямата
награда на великия творец е, че
народът го определя за народен
поет. С чувство на изпълнен дълг
завършва своя жизнен път писа-
телят.

Днес, 170 години след рожде-
нието му, патриархът на българ-
ската литература е сред нас.
Творчеството му ще бъде винаги
актуално!

Цеца АНТОНОВА
Председател на ПК „Козница“

ПРАЗНУВАМЕ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ
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През октомври, когато панде-
мията все още не беше се раз-
вихрила, ние от пенсионерски
клуб „Козница“ - Вършец прове-
дохме двудневна екскурзия в Из-
точните Родопи.

Място, доста отдалечено от нас
и с много забележителности.
Бяхме се насочили към Кър-
джали, Златоград и Хасково.

Първата ни спирка бяха Камен-
ните гъби или както още ги на-
ричат Скалните гъби. Природата
е изваяла от скалите в близост до
село Бели пласт скални образ-
увания с форма на гъби с висо-
чина 2,5 - 3 метра. Бяло до
розово обагрени пънове, зелени-
кав оттенък на шапката с черни
петна - гледаш тези гигантски
гъби и все се чудиш на силата на

природата
да създава красота.
Следващата ни спирка бе Пер-

перикон - скален град -крепост,
намиращ се на 15 км от Кър-
джали, за който се смята, че е
възникнал преди 8000 години.
Той представлява планински
масив, в който всяка педя скала е
обработена от човешка ръка. Ви-
дяхме просторни, изсечени в
скалата помещения,  останки от
кули, от двореца на владетелите,
светилище, късноантична хрис-
тиянска църква, гробниците на
владетелите, огромен басейн -
една внушителна картина на
древен град, в който древните му
обитатели са изразявали своето
преклонение пред бога Слънце.

В Кърджали видяхме отблизо

„Водното огледало“. Непос-
редствено до него е манастирът
„Свети Йоан Предтеча“, строен
през VІ  - VІІ век. Уредничката
на манастира ни разказа него-
вата интересна история - той е
бил унищожаван и построяван 4
пъти, като при всяко следващо
строителство са запазвани ос-
танки от предишните градежи и
стенописи.

Нощувахме в Златоград, в
малък уютен хотел, в който ни
посрещнаха с хляб и шарена сол.
Вечерта се повеселихме на при-
ятна жива музика, а на сутринта
се отправихме към етнографс-
кия комплекс „Златоград“. Тук
опитахме „въртяно кафе“ и се
разходихме между традицион-
ните старинни къщи, които са
характерни с малките прозорци
с кепенци, високите, бели,
кръгли комини, каменните зи-
дове и тежки дървени порти на
дворовете.  Старото име на града
е Беловидово - заради ослепи-
телно белите къщи и комини. На
първия етаж на всяка къща е раз-
положена работилница за ста-
ровремски занаяти -
предачество, тъкачество, гайтан-
джийство, абаджийство, ножар-
ство и други.

Посетихме и музея на Делю
войвода, където е експонирано
копие от златната плоча на пе-

сента „Излел е Делю хайдутин“,
която лети в космоса, в изпълне-
ние на Валя Балканска.

Разгледахме и дванадесетият
по големина град в България с
над 70 хиляди жители -Хасково.
Град с развита икономика, кул-
тура и туризъм. Наред с всички
исторически и архитектурни па-
метници голямо впечатление ни
направи монументът „Света Бо-
городица“.

Той е най-високият в света па-
метник на Пресвета Дева Мария
с Младенеца. Статуята е висока
14 м и лежи върху постамент от
над 17 м, а общата тежина на
конструкцията е 80 тона.

Открит през 2003 г. и записан в
книгата на Гинес през 2005 г.,
той е част от 100-те национални
туристически обекта на Бълга-

рия. В близост до него е изгра-
дена най-високата на Балкан-
ския полуостров 29-метрова
камбанария, от която се открива
красива гледка към целия град.

Не успяхме да разгледаме
всички забележителности на
трите града, които посетихме.

Но след дългата социална из-
олация от месец март насам, ко-
гато и клубът ни не работеше, за
нас тази екскурзия бе като
глътка въздух, за да си възвър-
нем самочувствието и увере-
ността.Върнахме се с много
хубави спомени от видяното,
има какво да разказваме на де-
цата и близките си и сме заре-
дени с нова енергия да се борим
с предизвикателствата на вре-
мето, в което живеем.

Василка ДАМЯНОВА

Е КС К У РЗ И Я   В   И З Т ОЧ Н И Т Е   Р ОД О П И



Коронавирусната епидемия
достигна и до нашия дом, за-
сегна семейството ни. Наложи
се да останем вкъщи, в изола-
ция, а нямахме роднини в
града, които да се грижат за
нас.

В трудните дни на каранти-
ната на помощ ни се притече
нашата съседка Илиана Пет-
рова – служителка в общинско
предприятие. Посещаваше ни
всеки ден, пазаруваше, носеше
ни хранителни продукти, ле-
карства и медикаменти, пи-
таше непрекъснато от какво
имаме нужда, даваше ни кураж
и надежда. За нас тя беше на-
шият ангел-спасител!

Изказваме с най-топли
чувства благодарността си към
тази благородна жена с ог-
ромно сърце! Пожелаваме й да
е жива и здрава, все така от-
зивчива, състрадателна и съ-
причастна към чуждата болка!

Благодарим и на нашите при-
ятели Емилия Стаменова,
Данка Багджийска и Цвета Ян-
кулова, които ни подкрепяха,
поддържаха духа ни и се инте-
ресуваха от нашето състояние.

Пожелаваме на всички да
имат такива истински при-
ятели! Нека в трудните мо-
менти бъдем единни,
съпричастни към чуждото
страдание и да си помагаме, за-
щото никой не е застрахован от
болестта.

Сем. Мариана и Борис
ГОСПОДИНОВИ

Поп Димитър от Вършец, кв.
Заножене  пише „Празникът на
народните будители  е една за-
служена всенародна  почит към
паметта на всички творци на
българската просвета и култура.
Цели столетия българският дух
е бил окован и над него е тежало
двойно иго, което подготвяло
неговата гибел и унищоже-
ние.Но било създадено от бога
това да не стане - да не изчезне
един народ.

Вестта за Възраждането и спа-
сението на българския дух
дойде от мрачната килия на Хи-
лендарския манастир от монаха
Паисий и се разнесе по цялата
българска земя като мощен зов
за пробуждане. Много свети
имена стоят на тоя път и като
вечно горящи факли бележат
целия подвиг на народа ни и оза-
ряват със светлина най-великия
и вселюбещ между будителите –
покровителя и спасителя на бъл-
гарския дух Паисий
Хилендарски. Неговата „Исто-
рия“ възкръсна из развалините
на славното българско минало и

окрили духа за нови висоти.“
Пръв преписва „Историята“

Софроний Врачански (роден
през  1739 г.) и тръгва да я раз-
пространява из цялата българ-
ска земя.

След Софроний хиляди са бу-
дителите и просветителите като
Г.С. Раковски, Левски, Ботев,
Вазов и много други.

И във Вършец през годините
на тежкото и мрачно турско
робство е имало много достойни
вършечени, които с апостолски
плам и дух са се борели за
своята свобода и просвещение.
Много са родолюбивите, образ-
овани и достойни наши съграж-
дани, свързали сърцата си с
родното място.Учителят и член
на читалищното настоятелство
Марко Ангелов пише във вест-
ник „Вършец: „Учителите са
поели тежкия кръст на народ-
ните будители - да внасят свет-
лина и съвест в съзнанието на
всички, да сеят добродетели и
да укрепват вярата на изстрада-
лия ни народ“.

Първото училище във Вършец

отваря врати през 1835 г. Учител
в него е Яничко Станимиров от
с. Бързия. Плата – 1 грош на
ученик, храна – от родителите.
Изучава се наустница, псалтир и
светче. Обучението – по домо-
вете. Квартира за учителя – в ко-
нака.

Около 1848 г. тук идва за учи-
тел Иван Якимов (Иванчо
Даскала), роден в с. Бальовица.
Той не се ограничава само с учи-
телстването, а взема активно
участие в тайните революци-
онни комитети, поддържа
връзка с този от Враца. Някой си
Никола от Враца ги предава и
турците залавят почти целия
местен комитет. Арестувани са:
Иванчо Даскала, поп Исай,
Бончо Тодоров, Георги Боя-
джията, Георги Софиянеца (учи-
тел)  и др. С щедра сума пари,
плюс един 200-килограмов
шопар, гъркът - владика по това
време в Берковица, се застъпва
пред турските власти и ги осво-
бождават.

Елена ЙОНЧЕВА
/четете още в следващия брой/

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

БУДИТЕЛИ ОТ ВЪРШЕЦ

ХІХ-то Национално състеза-
ние по природни науки и еколо-
гия беше открито на 20
ноември 2020 г. в сградата на
СУ ,,Любен Каравелов“- гр. Ко-
привщица от  инж. Таня Ми-
хайлова – зам.-министър на
образованието и науката.

Състезанието се организира
съгласно графика на Министер-
ство на образованието и на-
уката (МОН) за провеждане на
ученическите олимпиади и на-
ционални състезания през
учебната 2020-2021 г. Органи-
затори са МОН и Националната
комисия, председателствана от
проф. д-р Пламен Митов.

Провеждането на състеза-
нието е дистанционно по ре-
гиони.

Всеки екип подготви и из-
прати на училището -домакин
файл с постер, подготвен за
първия кръг и по две видеа с
продължителност 5-7 минути.
Първото видео представя пос-
тера и всички материали  за ця-
лостния проект, а второто –
презентация, подготвена за вто-
рия кръг на състезанието.

Двадесет и два отбора от ця-
лата страна, разделени в две
възрастови групи: прогимна-
зиален етап (V-VІІ клас) и гим-
назиален етап (VІІІ-ХІІ клас) в
продължение на два дни пред-
ставиха дистанционно своите
проекти.

В групата VІІІ-ХІІ клас, от 17
представени проекта, четвърто
място зае проектът  „Око и зре-
ние“ на Тереза Стефанова и
Милена Илиева - ученички в
ХІІ клас в СУ „Иван Вазов“- гр.
Вършец , който получи оценка

Отличен (5,50). Пето място зае
проектът „Народна метеороло-
гия и астрономия“ на Елина
Ивайлова – ученичка в ХІІ клас
на същото училище, която също
получи оценка Отличен (5.50).

С първия проект Тереза и Ми-
лена изследват най-близката
акомодационна точка на над
200 ученици отVІІ до ХІІ клас,
както и зависимостта на увреж-
данията на очите от времето,
през което ежедневно  изпол-
зват електронни устройства със
синя светлина: екрани на  теле-
фони, на компютри, на таблети
и телевизори.

Проектът „Народна метеоро-
логия и астрономия“ започва да
се развива още от 2017 г. В този
проект учениците от школата
по астрономия проверяват на-

родни поверия за метеороло-
гичното време според наблюде-
ния на астрономически обекти
и тяхното положение: Слънце,
Луна, звезди. От 2018 г. в учи-
лището заработи метеороло-

гична станция,  с чиято помощ
до 2020 г. се измериха 10 тем-
пературни рекорда на високи
температури и един на ниска
температура през март 2018 г.

Научен ръководител  и ментор
на учениците при разработва-
нето на проектите и представя-
нето им за журиране е
дългогодишната преподава-
телка по физика и астрономия в
СУ „Иван Вазов“ - Вършец
Радка Костадинова, която е но-
сител на много професионални
награди.

Евелина ГЕОРГИЕВА

УЧЕНИЦИ ОТ ВЪРШЕЦ – ПРИЗЬОРИ 
В НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
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На 13.11.2020 г. в София се със-
тоя церемонията по награжда-
ване на победителите в VІІ-та
сесия на Националния конкурс
на Ученическия институт на
БАН (УчИ БАН).

Сесията се проведе изцяло он-
лайн в дните от 10 до12 ноем-
ври. В нея взеха участие общо
190 ученици, научни ръководи-
тели, консултанти и членове на
журита. Бяха представени 68
проекта/разработки. Авторите
им са ученици от 5 до 12 клас.

Проектите бяха разпределени и
представени в 6 тематични сек-
ции: Математика, Информатика
и информационни технологии,
Биология: биомедицина и био-
разнообразие, Интердисципли-
нарни проекти, Хуманитарни и
обществени науки и Изобраз-
ително изкуство.

Общо 58 ученици бяха отли-
чени от журитата на отделните
секции.

В раздела „Интердисципли-
нарни науки“ проектът „Изслед-
ване на магнитните полета в
различни сгради и влиянието им
върху здравето на хората“ по-
лучи трета награда. Разработ-
ката беше представен от Тереза
Стефанова – ХІІ клас, Дейвид

Давидов и Бенджамин Горанов
от ХІ клас на СУ „Иван Вазов“ -
Вършец.

При класирането е взето пред-
вид не само съдържанието на
разработката и мнението на ре-
цензента, но и представянето на
резултатите по време на сесията,
както и отговорите на въпросите
по време на дискусията след
всяко представяне. Проектът на
учениците от Вършец предиз-
вика адмирации и поради акту-
алността си.

Ръководител на екипа е Радка
Костадинова – преподавател по
физика и астрономия в СУ
„Иван Вазов“, която на сайта на
УчИ БАН е представена като
един от най-активните научни
ръководители и консултанти на
ученическите разработки.

„Радка Костадинова е обичан
от своите ученици учител по фи-
зика и астрономия в СУ „Иван
Вазов“, гр. Вършец. Тя вдъхно-
вява и напътства техния плам
към науката и научните изслед-
вания. Научен ръководител е на
множество ученически проекти
с чудесни резултати, предста-
вени в сесии на УчИ-БАН“,
пише електронното издание.

Евелина ГЕОРГИЕВА

МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ СПЕЧЕЛИХА
НАГРАДА В КОНКУРС НА БАН
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Ученици от школата по физика на Радка Костадинова завоюваха
призови места в Национално състезание по природни науки и екология
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