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На 18 юли в с. Долно Озирово офици-
ално бе открит и осветен новопострое-
ния православен храм „Пр. Св. Илия”.

Свети Илия е избран за патрон на
храма, тъй като се смята за покровител
на селото, а и денят на светеца открай
време е бил събор на селището, по време
на който в родните домове се връщат
мнозина негови бивши жители, които
живеят в други градове на страната или в
чужбина.

За събитието в селото дойдоха депу-
тати, дарители, гости от Монтана и Вър-
шец. Сред тях бяха
заместник-председателят на НС Дими-
тър Главчев, народният представител от
ГЕРБ Десислава Атанасова, областният
управител на Монтана Ивайло Петров,
кметът на община Вършец инж. Иван
Лазаров.

Службата за освещаването отслужиха
Видинският митрополит Дометиан, Бе-
лоградчишкият епископ Поликарп и про-
тосингелът на Видинската митрополия
архимандрит Антим.

През 2004 г. по инициатива на кмета на
селото Ангел Петров, се създава инициа-
тивен комитет от съмишленици за из-
граждането на православен храм.

Открива се банкова сметка, започват да
се търсят финансови средства, отреден е
терен за църквата, издадени са необходи-
мите разрешителни, подготвена е цялата
необходима документация.

Първият камък за строежа е положен
през месец юли 2005 г. Поради различни
причини, най-вече от финансов характер,
храмът обаче е построен през послед-
ните години.

Стенописите са на Явор Венчев и
Жечко Попов, иконостасът е дело на
Ангел Николов, а иконите са изработени
от Красимир Ангелов.

Стойността на храма е 200 000 лв. Това
е първият храм в селото, досега в него
църква не е имало. Сградата е издигната
с дарения, средства от бюджета на об-
щина Вършец и на Дирекцията по веро-
изповеданията при МС. Най-големият
дарител с 50 000 лв. е Борислав Кири-
лов. Партия ГЕРБ е предоставила за
храма 40 000 лв. Кметът на общината
инж. Иван Лазаров връчи на двамата
най-големи дарители благодарствени
писма.

За жителите и гостите на селото бе при-
готвен и раздаден курбан за здраве и бла-
годенствие, осигурен от Асен Петров –
местен спомоществувател, земеделски
производител. Присъстващите на тър-
жеството седнаха на една маса и се по-
веселиха с изпълненията на фолклорни
състави от гр. Враца, с. Д. Озирово и с.
Г. Озирово.

Енорийски свещенослужител на селото
е свещеник Михаил Станкович, който ще
обслужва новопостроения храм.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОТКРИХА НОВОПОСТРОЕНИЯ
ХРАМ В С. ДОЛНО ОЗИРОВО

Кметът на община Вършец инж. Иван
Лазаров откри официално известната в
града къща на поп Исай, след приключи-
лия в нея основен ремонт. Енорийският
свещеник на Вършец - свещеноиконом
Петко Балджиев отслужи водосвет и ос-
вети обновения дом.

През 1980 г. Исаевата къща е деклари-
рана в Националния институт за памет-
ниците на културата и е записана в
регистъра на паметниците на недвижи-
мото културно наследство като архитек-
турно-строителен паметник на културата
от местно значение, без висока културно-
историческа стойност. По данни на тога-
вашния НИПК, Исаевата къща е
датирана от края на ХІХ век, строена от
неизвестен автор или школа.

През 2013 г. със Заповед на областния
управител на област Монтана, собстве-
ността на сградата е предоставена на об-
щина Вършец, след заявено искане от
страна на Общината. Преди това Исае-
вата къща бе държавна собственост и се
стопанисваше от Регионалния истори-
чески музей – Монтана. През годините е
използвана като база за почивка.

Къщата е запазена във времето поради
обществената значимост и популярност
на живелия в нея местен свещеник поп
Исай, който е бил член на тайния рево-
люционен комитет и се е срещал с

Левски. Местните хора разказват, че в
мазето на старата църква във Вършец
поп Исай криел оръжие, доставяно му от
членовете на Трети революционен окръг
с център Враца, в навечерието на Апри-
лското въстание.

Целта на общинското ръководство е
Исаевата къща да запази предназначе-
нието си на жилищна сграда. След из-
вършения в нея основен ремонт и
категоризирането й съгласно Закона за
туризма, тя ще бъде използвана като
къща за гости. Обектът ще се стопанисва,
поддържа и обслужва от общинското
предприятие. „Общински дейности и ту-

ризъм – Вършец“, като за целта е раз-
крито 1 работно място.

Финансовите средства за реновирането
и оборудването на Исаевата къща са оси-
гурени от общинския бюджет.

Фирма-изпълнител на строително-ре-
монтните дейности е ЕТ „НИК – Нико-
лина Василева” – гр. Вършец.

Къщата за гости разполага с общо
седем стаи (две тройни, три двойни и две
спални), предоставящи възможност за
нощувка до 18 човека, с напълно обо-
рудвана кухня и трапезария с камина,
както и с барбекю на открито.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ИСАЕВАТА КЪЩА БЕ ОФИЦИАЛНО
ОТКРИТА СЛЕД ОСНОВЕН РЕМОНТ

Тук природата е създала неповторими
гледки: иглолистни и широколистни
гори, пълноводни и бистри реки –
Арда, Въча, Чая и участъци с дълбоки
речни проломи, и чудни естествени
мостове. Сред тази вълшебна красота,
на връх Рожен се проведе Национал-
ния събор на народното творчество и
животновъдството, под патронажа на
сдружение „Рожен – наследство в бъ-
дещето”.

Благодарение на нашата землячка
Жана Гаврилова и кмета на община
Вършец г-н Иван Лазаров, на които
най-сърдечно благодарим, черкаските
самодейки взеха участие в този събор.
Групата се представи отлично на 4-та
сцена и получи поздравления от жу-
рито.

Отседнахме в родопското село Сми-
лян, прочуто с неповторимия смилян-
ски боб. През целия маршрут наш гид

бе шофьорът Евгени, благодарение на
който се запознахме с всички забеле-
жителности. Това е България – про-
стряла се в сърцето на Балканския
полуостров, с очарователни гледки, с
необикновената съдба на народа й, с
неговата богата душевност, а изкуст-
вото – то носи далеч по света Орфее-
вата слава и традициите на местния
фолклор.

Ние, самодейките от певческата
група към НЧ «Просвета - 1931» - с.
Черкаски, сме много доволни от пре-
красните дни, прекарани в сърцето на
Родопа планина и заедно с благодар-
ността си към ръководството на чита-
лището за предоставената ни
възможност, си пожелахме още такива
дни за в бъдеще.

Миланка ХРИСТОВА
Секретар на НЧ «Просвета – 1931»

с. Черкаски

ПРАЗНИК В СЪРЦЕТО НА РОДОПИТЕ

Сдружение с нестопанска цел „Група
за народни танци Чародейки“ - гр.Вър-
шец взе участие в Националния събор
на народното творчество и животно-
въдството „Рожен 2015”, и представи
достойно общината с изпълненията си.

В тази връзка, изказваме своята ог-
ромна благодарност на кмета на об-

щина Вършец инж. Иван Лазаров за
проявената отзивчивост и добрина.
Уважаеми г-н Лазаров,

Без Вашата помощ не бихме могли да
се докоснем до магията на празника.

Благодарим Ви от сърце!
СНЦ „Група за народни

танци Чародейки“

БЛАГОДАРНОСТ

В брой 5 на общински вестник „Вър-
шец” от м. май 2015 г., кметът на об-
щината инж. Иван Лазаров изрази
публично благодарността си към хо-
рата и институциите, дарили до този
момент финансови средства чрез спе-
циално откритата дарителска сметка за
възстановяване на боровия парк в
града.

За съжаление, някъде „по веригата”
се е загубило името на един от дарите-
лите – Владимир Лъчезаров Станчев
от гр. София, превел чрез пощенски
запис сумата от 100 лева, като името му
е заместено с „Областна пощенска
станция – гр. Монтана”.

След извършена проверка става ясно,
че в платежното нареждане до Инвест-
банк – офис Вършец, наредителят на
паричния превод „Български пощи”
ЕАД, РУ Запад, не е посочил името на
г-н Станчев като лице-наредител на су-
мата за дарение, а в банковото извлече-
ние, предоставено на Общината,
фигурира „ОПС Монтана”.

Общинска администрация – Вършец
и редакцията на общински вестник
„Вършец” поднасят своите извинения
на г-н Владимир Л. Станчев, и огром-
ната си благодарност за дарителския му
жест.

Желаем му здраве и успехи!

УТОЧНЕНИЕ
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На 17 юли, точно една година
след своя дебют с „Анна Бижуто”
от Марк Камолети, Театрална
формация „Медека” към НЧ
„Христо Ботев 1900” – гр. Вър-
шец представи в големия салон на
читалището нов спектакъл - пре-
миера на „Английски прозорец”
от Рей Куни.

Постановката е дело на гост-ре-
жисьора Борислав Борисов – една
от легендите на Врачанския дра-
матично-куклен театър, актьор с
множество кино и телевизионни
участия. Несъмнено, заслугата му
за успешното представление е ог-
ромна – всеки детайл, всеки жест,
всяка реплика и интонация на ак-
тьорите бе „изпипана” до съвър-
шенство, сякаш гледахме и се
наслаждавахме на играта не на
любители, а на професионални
актьори. Звуковата картина - дело
на Цветана Горкиева, също до-
принесе за емоционалното въз-
действие на спектакъла и за
възприемане внушенията на ав-
тора.

В ролите видяхме: Калин Зам-
фиров, Георги Николов, Даниела

Лилова, Латинка Петрова, Иван
Замфиров, Венислава Замфирова
и Християн Манов, който направи
своя дебют на сцена.

Актьорите бяха идеално под-
брани за персонажите, сякаш пие-
сата е писана специално за тях. На
сцената ги видяхме такива, как-
вито ги познаваме и в живота – с
маниерите им на поведение, ин-
тонацията на гласа, характерите
им, затова и играта им бе блес-
тяща - естествена и непринудена.

„Английски прозорец“ е коме-

дия на ситуациите, в която недо-
разуменията водят до комични и
непредвидими ситуации. Лю-
бовни интриги, мним труп и
много неочаквани обрати, са в
центъра на комедията, която пред-
извика много смях и заслужените
овации на публиката. Салонът на
читалището бе препълнен от по-
читателите на Мелпомена. Зрите-
лите се забавляваха искрено и
аплодисментите след финала
дълго не стихваха. Комедийният
сюжет на пиесата и великолеп-
ната игра на актьорите ни нака-
раха да се посмеем от сърце, и да
се заредим с много положителни
емоции.

Кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров и председателят на
Общинския съвет инж. Анатоли
Димитров поднесоха на актьо-
рите-самодейци кошници с цветя,
с пожелание да изиграят пиесата
на големите софийски театрални
сцени, и да завоюват с нея много
награди на престижни нацио-
нални и международни фестивали
на любителските театри.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРЕМИЕРА НА „АНГЛИЙСКИ ПРОЗОРЕЦ“

Напоследък в нашето село Дра-
ганица се случват само добри
неща.

През месец юни, благодарение
на нашия дарител Иво Евгениев и
негови приятели, финансиращи
Фонд "Нашите родители", управ-
ляван от Фондация "Помощ за
благотворителността в България",
бяха организирани напълно без-
платни профилактични прегледи
за жителите на с. Драганица, из-
вършени от специалисти от
„Александровска” болница – гр.
София.

Бяха извършени 214 прегледа в
областта на кардиологията, ен-
докринологията и офталмоло-
гията. В зависимост от
състоянието и нуждата, болните
бяха насочени към болница или
им би назначено домашно лече-
ние. На един от жителите на се-
лото ни бе осигурена безплатна
очна операция. Преобладаваща
част от местното население няма
физическа и финансова възмож-
ност да ползва услугите на такива
висококвалифицирани специа-
листи. Благодарим им от сърце,

че отделиха от свободното си
време, за да ни посетят на място.

Благодарим ви, мили хора - за
вниманието, професионализма и
човечността ви!

На дарителя на селото ни – г-н
Иво Евгениев и на фондация
"Помощ за благотворителността в
България", най-сърдечно благода-
рим за милосърдието, загриже-
ността и съпричастието в тези
трудни години!

Дай Боже повече такива благо-
родни хора в България!

Иван ЦВЕТКОВ

БЛАГОДАРНОСТ ОТ ЖИТЕЛИТЕ
НА СЕЛО ДРАГАНИЦА

Цветан КАМЕНОВ

Полягам на Иванчова поляна,
на губер от зелена красота.
Вършец – прекрасна перла изтървана,
най-хубавата перла на света!

С десница южна милват ветровете,
Ботуня плаче в моите нозе …
Ти цял живот все гледаш върховете
и даже името си от тях взе.

В теб всеки извор – извор е на здраве!
В теб всяка глътка въздух е живот!
Погледай – над зелената морава
и слънцето налива румен плод.

Денят със дъх на мащерка и биле,
и тишина. Лечебна тишина.
В гърдите ми заспало славей-пиле
пак ще запее в ранна ранина.

И боровете тук заспиват прави,
Ботуня ги приспива с шепот тих,
Вършец – една огромна глътка здраве,
която коленичил в теб отпих!

Вземи ме във обятия зелени
и окъпи ме в твоите води –
та твойта хубост да изтлее в мене
и нов човек от мен да се роди!

Вършец – прекрасна перла изтървана,
най-хубавата перла на света!
Полягам на Иванчова поляна
и сливам се със твойта красота.

ВВ ЪЪ РРШШЕЕЦЦ

Прекрасен концерт представиха
руските изпълнители Елена Ма-
леньких и Илья Баланчук от урал-
ския град Екатеринбург на
вършечка сцена. Изявата на гос-
туващите певци бе в салона на
НЧ „Христо Ботев - 1900” и е
част от поредицата от 10 концерта
под патронажа на Национално
Движение ”Русофили”, прове-
дени от 2 до 11 юли 2015 г. в раз-
лични градове на страната ни.

Концертът бе организиран от
общинското Дружество на русо-
филите във Вършец и общин-
ското ръководство на БСП, с
финансовата подкрепа на ЕТ
„Пентоп – Вътко Маринов” – гр.
Вършец.

Чаровната Елена Маленких е
лауреат на общоруски конкурси  и
участник в културните програми
на Олимпиадата в Сочи през 2014
г. Тя е изпълнител на романси и
популярни песни. В репертоара й
са включени известни мелодии
като „Жди меня”, „Балада о ма-
тери”, „Я тебе весь мир подарю”
и др., спечелили си през годините
популярност. Илья Баланчук е
водещ солист на Държавния ака-

демичен уралски руски народен
хор. Той е изпълнител на руски
народни песни и романси, и авто-
рски композиции. В репертоара
му са включени песни като „Ка-
тюша”, „Офицерски романс”,
„Калинка”  и други, звучащи ду-
шевно и лирично. 

Зрителите имаха възможността
да се насладят на впечатляващите
им гласове, които грабват с неве-
роятно си звучене.  

Двамата пяха солово и в дует
както творби, добре познати на
публиката, така и по-малко из-
вестни произведения. 

Прозвучаха песни от популярни
филми, песни на военна тема,
вечната „День победы”, любими
руски романси, руски народни
песни, песни на Филип Киркоров,
Ала Пугачова, група „Любе”. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

КОНЦЕРТ НА РУСКИ
ИЗПЪЛНИТЕЛИ ВЪВ ВЪРШЕЦ

Тази година традиционната ни
среща на випуска бе надслов „Да
бъдем пак заедно“. Този път се
отзовахме на любезната покана
на нашата съученичка Пенка Ди-
митрова да гостуваме в новия й
дом.

На срещата от випуск 1950 г.
беше светилото на Северозапада,
известният писател-земляк Ни-
кола Статков със съпругата си, а
от випуск 1951 г.- съученици от
Вършец и Берковица. Домаки-

нята беше подготвила, както под-
обава, богата трапеза. Разгово-
рите в приятна обстановка
предизвикаха мили спомени от
младежките години за първи лю-
бови, закачки и вицове. Писате-
лят си спомни забраната да чете
на 5 г. заради проблеми с очите и
как  криел книжките от баща си
Мито Благата дума в гащите си.
А Ценка Петкова от Берковица
предизвика бурни аплодисменти
с рецитацията за „Вечната

любов“. Съученичката Райна Си-
мова – организатор на тази
среща, завърши с поздравителен
адрес от името на двата випуска
към любезната домакиня, благо-
дарност за топлото посрещане и
поздравления за прекрасния дом,
който е съградила, с пожелание
да цари благоденствие в него.

Всички си пожелахме да се
срещнем отново, по същото
време, след още една година.

Теменужка НИКОЛОВА

ТРАДИЦИОННА СРЕЩА НА ВИПУСК
1950/1951 Г. - ГИМНАЗИЯ ГР. ВЪРШЕЦ
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л  № 66
Днес, 24.07.2015 г. (петък) от 14:00 ч., на основа-

ние чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Пра-
вилника за организация и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с Общинската администрация за ман-
дата 2011-2015 г. се проведе заседание на
Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на
Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 9 положили клетва об-
щински съветници. Отсъстват А. Станчева, д-р Б.
Бонев, И. Андров и Т. Кънчев.

Председателят на Общински съвет Вършец инж.
Анатоли Димитров, на основание чл.57, ал.1 и
ал.2, т.2 от Правилника за организация и дейността
на Общински съвет – Вършец, неговите комисии
и взаимодействието му с Общинската админист-
рация, за мандата 2011-2015 г. предложи включ-
ване на една допълнителна докладна записка в
дневния ред и се гласува следното решение:

1. Вземане на Решение за включване в дневния
ред като точка 10 на допълнителна докладна за-
писка с Вх.№265/23.07.2015 г. от инж. Иван Лаза-
ров - кмет на община Вършец.

2. Всички точки от дневния ред с номер от 10 до
12 стават с номера от 11 до 13 .

3. Дневният ред става от 13 точки
Гласували: “за” – 9–“против” – няма;“въз-

държали се” – няма. ПРИЕМА СЕ

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

На заседанието присъстваха още: инж. И. Ла-
заров - кмет на община Вършец, П. Стефанов –
зам.- кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодо-
рова-секретар на община Вършец, А. Петров-кмет
на с. Долно Озирово, А.Тошев-Директор дирекция
„СА“, К. Тачева-Директор дирекция „ОА“, Е. Гео-
ргиева-гл. експерт „Информационно обслужване“
и граждани.

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

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Разглеждане на отчет на кмета на община Вър-

шец, за изпълнение на решения на Общински
съвет-Вършец, за периода 01.01-30.06.2015 г., съг-
ласно Докладна записка №253/14.07.2015 г. 

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

2. Разглеждане на отчет по чл. 8, ал. 4 от Наред-
бата за командировките в страната на кмета на об-
щина Вършец за използваните средства от
бюджета на община Вършец за командировки през
първото и второто тримесечие на 2015 г., съгласно
Докладна записка №251/14.07.2015 г.

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

3.Разглеждане на отчет за дейността на предсе-
дателя на Общински съвет – Вършец, мандат 2011
– 2015 г. и неговите комисии, за периода 01.01-
30.06.2015 г., съгласно Докладна записка
№255/16.07.2015 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров -председа-
тел на Общински съвет - Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №247/07.07.2015 г. за актуализиране
на „Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за 2015
г.” 

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

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №248/07.07.2015 г. за възлагане ав-
тобусен превоз на пътници от републиканската,
областната и общинските транспортни схеми на
община Вършец по реда на Наредба №
2/15.03.2002 г., за условията и реда за утвържда-
ване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществен превоз на пътници с автобуси и леки ав-
томобили

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

6.Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №250/10.07.2015 г. за придобиване на
части от недвижими имоти и за замяна на недви-

жими имоти по реда на чл. 21, ал. 4, във връзка с
чл. 40, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 199, ал. 1 от Закона за
устройство на територията и чл. 56, ал. 1, т. 2 от
„Наредбата за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост на община
Вършец“ за реализиране на имот публична об-
щинска собственост - улица за подход до Много-
функционален спортен център Вършец

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

7.Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №254/15.07.2015 г. за предоставяне за сто-
панисване, поддържане и управление от Общин-
ско предприятие „Общински дейности и туризъм“
гр. Вършец на 32 местен пътнически микробус
марка „Ивеко“, модел 315.8.17, с държавен ре-
гистрационен номер 832Н686

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

8.Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №252/14.07.2015 г. за изработване на про-
ект за подробен устройствен план, отнасящ се за
включване в регулация на територии със селищен
характер (с наличие на сгради, построени преди
03.04.1973 г.) от картата на възстановената собст-
веност на землище Долно Озирово, намиращи се
около кръстовището на пътя Вършец - Монтана и
Враца, при отклонението за с. Долно Озирово, в
посока от кръстовището към центъра на селото.

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

9. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №244/02.07.2015 г. за предоставяне
на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във
връзка с & 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

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

10. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №265/23.07.2015 г. за Допускане за
изработване на Частично изменение на Подробния
устройствен план на гр. Вършец, отнасящо се за
разделяне на имот публична общинска собстве-
ност и създаване на нов урегулиран поземлен имот
(УПИ) за участие в проект по оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., югоизточния
край на УПИ II – 181 в квартал 23 по плана на гр.
Вършец с предназначение – „за спешен медицин-
ски център“.

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

11.Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №256/16.07.2015 г. за предложения
за избор на съдебни заседатели от община Вършец
за Районен съд – Берковица.

Докладва: Олга Яничкова - председател на
Временна комисия към ОбС за изготвяне на
предложения за съдебни заседатели

12. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№257/16.07.2015 г. за награжда-
ване на деца с изявени дарби.

Докладва: Адрияна Николова- председател на
ПК по АОНУОРСГПБК

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

Промяна в кворума влиза д-р Б. Бонев. Общо
десет общински съветници.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за орга-
низацията и дейността на Общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация за мандата 2011 –
2015 г., дневният ред бе приет единодушно:

Гласували: “за” – 10–“против” – няма;“въз-
държали се” – няма. 

Общински съвет – Вършец прие следните реше-
ния:

РЕШЕНИЕ №673
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 24 от ЗМСМА приема за сведение Отчета
на кмета на община Вършец за изпълнение на ре-
шенията на Общински съвет – Вършец за периода
01.01.2015 г. – 30.06.2015 г.

Гласували: “за” – 10–“против” – няма; “въз-

държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №674
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната, приема за сведение от-
чета на Кмета на община Вършец за използваните
средства за командировки от бюджета на община
Вършец през първото и второто тримесечие на
2015 г.

Гласували: “за” – 10–“против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №675
Общински съвет Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.23 от ЗМСМА приема за сведение отчета за
дейността на Председателя на Общински съвет
Вършец, дейността на Общински съвет Вършец и
неговите комисии за периода 01.01-30.06.2015 го-
дина.

Гласували: “за” – 10–“против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №676
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши: 

1. Актуализира „Годишната програма за управ-
ление и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2015 г.”, в раздел III. Описание на
недвижимите имотите, които общината има наме-
рение да предложи за предоставяне под наем и за
продажба през 2015 г., точка 2.5. Продажба на
имоти общинска собственост през 2015 г., под-
точка 2.5.1 Имоти за продажба по реда на чл. 35,
ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане на публичен търг
или публично оповестен конкурс“, като в тази
точка се включват следните имоти:

В таблицата в частта „Земеделска земя“ се
включват следните имоти:

1.1 Поземлен имот с идентификатор
12961.40.261 по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с
площ 1.814 дка., НТП ливада 

1.2 Поземлен имот с идентификатор 12961.40.169
по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с площ 4.016
дка., НТП ливада 

1.3 Поземлен имот с идентификатор
12961.40.932 по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с
площ 3.066 дка., НТП ливада 

1.4 Поземлен имот с идентификатор
12961.40.933 по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с
площ 2.509 дка., НТП ливада 

1.5 Поземлен имот с идентификатор 12961.40.85
по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с площ 3.858
дка., НТП ливада 

1.6 Поземлен имот с идентификатор
12961.40.108 по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с
площ 8.063 дка., НТП ливада 

1.7 Поземлен имот с идентификатор
12961.40.148 по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с
площ 2.116 дка., НТП ливада 

1.8 Поземлен имот с идентификатор 12961.40.51
по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с площ 1.279
дка., НТП ливада

1.9 Поземлен имот с идентификатор
12961.40.250 по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с
площ 0.850 дка., НТП ливада 

1.10 Поземлен имот с идентификатор
12961.40.127 по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с
площ 7.874 дка., НТП ливада

1.11 Поземлен имот № 31132 по КВС на зем-
лище с.Стояново, община Вършец с площ 41271
кв.м. и НТП лозови насаждения.

2. Актуализира „Годишната програма за управ-
ление и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2015 г.”, в раздел III. Описание на
недвижимите имотите, които общината има наме-
рение да предложи за предоставяне под наем и за
продажба през 2015 г., точка 2.5. Продажба на
имоти общинска собственост през 2015 г., под-
точка 2.5.2 Имоти за продажба по реда на чл. 35,
ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 37 от НРПУРОС на
община Вършец /поземлени имоти върху, които е
учредено право на строеж суперфиция по реда на
ЗОС/, като се включва следните недвижими имоти:

2.1 Поземлен имот с идентификатор 12961.421.4
по КК и КР на гр. Вършец, от 2008 г., трайно пред-
назначение на територията - урбанизирана, пред-
ставляващ УПИ II, пл. № 4, кв. 201 по
регулациония план гр. Вършец, с площ 1 183 кв.м.
Върху недвижимия имот е учредено право на
строеж /суперфиция/ на Камен Любомиров Кос-

тов.
2.2 Поземлен имот с идентификатор 12961.43.39

по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ 3 997
кв.м., с НТП ливада. Върху недвижимия имот е уч-
редено право на строеж /суперфиция/ на наслед-
ниците на Илия Ефремов Димитров, като съгласно
договора за продажба на държавен недвижим имот
по реда на Наредбата за държавните имоти, на-
следниците на лицето имат право върху 800 кв.м.
идеални части от правото на строеж върху имота.

3. Промяната на „Годишната програма за управ-
ление и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2015 г.” влиза в сила от датата на
приемане на решението.

4. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната
в „Годишната програма за управление и разпореж-
дане с имоти – общинска собственост за 2015 г.”
да се обяви на таблото пред сградата на Общинска
администрация – Вършец и да се отрази в публи-
куваната в сайта на община Вършец „Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2015 г.”

Гласували поименно: “за” –7– инж. А. Димит-
ров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, Б. Христов, д-р
Б. Бонев, П. Пенчев, д-р Ц. Велизаров,“против” –
2- С. Сълков и С. Симеонов; “въздържали се” – 1-
О. Яничкова;

РЕШЕНИЕ №677
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

17, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2/15.03.2002 г., за ус-
ловията и реда за утвърждаване на транспортни
схеми и за осъществяване на обществен превоз на
пътници с автобуси и леки автомобили, взема ре-
шение за провеждане на конкурс за възлагане на
автобусен превоз на пътници по републиканската,
областната и общинската транспортни схеми, и
градските линии от квотата на община Вършец,
обособени в 4 /четири/ пакета, неразделна част от
настоящото решение.

2. На основание чл. 17, ал. 3 от Наредба №
2/15.03.2002 г., за условията и реда за утвържда-
ване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществен превоз на пътници с автобуси и леки ав-
томобили, Общински съвет – Вършец делегира из-
пълнението на своите функции, относно
провеждането на кокурса на Кмета на община Вър-
шец.

3. На основание чл. 17, ал. 5 и ал. 7 от Наредба №
2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване
на транспортни схеми и за осъществяване на об-
ществен превоз на пътници с автобуси и леки ав-
томобили, Общински съвет – Вършец определя
комисия за провеждане на конкурса в състав:

Председател: Петър Ганчев Стефанов – Зам.
кмет на община Вършец;

Членове: 1. Благовест Христов - Председател на
постоянната комисия по Икономика и

туризъм при Общински съвет – Вършец;
2. Тодор Кънчев – Председател на Комисия по

БФ при Общински съвет – Вършец;
3. Антон Тошев – Директор Дирекция „СА, ст.

юрисконсулт и УОС“ при Об.А. – 
Вършец;
4. Георги Аврамов – ст. спец. “Гр.З и Сигурност”

при Об.А – Вършец;
5. Представител на ИА “Автомобилна адми-

нистрация” – Монтана;
6. Представител на КАТ – Пътна полиция при

РУ на МВР Вършец;
7. Представител на браншовите организации в

областна на автомобилния транспорт.
4. На основание чл. 18, ал. 1 от Наредба №

2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване
на транспортни схеми и за осъществяване на об-
ществен превоз на пътници с автобуси и леки ав-
томобили Общински съвет – Вършец определя
линиите и курсовете, които следва да бъдат изпъл-
нявани с автобуси за превоз на трудно подвижни
лица, както следва:

4.1. За превоз по градските линии 35 % от общия
брой на курсовете описани, както следва:
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4.2. За превоз по междуселищните линии 35 %
от общия брой на курсове по линиите от общин-
ската транспортна схема, между общинските и
между областните транспортни схеми от квотата
на община Вършец описани, както следва:

5. На основание чл. 19, ал. 1 от Наредба №
2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвържда-
ване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществен превоз на пътници с автобуси и леки
автомобили Общински съвет – Вършец определя
критерии и начин за оценка и класиране на кан-
дидатите, както следва:

5.1Възрастов състав на автобусите, включи-
телно и резервните
а/ Нови /първа регистрация след 2014 г. / - 25 т.
б/ За всяка започнала предишна година по 1 т.
по-малко.
5.2 Собственост на автомобилите
а/ Собствени - 20 т.
б/ Наети - 10 т.
5.3 Цена на превоз на един пътник
а/ Най-ниска предложена цена в лева за 1 км. -
15 т.
б/ Всяка следваща по-висока предложена цена
в лв. за 1 км. с по 2 т. по-малко.
5.4 Социални облекчения за ученици, студенти,
пенсионери и лица с увреждания.
а/ Предлагани социални облекчения за изброе-
ните социални групи – 15 т. 
б/ При не предлагане на социални облекчения
1 т.
5.5 Екологичност на превозните средства
а/ Екологични - 10 т.
б/ Не екологични - 0 т.

За екологични се определят автобусите прите-
жаващи европейски стандарт ЕВРО/

Максимален брой точки 10 т.  получават автобу-
сите притежаващи ЕВРО – 5, останалите Авто-
буси получават с по 2 т. по малко /Пример автобус
с ЕВРО 3 получава – 6 т., а автобус, които не при-
тежава стандарта ЕВРО – 0 т./

6. Оборудване на превозните средства за трудно
подвижни лица

а/ Оборудвани - 10 т.
б/ Не оборудвани - 0 т.
7. Допълнителни услуги в превозните средства

/климатик, видео, WC/ не се отнася за  превозни
средства по градски линии.

а/  при предлагане на услуги - 5 т.
б/  при липса на допълнителни услуги - 0 т.
Максималния брой точки, които може да получи

участник в конкурса е  100 т.
6. На основание чл. 21, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от На-

редба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за ут-
върждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществен превоз на пътници с
автобуси и леки автомобили, Общински съвет –
Вършец утвърждава 4 бр. /четири/ пакети авто-
бусни линии, комбинирани ефективни с неефек-
тивни, от различни транспортни схеми
/републиканска, областна и общинска/ и линии с
малък пътнико поток.

7. На основание чл. 22, ал. 2 от Наредба №
2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвържда-
ване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществен превоз на пътници с автобуси и леки
автомобили, Общински съвет – Вършец определя
цена на конкурсната документация - 50 лв. /пет-
десет лева/.

8. Упълномощава кмета на община Вършец да
организира и проведе конкурса за възлагане на ав-
тобусен превоз на пътници по реда на Наредба №
2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвържда-
ване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществен превоз на пътници с автобуси и леки
автомобили.

Гласували поименно: “за” – 9– инж. А. Ди-
митров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Янич-
кова, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, д-р Ц. Велизаров, С.
Сълков и С. Симеонов “против” – няма; “въз-
държали се” – 1- Б. Христов;

РЕШЕНИЕ №678
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.21, ал.4 и ал. 5 от Закона
за общинската собственост и чл.199, ал.1 от За-
кона за устройство на територията и чл.59, ал.1 и
ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, управ-
ление и разпореждане с общинска собственост на
община Вършец реши.

1. Одобрява предварителното писмено съгласие
по чл. 21, ал. 4 от ЗОС дадено от наследниците на
Иван Тодоров Живков за продажба на 70 кв.м. от
съсобствения им наследствен поземлен имот с
идентификатор 12961.419.104 по кадастралната
карта и кадастрални регистри на гр. Вършец от
2008 г. за реализиране на улица - публична об-
щинска собственост на община Вършец.

2. Взема решение за придобиване на 70 кв.м. от
поземлен имот с идентификатор 12961.419.104 по
кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.
Вършец от 2008 г., собственост на наследниците
на Иван Тодоров Живков за сумата от 2 087 лв.
/две хиляди осемдесет и седем лева/ съгласно па-
зарната оценка на имота изготвена от независим
експерт оценител.

3. Закупуването на частта от недвижимия имот с
площ от 70 кв.м. от поземлен имот с идентифика-
тор 12961.419.104 по кадастралната карта и ка-
дастрални регистри на гр. Вършец от 2008 г.,
собственост на наследниците на Иван Тодоров
Живков да бъде съгласно влезлия в сила ПУП за
кв. 90 и 90 а за реализиране на улица за подход до
Многофункционалната спортна зала и футболен
стадион на гр. Вършец.

4. Упълномощава кмета на община Вършец след
влизане в сила на решението да сключи предва-
рителен договор за закупуване на частта от нед-
вижимия имот, подробно описани в т.1 от

настоящото решение от наследниците на Иван
Тодоров Живков, а след представяне на необходи-
мите документи от собствениците и окончателен
договор под формата на Нотариален акт за придо-
биване на частта от недвижимия имот.

Гласували поименно: “за” – 9– инж. А. Ди-
митров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Янич-
кова, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, д-р Ц.
Велизаров и С. Симеонов “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

Промяна в кворума влиза С. Сълков. Общо
десет общински съветници.

РЕШЕНИЕ №679
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 4 и ал. 5 от За-
кона за общинската собственост и чл. 199, ал. 1 от
Закона за устройство на територията и чл. 59, ал.
1 и ал. 3 от „Наредбата за реда на придобиване,
управление и разпореждане с общинска собстве-
ност на община Вършец“ реши:

1. Одобрява предварителното писмено съгласие
по чл. 21, ал. 4 от ЗОС, дадено от Иван Митрофа-
нов Исаев за продажба на 48 кв.м. от собственият
му поземлен имот с идентификатор 12961.419.105
по кадастралната карта и кадастрални регистри на
гр. Вършец от 2008 г. за реализиране на улица -
публична общинска собственост на община Вър-
шец.

2. Взема решение за придобиване на 48 кв.м. от
поземлен имот с идентификатор 12961.419.105 по
кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.
Вършец от 2008 г., собственост на Иван Митро-
фанов Исаев за сумата от 1 436 лв. /хиляда чети-
ристотин тридесет и шест лева/, съгласно
пазарната оценка на имота изготвена от независим
експерт оценител.

3. Закупуването на частта от недвижимия имот с
площ от 48 кв.м. от поземлен имот с идентифика-
тор 12961.419.105 по кадастралната карта и ка-
дастрални регистри на гр. Вършец от 2008 г.,
собственост на Иван Митрофанов Исаев да бъде
съгласно влезлия в сила ПУП за кв. 90 и 90 а за
реализиране на улица за подход до Многофун-
кционалната спортна зала и футболен стадион на
гр.Вършец.

4. Упълномощава кмета на община Вършец, след
влизане в сила на решението да сключи предва-
рителен договор за закупуване на частта от нед-
вижимия имот, подробно описани в т. 1 от
настоящото решение от Иван Митрофанов Исаев,
а след представяне на необходимите документи от
собствениците и окончателен договор под фор-
мата на Нотариален акт за придобиване на частта
от недвижимия имот.

Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Ди-
митров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Янич-

кова, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, д-р Ц.
Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №680
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 4 и ал. 5 от За-
кона за общинската собственост и чл. 199, ал. 1 от
Закона за устройство на територията и чл. 59, ал.
1 и ал. 3 от „Наредбата за реда на придобиване,
управление и разпореждане с общинска собстве-
ност на община Вършец“ реши:

1. Одобрява предварителното писмено съгласие
по чл. 21, ал. 4 от ЗОС, дадено от Василка Митова
Павлова за продажба на 47 кв.м. от наследстве-
ният и поземлен имот с идентификатор
12961.419.106 по кадастралната карта и кадаст-
рални регистри на гр. Вършец от 2008 г. за реали-
зиране на улица - публична общинска собственост
на община Вършец.

2. Взема решение за придобиване на 47 кв.м. от
поземлен имот с идентификатор 12961.419.106 по
кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.
Вършец от 2008 г., собственост на Василка Ми-
това Павлова за сумата от 1 414 лв. /хиляда чети-
ристотин и четиринадесет лева/, съгласно
пазарната оценка на имота изготвена от независим
експерт оценител.

3. Закупуването на частта от недвижимия имот с
площ от 47 кв.м. от поземлен имот с идентифика-
тор 12961.419.106 по кадастралната карта и ка-
дастрални регистри на гр. Вършец от 2008г.,
собственост на Василка Митова Павлова да бъде
съгласно влезлия в сила ПУП за кв. 90 и 90 а за
реализиране на улица за подход до Многофун-
кционалната спортна зала и футболен стадион на
гр. Вършец.

4. Упълномощава кмета на община Вършец, след
влизане в сила на решението да сключи предва-
рителен договор за закупуване на частта от нед-
вижимия имот, подробно описани в т. 1 от
настоящото решение от собственика Василка Ми-
това Павлова, а след представяне на необходимите
документи от собственика и окончателен договор
под формата на Нотариален акт за придобиване на
частта от недвижимия имот.

Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Ди-
митров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Янич-
кова, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, д-р Ц.
Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №681
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 4 и ал. 5 от За-
кона за общинската собственост и чл. 199, ал. 1 от
Закона за устройство на територията и чл. 59, ал.
1 и ал. 3 от „Наредбата за реда на придобиване,
управление и разпореждане с общинска собстве-
ност на община Вършец“ реши:

1. Одобрява предварителното писмено съгласие
по чл. 21, ал. 4 от ЗОС, дадено от Василка Митова
Павлова за продажба на 39 кв.м. от наследстве-
ният и поземлен имот с идентификатор
12961.419.107 по кадастралната карта и кадаст-
рални регистри на гр. Вършец от 2008 г. за реали-
зиране на улица - публична общинска собственост
на община Вършец.

2. Взема решение за придобиване на 39 кв.м. от
поземлен имот с идентификатор 12961.419.107 по
кадастралната карта и кадастрални регистри на
гр.Вършец от 2008 г., собственост на Василка Ми-
това Павлова за сумата от 1 172 лв. /хиляда сто се-
демдесет и два лева/ съгласно пазарната оценка на
имота изготвена от независим експерт оценител.

3. Закупуването на частта от недвижимия имот с
площ от 39 кв.м. от поземлен имот с идентифика-
тор 12961.419.107 по кадастралната карта и ка-
дастрални регистри на гр. Вършец от 2008 г.,
собственост на Василка Митова Павлова да бъде
съгласно влезлия в сила ПУП за кв. 90 и 90 а за
реализиране на улица за подход до Многофун-
кционалната спортна зала и футболен стадион на
гр.Вършец.

4. Упълномощава кмета на община Вършец, след
влизане в сила на решението да сключи предва-
рителен договор за закупуване на частта от нед-
вижимия имот подробно описани в т. 1 от
настоящото решение от собственика Василка Ми-
това Павлова, а след представяне на необходимите
документи от собственика и окончателен договор
под формата на Нотариален акт за придобиване на
частта от недвижимия имот.

Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Ди-
митров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Янич-
кова, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, д-р Ц.
Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №682
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 4 и ал. 5 от За-
кона за общинската собственост и чл. 199, ал. 1 от
Закона за устройство на територията и чл. 59, ал.
1 и ал. 3 от „Наредбата за реда на придобиване,
управление и разпореждане с общинска собстве-
ност на община Вършец“ реши:

1. Одобрява предварителното писмено съгласие
по чл. 21, ал. 4 от ЗОС, дадено от наследниците на
Ангел Тошев Чольов за продажба на 24 кв.м. от
собственият им поземлен имот с идентификатор
12961.419.132 по кадастралната карта и кадаст-
рални регистри на гр. Вършец от 2008 г. за реали-
зиране на улица - публична общинска собственост
на община Вършец.

2. Взема решение за придобиване на 24 кв.м. от
поземлен имот с идентификатор 12961.419.132 по
кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.
Вършец от 2008 г., собственост на наследниците
на Ангел Тошев Чольов за сумата от 718 лв. /се-
демстотин и осемнадесет лева/, съгласно пазар-
ната оценка на имота изготвена от независим
експерт оценител.

3. Закупуването на частта от недвижимия имот с
площ от 24 кв.м. от поземлен имот с идентифика-
тор 12961.419.132 по кадастралната карта и ка-
дастрални регистри на гр. Вършец от 2008 г.,
собственост на наследниците на Ангел Тошев Чо-
льов да бъде съгласно влезлия в сила ПУП за кв.
90 и 90 а за реализиране на улица за подход до
Многофункционалната спортна зала и футболен
стадион на гр. Вършец.

4. Упълномощава Кмета на община Вършец,
след влизане в сила на решението да сключи пред-
варителен договор за закупуване на частта от нед-
вижимия имот, подробно описани в т. 1 от
настоящото решение от наследниците на Ангел
Тошев Чольов, а след представяне на необходи-
мите документи от собствениците и окончателен
договор под формата на Нотариален акт за придо-
биване на частта от недвижимия имот.

Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Ди-
митров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Янич-
кова, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, д-р Ц.
Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №683
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 4 и ал. 5 от За-
кона за общинската собственост и чл. 199, ал. 1 от
Закона за устройство на територията и чл. 59, ал.
1 и ал. 3 от „Наредбата за реда на придобиване,
управление и разпореждане с общинска собстве-
ност на община Вършец“ реши:

1. Одобрява предварителното писмено съгласие
по чл. 21, ал. 4 от ЗОС, дадено от Иво Крумов Гео-
ргиев и Гошо Крумов Георгиев за продажба на 16
кв.м. от собственият им поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.419.131 по кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Вършец от 2008 г. за
реализиране на улица - публична общинска собст-
веност на община Вършец.

2. Взема решение за придобиване на 16 кв.м. от
поземлен имот с идентификатор 12961.419.131 по
кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.
Вършец от 2008 г., собственост на Иво Крумов
Георгиев и Гошо Крумов Георгиев за сумата от
483 лв. /четиристотин осемдесет и три лева/, съг-
ласно пазарната оценка на имота изготвена от не-
зависим експерт оценител.

3. Закупуването на частта от недвижимия имот с
площ от 16 кв.м. от поземлен имот с идентифика-
тор 12961.419.131 по кадастралната карта и ка-
дастрални регистри на гр. Вършец от 2008 г.,
собственост на Иво Крумов Георгиев и Гошо Кру-
мов Георгиев да бъде съгласно влезлия в сила
ПУП за кв. 90 и 90 а за реализиране на улица за
подход до Многофункционалната спортна зала и
футболен стадион на гр.Вършец.

Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Ди-
митров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Янич-
кова, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, д-р Ц.
Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “против” –
няма; “въздържали се” – няма;
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РЕШЕНИЕ №684
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 4 и ал. 5, във
връзка с чл. 40, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Закона за об-
щинската собственост, и чл. 199, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, и чл. 56, ал. 1, т. 2 от
„Наредбата за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост на община
Вършец“, взема решение за замяна на недвижими
имоти, както следва:

1. Община Вършец заменя 21 кв.м. /двадесет и
един кв.м./ от общински поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.424.414 по кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Вършец от 2008 г., със
21 кв.м. /двадесет и един кв.м./ от поземлен имот
с идентификатор 12961.419.103 по кадастралната
карта и кадастрални регистри на гр. Вършец от
2008 г.., собственост на наследниците на Иван То-
доров Живков.

2. Замяната на частите от поземлените имоти,
подробно описани в т. 1 от настоящото решение се
извършва въз основа на предварителното съгласие
на физическите лица, наследници на Иван Тодо-
ров Живков, бивш жител на гр. Вършец, съгласно
скицата-схема приложена към предварителното
съгласие, неразделна част от настоящото решение.

3. Упълномощава Кмета на община Вършец,
след влизане в сила на решението да сключи до-
говор за замяна на частите от поземлените имоти,
подробно описани в т. 1 от настоящото решение
между община Вършец и физическите лица на-
следници на Иван Тодоров Живков, бивш жител
на гр. Вършец, собственици на поземлен имот с
идентификатор 12961.419.103 по кадастралната
карта и кадастрални регистри на гр. Вършец от
2008 г.

Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Ди-
митров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Янич-
кова, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, д-р Ц.
Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №685
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8. от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от Наредбата за
създаване и функциониране на общински пред-
приятия на територията на Община Вършец, взема
решение за предоставяне за стопанисване, под-
държане и управление от Общинско предприятие
„Общински дейности и туризъм – Вършец“ на 32
местен пътнически микробус марка „Ивеко“,
модел 315.8.17, с държавен регистрационен номер
М7276ВК.

Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Ди-
митров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Янич-
кова, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, д-р Ц.
Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №686
Общински съвет Вършец, на основание 124 а от

Закона за устройство на територията, взема реше-
ние за изработване на проект за подробен устрой-
ствен план, отнасящ се за включване в регулация
на територии със селищен характер (с наличие на
сгради, построени преди 03.04.1973 г.) от картата
на възстановената собственост на землище Долно
Озирово, намиращи се около кръстовището на
пътя Вършец - Монтана и Враца, при отклоне-
нието за с. Долно Озирово, в посока от кръстови-
щето към центъра на селото.

Изработването на проекта да стане чрез възла-
гане от Кмета на община Вършец в описания об-
хват и съгласно Техническото задание за
проектиране по чл. 125 от ЗУТ, изготвено от Глав-
ния архитект на община Вършец, неразделна част
от настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Ди-
митров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Янич-
кова, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, д-р Ц.
Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №687
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т.

1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предос-
тавяне на наследниците на Петър Ангелов Алек-
сиев, следния имот:

1 Имот № 104049 с НТП полска култура, с площ
10.000 дка в местността „Дълга мочур“ – земи от
Общинския поземлен фонд, землище Долно Ози-
рово, съгласно скица – проект №
Ф00930/14.06.2015 г.;

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, ре-
шението може да се обжалва пред Районния съд -
гр. Берковица по реда на Административно про-
цесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Ди-
митров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Янич-
кова, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, д-р Ц.
Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №689
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

134, ал. 1 т. 2 и ал. 2 т. 6 от Закона за устройство на
територията, допуска разделяне на Урегулиран по-
землен имот /УПИ/ II – 181 в квартал 23 по плана
на гр. Вършец, като се обособи нов имот в югоиз-
точната част с лице към ул. “Александър Стамбо-
лийски“, с площ от 1 067 кв.м и същият се отреди
„за спешен медицински център“ за изграждане от
Министерство на здравеопазването на нов Център
за спешна медицинска помощ, по инвестиционен
проект по Оперативна програма „Региони в рас-
теж“ 2014 – 2020 г.

Задължава кмета на община Вършец да извърши
всички правни и фактически действия за изпълне-
ние на настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Ди-
митров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Янич-
кова, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, д-р Ц.
Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №690
Общински съвет – Вършец на основание чл. 68,

ал. 1 от ЗСВ, чл. 6, ал. 4 от Наредба № 1 от
03.02.2011 г. за съдебните заседатели и във връзка
с чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт Об-
щински съвет – Вършец предлага на Районен съд
– Берковица следните кандидати за съдебни засе-
датели:

1. Малина Трифонова Генкова
2. Татяна Радкова Йорданова
3. Иван Калинов Замфиров
Гласували“за” – 10 “против” – няма; “въз-

държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №691
Общински съвет-Вършец, на основание чл.21,

ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения
си бюджет-2015 г., § 10-98 сумата от 100 (сто) лева
на Вълкана Илиянова Костова

Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Ди-
митров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Янич-
кова, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, д-р Ц.
Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №692
Общински съвет-Вършец, на основание чл.21,

ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения
си бюджет-2015 г., § 10-98 сумата от 100 (сто) лева
на Севделина Розева Николова

Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Ди-
митров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Янич-
кова, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, д-р Ц.
Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред, председа-
телят на Общински съвет – Вършец закри за-
седанието в 15:35 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

От летния радиоефир на 2001 го-
дина се разпали скандалът с „Ус-
мивката“ – песен-емблема на
Петко Петков и групата „Трамвай
№ 5“. Провокацията се роди от
една реклама за дъвка, повтаряна
три месеца всеки час в „Дарик“,
БНР... На основата на песента, ком-
позирана от Митко Щерев, рекла-
мата без разрешение е преиначила
текста на поета. Обсебени са пър-
вия стих - „не знае никой преди
колко века“ и после римите на пър-
вия куплет, и (чрез манипулиране
на основната идея: Как се е по-
явила усмивката?) се пробутва рек-
ламната бомба - „усмивката от
„Дъвка“ е родена“, на мястото на
оригиналното поетично откритие -
„усмивката ... от майчина целувка
е родена“. 

Скандалът предизвика приятел-
ска загриженост и публична реак-
ция във вестниците „24 часа“
(журналистическото разследване
„Скандал с песен на Трамвай №5“
на Мила Вачева, 20.08.2001) и „Де-
мокрация“ („Дъвка“ на Ат. Свиле-
нов, 06.08.2001г.).

Феноменална е съдбата на текста
на „Усмивката“. Началото е в
Париж от 1937 г., времето на въз-
хода и разгрома на Испанската ре-
публика, когато двайсетина-
годишният младеж - поетът, сти-
пендиант и лектор в Университета,
попада в художествено- артистич-
ната компания на Н. Балкански,
Ил. Бешков, Г. Бакърджиев, Ст.
Сърчаджиев, Б. Дановски, Кр.

Мирски... Младежът търси близост
сред френските събратя по перо,
намира приятелство и се запознава
с Пол Елюар - автор на току-що по-
явилата се стихосбирка „Щедри
очи“ (“Les yeux fertiles”).

От стих на Елюар с илюстрации
на Пикасо (рисунки за Пол от
Пабло) започва лъчезарното откри-
тие: „Усмивката ... от майчина це-
лувка е родена“. Немалко
балканска трезвост има в това по-
етично възражение срещу „усмив-
ката алкохолна“ („souris d’alcool”)
в края на знаменитото стихотворе-
ние на Елюар „Трескава грива“
(„Criniere de fievre”):

Очарователна усмивка алкохолна 
и кът от зима в живи цветове, 
Слънце, което мога да прегърна.
След повече от десет години от

последната приятелска среща в

Париж, вече възвеличен като поет
№ 1 на Франция за 20-ти век от из-
дателската класация на Пиер Се-
герс, Елюар пише посвещение: „На
Лъчезар Станчев с моята призна-
телност и приятелство.“ Тогава в
балканската страна, на която гос-
тува, Елюар е окрилен от възтор-
жените рецитации на преводите на
свои стихове за „френската съпро-
тива“, като „Смелост“:

Париж студува и гладува.
Париж не дъвче вече кестени из-

печени.
Париж навлече дрипи на старик.
(Превод Льчезар Станчев)
Майка ми Ели Станчева си

спомня за началото на песента „Ус-
мивката“:

„МИТКО ЩЕРЕВ, ОМАЯН ОТ
УСМИВКАТА,

дотърча чак в Банкя, където с Лъ-
чезар бяхме на балнеолечение, за
да попита: „Г-н Лъчезар Станчев,
дали е възможно до бъде съкратено
едно Ваше стихотворение, за да се
оформи като текст на нова моя
песен?“ Лъчезар имаше много
песни и сам свиреше и пееше, за-
това широко се усмихна и насърчи
младежа със съгласието си: „Пе-
сента дава втори живот на стихо-
творението.“ Успокоен,
композиторът продължи: „Избрах
стихове от „Усмивката“: Не знае
никой преди колко века разбудила
е тя човешкото в човека, но струва
ми се, в нощ студена от майчина

целувка е родена. Усмивката - тя
води двама млади към върхове и
звездопади...

Само след дни чухме „Усмив-
ката“ - първата песен от двадесетте
включени в националния радио-
конкурс за нови песни „Пролет
‘86“. Скоро песента попадна в кон-
курса за мелодия на годината във
„Всяка неделя“ на Кеворкян. На
четвъртата седмица, поради това,
че оглавяваше класацията вече три
седмици в месеца, „Усмивката“
трябваше да стане мелодия на ме-
сеца. Точно тогава на екрана се
появи, като песенен ценител, един
гранитен критик. И той обяви
оценката на публиката за непра-
вилна и каза, че не приема текста и
въобще песента. След това изказ-
ване конкурсът на „Всяка неделя“
беше преустановен... „

„УСМИВКАТА“ ПРЕСКОЧИ
КЕВОРКЯН

и завладя чрез клипове публи-
ката. Пред НоваТВ в края на 2001 г.
Петко Петков заяви: „Усмивката е
любимата ми и най-успешна
песен„. БНТ излъчи едночасов кон-
церт - „Усмивката“, с участие на П.
Петков, Стефка Минева, Лили Ива-
нова, Стефка Съботинова... През
март 2000 г. Др. Драганов в „ТВ
Чай“ запя песента заедно с групата
Трамвай № 5. Петко Петков си
спомня с възмущение, че „Усмив-
ката„ не е била допусната от
властта да представи родната

песен на „EXPO“ в Япония, заради
по-тъмния цвят на кожата на една
от певиците.

Минаха месеци в борба за авто-
рското право на текста, чрез писма,
адвокатски срещи и благосклонно
насърчение от разговори с Леда
Милева, Радой Ралин, Пламен
Цонев, Атанас Свиленов, Бойко
Ламбовски, Калин Донков, Митко
Щерев, Петко Петков. И накрая с
дискретната помощ на дружество
„Music Author“, справедливостта
възтържествува, благодарение на

РОДОЛЮБИЕТО И КУЛТУ-
РАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕ-
НИДЖЪРИ

от световната фирма за дъвки. Те
прецениха, че текста на една ши-
роко популярна българска песен не
може да бъде пренебрегван и при-
еха оригиналния текст, като основа
на рекламния. Така, сред авторите
на рекламата де факто се добави
оригиналният текст. И беше полу-
чено възнаграждение в размера, из-
платен на другите автори. От
дяволуващата агенция, сътворила
рекламния текст, не се получи из-
винение.

Лъчезарният ми баща би прови-
дял:

ВТОРИЯТ ЖИВОТ НА
СТИХА Е ПЕСЕН, ТРЕТИЯТ -
РЕКЛАМА.

Вл. Л. СТАНЧЕВ

ЕЛЮАР В СКАНДАЛА С „УСМИВКАТА" - ПЕСЕН ПО ТЕКСТ НА ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ
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30 юли /четвъртък/
10.30 ч. Конни състезания по прескачане

на препятствия за купата на об-
щина Вършец
място: „Конна база Вършец”, гр.
Вършец

1 август /събота/
11.00 ч. Пет години „Райски водопад“

място: Местността „Райски водо-
пад” /над „Иванчова поляна“/

21.00 ч. Лятно кино - прожекция на
филма: „Крадци на ядки“ - ани-
мация, САЩ, Канада, Южна
Корея, 2014 г.
място: Летния амфитеатър в парка
вход свободен

2 август /неделя/
21.00 ч. Лятно кино - прожекция на

филма: „Джокер“ - научна фан-
тастика, комедия, Индия, 2012 г.
място: Летния амфитеатър в парка
вход свободен

3 август /понеделник/
11.00 ч. Откриване на изложба от пленер

по живопис „165 години курорт
Вършец”
място: Градската художествена га-
лерия

18.00 ч. Турнир по футбол
място: Футболното игрище в парка

20.30 ч. Фолклорна вечер - Концерт на
Севдалина и Валентин Спасови с
танцов ансамбъл
място: Естрадата пред НЧ „Христо
Ботев 1900” 

4 август /вторник/
10.00 Турнир по тенис на маса

място: пред сградата на ОДК
17.00 ч. Турнир по волейбол

място: Волейболното игрище в
парка

18.00 ч. Турнир по футбол
място: Футболното игрище в парка

20.30 ч. Вечер на комиците и талантите:
● Комедийно скеч шоу „Аламинут“

- с актьорите Робин Кафалиев,
Йордан Господинов - Дачко и
Атанас Бончев - Наката

● Концерт на Радо Михов - фина-
лист от шоуто „България търси
талант 2015“ и рок група
„SLAFF“
място: Естрадата пред НЧ „Христо
Ботев 1900” 

5 август /сряда/
10.00 ч. Състезание за деца по майсторско

управление на велосипеди
място: Слънчевата градина

17.00 ч. Турнир по волейбол
място: Волейболното игрище в
парка

18.00 ч. Турнир по футбол
място: Футболното игрище в парка

19.00 ч. Театрална постановка„ Англий-
ски прозорец” от Рей Куни на те-
атрална формация „Медека“ - гр.
Вършец
място: НЧ „Христо Ботев 1900” 

20.30 ч. Вечер на класиката - Концерт на
трио „Сопрано“, със специалното
участие на КСТ „Огоста денс“
място: Естрадата пред НЧ „Христо
Ботев 1900” 

6 август /четвъртък/
10.00 ч. Рисунка на асфалт

място: Паркинга пред община Вър-
шец

17.00 ч. Турнир по волейбол - финал
място: Волейболното игрище в
парка

18.00 ч. Турнир по футбол - полуфинал
място: Футболното игрище в парка

20.30 ч. Вечер на рока - Концерт на рок
група „GLOCK“
място: Естрадата пред НЧ „Христо
Ботев 1900“

7 август /петък/
10.00 ч. Откриване на изложба „165 го-

дини курорт Вършец“

място: Общинска музейна сбирка
20.30 ч. Тържествена церемония по повод

Празника на курорта, минерал-
ната вода и Балкана Вършец
място: Естрадата пред НЧ „Христо
Ботев 1900“

● Празнична заря
● Концерт на Васил Найденов

място: Естрадата пред НЧ „Христо
Ботев 1900“

8 август /събота/
10.00 ч. Детско шоу

място: Естрадата пред НЧ „Христо
Ботев 1900“

11.00 ч. Алея на занаятите
място: Алеята с чинарите

18.00 ч. Финал футбол
място: Футболно игрище в парка

20.30 ч. Вечер на сръбската музика - кон-
церт на Неда Украден
място: Естрадата пред НЧ „Христо
Ботев 1900“

9 август /неделя/
10.00 ч. „Балкана пее“ - надпяване на

фолклорни състави
място: Местността „Иванчова по-
ляна“

20.30 ч. Нестинари
място: Местността „Иванчова по-
ляна“

14 август /петък/
21.00 ч. Лятно кино - прожекция на

филма: „Епохата на животните“ -
анимация, Германия, 2010 г.
място: Летния амфитеатър в парка
вход свободен

15 август /събота/
21.00 ч. Лятно кино- прожекция на

филма: „Твърде лично 3“ -
екшън, трилър, криминален,
Франция, 2015 г.
място: Летния амфитеатър в парка
вход свободен

19 август /сряда/
19.30 ч. Театрална постановка„ Англий-

ски прозорец” от Рей Куни на те-
атрална формация „Медека“ - гр.
Вършец
място: НЧ „Христо Ботев 1900”

21 август /петък/
21.00 ч. Лятно кино- прожекция на

филма: „Пчеличката Мая“ - ани-
мация, Австралия, Германия,
2014 г.
място: Летния амфитеатър в парка
вход свободен

22 август /събота/
21.00 ч. Лятно кино- прожекция на

филма: „Тримата мускетари“ -
екшън, приключенски, романти-
чен, САЩ, Германия, 2011 г.
място: Летния амфитеатър в парка
вход свободен

25 август /вторник/
19.30 ч. Театрална постановка„ Анна Би-

жуто” от Марк Камолети на теат-
рална формация „Медека“ - гр.
Вършец
място: НЧ „Христо Ботев 1900” 

28 август /петък/
21.00 ч. Лятно кино- прожекция на

филма: „Астерикс и имението на
боговете“ - анимация, Франция,
2014 г.
място: Летния амфитеатър в парка
вход свободен

29 август /събота/
21.00 ч. Лятно кино- прожекция на

филма: „Step up 4 - революция“ -
САЩ, 2012 г.
място: Летния амфитеатър в парка
вход свободен


