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Сесия на Общински съвет Вършец
се проведе на 31.01.2018 г. от 13.00
часа в Заседателната зала община
Вършец. На заседанието присъстваха
всички 13 общински съветници.
Приетият дневен ред бе от 14 точки.

Акцент на заседанието бе приема-
нето на стратегическия за дейността
на община Вършец документ - Бю-
джет 2018 г., който беше едино-
душно гласуван с 13 гласа „за“ от
всички общински съветници.

Общият размер на Бюджет 2018 г.
по приходната и разходната му част
е в размер на 7 418 941 лв., в т.ч. за
местни дейности - 3 770483 лв. и за
делегирани от държавата дейности –
3 648 458 лв.

През 2018 г. не се предвижда уве-

личаване на таксата за битови отпа-
дъци, като размера на
дофинансиране на услугата по сме-
тосъбиране и сметоизвозване е 320
000 лв. от собствените приходи на
общината.

Инвестиционната програма на об-
щината за 2018 г. е доста амбициозна
и е на стойност 1 667 696 лв., насо-
чена предимно към подобряване на
инфраструктурата на гр. Вършец.

Най-големият обект, който общи-
ната предвижда да реализира, об-
хваща реконструкция на
водопроводна и улична инфраструк-
тура по участъци от следните улици:
„Васил Левски“, „Цар Иван-Асен II“,
„Христо Смирненски“, „Княз Борис
I“, „Стефан Стамболов“, „Христо
Ботев“, „Д-р Дамян Иванов“, „Елин
Пелин“, „Иван Вазов“, „Борова
гора“, „Никола Вапцаров“ и „Георги

Бенковски“.
Предвидени са средства за дей-

ности по реконструкция на водопро-
водната мрежа на ул. „Серафим
Георгиев“ и ул. „Зелени дел“ в гр.
Вършец; ремонт на улични и трото-
арни настилки на вътрешната улична
мрежа; закупуване на багер и камери
за видеонаблюдение.

Очаква се да стартира изпълне-
нието на проектите, за които общи-
ната е сключила договори по ПРСР
2014-2020 г. през 2017 г. Общата им
стойност е 5 569 866,27 лв.

1. Проект „Реконструкция и реха-
билитация на част от уличната
мрежа на гр. Вършец, община
Вършец“ по Договор №
12/07/2/0/00019/19.09.2017 г. за от-

пускане на безвъзмездна финансова
помощ по подмярка 7.2. „Инвести-
ции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“
от мярка 7 „Основни услуги и обно-
вяване на селата в селските райони“
от Програмата за развитие на сел-
ските райони за периода 2014 -2020
г., съфинансирана от Европейския зе-
меделски фонд за развитие на сел-
ските райони.

В проекта са включени дейности по
реконструкция и рехабилитация на
улични и тротоарни настилки на
участъци от следните улици: „Янко
Сакъзов“, „Цар Симеон“, „Христо
Ботев“, „Първа“, „Никола Вапцаров“,
„Васил Априлов“, „Липа“ и „Найден
Геров“. Общата стойност на безвъз-
мездната финансова помощ е 1 952
332,79 лева без ДДС.

2. Проект „Реконструкция и реха-
билитация на част от общинската
пътна мрежа в Община Вършец –
общински път MON 1092 /III-812/
Вършец - кв. Заножене - Спан-
чевци /III-812/ и общински път
MON 3097 /MON 1092/ кв. Зано-
жене - м. Водопада“ по Договор
12/07/2/0/00757/ 18.10.2017 г. за от-
пускане на безвъзмездна финансова
помощ по подмярка 7.2. „Инвести-
ции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“
от мярка 7 „Основни услуги и обно-
вяване на селата в селските райони“
от ПРСР 2014 -2020 г., съфинанси-
рана от ЕЗФРСР.

В проекта са включени дейности по
реконструкция на участъци от двата
общински пътя – цялостно преас-
фалтиране, нови тротоарни нас-
тилки, банкети, отводнителни окопи,
хоризонтална маркировка и верти-
кална сигнализация. Общата стой-
ност на безвъзмездната финансова
помощ е 3 366 961,86 лева без ДДС.

3. Проект „Ремонт и обновяване
на съществуваща сграда на об-
щинска музейна колекция“ по До-
говор 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г.
за отпускане на безвъзмездна финан-
сова помощ по подмярка 7.2. „Ин-
вестиции в създаването,
подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби ин-
фраструктура“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в сел-
ските райони“ от ПРСР 2014 -2020 г.,
съфинансирана от ЕЗФРСР.

Проектът включва дейности за ос-
новен ремонт и обновяване на съ-
ществуваща двуетажна масивна
сграда на общинска музейна колек-
ция в гр. Вършец. Ще бъде извършен
ремонт на покрива, ремонт на фаса-
дите и вътрешно-ремонтни работи на
помещенията.

Предвижда се също и доставка и
монтаж на ново обзавеждане и обо-
рудване за музея. Общата стойност
на безвъзмездната финансова помощ
е 250 571,62 лева без ДДС.

(бел. ред. - карти на гр. Вършец и
кв. Заножене с предвидените за ре-
монт улици публикуваме на стр. 5)

Евелина ГЕОРГИЕВА

На 10 февруари 2018 г. в с.
Сумер, което е граничното се-
лище между Врачанската и Ви-
динската епархии се състоя
тържественото първо посрещане
на новия Видински митрополит
Даниил.

Той бе придружаван от Врачан-
ския митрополит Григорий, нато-
варен от Св. Синод да представи
новия Видински митрополит на
неговото духовенство и епар-
хиоти.

В посрещането взеха участие
кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров, зам.-кметът Петър
Стефанов, секретарят на общи-
ната инж. Даниела Тодорова, кме-
товете на населените места от
община Вършец, енорийските
свещеници на Вършец Петко
Балджиев и отец Любомир, жи-
тели на Вършец.

Инж. Иван Лазаров връчи на
митрополит Даниил поздравите-
лен адрес и отправи благопоже-
ланията си по случай
каноническото му избиране за
нов Видински митрополит и тър-
жественото му въдворяване в
престолния за Видинска епархия
град Видин.

В духа на утвърдената църковна

традиция, новоизбраният архие-
рей символично бе посрещнат в
храм "Св. преп. Параскева" от
кмета на с. Сумер Лидия Митро-
фанова, депутати от монтански
избирателен район, областния уп-
равител на област Монтана Росен
Белчев, кмета на община Мон-
тана Златко Живков и от мно-
жество духовници и миряни,
възрадвани в този ден от възмож-
ността първи да приветстват своя
нов архипастир.

Врачанският митрополит Григо-
рий връчи архиерейския посох на
митрополит Даниил и му благо-
пожела от името на Светейшия
Български патриарх Неофит и Св.
Синод много успешно и спаси-
телно служение.

В храма на с. Сумер митропо-
лит Даниил за пръв път произ-
несе слово-обръщение към
своите епархиоти, в което под-
черта, че залага на връзките на
мира, единството във вярата и
любовта.

С радост, хляб и сол, с музика и
възрадвани души, присъстващите
изпратиха митрополит Даниил
към следващата му спирка за пос-
рещането му в град Монтана.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ПОСРЕЩНА НОВИЯ ВИДИНСКИ
МИТРОПОЛИТ НА ГРАНИЦАТА

НА ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ПРИЕХА
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2018 Г.

За поредна година жителите на
Вършец се преклониха и запазиха
минута мълчание пред паметника
на Апостола на свободата Васил
Левски в града ни.

Те изразиха своя човешки пок-
лон за това, че в тъжното време,
когато кънтят оковите на робст-
вото Левски го имаше. Поклон за
това, че той поведе народа си по
нови пътища. За онези години,
през които той обхождаше земите
ни, за да гони робския страх от ду-
шите на хората. Поклон за него-
вата мъдрост. Поклон на него –
най-чистия сред чистите по душа.

За да почетат паметта на Апос-
тола и да положат венци и цветя
пред паметника му бяха дошли
кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров, зам.-кметът на об-
щина Вършец Петър Стефанов,

секретарят на общината инж. Да-
ниела Тодорова, зам.-председате-
лите на Общинския съвет Олга
Яничкова и Иван Андров, общин-
ски съветници, представители на
общинската администрация, граж-
дани, политически, обществени
организации, ученици.

С възпоменателна церемония, за-
упокойна панихида, отслужена от
енорийския свещеник на град Вър-
шец свещеноиконом Петко Бал-
джиев, в съслужение с Георги
Маджарски, поклонение и подна-
сяне на венци и цветя пред памет-
ника на Васил Левски, на 19
февруари беше отбелязана 145-та
годишнина от трагичната гибел на
Апостола. Инициативата бе орга-
низирана от Община Вършец.

В словото си кметът на общината
инж. Иван Лазаров отбеляза: „Сво-

бодата на България не ни е дадена
даром. Избухването на Апри-
лското въстание е епопея, с която
България показва не само на Ев-
ропа, но и на целия свят, че няма
да чака тя да ни бъде поднесена
наготово, а за нея са били готови
да отдадат живота си много бъл-
гарски герои. Затова днес, на този
възпоменателен ден, ние с вас сме
тук, за да сведем глави и да се пре-
клоним пред завета, живота и де-
лото на този велик българин.
Поклон, дълбок поклон пред най-
великия син на майка България –
Апостола на свободата Васил
Левски.“

Ученици от СУ „Иван Вазов“ с
ръководител Бояна Александрова
рецитираха стихове, посветени на
Левски, деца от групата по худо-
жествено слово при ЦПЛР - ОДК

Вършец с ръководител Цветелина
Василева изнесоха литературна
композиция „Поклон, Апостоле!“.
В церемонията взеха участие му-
зикантите от ученически духов ор-
кестър „Дефилир“ при СУ „Иван
Вазов“ , с диригент Николай Пеев.

Венци и цветя на признателност
бяха поднесени от името на Об-

щинска администрация Вършец,
Общински съвет Вършец, общин-
ските организации на ГЕРБ и БСП,
СУ “Иван Вазов”, НУ “Васил
Левски”, Сдружение на пенсионе-
рите “Козница”, Пенсионерски
клуб „Чинари“, Антоанета Коцина
– общински съветник, граждани.

Евелина ГЕОРГИЕВА

П О К Л О Н , АП О С Т ОЛ Е !
Вършец почете 145-та годишнина от гибелта на Васил Левски



В рамките на реализирането на
проект № CB007.1.11.143 „Рекреа-
тивните и спортни обекти като ту-
ристически потенциал за
региона”, финансиран с безвъз-
мездната финансовата помощ на
Програмата за трансгранично сът-
рудничество Interreg - ИПП Бълга-
рия–Сърбия, 2014-2020 г.,
представители на водещия пар-
тньор община Вършец взеха учас-
тие в семинар по Дейност 6 от
проекта.

Двудневният семинар на тема
„Спортно-рекреативни и туристи-
чески възможности в трансгра-
ничния регион Вършец-Пирот“ се
проведе в град Пирот в периода

19-20 февруари 2018 г., с учас-
тието на повече от двадесет участ-
ници от двете страни на
границата.

В програмата на семинара бяха
включени теми, свързани с разви-
тието на спортно-рекреативните и
туристически обекти в общините
Вършец и в Пирот, развитие на
ученическия спорт в трансгранич-
ния регион, обмен на добри прак-
тики и посещение на спортни
обекти в град Пирот. Беше пред-
ставена разработената в рамките
на проекта „Стратегия за развитие
на спортния туризъм в трансгра-
ничния регион Вършец-Пирот“.

Татяна ПЕТРОВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ УЧАСТВА
В ТРАНСГРАНИЧЕН СЕМИНАР

Вече пет месеца в СУ „Иван
Вазов“ се реализира проект, фи-
нансиран от Центъра за образ-
ователна интеграция на деца и
ученици от етническите малцин-
ства (ЦОИДУЕМ). Като сре-
дищно училище, в него се
обучават 585 ученици от цялата
община, половината от които са
от ромски произход. През 2017 г.
СУ „Иван Вазов” бе одобрено и
за иновативно училище. Инова-
цията е насочена към разширя-
ване приложението на нови
методи на преподаване и по-кон-
кретно прилагане на интердис-
циплинарния подход и
проектно-базирано обучение.

Целта на проекта е насочена
към пълноценна социализация
на децата от етническите мал-
цинства и гарантиране на равен
достъп до качествено образова-
ние, а дейностите, които реали-
зира, са достъпни до всички
желаещи да вземат участие в
тях.

Още през месец октомври
стартира обучението в езиковата
школа по БЕЛ и клубовете „Пре-
зентационни умения“, „Еко-ди-
зайн“ и „Информационни
потоци“. В тях учениците пови-
шават знанията си по български
език, придобиват компютърна
грамотност, усъвършенстват ко-
муникативните си способности

и развиват умения, свързани с
изработването на уникално обза-
веждане за училищните фоа-
йета. Десет момчета от ІХ до ХІІ
клас пък са поели нелеката отго-
ворност, всяка дейност и по-зна-
чим успех да бъдат отразени в
създаден от тях сайт по проекта.

През месец февруари започна и
обучението на 30 учители, които
се квалифицират за прилагане на
методите на сугестологията.
Това е крачка в съвременното
българско образование, която ще
направи усвояването на учебния
материал по-лесно и атрактивно.
Акцентът е върху „учене чрез
действие”, като ученици с раз-
лични умения ще взимат ед-
накво участие при решаване на
проблеми, разработени като про-
ектни задания.

Въздействието, което се очаква
от цялостното обучение по

всички дейности, е свързано с
подобряване усвояемостта на
знанията и активизиране на по-
ложителната мотивация за учас-
тие в учебния процес.
Ученическите интердисципли-
нарни проекти ще се увеличават
във времето. Чрез публичните
защити се очаква местната об-
щност да затвърди доверието си
и подкрепата към училището и
да участва в по-широка степен в
училищния живот. Добрите пос-
тижения на участниците, които
вече са факт, ще привлекат нови
съмишленици сред ученици и
родители. Тяхното популяризи-
ране ще активира ромската об-
щност в посока продължаване
на образованието в гимназиален
етап или във ВУЗ, както и реин-
тегриране на отпаднали през го-
дините ученици.

Албена ЦВЕТКОВА

РАБОТИМ, УЧИМ И ТВОРИМ
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От 14-и до 16-и февруари в
„Интер Експо Център" в София се
проведе най-големия туристически
форум на България - 35-ото изда-
ние на Международната туристи-
ческа борса „Ваканция и СПА
Експо 2018".

Организатор на изложението е
"Прим Експо". Събитието се про-
вежда под патронажа на Минис-
терството на туризма, в
партньорство със Столична об-
щина, БАТА, БХРА, АБТА, БТК,
АЕБ, БУБСА, Сдружение "Тури-
зъм", Софийски туристически
район.

Медийни партньори: БНТ, БНР,
Дарик радио, Телевизия Туризъм,
Телевизия Евроком, списание "Ту-
ризъм и отдих", Глобус Медиа груп
- Травъл ТВ и др. Офиицална
страна-партньор на "Ваканция
СПА Експо 2018" е Република
Сърбия.

Събитието предлага възможност
на изложителите да представят
своите туристически продукти,
нови програми, да осъществят по-
лезни контакти и да се запознаят с
новите тенденции и промени в раз-
витието на туристическия бизнес.

Тази година изложителите от
България са над 350, а чуждест-
ранното участие е представено от
22 страни, сред които Турция, Ма-
кедония, Куба, Хърватия, посол-
ствата на Аржентина,
Азербайджан, Южна Африка, Авс-
трия, Албания, Гърция, Италия,
Испания, Индия, Румъния, Велик-
обритания, Германия, Индия,

Русия, Малдиви, ОАЕ и за първи
път - туроператори от Доминикана
и Мексико.

За пореден път Община Вършец
участва със самостоятелен щанд,
който тази година е с нова визия.
Бяха представени новите рекламни
брошури за културните и истори-
чески забележителности, хотели,
къщи за гости и заведения, спорт и
атракции на територията на общи-
ната.

На щанда бе предоставена и де-
густация на млечни продукти от
Мандра "Вършец", което даде въз-
можност на посетителите на изло-
жението да се запознаят с
продуктите, които се произвеждат
в нашия край.

Представихме се по атрактивен
начин, за което благодарим на
всички хотелиери и производители
за съдействието им.

И тази година участието на Об-
щина Вършец на Туристическата
борса беше изключително ус-
пешно.

Даниела ЛИЛОВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ВЗЕ УЧАСТИЕ
В МЕЖДУНАРОДНАТА ТУРИСТИ-

ЧЕСКА БОРСА „ВАКАНЦИЯ И СПА
ЕКСПО 2018"

Преди пет години на всички
входни врати на 300- те къщи в
село Спанчевци, в навечерието на
1 март грейнаха красиви, ръчно
изработени мартеници. Сдруже-
ние „Тодорини кукли 2003”q
много преди да е официално ре-
гистрирано като такова, генери-
раше идеи и ги превръщаше в
реалност.

Идеята за мартеничките не само
се хареса и прие, но и зарадва
всички жители на селото. И като
написах всички, съвсем не пре-
увеличавам. Всеки по своему из-
рази или задържа емоцията си ,
свързана с този неочакван жест.
Някои с любопитство надничаха
зад пердетата, някои бързаха да
излязат и да ни почерпят. На село
е прието , който ти прекрачи
прага с добронамереност или пък
ти помага да свършиш някаква
работа – да го поканиш с вино
или ракия…А най- мила и трога-
телна беше реакцията на тези,
чиито къщи ги очакват да се за-
върнат - на хората, напуснали
дома си по различни причини, но
милеещи и тъгуващи по него. На-
шите земляци от Австрия, Герма-
ния, Испания, Норвегия,
Америка и от всички краища на
страната ни, след като видяха в
социалната мрежа къщите си, за-
кичени със символа на пролетта
и българщината се обаждаха, за
да изразят своята радост и изне-
нада, своята тъга и копнеж, и да
благодарят за надеждата и красо-
тата, с която сме ги дарили и за-
радвали.

И така през годините. Идеята да
отпразнуваме заедно баба Марта
се доразви и прерасна в тради-
ция. Вече за пета поредна година
всяка къща в Спанчевци е заки-

чена с мартеница, а за трети път
освен мартеницата, нашият три-
багреник гордо предизвестява, че
наближава 3-ти март – денят на
Освобождението на България!

И тази година знамето и марте-
ничката се усмихват на всички
жители, гости и преминаващите
през Спанчевци. И тази година с
настроение и гордост посрещаме
националния ни празник!

В навечерието на 140 годишни-
ната от Освобождението на Бъл-
гария – ние, които тачим

традицията и рода си, ви чести-
тим празника и ви пожелаваме
здраве и да бъдете горди със
своите традиции, празници и
обичаи. Бъдете горди, че сте про-
дължение на един справедлив и
талантлив род, съхранил своята
идентичност през вековете! Нека
запазим достойнството, добро-
тата и паметта на предците ни!
Нека продължим да носим
Името!

Честит празник, Българи!
Наташа СТАНИМИРОВА

КАК ЕДНА ИДЕЯ СЕ ПРЕВРЪЩА
В ОЧАКВАНА ТРАДИЦИЯ
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Днес, 22.12.2017 г. (петък) от 13:00 ч., на основа-
ние чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Пра-
вилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация
за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание на
Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на
Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва об-
щински съветници.

Отсъства: Благовест Христов.

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

На заседанието присъстваха още: инж.Иван
Лазаров – кмет на община Вършец, инж. агр. Д. То-
дорова – секретар на община Вършец, К. Тачева-
директор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор
дирекция „СА“, Е. Георгиева - гл. експерт „Инфор-
мационно обслужване” Е. Иванов – кмет с. Спан-
чевци, Д.Георгиева – Директор ДГ „Слънце”
гр.Вършец, Т.Кънчев – представител на „Хубев“
ЕООД и граждани.

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

На основание чл. 83 от Правилника за организа-
цията и дейността на Общински съвет – Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с об-
щинската администрация за мандата 2015 – 2019 г.
инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец от-
тегля с писмо вх. № 1032/22.12.2017 г. от дневния
ред на заседанието на Общински съвет – Вършец
докладна записка вх.№ 1018/13.12.2017 г., която е
включена като точка 1 от дневния ред.

Общият брой точки в дневния ред стават 6.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по Док-

ладна записка вх.№ 1017/13.12.2017 г. относно взе-
мане на решение от Общински съвет – Вършец за
приемане на инвестициите в активи публична об-
щинска собственост, направени от „ВиК“ ООД, гр.
Монтана през 2017 г. в община Вършец, като част
от одобрената инвестиционна програма, във връзка
с изпълнение на ангажимент за минималното ниво
на инвестициите.

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

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх № 1019/14.12.2017 г. относно раз-
глеждане на заявление вх. № 7000-384/07.12.2017 г.
от Симеон Венелинов Хубев в качеството си на Уп-
равител и представляващ „Хубев“ ЕООД, ЕИК
106591931, със седалище и адрес на управление гр.
Враца, ул. “Георги Сава Раковски“ № 25, с искане
за прилагане на регулационния и застроителен
план на гр. Вършец от 1986 г., относно уреждане
на дворищна регулация за придаваема по регула-
ция площ от 119 кв.м. от поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.423.192, собственост на
„Медицински център - Вършец“ ЕООД към позем-
лен имот с идентификатор 12961.423.195, собстве-
ност на „Хубев“ ЕООД, гр. Враца.

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

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх.№ 1015/13.12.2017 г. относно ак-
туализация на поименния списък за капиталови
разходи на община Вършец за 2017 г.

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

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх.№ 1014/13.12.2017 г. относно при-
емане на план-сметки, включващи необходимите
разходи за дейностите по третиране на битови от-
падъци и почистване на площи за обществено пол-

зване на територията на община Вършец за 2018 г.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-

щина Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 1016/13.12.2017 г. относно
въвеждане на системата на делегиран бюджет в ДГ
“Слънце“ – гр. Вършец.

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

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

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за орга-
низацията и дейността на общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация за мандата 2015 – 2019
г., дневния ред бе приет единодушно:

Гласували: “за”- 12 ; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма.

Общински съвет – Вършец прие следните реше-
ния:

РЕШЕНИЕ № 504
Общински съвет – Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.23 от ЗМСМА реши:
1. Одобрява и приема списък на инвестициите,

направени от В и К ООД, гр. Монтана през 2017 г.
в община Вършец в активи публична общинска
собственост, като част от одобрената инвестици-
онна програма, във връзка с изпълнение на анга-
жимент за минималното ниво на инвестициите,
съгласно приложение към настоящото решение
включващо 5 /пет/ обекта на обща стойност
10 135.94 лв. / десет хиляди сто тридесет и пет лева
и деветдесет и четири ст./.

2. Предава управлението на приетите активи по т.
1 от настоящото решение в Асоциацията по В и К
на обособената територия, за да бъдат предоста-
вени за стопанисване, поддържане и експлоатация
на действащия В и К оператор.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов,
И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов,
Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 505
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, § 8, ал. 2, т.1 ПР на ЗУТ и чл.
17, ал. 7 и чл. 27, ал. 1 от „Наредбата за упражня-
ване правата върху общинската част от капитала на
търговските дружества с общинско участие, за
участието на общината в граждански дружества и
в сдружения с нестопанска цел на община Вър-
шец“, допуска прилагане на регулационния и заст-
роителен план на гр. Вършец от 1986 г., по
отношение на поземлен имот с идентификатор
12961.423.192 по КК и КР на гр. Вършец от 2008
г., представляващ УПИ IX /девет/ пл. № 995 /де-
ветстотин деветдесет и пет/, кв. 65 /шестдесет и
пет/ по плана на гр. Вършец от 1986 г., собственост
на „Медицински център - Вършец“ ЕООД, ЕИК
111046509, със седалище и адрес на управление гр.
Вършец, бул. “България“ № 2 и поземлен имот с
идентификатор 12961.423.195 по КК и КР на гр.
Вършец от 2008 г., представляващ УПИ VIII /осем/,
пл. 996 /деветстотин деветдесет и шест/, кв.65
/шестдесет и пет/ по плана на гр. Вършец от 1986
г., собственост на „Хубев“ ЕООД, ЕИК 106591931,
със седалище и адрес на управление гр. Враца, ул.
“Георги Сава Раковски“ № 25.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов,
И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов,
Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 506
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 7 и чл. 27, ал. 1 и
ал. 3 от „Наредбата за упражняване правата върху
общинската част от капитала на търговските дру-

жества с общинско участие, за участието на общи-
ната в граждански дружества и в сдружения с нес-
топанска цел на община Вършец“ и чл. 28, ал. 1, т.
1 от „Наредбата за придобиване, управление и раз-
пореждане с общинска собственост на община
Вършец“, реши:

1. Задължава Управителя на „Медицински цен-
тър – Вършец“ ЕООД да сключи предварителен до-
говор с Хубев“ ЕООД, ЕИК 106591931, със
седалище и адрес на управление гр. Враца, ул.
“Георги Сава Раковски“ № 25 за продажба на 119
кв.м. /сто и деветнадесет кв.м./ от поземлен имот с
идентификатор 12961.423.192 по КК и КР на гр.
Вършец от 2008 г., и на сграда на допълващото
застрояване с идентификатор 12961.423.192.4 по
КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ 38.62
кв.м., собственост на „Медицински център - Вър-
шец“ ЕООД, съгласно пазарната оценка за имота и
сградата в размер на 13 050 лв.

2. След сключване на предварителния договор и
заплащане на пазарната цената. на имота, описан
по т. 1 да се отрази от СГКК гр. Монтана в Кадаст-
ралната карта и кадастралните регистри на гр. Вър-
шец и от отдел „УТ“ при Общинска
администрация – Вършец в регулационния и заст-
роителен план на гр. Вършец от 1986 г., промяната
на кадастралната и регулационна граница между
поземлени имоти с идентификатор 12961.423.192
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., представля-
ващ УПИ IX /девет/ пл. № 995 /деветстотин девет-
десет и пет/, кв.65 /шестдесет и пет/ по плана на гр.
Вършец от 1986 г., собственост на „Медицински
център - Вършец“ ЕООД, ЕИК 111046509, със се-
далище и адрес на управление гр. Вършец, бул.
“България“ № 2 и поземлен имот с идентификатор
12961.423.195 по КК и КР на гр. Вършец от 2008
г., представляващ УПИ VIII /осем/, пл. 996 /де-
ветстотин деветдесет и шест/, кв.65 /шестдесет и
пет/ по плана на гр. Вършец от 1986 г., собственост
на „Хубев“ ЕООД, ЕИК 106591931, със седалище и
адрес на управление гр. Враца, ул. “Георги Сава Ра-
ковски“ № 25.

3. Задължава Управителя на „Медицински цен-
тър – Вършец“ ЕООД, след издаване на скица-про-
ект от СГКК – Монтана за извършената промяна на
кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.
Вършец от 2008 г. и на регулационния и застрои-
телен план на гр. Вършец от 1986 г., да се изповяда
сделка за продажба пред Нотариус с Район на дей-
ствие Районен съд – Берковица на 119 кв.м. /сто и
деветнадесет кв.м./ от поземлен имот с идентифи-
катор 12961.423.192 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г. и на сграда на допълващото застрояване с
идентификатор 12961.423.192.4 по КК и КР на гр.
Вършец от 2008 г., със застроена площ 38.62 кв.м.,
собственост на „Медицински център - Вършец“
ЕООД, ЕИК 111046509 на „Хубев“ ЕООД, ЕИК
106591931.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов,
И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов,
Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 507
На основание чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за

публичните финанси, чл. 23, ал. 3 и 4 от „Наред-
бата за условията и реда за съставяне на триго-
дишната прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и от-
читане на бюджета на община Вършец“, чл. 21, ал.
1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Вър-
шец , извършва вътрешни промени в Разчета за фи-
нансиране на капиталовата програма на община
Вършец за 2017 година, по обекти и източници на
финансиране, съгласно приложения Проект за Раз-
чет за финансиране.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов,
И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов,
Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 508

I. Общински съвет – Вършец, на основание чл.
21, ал. 1 т. 7 от ЗМСМА и във връзка с чл. 66 от
ЗМДТ, одобрява обобщена план-сметка за 2018
година, общата стойност на която възлиза на
870 200 лв. и включва необходимите разходи за:

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на би-
товите отпадъци – контейнери, минимум 50 кофи и
др. в размер на 15 200 лв.;

2. Събиране на битови отпадъци и транспорти-
ране до депото за обезвреждането им – 156 000 лв.;

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддър-
жане, експлоатация, закриване и мониторинг на де-
пото за обезвреждане на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от
ЗУО – 258 700 лв.;

4. Почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковите и другите територии от населе-
ните места, предназначени за обществено ползване
– 440 300 лв.

II. Утвърждава размера на дофинансиране на
разходите по дейностите за сметосъбиране, сме-
тоизвозване и поддържане чистотата на об-
ществени места за 2018 година с 300 200 лв.;

III. Запазва размера на такса за битови отпа-
дъци по видове услуги и населени места за 2018
г., в размерите на 2017 г.;

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов,
И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов,
Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 509
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 289,

ал. 4, във връзка с ал. 1 и ал. 2 от Закона за пред-
училищното и училищно образование и чл. 21, ал.
1, т. 23 от ЗМСМА:

1. Въвежда системата на делегирани бюджети в
Детска градина „Слънце“ – гр. Вършец, считано от
01.01.2018 г.

2. Предоставя правото на второстепенен разпо-
редители с бюджет на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец.

3. Определя годишна издръжка на 1 дете в детска
градина - местна отговорност, при формиране на
бюджета на детските градини за 2018 г., както
следва:

Средствата се определят на база брой деца по
НЕИСПУО към 01.01. на съответната година.

Издръжката на едно дете за местна дейност се
актуализира за всяка следваща бюджетна го-
дина с решение на Общински съвет.

4. Директорът на ДГ, преминаваща на делегиран
бюджет да разкрие банкова сметка като второсте-
пенен разпоредител с бюджет, считано от
01.01.2018 г.

5. Кметът на общината определя правата и отго-
ворностите на директора на детската градина, във
връзка с чл. 11, ал. 13, чл. 100, ал. 2 и чл. 122, ал. 1
от Закона за публичните финанси (ЗПФ), като вто-
ростепенен разпоредител с бюджетни кредити.

6. Възлага на кмета на община Вършец да осъ-
ществи всички дейности, необходими за правил-
ното и законосъобразното изпълнение на
решението.

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов,
И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” – Г.Най-
денов; “въздържали се” – И.Цветанов;

Поради изчерпване на дневния ред, председа-
телят на общински съвет – Вършец закри засе-
данието в 14:10 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец
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Днес, 31.01.2018 г., (сряда) от 13:00 ч., на осно-

вание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от
Правилника за организацията и дейността на Об-
щински съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинската администрация за
мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание на Об-
щински съвет - Вършец, в заседателната зала на
Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва об-
щински съветници.

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

Промяна в кворума. Влиза Благовест Христов.
Общо 13 общински съветници.

На заседанието присъстваха още: инж.Иван
Лазаров – кмет на община Вършец, инж. агр. Д. То-
дорова – секретар на община Вършец, П.Стефанов
- зам.- кмет на община Вършец, К. Тачева-дирек-
тор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция
„СА“, Е. Георгиева - гл. експерт „Информационно
обслужване“, Д-р Веселин Петков-управител на „
Медицински център – Вършец“ ЕООД, Е.Димит-
ров-кмет с. Спанчевци , А. Петров – кмет на с.
Долно Озирово, В. Трендафилов – кмет с. Черкаски
, А.Алексов – председател на НЧ ” Христо Ботев
1900“ гр. Вършец и граждани.

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

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по Док-

ладна записка Вх. № 22/17.01.2018 г. относно отчет
на кмета на община Вършец за изпълнение на ре-
шенията на Общински съвет – Вършец за периода
01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.

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

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. № 14/11.01.2018 г. относно отчет
по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в
страната на кмета на община Вършец за използва-
ните средства от бюджета на общината за коман-
дировки през третото и четвъртото тримесечие на
2017 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-

щина Вършец
3. Разглеждане и вземане на решение по Док-

ладна записка Вх. № 25/18.01.2018 г. за отчет за
дейността на Общински съвет – Вършец и него-
вите комисии за периода от 01.07.2017 г. до
31.12.2017 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – предсе-
дател на Общински съвет – Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. № 28/19.01.2018 г. относно при-
емане на „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за
2018 г.” на община Вършец, на основание чл. 8, ал.
9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец
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5. Разглеждане и вземане на решение по Док-

ладна записка Вх. № 30/19.01.2018 г. относно раз-
глеждане и приемане на „Програма за развитие на
туризма в община Вършец за 2018 г.“.

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

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. № 17/15.01.2018 г. относно раз-
глеждане и приемане на Културен календар по
месеци и дейности на Община Вършец за 2018 г.

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

7. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. № 20/15.01.2018 г. относно при-
емане на бюджета на община Вършец за 2018 г.

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

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. № 1018/13.12.2017 г. относно
вземане на решение от Общински съвет – Вършец
за провеждане на публичен търг с явно наддаване
по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община
Вършец, за продажба на 3 бр. употребявани мо-
торни превозни средства, собственост на община
Вършец.

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

9. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. № 29/19.01.2018 г. относно про-
веждане на публичен търг с явно наддаване по
реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община
Вършец, за отдаване под наем на части от имот -
частна общинска собственост, представляващ
сграда с идентификатор 12961.423.490.4 по КК и
КР на гр. Вършец от 2008 г., бивш пансион на
ПГИТ гр. Вършец.

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

10. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. № 26/19.01.2018 г. относно ут-
върждаване на разходи на МК по чл.8,ал.2 от
ЗУПГМЖСВ по реда на § 17, ал.3 от Предходните
и заключителни разпоредби на Правилника за
прилагане на ЗУПГМЖСВ

Докладва: Олга Яничкова – зам.- председа-
тел на Общински съвет – Вършец

11. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. № 35/24.01.2018 г. относно
определяне на размер на финансиране съгласно
Бюджет на община Вършец за 2018 г. на спор-
тните и туристическите дружества, сдруженията с
нестопанска цел, регистрирани на територията на
община Вършец.

Докладва: Адрияна Николова - председател
на ПК по ОКМДС

12. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. № 33/24.01.2018 г. относно взе-
мане на решение за внасяне на предложение в
Министерския съвет за отпускане на персонална
пенсия по реда на чл. 92 от КСО.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК
по АОНУОРСГПБК

13. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. № 34/24.01.2018 г. относно взе-
мане на решение по молби за отпускане на
финансова помощ с Вх.№ 12/09.01.2018 г., и Вх.№
32/23.01.2018 г.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК
по АОНУОРСГПБК

14. Изказвания, питания, становища и предло-
жения на гражданите.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за орга-
низацията и дейността на общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация за мандата 2015 –
2019 г., дневния ред бе приет единодушно:

Гласували: “за”- 13 ; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма.

Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ № 510
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
01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.

Гласували поименно: “за” – 13 – “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 511
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
отчета на кмета на община Вършец за използва-
ните средства за командировки от бюджета на об-
щина Вършец за третото и четвъртото тримесечие
на 2017 г.

Гласували поименно: “за” – 13 – “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 512
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 01.07-31.12.2017 г.

Гласували поименно: “за” – 13 – “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 513
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. Приема „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за
2018 г.” на община Вършец.

2. Приетата „Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2018 г.” на община Вършец влиза в сила от да-
тата на приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС, „Годиш-
ната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2018 г.” на об-
щина Вършец да се обяви на таблото пред сгра-
дата на Общинска администрация – Вършец и да
се публикува на интернет страницата на община
Вършец.

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

РЕШЕНИЕ № 514
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1 от Закона за
туризма, приема Програма за развитие на туризма
в община Вършец за 2018 г.

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

Предложение на г-жа Антоанета Коцина:
Планирана сума в Културен календар на община
Вършец – 2018 г. за „ Празник на курорта мине-
ралната вода и балкана – Вършец 2018 г.“ де се
намали с 200 лв., като средствата бъдат пренасо-
чени към събитие – „Пей, танцувай и на „Зелени
дел“ се любувай, организирано от НЧ „Пробуда
1934“ кв. Заножене.

Промяна в кворума. Илиза Вътко Маринов
Общо 12 общински съветници.

Предложение на г-н Георги Найденов: 6 сеп-
тември и 22 септември да бъдат добавени като
планувани събития в Културен календар на об-
щина Вършец – 2018 г.

Промяна в кворума. Влиза Вътко Маринов.
Общо 13 общински съветници.

Инж.Иван Лазаров – кмет на община Вър-
шец, като вносител на Докладна записка вх. №
17/15.01.2018 г. приема предложенията напра-
вени от г-жа Антоанета Коцина и г-н Георги
Найденов, като 6 септември и 22 септември
бъдат добавени в Културен календар на об-
щина Вършец – 2018 г. като събития.

РЕШЕНИЕ № 515
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с бюджета на
Община Вършец за 2018 г., приема изготвения
Културен календар по месеци и дейности на Об-
щина Вършец за 2018 г.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов,
И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов,
Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков
“против” – 1 - Б.Христов; “въздържали се” –
няма;

Инж. Иван Лазаров – кмет на община Вър-
шец: Във връзка с публичното обсъждане и при-
ложения протокол имам конкретни предложения
за промени, които да се отразят преди подлагане
на гласуването на Бюджета за 2018 г. Да се акти-
вира предложението на г-жа Антоанета Коцина за
даване на възможност за промяна на публичната
инфраструктура пред домовете в срок до месец
март. Да се блокират 5 000 лв. от параграф 10 – 15
– „ Материали“ на дейност 619 по БКС.

Сумата, заложена за озеленяване в съответния
параграф да бъде увеличена с 5 000 лв.

Променя се приложение 7 към Бюджет 2018,
като се добавя още един служител, имащ право на
пътуване.

РЕШЕНИЕ № 516
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.2, т.6,

във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94,
ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните фи-

нанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ на
2018 година, и Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет на Община Вършец, Общински съвет-
Вършец

1. Приема бюджета на Община Вършец за
2018 г. ,както следва:

1.1. Приходи, в размер на 7 418 941 лв., , в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата

дейности, в размер на 3 648 458 лв., съгласно
Приложение № 1 и 2, в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държа-
вата дейности, в размер на 3 319 231 лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2017 г. в размер на
395 998 лв., съгласно Приложение № 2 А

1.1.1.3. Средства на сметки от Европейския
съюз -/ - 66 771 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности, в размер
на 3 770 483 лв., съгласно Приложение № 2, в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи, в размер на 447 000
лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи, в размер на 1 461
500 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности, в размер
на 901 100 лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия, в размер
на 586 300 лв., включително трансфер за зимно
поддържане и снегопочистване, в размер на 66
500 лв.

1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови раз-
ходи в местни дейности, в размер на 314 800 лв.

1.1.2.3.3. Предоставени трансфери в размер на -
/- 134 449 лв.

1.1.2.4. Временни безлихвени заеми в размер на
5 393 лв.

1.1.2.5. Средства на сметки от Европейския
съюз, в размер на - / - 1 119 лв.

1.1.2.6. Преходен остатък от 2017 година в раз-
мер на 1 091 058 лв., съгласно Приложение № 2
А.

1.2. Разходи в размер на 7 418 941 лв., раз-
пределени по функции, дейности и параграфи:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в
размер на 3 648 458 лв., съгласно Приложение №
2.

1.2.2. За допълнително финансиране със
средства от собствените приходи и от изравни-
телната субсидия на делегираните от държавата
дейности в размер на 10 000 лв., съгласно Прило-
жение № 2.

1.2.3. За местни дейности в размер на 3 760 483
лв., съгласно Приложение № 2.

2. Приема програма за капиталовите разходи
в размер на 1 667 696 лв., съгласно Приложе-
ние № 3.

2.1. Одобрява разпределението на целевата суб-
сидия за капиталови разходи в размер на 314 800
лв., съгласно Приложение № 3.

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, фи-
нансирани с приходи от постъпление от продаж-
бата на общински нефинансови активи и други
собствени приходи, както и от преходния остатък
в размер на 1 352 896 лв. съгласно Приложение №
3.

3. Утвърждава:
3.1. Утвърждава числеността на персонала за

делегирана от държавата дейност „Общинска ад-
министрация“ – 51 щатни бройки.

3.2. Утвърждава разпределението на плановите
разходи за заплати за 2018 г., без звената, които
прилагат системата на делегирани бюджети, съг-
ласно Приложение № 2.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и
субсидии, както следва:

4.1. Членски внос - 3 500 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Об-

щински съвет - 10000 лв.
4.3. Субсидии за:
4.3.1. читалища - 92 125 лв.
4.3.2. спортни клубове - 20 000 лв.
4.3.3. организации с нестопанска цел - 10 000 лв.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО до 3 на 100 (не повече от 3 на 100)

върху плановите средства за работна заплата на
заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели и между-
народна дейност на кмета на общината, в размер
на 5000 лв.

5.3. Разходи за представителни цели на предсе-
дателя на Общински съвет, в размер на 400 лв.

6. Утвърждава списък на лицата, които имат
право на транспортни разходи:

6.1. За пътуване от местоживеенето до местора-
ботата и обратно, имат право на транспортни раз-
ходи, в размер на 100 % пътуващите, съгласно
Приложение № 7.

7. Утвърждава приходите и разходите на об-
щинското предприятие, съгласно Приложение
№ 2.

8. Одобрява индикативен годишен разчет за
сметките за средства от Европейския съюз,
съгласно Приложение № 4.

9. Одобрява актуализирана бюджетна про-
гноза за местните дейности с показатели за

2017 г. и прогнозни показатели за периода 2018
г, 2019 г. и 2020 г., по приходите, помощите, да-
ренията, бюджетните взаимоотношения и фи-
нансирането, и по разходите, съгласно
Приложение № 5.

10. Определя максимален размер на дълга,
както следва:

10.1. Максимален размер на новия общински
дълг за 2018 г., в размер на 0 лв.

10.2. Общинските гаранции, които може да
бъдат издадени през 2018 г., в размер на 0 лв.

10.3. Максимален размер на общинския дълг и
общинските гаранции към края на 2018 г., в раз-
мер на 0 лв.

11. Определя максимален размер на новите
задължения за разходи, които могат да бъдат на-
трупани през 2018 г. по бюджета на общината,
като наличните към края на годината задължения
за разходи не могат да надвишават 15 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години.

12. Определя максималния размер на анга-
жиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през годината, като наличните към края на
годината поети ангажименти за разходи не могат
да надвишават 50 на сто от средногодишния раз-
мер на отчетените разходи за последните четири
години.

13. Определя размера на просрочените за-
дължения от 2017 г., които ще бъдат разпла-
тени от бюджета за 2018 г., в размер на 112 880
лв.

14. Определя размера на просрочените взе-
мания, които се предвижда да бъдат събрани
през 2018 г. в размер на 155 155 лв.

15. Оправомощава кмета да извършва ком-
пенсирани промени:

15.1. В частта за делегираните от държавата дей-
ности между утвърдените показатели за разходите
в рамките на една дейност, с изключение на дей-
ностите на делегиран бюджет, при условие че не
се нарушават стандартите за делегираните от дър-
вата дейности и няма просрочени задължения в
съответната делегирана дейност

15.2. В частта за местни дейности- между ут-
върдените разходи в рамките на една дейност или
от една дейност в друга, без да изменя общия раз-
мер на разходите .

16. Възлага на кмета:
16.1. Да определи бюджетите на разпоредите-

лите с бюджет от по-ниска степен.
16.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите

с бюджет от по-ниска степен.
16.3. Да организира разпределението на бю-

джета по тримесечия и да утвърди разпределе-
нието.

16.4. Да информира Общинския съвет в случай
на отклонение на средния темп на нарастване на
разходите за местни дейности и да предлага кон-
кретни мерки за трайно увеличаване на бюджет-
ните приходи и/или трайно намаляване на
бюджетните разходи.

17. Упълномощава кмета да предоставя вре-
менни безлихвени заеми от временно свободни
средства по Общинския бюджет и от сметките за
средства от Европейския съюз и ДСД /други
сметки и дейности/ за авансово финансиране на
плащания по проекти, финансирани със средства
от Европейския съюз и по други международни
програми, включително и на бюджетни организа-
ции, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.1. При предоставянето на временни безлих-
вени заеми от временно свободни средства по об-
щинския бюджет да се спазват изискванията по
чл. 126 от ЗПФ.

17.2. При предоставяне на средства от сметките
за СЕС /средства от Европейския съюз/ да се спаз-
ват изискванията чл. 104, ал. 1, т.4 от ЗПФ.

17.3. Във всички останали случаи, при възник-
ване на потребност от предоставяне на временни
безлихвени заеми, Кметът на общината внася
предложение за предоставянето им по решение на
общинския съвет.

18. Упълномощава Кмета:
18.1. Да разработва и възлага подготовката на

общински програми и проекти и да кандидатства
за финансирането им със средства по структурни
и други фондове на Европейския съюз и на други
донори, по национални програми и от други из-
точници за реализиране на годишните цели на об-
щината за изпълнение на общинския план за
развитие.

18.2. Да кандидатства със средства от централ-
ния бюджет и други източници за финансиране и
за съфинансиране на общински програми и про-
екти.

19. Приема за сведение Протокола от пуб-
личното обсъждане на бюджета,съгласно При-
ложение № 6.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов,
И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов,
И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма; “въздържали се” –
няма;
ПРОДЪЛЖАВА В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ >>>
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От незапомнени времена този
колоритен, самобитен и красив
празник е влязъл в бита на народа
ни. В никоя друга страна не се от-
белязват такъв ден, породен от
любовта към лозовите насажде-
ния и виното. С него в началото
на февруари се открива стопан-
ската година в лозята с първата
работа в тях – резитбата.

Празникът Трифон Зарезан се
отбелязва във Вършец от много
години без прекъсване, незави-
симо от метеорологичните усло-
вия – и в сняг и студ, когато лед е
сковал земята, и при слънчево и
топло време, този празник винаги
е очакван с нетърпение и е оби-

чан от млади и стари.
И тази година, в снежния ден на

14 февруари, Денят на лозаря и
винаря оживи с песни, танци и ве-
села глъчка площада пред сгра-
дата на Общината.

Празникът откриха младите ку-
кери от кукерската дружина, на-
чело с царя на лозята, возен в
накипрена магарешка каручка.
Шумни, танцуващи, дрънчащи,
кукерите преминаха с празнично
шествие по централната улица на
града, за да прогонят с маскарад-
ните си костюми символично
злото от зимата.

Кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров, който е един от

най-добрите винопроизводители
в региона и царят на лозята Янчо
Иванов заразяха символично ло-
зата, посадената пред сградата на
Общината.

"На днешния ден ритуално за-
рязваме лозата и я поливаме с
вино, за да е богата реколтата. На
всички присъстващи пожелавам
здраве, много грозде в лозята, ху-
баво вино в бъчвите и много наст-
роение", каза кметът – домакин
на празника.

"Да върнем традициите, защото
виното е здраве, виното е бо-
гатство", призова 75-годишният
цар на лозята дядо Янчо, дълго-
годишен лозар и производител на
домашно вино.

В традиционния конкурс „Най-
добър производител на домашно
вино” тази година бяха предста-
вени 18 проби, като претенден-
тите при червените вина бяха 11,
а при белите - 7. След дегустация
на място и попълване на оце-
нъчни карти със специални кри-
терии, жури в състав: инж. агр.
Георги Аврамов - председател и
членове - инж. агр. Радослав Рад-
ков и Михаил Лазаров , определи
победителите.

Призьор при червените вина
стана Иван Еринкин, а негови

подгласници - Арсен Исаев и
Красимир Кръстев. В категорията
за най-хубаво домашно бяло вино
първото място завоюва Иван Ди-
митров, второ – Красимир Кръс-
тев и трето – Даниел Христов.
Победителите в двете категории
получиха парични награди и гра-
моти от кмета на община Вър-
шец.

Празникът продължи с изпълне-
нията на ученически духов оркес-
тър „Дефилир“ с ръководител
Николай Пеев, на момичетата от
танцов състав „Северняче“ при
СУ „Иван Вазов” с хореограф Не-
вена Стоянова, на певческа група

„Детелина” към Клуб на пенсио-
нера „Козница” гр. Вършец с ръ-
ководител Венка Методиева.

От бурето на централния пло-
щад се леешe руйно вино- собст-
вено производство, предоставено
безплатно от кмета на общината
Иван Лазаров, а веселието и доб-
рото настроение се допълваха от
топлата баница със сирене и аро-
матно ухаещата скара, от при-
ятелските разговори и закачки, от
наздравиците за добър берекет
през тази година, и да е все така
жив майсторлъкът на местните
винопроизводители.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРАЗНИКА НА ЛОЗАРЯ И ВИНАРЯ ОТБЕЛЯЗАХА ВЪВ ВЪРШЕЦ

Тези редове посвещавам на па-
метта на жертвите на трагичните
събития, настъпили веднага след
деветосептемврийския преврат
през 1944 г. Тяхното начало е об-
ляно с кръв от масовите убий-
ства без съд и присъда под
надслов „Безследни изчезва-
ния“.

В община Вършец първите
жертви са: Никола Цветарски –
книжар от Вършец, Гроздан Ива-
нов – кръчмар от с. Д. Озирово,
Тодор Алипиев Иванов – щатен
полицай, Яким Георгиев – чи-
новник, Марин Тудоров от Вър-
шец.

Продължение на процеса „Без-
следно изчезнали“ се създава на
20.12.1944 г. от т. нар. Народен
съд, в който участват повечето
хора без образователен ценз.
Този съд бе уникален по бързина
на производството, съдебни със-
тави, жестокост на присъдите и
екзекуциите. Състоеше се от 16
състава, които съдеха опред-
елена категория подсъдими.

От община Вършец жертвите
на този Народен съд са: Сера-
фим Георгиев – народен пред-
ставител, Борис С. Господинов –
кметувал от 08.04.1941 г. до
09.09.1944 г., реабилитиран през
1951 г. от Врачански съд и ам-
нистиран 1964 г., Кирил Алексов
Дамянов – офицер, Апостол Гео-
ргиев – търговец, Борис Г. Доб-
рилов – полицай, Георги
Николов – полицай, Димитър
Ст. Чакалски – полицай от с. Г.
Озирово, Михаил Т. Давидов от
с. Спанчевци.

На 01.02.1945 г. се създава
втори състав на Народния съд,
който се занимава с обвиненията
към народните представители от
ХХV обикновено Народно съб-
рание. То наброяваше 160 на-
родни представители, избрани

по чисто мажоритарен принцип.
Изборът им се дължал на дар-
бата, моралните качества и об-
ществения престиж. 109 от тях
са били с едно или с две висши
образования. От 160 народни
представители, 124 са поставени
на подсъдимата скамейка, като
едни са били убити от първия
състав, други са успели да на-
пуснат страната. Осъдени на
смърт са 67 народни представи-
тели, между които е и Серафим
Георгиев – юрист и блестящ ора-
тор, родом от Вършец.

През нощта на 1-ви срещу 2-ри
февруари 1945 г. 67 народни
представители са екзекутирани,
като в бомбените ями на Цен-
талните софийски гробища са
разстреляни заедно с тримата ре-
генти, царските съветници и ми-
нистрите от последните четири
кабинета. След това следват го-
ненията на засегнатите семей-
ства от София в провинцията,
без право на връщане, а техните
домове са заети от величията на
деня. След това последваха ко-
мунистическите лагери. Техни
жертви от Вършец са: Митко
Гуцин – прекрасен човек и поет,
Борис Д. Копривски, Камен
Илиев, Златко Златков и др.

За Вършец като агент – изпъл-
нител към Държавна сигурност
е действал ст. лейтенант Петър
Ефремов Първанов.

Тази трагедия, разиграна от На-
родния съд дамгоса не само осъ-
дените от него, но и техните
поколения до десето коляно – за
това, че са деца и внуци на осъ-
дени от Народния съд, незави-
симо, че са били реабилитирани.

Припомням тези събития от
миналото, защото, който не поз-
нава миналото, повтаря греш-
ките от него.

Райна СИМОВА

ПОГЛЕД НАЗАД,
ЗА ДА ПРИПОМНИМ

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ПРИЕХА
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2018 Г.
Карта на предвидените за реконструкция и ремонт улична и водопроводна мрежа

на град Вършец (без кв. Заножене)

Карта на предвидената за реконструкция и ремонт улична мрежа на КВ. ЗАНОЖЕНЕ



На 24 февруари 2018 г., за пета
поредна година в община Вър-
шец бяха организирани конни
надбягвания, свързани с христи-
янския празник Тодоровден.

Традиционният български праз-
ник се празнува главно за здра-
вето на конете и затова е
посветен на коневъдството и на
конния спорт. Местността „Син-
чово поле“ край Вършец събра
десетки участници от Вършец,
Замфирово и Пудрия. Въпреки
студеното и мъгливо време, доста
хора бяха дошли в очакване на
зрелищните кушии.

Организаторите от Община
Вършец бяха подготвили две със-
тезания: конкурс за най-красив
кон и надбягване с коне на раз-
стояние 1000 метра. Претенден-

тите за най-красив и атрактивен
кон бяха 6, а участниците в ку-
шиите – 18. Всички гонки бяха
много оспорвани, като в крайна
сметка най-добите заслужиха
призовите места.

Секретарят на община Вършец
инж. Даниела Тодорова определи

най-красивия кон и връчи специ-
ална парични награда от 100 лева
на стопанина му. Наградата отиде
при кон Самурай със собственик
Исус Грозданов от Вършец.

Победител в дисциплината
„надбягване с коне на разстояние
1000 метра“ стана Юри Тошков с
кон Евро. Второто място зае
Петър Тошков с кон Магер, а тре-
тото - Антон Кръстев с кон
Кобра. Призьорите получиха от
секретаря на общината Даниела
Тодорова грамоти и парични на-
гради на обща стойност 450 лева,
осигурени от Община Вършец.

И като на всеки празник, и на
този не липсваха вкусната, аро-
матна скара, с допълнение от
чаша бира или вино.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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На 23 февруари танцьорите от
танцова формация „Стрешер“
при НЧ „Просвета– 1922” – с.
Горно Озирово отбелязаха 15-го-
дишнината от основаването на
формацията с грандиозен кон-
церт-спектакъл.

Събитието напълни салона на
НЧ „Христо Ботев-1900“ във
Вършец.

Концертът беше благотворите-
лен, като целта е да се съберат
средства за закупуване на нови
носии за танцьорите.

Официално читалище „Про-
света“ се открива на 23.04.1922 г.,
създава се хор, а по-късно, през
1943 г. - и първият танцов състав.
Към читалището се сформира и
духова музика, която свири на
празници и тържества.

През 2003 г. родолюбиви, енту-
сиазирани и жадни за знания мла-
дежи учредяват една нова група.
Ръководител става Георги Митро-
фанов Яначков, а формацията
носи името „ Стрешер “ - на най-

високия връх в района на с. Горно

Озирово.
Първите стъпки на танцовата

формация се правят в салона на
ОУ “Васил Левски“ - с. Г. Ози-
рово.

С много труд, постоянство и се-
бераздаване, танцова формация
„Стрешер“ успява да се утвърди
като един добър състав и да под-
държа буден духа на танцовото
изкуство до ден днешен.

С годините през състава преми-

нават много танцьори, оставяйки

светла диря, която да бъде след-
вана от идващите след тях, да
поддържа огъня в сърцата за ог-
ласяване на залата с една Копа-
ница, едно Дайчово хоро или една
Шопска сюита.

Формацията започва да участва
в концерти на територията на об-
щина Вършец и става неизменна
част от фолклорната група „Росна
китка“ към НЧ „Просвета-1922“
– с. Г. Озирово.

Първият сериозен успех е през
2009 г. по покана на гр. Копри-
вщица за участие в Националния
събор на българското творчество,
където те получават „Символич-
ният ключ на град Копривщица“.
През 2015 г. печелят златен медал
на Фолклорния фестивал „Ни-
шавски фолклор“ в Драгоман.
През същата година съставът за-
воюва първо място в надиграва-
нето „Типченица пее и танцува“ в
с. Типченица. През 2016 г. участ-
ват в надиграването „Шопски
наниз“ в гр. Костинброд.

Да празнуват заедно, на юби-
лейния концерт дойдоха и при-
ятелите на „Стрешер“ -
фолклорен танцов ансамбъл
„Мездра“ с хореограф Мирослав
Аспарухов, мъжка фолклорна
група „Змей Горянин“ – с. Зве-
рино с ръководител Цветан
Ценов, победителят в „Пирин
фолк“ 2016“ Светлин Миланов,
формация „Тъпани и гайди“ – гр.
София и група за автентичен фол-

клор „Росна китка“ към НЧ “Про-
света-1922“ - с . Горно Озирово,
които доставиха наслада на пуб-
ликата с яркото великолепие на
народните носии, с изяществото
и красотата на танците, със звуч-
ните ритми и мелодии.

Танцьорите от „Стрешер“ полу-
чиха кошници с цветя и поздра-
вителни адреси, от кмета на
общината инж. Иван Лазаров, от
председателя на Общинския
съвет инж. Анатоли Димитров и
от изпълнителния директор на
СБР „Св. Мина“ – Вършец Бо-
ряна Бончева, с пожелания да
продължават със същия ентусиа-
зъм да претворяват в танците си
изконно българското и красивото,
да разпространяват магията на
българския фолклор и да просла-
вят община Вършец, да ни радват
с красотата и изяществото на тан-
цовото изкуство, да поддържат у
всички нас жива любовта към
българския фолклор.

Евелина ГЕОРГИЕВА

С ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ ОТПРАЗНУВАХА 15 ГОДИНИ ОТ
СЪЗДАВАНЕТО НА ТАНЦОВА ФОРМАЦИЯ „СТРЕШЕР”

С КУШИИ ОТБЕЛЯЗАХА
ТОДОРОВДЕН ВЪВ ВЪРШЕЦ

Интервю на Райна Симова

Мая Ангелова е начален учител в
НУ „Васил Левски“ – гр. Вършец,
кв. Изток. Тя е поетеса, която
стана известна през 2015 г., ко-
гато издаде първата си стихос-
бирка „Сърце на парчета“, а през
2016 г. „Пропуснати мигове“ –
съчетание на поезия и проза. Не
закъсняват и първите положи-
телни оценки, и спечелени на-
гради.

Мая споделя, че в трудното
ежедневие писането е любимият
й начин за разтоварване от нега-
тивите, а от друга страна то й
дава шанс да се запознае с много
светила в СБП и СБЖ, които
оценяваха нейната работа в ли-
тературните конкурси.

- Мая, малко хора знаят, че ти
си приемен родител на три деца
(едно момче и две момичета),
плюс твоите две дъщери, или
всичко 5 деца, за които еже-
дневно полагаш грижи. Как
реши да поемеш тази отговор-
ност?

- Гордея се, че нося това звание
– приемен родител, но когато спо-
делих с близки и приятели за това
решение, аз преминах през ада,
бях охулена, наречена „луда“. Как
ще храня 5 деца, облекло, възпи-
тание? Да си гледам живота, пре-
красното семейство и службата,
който ги е раждал тези 3 деца, той
да си ги гледа, не си взимай беля
на главата. Такива съвети и още
подобни получих. Това решение
беше най-трудното в живота ми.
Страхувах се от неизвестността,
дали ще съумея да ги възпитам
добре, страхувах се дори от това,
как ще ме приемат те.

- Чии са тези три изоставени
деца?

- Те са наши роднини, деца са на
брата на съпруга ми. В началото
бяха настанени в различни до-
мове и селища. Рождената им
майка замина да „печели“ в друга
държава и до ден днешен нито се

върна, нито попита как са децата.
Баща им не издържа и посегна на
живота си. Един ден ни се оба-
диха от дома, в който беше наста-
нено момчето и казаха, че е много
болно. Отидохме веднага да го
видим. Беше слабо, само „кожа и
кости“, бледо, пневмонията си
беше казала тежката дума. Като
ни видя, така се зарадва, хвана ме
за ръката, каза ми „мила стринке,
сега ще ти покажа лакомствата и
играчките ми“. Повдигна края на
дюшека и там видях коричка хляб
и парче от обикновена бисквита,
и едно счупено детско писто-
летче. Не издържах на гледката и
се разплаках. В момента реших и
му казах, че ще го вземем у дома.

- Изпълни ли обещанието?
- Да. Като се върнахме, събрах

„семейния съвет“ и въпросът
беше решен единодушно. Под-
адохме молба до отдел „Закрила
на детето“ и процедурата започна.
Бяхме поставени и пред алтерна-
тивата дали да вземем и двете мо-
мичета у дома, или те да бъдат
дадени за осиновяване. Второто
означаваше, че ще бъдат разде-
лени и може би никога повече да
не се видят. „Семейният съвет“
реши да вземем и тях у дома.

- Как успя да се справиш с 5
деца, въпреки голямата ти раз-
ностранна ангажираност – до-
макинство, възпитание на деца,
учителска работа, писателска
дейност?

- Имаше и трудни моменти, но
когато има създаден още от нача-
лото ред и дисциплина, всичко се

решава по-лесно. През цялото
време бях подкрепяна от семей-
ството – съпруг и две дъщери,
които завършиха висше образова-
ние. Радвам се, че успях да възпи-
там добре и трите приемни деца и
да ги направя щастливи. Момчето
Петьо тази година навършва пъл-
нолетие, а догодина ще завърши
средното си образование. Отгле-
дан е от нашето семейство от І
клас. Проявява интерес към ком-
позиране на музика. „Семейният
съвет“ сега събира пари, за да му
купим музикален инструмент,
който да записва мелодиите,
които композира. Момичетата
също много добре се развиват, по-
голямата е в десети клас, а по-
малката - в девети.

- Как реагират днес твоите
приятели и познати, които то-
гава бяха против решението ти
за приемен родител?

- Не им се сърдя, те мислеха за
доброто по техния начин. Аз
лично съм щастлива и горда, че
съм приемен родител, защото, ко-
гато един човек осъзнае, че
обичта и труда, които е дал се
връщат стократно, това за него е
огромно богатство. Сега, когато
вече от толкова години тези деца
са у дома, получавам подкрепа от
близки, кой с каквото може по-
мага, даже помагат и съвсем не-
познати хора, което ме трогва до
сълзи. На всички тях поднасям ог-
ромна благодарност.

От разказа за всичко това,
което Мая Ангелова е преживяла,
за да стане приемен родител, не
чух от нея думата оплакване, а
чувах само думи, обгърнати от
топъл повей, излизащи от дъ-
ното на нейното огромно „Сърце
на парчета“. Това бяха думи на
жена, чиято душа продължава
да търси красивото, да търси
нещото, чрез което да се докосне
до доброто, което ще я направи
истински щастлива.

Такава жена с право наричам
ГЕРОИНЯ!

В навечерието на Деня на жената

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ДА СИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ
Мая АнгеловаМая Ангелова


