
І ТУР
По данни от протоколите на

секционните избирателни ко-
мисии, 6390 са гласоподавате-
лите в община Вършец,
съгласно подадените на СИК
списъци. От тях правото си на
глас на първия тур на изборите
за президент и вицепрезидент,
проведен на 14.11.2021 г., уп-
ражниха 2566 жители.

Най-много действителни гла-
сове по протоколите в община
Вършец събра Румен Радев
(Инициативен комитет) -1345
гласа (52,75 %), следван от
Атанас Герджиков (Инициати-

вен комитет) - 634 гласа (24,86
%), Мустафа Карадайъ (ДПС)
- 296 гласа (11,61 %), Костадин
Костадинов („Възраждане“) -
53 гласа (2,08%), Лозан Панов
(Инициативен комитет) – 45
гласа (1,76%) и Милен Михов
(ВМРО-БНД) - 5 гласа
(0,20%).

„Не подкрепям никого“ за-
явиха 30 от гласувалите
(1,18%), а за други кандидат-
президенти гласуваха 142 гла-
соподаватели (5,57%).

Най-много са гласовете за
Румен Радев в 5-та секция на
град Вършец (191 гласа), а
най-голяма подкрепа за Атанас

Герджиков бе регистрирана в
9-та секция в с. Спанчевци (85
гласа).

Избирателната активност в
община Вършец на І тур на
президентските избори дос-
тигна 40,16% . Най-висока в
постоянните секции бе тя в 11-
та секция в с. Горна Бела
речка, където гласуваха
85,45% от правоимащите, а
най-ниска - във 2-ра секция на
гр. Вършец. В нея правото си
на глас упражниха само 18,67
% от имащите право на вот.

ІІ ТУР
На балотажа на изборите за

президент на Република Бъл-
гария, преведен на 21 ноем-
ври, от общо 6435
гласоподаватели, вписани в из-
бирателните списъци, правото
си на вот в община Вършец
упражниха 2295 души.

По данни от протоколите на
секционните избирателни ко-
мисии, кандидат-президен-
тската двойка Румен Радев –
Илияна Йотова, издигната от
Инициативен комитет, получи
69,96 % или 1600 от действи-
телните гласове, а тандемът
Атанас Герджиков – Невена
Митева, също издигнат от
Инициативен комитет, събра

29,16 % или 667 гласа.
С „Не подкрепям никого“

гласуваха 21 жители на общи-
ната, или 0,92 % от всички гла-
сували.

Избирателната активност на
втория тур достигна 35,66 %,
която е с 4,50 % по-ниска, в
сравнение с тази на І тур.

Най-много гласове Румен
Радев събра в 5-та секция на
гр. Вършец (230 гласа), а най-
голяма подкрепа за Атанас
Герджиков (89 гласа) дадоха
гласоподавателите в 4-та изби-
рателна секция на гр. Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Нашият съгражданин Илия
Георгиев Ангелов дари 11
броя защитни медицински
облекла - тип скафандър на
екипа на филиала да спешна
медицинска помощ (ФСМП) -
гр. Вършец.

Както повечето дарители, и
Илия е много скромен и не
желае името му да се афи-
шира публично, с доста уго-
ворки се съгласи да разкажем
за даренията му.

Илия споделя, че има поз-
нати и близки, които са пре-
боледували от ковид, някои от
тях за съжаление вече не са
сред нас, че е потресен от
страданията, мъката, борбата
за излекуване и оцеляване, от
трудната обстановка, в която
работят медиците ни. И тогава
спонтанно решава, че като
обикновен човек той също
трябва да даде своя дан и да
подпомогне с каквото може
работата на хората, които са
на първа линия в жестоката

битка за живота и здравето на
съгражданите му от Вършец.

Ангелов се свързва със свои
познати – дистрибутори на
специализирано защитно об-
лекло и поръчва защитните
гащеризони, които връчва на
ръководителя на „Спешна ме-
дицинска помощ“ във Вършец
д-р Румяна Дамянова.

Това не е първото дарение на
Илия Ангелов – по време на
миналата ковид вълна през
пролетта на тази година той
дарява на ФСМП - Вършец 10
защитни костюма, включващи
престилка, очила, маска и кал-
цуни.

„Дълбоко сме трогнати от
този благороден жест. Това е
поредното дарение към нашия
филиал, след поредица от да-
рения от началото на корона-
вирусната пандемия. Хората
започнаха по-често да обръ-
щат внимание на проблемите
ни, да проявяват активно
своята съпричастност и съст-
радателност, да бъдат по-чо-

вечни. Въпреки, че по отно-
шение на защитно облекло,
медикаменти, консумативи,
тестове, сме оборудвани на-
пълно от Центъра за спешна
медицинска помощ в Монтана
и имаме достатъчно коли-
чество защитни костюми,
знаете, че постоянно се нуж-
даем от такива. Затова сме
благодарни на Илия Ангелов
и уважаваме волята на всеки
дарител и желанието му да
помогне на нашия екип. В по-
следно време даренията на
съгражданите ни към нас за-
честиха, това много ни радва,
защото за нас това е израз не
само на материална, но и на
морална подкрепа, на съпри-
частност към дейността ни и
оценка на хората за нашата
всеотдайна борба за живота и
здравето на всеки един паци-
ент .Благодарим на Илия от
сърце“, каза д-р Румяна Дамя-
нова при получаване на даре-
нието.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЩАФЕТАТА НА ДОБРОТО ПРОДЪЛЖАВА

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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Денят за избор на народни
представители за 47-то На-
родно събрание на 14 ноем-
ври 2021 г. приключи в
община Вършец до 20 ч. във
всички 17 секции (16 посто-
янни и 1 - в СБР „Св. Мина“),
без инциденти и при добра
организация.

Изборите са извънредни и
трети поред за 2021 г., след
като трите проучвателни ман-
дата – на „Има такъв народ“,
ГЕРБ-СДС и БСП, бяха вър-
нати на президента Румен
Радев.

По данни от протоколите на
секционните избирателни ко-
мисии, от общо 6383 избира-
тели, правото си на глас са
упражнили 2537 човека т.е.
активността за община Вър-
шец е 39,75 %.

Броят на действителните
бюлетини е 2514, а на недей-
ствителните – 23.

Най- висока активност в
постоянните секции на тери-
торията на град Вършец е ре-
гистрирана в 3-та секция
(43,36%) , а в населените
места от общината - в 11-та
секция в с. Горна Бела речка, в
която са гласували 85,45% от
имащите право на глас.

Най-ниска беше избирател-
ната активност във 2-та сек-
ция в гр. Вършец, намираща
се в корпус 2 на СУ „Иван
Вазов“, в която само 17,25 %
от избирателите упражниха
правото си на глас.

Получените гласове от дей-
ствителни бюлетини, разпред-
елени по партии и коалиции в
община Вършец са, както
следва:

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРО-
МЯНАТА – 601 гласа
(23,91%);

ГЕРБ-СДС – 597 гласа
(23,75%);

ДПС – 464 гласа (18,46%);
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 326

гласа (12,97%);
ИМА ТАКЪВ НАРОД – 193

гласа (7,68%);
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГА-

РИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ – 87
гласа (3,46%);

ВЪЗРАЖДАНЕ – 70 гласа
(2,78%);

ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИД-
ВАМЕ! – 40 гласа (1,59%);

ВМРО – БЪЛГАРСКО НА-
ЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ –
12 гласа (0,48%);

НАЦИОНАЛНО ОБЕДИ-
НЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА –
11 гласа (0,44%);

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ –
4 гласа (0,16%);

Не подкрепят никого – 16
гласоподаватели, или 0,64%;

Други – 93 гласа (3,70%).

Най-много поддръжници
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯ-
НАТА получи в 5-та секция в
гр. Вършец (103 действителни
гласове), най-много жители
гласуваха за ГЕРБ-СДС в 9-та
секция в с. Спанчевци (76
гласа), ДПС получи най-го-
ляма подкрепа от гласувалите
във 2-ра секция в гр. Вършец
(143 гласа), а БСП ЗА БЪЛГА-
РИЯ - в 4-та секция в гр. Вър-
шец (38 гласа).

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ (НОЕМВРИ 2021 Г.) Пореден благотворителен жест към филиала

на „Спешна медицинска помощ“ във Вършец



Днес, 13.09.2021 г. (понедел-
ник) от 14:00 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, не-
говите комисии и взаимодей-
ствието му с общинската
администрация за мандата
2019 – 2023 г. се проведе засе-
дание на Общински съвет -
Вършец, в заседателната зала
на Общинска администрация
Вършец.

Заседанието започва с 13
положили клетва общински
съветници.

Във връзка с чл. 27, ал. 2 от
ЗМСМА, заседанието е за-
конно и може да взема реше-
ния.

На заседанието присъст-
ваха още: инж. Иван Лазаров
– кмет на община Вършец, П.
Стефанов – зам.- кмет на об-
щина Вършец, К. Тачева-ди-
ректор дирекция „ОА“, А.
Тошев-директор дирекция
„СА“, Т. Кънчев – представи-
тел на Симеон Хубев – управи-
тел на „Хубев“ ЕООД.

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

Председателят на общински
съвет – Вършец инж. Анатоли
Димитров, на основание чл.
57, ал. 1, ал. 2 т. 2 от Правил-
ника за организацията и дей-
ността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с общин-
ската администрация за ман-
дата 2019 – 2023 г. предложи,
следните допълнения в днев-
ния ред:

1. Включване на Докладна
записка вх. № 249/ 08.09.2021
г. като точка 9-та от дневния
ред на заседанието.

2. Включване на Докладна
записка вх. № 250/ 10.09.2021
г. като точка 10-та от днев-
ния ред на заседанието.

Общият брой точки в днев-
ният ред стават 11.

Гласували: „за“- 8; „про-
тив“ – 5; „въздържали се“ –
няма.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на

решение по Докладна записка
с вх. № 238/ 25.08.2021 г. от-
носно приемане отчета за из-
пълнение на бюджета на
община Вършец за периода
01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

Докладва:
инж. Иван Лазаров -

кмет на община Вършец

2. Разглеждане и вземане на
решение по Докладна записка
с вх. № 240/ 03.09.2021 г. от-
носно актуализиране на Го-
дишната 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 об-
щинската собственост, във
връзка с чл. 37, ал. 1 от Наред-
бата за реда на придобиване,
управление и разпореждане с
общинска собственост на об-
щина Вършец.

Докладва:
инж. Иван Лазаров -

кмет на община Вършец

продължава на 3 стр. >>>

ПРОТОКОЛ №29

На 19.11.2021 г. Община
Вършец сключи договор с
изпълнителя на снегопо-
чистването и опесъчаването
за зимен сезон 2021/ 2022 г.
на територията на община
Вършец. Това е фирма
„Стефстрой 2010“ ЕООД,
гр. Монтана с управител Зи-
наида Герасимова.

Изпълнителят е избран
чрез обществена поръчка
„публично състезание“ спо-
ред правилата на Закона за
обществени поръчки.

Две са обособените пози-
ции, по които ще се извър-
шват дейностите:
„Снегопочистване на улич-
ната мрежа в населените
места на община Вършец“ и
„Снегопочистване и час-
тично опесъчаване на чет-

въртокласната пътна мрежа
на община Вършец“.

Почистването на снега при
необходимост ще се извър-
шва по всяко време на дено-
нощието, докато се осигури
нормална проходимост на
уличната мрежа и нормална
проходимост на МПС и
ППС по четвъртокласната
пътна мрежа при зимни ус-
ловия в населените места на
общината, включваща: гр.
Вършец, с. Спанчевци, с.
Драганица, с. Черкаски, с.
Стояново, с. Долно Ози-
рово, с. Горно Озирово, с.
Долна Бела речка и с. Горна
Бела речка.

За почистване на снега ще
се използват подходящи за
това високопроходими ма-
шини (камиони, трактори,

специализирани машини и
др.), а частичното опесъча-
ване на пътната мрежа ще
се извършва механично.

Предвидено е и опесъча-
ване в участъка на път MON
1091 Сопово-Черкаски- гра-
ницата с община Берковица,
в участъка от км. 0+000 до
км.4+000 от м. Сопово до
началото на с.Черкаски с
дължина 4 км., и в участъка
от началото на с. Драганица
до центъра на с. Драганица,
с дължина 1 км - при необ-
ходимост, по всяко време на
денонощието.

Според договора, през
целия есенно-зимен сезон
ще бъде осигурено дено-
нощно дежурство на хора и
техника, които да обезпеча-
ват изпълнението на дей-
ностите.

Фирмата изпълнител има
задължение да събира и
подава информация към Об-
щина Вършец за състоя-
нието на уличната мрежа.

Прогнозната стойност за
снегопочистването по двете
позиции е 125 000 лева.

Създаден е оперативен
щаб в Общината за отчет-
ност и контрол на изпълне-
нието на възложените
дейности.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Община Вършец органи-
зира за втора поредна го-
дина Коледен базар, който
ще бъде разположен в дър-
вените базарни къщички на
Алеята с чинарите.

Базарът ще се проведе в
периода 01.12.21 г. -
31.12.21 г., а участие в него
могат да вземат търговци на
коледна украса, ръчно изра-

ботени играчки и сувенири,
майстори на сладкарски из-
делия и лакомства, фирми,
предлагащи типични за се-
зона храни и напитки.

Условията за наемане,
както и допълнителна ин-
формация, желаещите могат
да получат на телефон: 095
272 222.

Соб. инф.
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ОСИГУРЕНО Е ЗИМНОТО ПОДДЪРЖАНЕ НА

УЛИЦИТЕ И ПЪТИЩАТА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
КАНИМ ВИ НА КОЛЕДЕН БАЗАР

Подписан е договорът за почистването
на снега в общинския център и селата

В Деня на християнското
семейство с радостно вълне-
ние посетихме дома на на-
шата уважавана приятелка и
доайен на пенсионерски
клуб „Козница“ – гр. Вършец
Надежда Петрова, или както
ние си я наричаме – кака
Надка. На 20 ноември тя из-
качи върха на своите 95 го-
дини.

Посрещна ни спретнато об-
лечена, с греещи очи и топла
усмивка. Дворът на къщата й
бе грижливо подреден и
многоцветен. Останахме
навън, под галещите лъчи на
ноемврийското слънце. Рож-
деничката ни увери, че не
обича да лежи, че все си на-
мира работа из къщи.

Сподели с нас готовността
си да гласува за президент на
балотажа, който се провеж-
даше на този ден и че желае
да живее в по-богата и спо-
койна България, за да изка-
тери още върхове в своето
дълголетие.

Чрез спомените си кака
Надка ни пренесе в младите
си години, когато е раждала
и отглеждала двамата си
сина, когато е бдяла дено-
нощно над тях и заедно с
това е поддържала и огъня в
семейното огнище. Трудови
са били и делниците, и праз-
ниците на младите тогава, но
семействата им, крепени от
вярата - по-здрави. Трудът е
бил и си остава най-голямото

богатство за възрастната
жена. Затова ни посъветва да
разпознаваме доброто у чо-
века и да го светим!

През време на гостуването
ни, синът на кака Надка –
Станчо, бе до нея. Посло-
вична е грижата им един за
друг.

На изпроводяк нашата дос-
толепна приятелка ни по-
жела да достигнем нейните
години в здраве и бодър дух,
и да не допускаме в душите
си страх от вируси, защото
човекът е по-силен от тях.

Обещахме си нови ско-
рошни срещи в любимия ни
клуб „Козница“.

От членовете на
клуб „Козница“

ГОДИНИТЕ ОТЛИТАТ, НО
ЖИВОТЪТ Е ПО-СИЛЕН ОТ ТЯХ
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3. Разглеждане и вземане на реше-
ние по Докладна записка с вх. № 243/
03.09.2021 г. относно актуализиране
на Годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – об-
щинска 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 придоби-
ване, управление и разпореждане с
общинска собственост на община
Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

4. Разглеждане и вземане на реше-
ние по Докладна записка с вх. № 242/
03.09.2021 г. относно предоставяне за
безвъзмездно управление на 16 бр.
земеделски имота, частна и публична
общинска собственост на община
Вършец, находящи се в землищата на
гр. Вършец и с. Горно Озирово, на
общинско предприятие „Общински
дейности и туризъм – Вършец“, за
изпълнение на дейността дърводо-
бив.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

5. Разглеждане и вземане на реше-
ние по Докладна записка с вх. № 241/
03.09.2021 г. относно провеждане на
публичен търг с явно наддаване, на
основание чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ,
чл. 103 и чл. 104 от ППЗСПЗЗ, ЗОС,
НРПУРОС и НУРПТК на община
Вършец, за отдаване под наем на нед-
вижими имоти - земеделски земи с
НТП пасища, мери и ливади на
собственици на пасищни селскосто-
пански животни и на лица, които по-
емат задължение да ги поддържат в
добро земеделско и екологично със-
тояние по ред, определен в
ППЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

6. Разглеждане и вземане на реше-
ние по Докладна записка с вх. № 245/
07.09.2021 г. относно докладна за-
писка вх. № 237/ 18.08.2021 г. от Ани
Ангелова – директор на СУ „Иван
Вазов“, гр. Вършец и предложение за
вземане на решение от Общински
съвет – Вършец за утвърждаване на 6
/шест/ маломерни паралелки в СУ
„Иван Вазов“, гр. Вършец за учеб-
ната 2021/2022 г.

Докладва: Адрияна Николова –
председател на ПК по ОКМДС

7. Разглеждане и вземане на реше-
ние по Докладна записка с вх. № 244/
07.09.2021 г. относно определяне на
размер на финансиране, съгласно Бю-
джет на Община Вършец за 2021 го-
дина на спортните и туристическите
дружества, сдруженията с нестопан-
ска цел, регистрирани на територията
на община Вършец за второто полу-
годие на 2021 г.

Докладва: Адрияна Николова –
председател на ПК по ОКМДС

8. Разглеждане и вземане на реше-
ние по Докладна записка вх. № 246/
07.09.2021 год. относно отпускане на
финансова помощ по молба с вх. №
236/ 13.08.2021 г.

Иван Андров – председател на
ПК по АОНУОРСГПБК

9. Разглеждане и вземане на реше-
ние по Докладна записка с вх. № 249/
08.09.2021 г. относно създаване на
Общинска комисия по безопасност
на движението, съгласно разпоред-
бата на чл. 167в, ал. 2 от Закона за
движение по пътищата.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

10. Разглеждане и вземане на реше-
ние по Докладна записка с вх. № 250/
10.09.2021 г. относно разглеждане на
уведомление за инвестиционно пред-
ложение вх. № 7000-295 от
12.05.2021 г. от Симеон Венелинов
Хубев – управител на „Хубев“ ЕООД,
ЕИК 106591931, със седалище и
адрес на управление: гр. Враца, бул.
„Христо Ботев“ № 35 и предложение
за приемане на решение от Общин-
ски съвет – Вършец за изработване
на ПУП-ПРЗ за разделяне на позем-
лен имот с идентификатор
12961.423.601 и сгради с идентифи-
катори 12961.423.601.1 и
12961.423.601.2 по КК и КР на гр.
Вършец, собственост на „Медицин-
ски център – Вършец“ ЕООД.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

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

Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Пра-
вилника за организацията и дей-
ността на общински съвет – Вършец,
неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинската админист-
рация за мандата 2019 – 2023 г.,
дневния ред бе приет единодушно:

Гласували: „за“- 8; „против“ – 5;
„въздържали се“ – няма.

Общински съвет – Вършец прие
следните решения:

РЕШЕНИЕ № 268
Общински съвет – Вършец, на ос-

нование 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,

Р Е Ш И :
1. Приема уточнен годишен план на

бюджета за 2020 г. по приходната и
разходната част, по функции и дей-
ности, както следва:

ПО ПРИХОДА: 10 721 859 лв.
в т.ч.:
Приходи с държавен характер –

5 411 260 лв.;
Приходи с общински характер –

5 310 599 лв.

ПО РАЗХОДА: 10 721 859 лв.
в т.ч.:
Държавни дейности - 5 411 260 лв.;
Общински дейности – 5 292 599 лв.;
Дофинансиране на държавни дей-

ности- 18 000 лв. /Приложение № 1/

2. Одобрява окончателен поименен
списък за капиталови разходи за 2020
г. в размер на 8 529 276 лв., от които
с източник на финансиране бю-
джетни средства – 2 602 693 лв. и фи-
нансирани със средства от
Европейския съюз и от други източ-
ници – 5 926 583 лв., представен по
обекти и източници на финансиране,
съгласно Приложение № 2.

3. Приема отчета за изпълнение на
бюджета за 2020 год., в размер на
8 352 168 лв., разпределени, както
следва:

ПО ПРИХОДА- 8 352 168 лв.
в т.ч.:
Приходи с държавен характер –

5 042 296 лв.;
Приходи с общински характер -

3 309 872 лв.

ПО РАЗХОДА - 8 352 168 лв.
в т.ч.:
Държавни дейности– 5 042 296 лв.;
Местни дейности - 3 309 872лв.;
Дофинансиране на държавни дей-

ности- 0 лв. /Приложение № 1/.

4. Приема отчета на поименен спи-
сък за капиталови разходи за 2020 г.
в размер на 5 072 508 лв., от които
979 966 лв. финансирани със
средства от бюджета на общината и
4 092 542 лв., финансирани със
средства от Европейския съюз и от
други източници, представен по
обекти и източници на финансиране,
съгласно Приложение № 2.

5. Приема отчетите на извънбю-
джетните сметки и фондове, съгласно
приложения № 4, 5, и 6.

6. Приема отчета за състоянието на
общинския дълг за 2020 г. в размер на
378 325 лв., съгласно Приложение №
3.

7. Приема за сведение Одитен док-
лад № 0100306821 на Сметна палата
за извършен финансов одит на кон-
солидирания годишен финансов
отчет на община Вършец за 2020 г.

Гласували поименно: „за“ – 11 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н.
Томов; „против“ – 2 - , Б. Христов, Г.
Найденов; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 269
Общински съвет – Вършец, на ос-

нование чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната
администрация и чл. 8, ал. 9 от За-
кона за общинската собственост,
реши:

1. Актуализира Годишната про-
грама 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 наме-
рение 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 супер-
фиция по реда на ЗОС/ се
включва следния недвижим
имот:
- Поземлен имот с идентифика-

тор 12961.422.320 по кадаст-
ралната карта и кадастралните
регистри на гр. Вършец, об-
щина Вършец, област Монтана,
одобрени със Заповед РД-18-
74/24.06.2008 г. на изпълнител-
ния директор на АГКК,
последно изменение на кадаст-
ралната карта и кадастралните
регистри, засягащо поземления
имот: няма данни за изменение,
адрес на поземления имот: град
Вършец, ул. „Тодорини кукли“
№ 67, площ на имота: 585 кв.м,
трайно предназначение на те-
риторията: урбанизирана,
начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м.),
предишен идентификатор:
няма, номер на предходен план:
101, квартал 25, парцел ХVІІ,
при граници и съседи:
12961.422.323, 12961.422.651,
12961.422.319, 12961.422.318,
12961.422.321, 12961.422.322.
Акт за частна общинска собст-
веност № 780 от 02.12.2020 г.
вписан в Дв. вх. рег. №
1317/04.12.2020 г., акт № 63,
том 5 на Служба по вписва-
нията при Районен съд – Берко-
вица. Продажна цена на имота
без ДДС – 7 546,50 лв.

2. Промяната на Годишната про-
грама за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за
2021 г. влиза в сила от датата на при-
емане 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 таб-
лото пред сградата на Общинска ад-
министрация – Вършец и да се
отрази в публикуваната в сайта на об-
щина Вършец Годишната програма
за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за
2021 г.

Гласували поименно: „за“ – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
„против“ – няма; „въздържали се“
– няма.

продължава на 4 стр. >>>



áðîé 11, íîåìâðè 2021 ã. Îáùèíñêè ñúâåò ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ4
П Р О Т О К О Л № 29

продължава от 3 стр. >>>

РЕШЕНИЕ № 270
1. Общински съвет – Вършец, на ос-

нование 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 общин-
ска собственост на община Вършец,
взема решение за продажба на Стоянка
Димитрова Иванова, с адрес: гр.
София, жк. „Люлин“, бл. 233, вх. „Б“,
ет. 6, ап. 28, Николай Иванов Николов,
с адрес: с. Самораново, община Дуп-
ница, област Кюстендил, ул. „Георги
Димитров“ № 25, вх. „А“, ет. 5, ап. 16
и Димитър Иванов Николов, с адрес:
гр. София, жк. „Люлин“, бл. 233, вх.
„Б“, ет. 6, ап. 28, като съсобственици на
законно построена сграда върху об-
щинска земя - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с
идентификатор 12961.422.320 по ка-
дастралната карта и кадастралните ре-
гистри на гр. Вършец, община
Вършец, област Монтана, одобрени
със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на
изпълнителния директор на АГКК, по-
следно изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри, зася-
гащо поземления имот: няма данни за
изменение, адрес на поземления имот:
град Вършец, ул. „Тодорини кукли“ №
67, площ на имота: 585 кв.м, трайно
предназначение на територията: урба-
низирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м.), пред-
ишен идентификатор: няма, номер на
предходен план: 101, квартал 25, пар-
цел ХVІІ, при граници и съседи:
12961.422.323, 12961.422.651,
12961.422.319, 12961.422.318,
12961.422.321, 12961.422.322. Акт за
частна общинска собственост № 780
от 02.12.2020 г., вписан в Дв. вх. рег. №
1317/04.12.2020 г., акт № 63, том 5 на
Служба по вписванията при Районен
съд – Берковица. Продажна цена на
имота без ДДС – 7 546,50 лв.

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, уп-
равление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец и след
заплащане на сумата за закупуване на
имота от купувачите Стоянка Димит-
рова Иванова, Николай Иванов Нико-
лов и Димитър Иванов Николов, да
сключи договор за продажба на имота
по ЗОС и ЗС.

Гласували поименно: „за“ – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
„против“ – няма; „въздържали се“ –
няма;

РЕШЕНИЕ № 271
Общински съвет – Вършец, на осно-

вание 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 про-
дажба по реда на чл. 35, ал. 3 от
ЗОС във връзка с чл. 37 от НРПУ-
РОС на община Вършец /позем-
лени имоти върху, които е
учредено право на строеж супер-
фиция по реда на ЗОС/, се включва
следния недвижим имот:

- Поземлен имот с идентификатор
12961.422.405 по кадастралната
карта и кадастралните регистри
на гр.Вършец, община Вършец,
област Монтана, одобрени със За-
повед РД-18-74/24.06.2008 г. на
изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение на ка-
дастралната карта и кадастрал-
ните регистри, засягащо
поземления имот е от 15.04.2021
г., адрес на поземления имот: град
Вършец, ул. „Цар Иван Асен ІІ-
ри“ № 26, площ на имота 654
кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване: ниско заст-
рояване (до 10 м.), предишен
идентификатор: няма, номер на
предходен план: 270, квартал 50,
парцел ІІІ. Акт за частна общин-
ска собственост № 825/22.12.2020
г. Продажна цена на имота без
ДДС – 8 436,60 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 об-
щина Вършец да се обяви на таблото
пред сградата на Общинска админист-
рация – Вършец и да се отрази в пуб-
ликуваната в сайта на община Вършец
Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2021 г..

Гласували поименно: „за“ – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
„против“ – няма; „въздържали се“ –
няма.

РЕШЕНИЕ № 272
1. Общински съвет – Вършец, на ос-

нование 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 придоби-
ване, управление и разпореждане с об-
щинска собственост на община
Вършец, взема решение за продажба
на Пенка Димитрова Павлова с пос-
тоянен адрес: гр. Вършец, ул. „Ал.

Занов“ № 1, като собственик на за-
конно построени сгради върху общин-
ска земя - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с
идентификатор 12961.422.405 по ка-
дастралната карта и кадастралните ре-
гистри 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, зася-
гащо поземления имот е от 15.04.2021
г., адрес на поземления имот: град
Вършец, ул. „Цар Иван Асен ІІ-ри“ №
26, площ на имота: 654 кв.м, трайно
предназначение на територията: урба-
низирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м.), пред-
ишен идентификатор: няма, номер на
предходен план: 270, квартал 50, пар-
цел ІІІ, при граници и съседи:
12961.422.407, 12961.422.406,
12961.422.340, 12961.422.404,
12961.422.408. Акт за частна общинска
собственост № 825 от 22.12.2020 г.
вписан в Дв. вх. рег. № 1510/30.12.2020
г., акт № 21, том 6 на Служба по впис-
ванията при Районен съд – Берковица.
Продажна цена на имота – 8 436,60 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, уп-
равление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец и след
заплащане на сумата за закупуване на
имота от купувача Пенка Димитрова
Павлова, да сключи договор за про-
дажба на имота по ЗОС и ЗС.

Гласували поименно: „за“ – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
„против“ – няма; „въздържали се“ –
няма.

РЕШЕНИЕ № 273
Общински съвет – Вършец, на осно-

вание 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 об-
щински предприятия на територията
на община Вършец, предоставя за вре-
менно безвъздмездно управление на
общинско предприятие „Общински
дейности и туризъм – Вършец“ за из-
вършване на дейността „Дърводобив“
16 бр. недвижими имота - частна и
публична общинска собственост на
Община Вършец, находящи се в зем-
лищата на гр. Вършец, и с. Горно Ози-
рово описани, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор
12961.26.273 по КК и КР на гр.
Вършец с НТП ливада с площ
3064 кв.м.

2. Поземлен имот с идентификатор
12961.24.45 по КК и КР на гр.
Вършец с НТП пасище с площ
2013 кв.м.

3. Поземлен имот с идентификатор
16866.110.3 по КК и КР на с.
Горно Озирово с НТП ливада с
площ 5282 кв.м.

4. Поземлен имот с идентификатор
16866.110.5 по КК и КР на с.
Горно Озирово с НТП ливада с
площ 8 837 кв.м.

5. Поземлен имот с идентификатор
16866.36.1 по КК и КР на с. Горно
Озирово с НТП ливада с площ 12
670 кв.м.

6. Поземлен имот с идентификатор
16866.113.40 по КК и КР на с.
Горно Озирово с НТП ливада с
площ 4 127 кв.м.

7. Поземлен имот с идентификатор
16866.33.161 по КК и КР на с.
Горно Озирово с НТП дере с
площ 2 103 кв.м.

8. Поземлен имот с идентификатор
16866.113.162 по КК и КР на с.
Горно Озирово с НТП дере с
площ 1 320 кв.м.

9. Поземлен имот с идентификатор
16866.111.127 по КК и КР на с.
Горно Озирово с НТП гори и
храсти в земеделски земи с площ
3 105 кв.м.

10. Поземлен имот с идентификатор
16866.32.4 по КК и КР на с. Горно
Озирово с НТП гори и храсти в зе-
меделски земи с площ 6 574 кв.м.

11. Поземлен имот с идентификатор
16866.109.96 по КК и КР на с.
Горно Озирово с НТП гори и
храсти в земеделски земи с площ
3 866 кв.м.

12. Поземлен имот с идентификатор
16866.47.2 по КК и КР на с.Горно
Озирово с НТП пасище с площ 27
226 кв.м.

13. Поземлен имот с идентификатор
16866.73.2 по КК и КР на с.Горно
Озирово с НТП нива с площ 28
048 кв.м.

14. Поземлен имот с идентификатор
16866.53.6 по КК и КР на с. Горно
Озирово с НТП гори и храсти в зе-
меделски земи с площ 14 895 кв.м.

15. Поземлен имот с идентификатор
16866.24.65 по КК и КР на с.
Горно Озирово с НТП гори и
храсти в земеделски земи с площ
28 631 кв.м.

16. Поземлен имот с идентификатор
16866.33.34 по КК и КР на с.
Горно Озирово с НТП ливада с
площ 3 932 кв.м.

II. Дейностите по дърводобив да се
извършат от общинско предприятие
„Общински дейности и туризъм –
Вършец“ в срок до 30.11.2021 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“, земе-
делските имоти, подробно описани в т.
I от настоящото решение продължават
да се управляват, ползват и стопанис-
ват от Община Вършец, съгласно тях-
ното НТП по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ.

Гласували поименно: „за“ – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
„против“ – няма; „въздържали се“ –
няма.

продължава на 5 стр. >>>
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РЕШЕНИЕ № 274
1. Общински съвет – Вършец, на

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 37и, ал. 14 от Закона за
собствеността и ползването на земе-
делските земи, чл. 103 и чл. 104 от
Правилника за прилаганена на За-
кона за собствеността и ползването
на земеделски земи, чл. 14, ал. 1 и
ал. 7 от Закона за общинската собст-
веност, 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 Вър-
шец, взема решение 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, регистри-
рани в Интегрираната
информационна система на БАБХ,
както и на лица, които поемат за-
дължение да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние,
по реда на чл. 103 от ППЗСПЗЗ,
описани в приложения към настоя-
щото решение, съдържащи иденти-
фикатор на имота, землище,
местност, начин на трайно ползване,
категория на земята и площ, както
следва:

- Землище гр. Вършец – 892 бр.
имота с НТП пасище/мера и ли-
вади;

- Землище с. Спанчевци – 207 бр.
имота с НТП пасище/мера и ли-
вади;

- Землище с. Драганица – 165 бр.
имота с НТП пасище/мера и ли-
вади;

- Землище с. Черкаски – 244 бр.
имота с НТП пасище/мера и ли-
вади;

- Землище с .Стояново – 106 бр.
имота с НТП пасище/мера и ли-
вади;

- Землище с. Д. Озирово – 203 бр.
имота с НТП пасище/мера и ли-
вади;

- Землище с. Г. Озирово – 652 бр.
имота с НТП пасище/мера и ли-
вади;

- Землище с. Д. Б. речка – 209 бр.
имота с НТП пасище/мера и ли-
вади;

- Землище с. Г. Б. речка – 240 бр.
имота с НТП пасище/мера и ли-
вади;

2. Определя първоначална годишна
наемна цена - 12 лв за 1 декар.

3. Срок за отдаване под наем на
недвижимите имоти, подробно опи-
сани в т.1 от решението - 1 /една/
стопанска година 2021 - 2022 г., счи-
тано от 01.10.2021 г.

4. Всеки участник в търга може да
участва за наемането на един, ня-
колко или всички земеделски имоти
предмет на търга.

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 земедел-
ски имот поотделно;

- за имоти с площ от 50 дка до 100
дка – 300 лв. за всеки земедел-
ски имот поотделно;

- за имоти с площ над 100 дка -
500 лв. за всеки имот поот-
делно.

6. Определя стъпка за наддаване 5
% върху първоначалната годишна
тръжна наемна цена на съответния
недвижим имот, за който участва съ-
ответният участник в търга.

7. Цена на тръжната документация:
50 лв.

8. Дължимият годишен наем се за-
плаща от наеметелите преди под-
писване на договора за наем.

9. Задължава кмета на община
Вършец да организира и проведе
търга по реда на Глава втора „Тър-
гове“ от Наредбата за условията и
реда за провеждане на търгове и
конкурси на община Вършец и да
сключи договор/и за отдаване под
наем земедеските земи със спечели-
лите търга участници.

Гласували поименно: „за“ – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, В. Ма-
ринов, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Хрис-
тов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Най-
денов; „против“ – няма;
„въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 275
Общински съвет-Вършец, на осно-

вание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 100, ал. 1 и чл. 108,
ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование и във
връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от
Наредба за финансирането на ин-
ституциите в системата на предучи-
лищното и училищното
образование, утвърждава 6 мало-
мерни паралелки в СУ“Иван Вазов“
град Вършец за учебната 2021/2022
г. в рамките на утвърдения бюджет
на училището и утвърдената числе-
ност на персонала, без допълни-
телно финансиране от общинския
бюджет, както следва:

1. II „б“ клас – 14 ученици;
2. III „а“ клас – 11 ученици;
3. X „б“ клас, професия „Хотелиер“

– 15 ученици;
4. XI „а“ клас, профил „Икономи-

ческо развитие“ – 13 ученици;
5. XI „б“ клас, професия „Хоте-

лиер“ – 17 ученици;
6. XII „а“ клас, профил „Чужди

езици“ – 17 ученици.

Гласували поименно: „за“ – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, В. Ма-
ринов, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Хрис-
тов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Най-
денов; „против“ – няма;

„въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 276
Общински съвет – Вършец, на ос-

нование чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, т. 23 и във
връзка с чл. 37, ал. 1, т. 2 от Правил-
ника за организацията и дейността
на Общински съвет - Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация за
Мандата 2019 - 2023 г. от Бюджета
на Община Вършец за 2021 г., от
функция „Почивно дело, култура и
религиозни дейности“, Дейност 2
714 „Спортни бази за спорт за
всички“, § 43-01 утвърждава за вто-
рото полугодие на 2021 г. на:

1.1 Сдружение с нестопанска цел
„ФК Вършец 2012“ – сумата от
5 000 лева;

1.2 Волейболен клуб „Вършец“ –
сумата от 3 500 лева.

Гласували поименно: „за“ – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, В. Ма-
ринов, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Хрис-
тов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Най-
денов; „против“ – няма;
„въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 277
Общински съвет – Вършец, на ос-

нование чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от За-
кона за местното самоуправление и
местната администрация, отпуска от
собствения си Бюджет 2021 г. § 10-
98 еднократна финансова помощ в
размер на 300 лева на Маргаритка
Борилова Ангелова.

Гласували поименно: „за“ – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, В. Ма-
ринов, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Хрис-
тов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Най-
денов; „против“ – няма;
„въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 278
Общински съвет – Вършец, на ос-

нование чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА, чл. 167в, ал. 2 от Закона за
движение по пътищата, приема ре-
шение за създаване на Общинска ко-
мисия по безопасност на
движението по пътищата на терито-
рията на община Вършец, като по-
именният състав на комисията да
бъде определен със заповед на кмета
на община Вършец, при спазване
разпоредбите на чл. и чл. 4 от Пра-
вилата за дейността и организацията
на работа на общинските комисии
по безопасност на движението по
пътищата, които са утвърдени от
председателя на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пъ-
тищата“.

Определя за член на комисията –
инж. Анатоли Димитров –
председател на Общински
съвет – Вършец и на постоянна
комисия по Бюджет, финанси и
стопанска политика.

Резервен член: Иван Андров – за-

местник председател на Об-
щински съвет – Вършец, и
председател на постоянната ко-
мисия по Административно об-
служване, нормативна уредба,
обществен ред, сигурност,
граждански права и борба с ко-
рупцията.

Възлага на кмета на община Вър-
шец да предприеме всички правни и
фактически действия за изпълнение
на настоящото решение, като в срок
до 30.09.2021 г. да изпрати настоя-
щото решение и издадената заповед
на Държавна агенция „Безопасност
на движението по пътищата“.

Гласували поименно: „за“ – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, В. Ма-
ринов, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Хрис-
тов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Най-
денов; „против“ – няма;
„въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 279
1. Общински съвет – Вършец, на

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА и чл. 131 от Закона за уст-
ройство на територията, дава съгла-
сие да бъде допуснато изработване
на частично изменение на Подробен
устройствен план - План за регула-
ция и застрояване за делба на по-
землен имот с идентификатор
12961.423.601 на сгради с иденти-
фикатори 12961.423.601.1 и
12961.423.601.2 по КК и КР на гр.
Вършец в отделен самостоятелен
имот, ведно със сградите, попадащи
в него, съгласно приложената
идейна скица-проект към настоя-
щото решение.

2. Възлага на кмета на община
Вършец да предприеме всички дей-
ствия по разрешаване, изработване,
обявяване и одобряване на ЧИ на
ПУП-ПРЗ.

3. Съгласно чл. 124а, ал. 5 на ЗУТ,
изработването на частичното изме-
нение на подробния устройствен
план – план за регулация и застроя-
ване да се извърши за сметка на Об-
щина Вършец. Обявяването
включва предложението за ЧИ на
ПУП-ПРЗ за имота и сградите, под-
робно описани в т. 1 от настоящото
решение да бъде внесено за раз-
глеждане и одобрение от Общински
съвет – Вършец.

Гласували поименно: „за“ – 10 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, В. Ма-
ринов, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Г. Ангелов, , И. Цве-
танов,; „против“ – 1- Г. Найденов;
„въздържали се“ – 2 - Б. Христов,
Н. Томов.

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на Общински съвет –
Вършец закри заседанието в 15:45 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на

Общински съвет – Вършец



Въпреки трудностите, ние –
членовете на Пенсионерски
клуб „Козница“ – гр. Вършец
се организирахме и както
всяка година проведохме на-
шата двудневна екскурзия в
началото на октомври.

Целта ни беше да посетим
няколко селища, разположени
в Източна Стара планина, в
които са се родили и са рабо-
тили много просветители и бу-
дители, възвисили книжовното
и образователно дело на Бъл-
гария през Възраждането.

Първата ни спирка бе град
Елена, чийто жители са изиг-
рали важна роля през Възраж-
дането с участието си във
Велчовата завера от 1835 г. и
Търновското въстание от 1862
г. Видяхме къщата на Юрдан
Хаджипетков, баща на писа-
теля Петко Ю. Тодоров и на
Мина, любимата на Пейо Яво-

ров.
Целта обаче ни бе град

Котел, който през Възражда-
нето е бил средище на много
будители и революционери,
като Георги Раковски, Петър
Берон, Стефан Богориди, Гав-
рил Кръстевич и други, разпо-
ложен в живописна котловина
на пътя към важния в гео-
графско и историческо значе-
ние проход, наричан Демир
капия. Пътувайки към града,
Василка Дамянова ни запозна
с неговата история и забеле-
жителности и рецитира стихо-
творението на Иван Вазов
„Раковски“, което посвети на
200 годишнината от рожде-
нието на великия революцио-
нер, поет и общественик и на
100-годишнината от смъртта
на Иван Вазов.

Признателното население на
Котел е съградило Музей на

котленските възрожденци с
Пантеон на Георги С. Ра-
ковски. Модерната сграда е
построена през 1981 г. Музей-
ната експозиция се състои от
четири раздела - будители,
просветители, бунтовници и
революционери. В тях са пред-
ставени живота и делото на
над 200 видни личности от
котленския край. Показано е
копие от първия препис на
паисиевата история, факси-
миле от „Житие и страдания
грешнаго Софрония“, ковчеже
с балсамираното сърце на
Петър Берон, лични вещи и
трудове на Раковски и много
други експонати. В четвъртата
зала е разположен мраморен
саркофаг с тленните останки
на Раковски, пренесени от Бу-
курещ.

Пантеонът на Раковски е
много величествен и внушите-
лен. Върху саркофага е поста-
вено бронзово знаме с думите
„Свобода или смърт“ и копие
от сабята на революционера.
Поклонихме се пред делото на
този велик син на България,
основоположник на организи-
раната национално-революци-
онна борба за освобождението
на Отечеството.

В Котел посетихме и музея
„Старокотленски килими и тъ-
кани“ и „Природонаучния
музей“. За създаването на вто-
рия заслугата е на местния
учител-естественик Васил
Георгиев, който в продълже-
ние на 60 години е събирал
експонати от района на Котел.

Експозицията на музея е една
от най-богатите в България.

Прекарахме прекрасна вечер
в старопланинската хижа
„Върбишки проход“, а на су-
тринта бяхме в световния ар-
хитектурен паметник - село
Жеравна. С неговите тесни
калдъръмени улички, запазе-
ните близо 200 къщи на въз-
раст от 150 до 300 години и
богатото си историческо ми-
нало, то ни покори със своята
тишина, спокойствие и уют.
Видяхме къщата на Руси Чор-
баджи, който като кмет на се-
лото спасявал момите от
кърджалиите и за това му дея-
ние бил убит заедно с двамата
си сина в дома си.

Разгледахме родната къща на
Йордан Йовков, църквата
„Свети Николай“, пихме кафе
„на пясък“ в местното кафене.

Последната ни спирка бе в
Сливен, известен като Градът
на стоте войводи. Град, с бо-
гато историческо минало и
много природни забележител-
ности. През 2014 г. вековният
бряст в центъра на града на
възраст около 1300 години е
обявен за „Европейско дърво
на годината“, но

от 2018 г. състоянието му се
влошава и сега вече е изсъх-
нало. Въпреки всичко, е оста-
вило поколение от няколко
млади дървета, които да про-
дължат славата му.

Сливен е родното място на
Хаджи Димитър и в центъра
му се издига внушителен па-
метник на войводата. Разгле-
дахме родната му къща,
видяхме сгради с красива ар-
хитектура, паметници на по-
борници за свободата на
България.

Така неусетно изминаха два
дни, през които се заредихме с
много енергия, за да посре-
щаме стоически предизвика-
телствата на съвременното ни
развитие.

Василка ДАМЯНОВА

По традиция в будното бал-
канско село на 8 ноември по-
четоха ангелските сили и
предводителя им Архангел
Михаил.

Празничното богослужение
бе отслужено от Видинския
митрополит Даниил, архиман-
дрит Антим – протосингел на
Видинската Света митрополия,
отец Стилиян от Боровишкия
манастир и свещеник Захарий
от църквата „Рождество Бого-
родично“ в Берковица.

„Архангел Михаил е символ
на тържеството на доброто и
на нашето единство чрез цър-
квата. Всеки един човек, когато
приема Свето кръщение, ко-
гато става част от нашата хрис-
тиянска общност – църквата,
получава своя ангел хранител,

който винаги бди над него“,
каза митрополит Антим и даде
съвет: „Когато не знаете каква
молитва да кажете в храма,
достатъчно е да запалите све-
щичка и да кажете „Господи,

помилуй“. Защото за това са
нашите молитви – да измолим
прошка за нас и близките ни
хора.“

Дядо владика освети пригот-
вения курбан, който бе разда-
ден за здраве и берекет на
всички жители и гости на с.
Спанчевци. За да се осъществи
богоугодната трапеза, много
хора от селото обединиха си-
лите си – кметът Емил Иванов,
Катерина Давидова, ферма
„Монт 7 Агро“ в лицето на Ма-
риан Римпев, Кирилка Сер-
геева, Нора Петрова, Таня
Никитова, Ася Станчева.

Честит празник! Благосло-
вени да са всички именници!

Петя ГЕНОВА

В гр. Свищов се проведе ХІХ
национален фестивал на люби-
телските камерни и кафе-теа-
три „Свищов 2021 г.“

За втора поредна година по-
ради епидемичната обстановка
в страната, фестивалът се про-
веде онлайн.

Тази година имаше оспорвана
конкуренция между 22 състава
от различни населени места. В
рамките на три дни жури с
председател Крум Гергицов и
членове: Кирил Ангелов и
Розин Чапанов, изгледаха вни-
мателно представените поста-
новки и присъдиха редица
награди: за спектакъл, индиви-
дуални, поощрителни, специ-
ални и др.

В раздел „Индивидуални на-
гради“, първата награда за
мъжка роля получи нашият
съгражданин Георги Николов
за ролята му на Джордж в спек-
такъла „Френски меден месец“
от Джон Мортимър и Брайън
Кук, представен от Театрална
формация „Медека“ при НЧ
„Христо Ботев – 1900“, гр. Вър-
шец, обл. Монтана, режисьор и
постановка :Борислав Борисов.

Аплодисменти за нашия са-
модеен актьор Георги
(Джордж) и за целия екип на
театралната формация! Благо-
дарим на ТФ „Медека“, че
внася цвят в сивото ни ежедне-
вие!

Даниела ЛИЛОВА
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