
За поредна година жителите и гос-
тите на Вършец се преклониха и за-
пазиха минута мълчание пред
паметника на Апостола на свободата
Васил Левски в града ни.

С възпоменателна церемония, пани-
хида, отслужена от енорийския све-
щеник на град Вършец
свещеноиконом Петко Балджиев, за-
едно със смесения хор за школувано
пеене и църковни песнопения към НЧ
„Христо Ботев 1900“ с диригент
Елена Горанова, поклонение и подна-
сяне на венци и цветя пред паметника
на Васил Левски, в снежния, недел-
ния ден на 19 февруари беше отбеля-
зана 144-та годишнина от трагичната
гибел на Апостола. Инициативата бе
организирана от Община Вършец.

Водещи на тържественото възпоме-
нание бяха секретарят на НЧ „Христо
Ботев 1900“ Румен Александров и
директорът на Центъра за подкрепа
за личностно развитие – ОДК - Вър-
шец Цветелина Въглярска, слово
пред паметника произнесе замест-
ник-кметът на община Вършец Петър
Стефанов.

В церемонията, с литературно-по-
етичен рецитал участваха ученици от
СУ „Иван Вазов“ с ръководители
Петя Горанова и Бояна Александрова,

и ученически духов оркестър „Дефи-
лир“ при същото училище, с дири-
гент Николай Пеев.

За да почетат паметта на Апостола и
да положат венци и цветя пред па-
метника на Васил Левски бяха зам.-
кметът на община Вършец Петър
Стефанов, секретарят на общината
инж. Даниела Тодорова, зам.-предсе-
дателят на Общинския съвет Олга
Яничкова, общински съветници,
представители на общинската адми-
нистрация, граждани, политически,

обществени организации, деца и уче-
ници.

Венци и цветя на признателност
бяха поднесени от името на Общин-
ска администрация Вършец, Общин-
ски съвет Вършец, общинските
организации на ГЕРБ и БСП, СУ
“Иван Вазов”, НУ “Васил Левски”,
Сдружение на пенсионерите “Коз-
ница”, Пенсионерски клуб „Чинари“,
Антоанета Коцина – общински съ-
ветник, граждани.
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В рамките на проект
BG05M9OP001-2.002-0290-C01
„Подкрепа за независим живот в об-
щина Вършец”, финансиран по Опе-
ративна програма "Развитие на
човешките ресурси" (ОПРЧР) 2014-
2020 г., съфинансирана от Европей-
ския съюз (ЕС) чрез Европейския
социален фонд (ЕСФ), Община Вър-
шец осигури специализиран транс-
порт за хора с увреждания.

В края на миналата година по
същия проект бе създадена нова ус-
тойчива социална услуга "Център за
почасово предоставяне на услуги за
социално включване в общността
или в домашна среда" за хора с ув-
реждания и хора над 65 г. с ограни-
чения или в невъзможност за
самообслужване на територията на
община Вършец. Осигурена бе тру-
дова заетост, свързана с функциони-
рането на социалната услуга, като
бяха назначени 40 домашни помощ-
ници и 2 щатни бройки медицински
персонал, обслужващи 80 потреби-
тели.

С цел осигуряване на мобилност,
достъпност и разширен обхват от
комплекса от социално-здравни ус-
луги, които се предоставят в „Цен-
търа за почасово предоставяне на
услуги за социално включване в об-
щността или в домашна среда", в об-
щина Вършец вече е доставено
специализирано транспортно
средство за хора с увреждания –
микробус Рено Мастер, адаптиран и
сертифициран за превоз на хора с
увреждания, в т.ч. и за хора с инва-
лидна количка. Чрез него ще се оси-
гури равен достъп на целевата
група-потребители за активно

включване в общността.
Закупуването на специализиран

транспорт за хората с увреждания
цели равен достъп на целевата група
- потребители до услуги в об-
щността и повишаване на жизнения
стандарт на хората с увреждания.
Той ще гарантира по-висока ефек-
тивност на предоставяните услуги
при използване на значително по-
малък финансов ресурс, чрез прила-
гане на гъвкави механизми за
съчетано почасово ползване на раз-
лични социални услуги, ориенти-
рани към индивидуалните нужди на
всеки потребител. Нуждаещите се
ще бъдат превозвани от дома им до
местата за консултация или физио-
терапия, до здравни заведения, со-
циални служби и др. При
реализирането на услугите потреби-
телите ще бъдат придружавани от
своите домашни помощници или
медицинско лице, които ще им оказ-
ват непрекъсната подкрепа и ще съз-
дават у тях усещане за спокойствие
и сигурност.

За транспортния график на микро-
буса ще се грижи екипът на Центъра
така, че да обезпечи оптимално нуж-
дите на целевата група. Специали-
зираното транспортно средство е с 9
места, включително и място за лице
в инвалидна количка, обособено със
съответната платформа.

Доставката е осъществена чрез об-
ществена поръчка по смисъла на За-
кона за обществените поръчки.
Стойността на доставката на спе-
циализираното транспортно
средство е 67 152 лева с включен
ДДС.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ОСИГУРИ
СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ

ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

■ Председател на ОбС - инж. Ана-
толи Димитров: всеки четвъртък от
10:00 до 12:00 часа;
■ Зам.- председател - Олга Янич-

кова: всяка сряда от 15:00 до 17:00
часа;
■ Зам.- председател - Иван Андров:
всеки вторник от 15:00 до 17:00 часа;

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ

Документална изложба “Памет за
Левски”, посветена на 144-годиш-
нина от гибелта на Апостола бе от-
крита на 17 февруари 2017 г. в
сградата на Държавен архив – Мон-
тана. Целта е чрез архивни доку-
менти, съхранявани в Държавния
архив, да се представи пред общест-
веността как населението от регион
Монтана през годините тачи паметта
на Васил Левски.

На 14 вертикални табла са експони-
рани копия на 45 документа, сред
които и репродукции на три графики
на монтанския художник Венелин За-
хариев. Условно изложбата може да
бъде разделена на три раздела.

В първия е показана кратка хроно-
логия на живота и дейността на
Васил Левски; копия на негови
снимки като знаменосец в четата на
Панайот Хитов и легист във Втората
легия на Раковски, чиито негативи се
съхраняват в архивния фонд на Бъл-
гарска фотография – клон Михайлов-
град.

Във втория раздел от изложбата,
който е и акцентът на самата изложба,
са представени чрез документи, раз-
лични мероприятия, осъществявани
на територията на региона през годи-
ните за отбелязване годишнини от
смъртта и рождението на Васил

Левски. Тук, най- стария документ, е
от 18 ян. 1898 г. и това е програма на
Комитета по отбелязване 25-годиш-
нината от смъртта на Апостола. В нея
са описани мероприятията, които
трябва да се състоят в столицата и в
цялата страна за отбелязване на тази
годишнина. Показано е и писмо на
директора на Ломското държавно пе-
дагогическо училище до кмета на
градско общинско управление – Лом
от 4 февр. 1898 г. , с което го извес-
тява, че училището поема инициати-
вата за отбелязване 25-годишнината
от смъртта на Левски и меропри-
ятията, които ще бъдат проведени в
град Лом. Посетителите могат да
видят и покана от кмета на Градско
общинско управление – гр. Ферди-
нанд (Монтана) Гоцо Митов от 12
февр. 1923 г. за отбелязване 50-го-
дишнината от смъртта на Левски, с
която призовава обществеността на
града за включване в мероприятието.
Тук е експонирано и писмо от архие-
рейския наместник в Лом до свеще-
ника в с. Василовци от 6 февр. 1923 г.
за отслужване на панихида в църквата
по повод тази годишнина. Показани
са още снимки, покани, афиши за от-
белязване годишнини от смъртта и
рождението на Васил Левски, про-
веждани през годините в град Мон-
тана. В този раздел са подредени и
снимки на паметниците и паметна
плоча на Левски, построени на тери-
торията на област Монтана, а именно
в градовете Монтана, Вълчедръм,
Вършец, Берковица и Лом, с кратка
информация за всеки един от тях –
кои са проектантите и изпълнителите,
височината на паметника, от какъв
материал и направен, кога е отрит,
какви надписи има на него и пр. В

Монтана и Вълчедръм има по два па-
метника на Васил Левски – за Мон-
тана единият в централната част на
града, открит през 2003 г., а вторият е
в двора на Финансово-стопанска про-
фесионална гимназия „Васил
Левски”, открит през 1971 г. В град
Вълчедръм, освен паметника в цен-
тралната част на града, в сградата на
ОУ „Васил Левски” се съхранява
скулптурата на Васил Левски в цял
ръст, висока около 1 м.

В третия раздел, в две табла, са екс-
понирани част от заветите, които
Левски ни завещава и които всеки
един от нас трябва да помни, да не за-
бравя и да предава на идните поколе-
ния, за да бъде жива и паметта за
Апостола.

Изложбата ще бъде експонирана в
сградата на Държавен архив – Мон-
тана до края на м. февр. 2017 г.

Ангелина ЕМИЛОВА
началник на

Държавен архив – Монтана

ДЪРЖАВЕН АРХИВ – МОНТАНА ОТКРИ
ДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА „ПАМЕТ ЗА ЛЕВСКИ“

Този документ е създаден по Проект „Подкрепа за независим живот в община
Вършец” ДБФП № BG05M9OP001-2.002-0290-C01. Проектът се осъществява
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд



В последните 15 години хората във
Вършец бяха свикнали често да виждат
един чужденец, отсядащ в града ня-
колко пъти в годината. Един усмихнат
и позитивен германец, който беше ста-
нал част от живота на града и Елек-
тростарт: г-н Куно Дилл. Консултантът,
с чиято помощ, след приватизацията,
единственото предприятие във Вършец
беше върнато към живот. Очаквахме го
да дойде и тази година, но той ни на-
пусна завинаги на 12-ти януари 2017 г.

За хората, с които той работеше рамо
до рамо, загубата му беше изключи-
телно труден момент, но ние ги помо-
лихме да разкажат с какво ще запомнят

този достоен мъж и събрахме споме-
ните им в следващите редове, с които
да си спомним за Куно.

Г-н Дилл е голям професионалист,
идващ от един от най-големите произ-
водители в осветителната индустрия,
немската компания „Восло Швабе“.
Той е един от специалистите, участ-
вали в построяването на заводи на нем-
ския концерн в различни части на
Европа и света (Австралия, Тайланд,
Тунис). С негова помощ е поставено
началото на нова епоха в развитието на
Електростарт. Още от първата среща с
него, хората разбират, че ще работят с
абсолютен професионалист в областта

на електромагнитното производство.
Познанията на г-н Дилл се оказват без-
ценна помощ при организиране и кон-
трол на производствените процеси.
Неговият отчетлив технически англий-
ски се възприема лесно дори и да
нямаш добри познания по английски
език, а езиковата бариера е премахната
чрез комуникация на „технически“
език.

В спомените си от първия съвместен
работен ден, инж. Димитров – изпъл-
нителен директор на „Електростарт“
АД отбелязва факта, че за изненада на
българските си колеги, тръгващи си в
17:00 часа, Куно Дилл не напуска ра-
ботното си място, докато не изпълни
целия списък със задачи за деня. Така
той заразява със своята немска точност
и служителите в Електростарт. Разбира
се това „заразяване“ в добрия смисъл
на думата не би било възможно без
усилията и желанието и на двете
страни, в резултат на което се получава
необходимата спойка и екипност в ра-
ботата.

Основните нововъведения в началото
на работа на Куно Дилл са свързани с
въвеждане на чек листове за проверка и
контрол на машините и съоръженията,
работни листа на произвежданите из-

делия на всички нива, работни карти в
участъците за произведени количества,
изготвяне на ежедневни и месечни от-
чети за проследяване на производител-
ността и качеството на произвежданите
изделия. Строгият, но справедлив кон-
трол от неговата проверка води до
драстично подобряване на качеството
на произвежданите изделия от входа на
доставяните материали до експедира-
нето на готовата продукция. Резулта-
тите от стриктното изпълнение и
проследяване на задачите в така наре-
чени „Екшън листи“ не закъсняват: по-
вишава се производителността,
качеството значително се подобрява,
реализират се икономии на електрое-
нергия,сгъстен въздух, суровини и ма-
териали.

С помощта на г-н Дилл в Електрос-
тарт са въведени ново поколение ма-
шини, които са доставени от едни от
водещите производители в бранша:
„Ауман“, „Растер“, „Малуха“ „Литра“.

Съвместните задграничните коман-
дировки с г- н Дилл в Германия, Швей-
цария, Финландия, се помнят от
всички, участвали в тях, като органи-
зирани от него с голям професионали-
зъм и акцент на новостите в развитието
на водещите световни фирми, с цел

прилагане на по-късен етап при нас.
Много голяма част от новостите вече
са приложени в Електростарт и рабо-
тят с пълен успех.

Служителите, работили с г- н Дилл
споделят, че работата с него съвсем не
е лека, има особено тежки дни и нощи,
но в крайна сметка те се отплащат с ус-
пешни резултати.

Понякога изморителните дни при-
ключват с работни вечери, празнуване
на рождени дни, където г-н Дилл с ин-
терес разказва на колегите си за него-
вата професионална кариера, неговото
хоби (летене със самолет и каране на
мотор) и забележителностите на Гер-
мания и света.

За тези, които са имали възможността
и късмета да бъдат част от екипа, рабо-
тил с Куно Дилл, той ще остане спе-
циалистът, помогнал на Електростарт
да стъпи здраво на земята и участвал в
неговото технологично възраждане, за
да може днес Вършец да продължава
да разчита на своя завод.

Благодарности за това, че си спом-
ниха на: инж. Анатоли Димитров, Ди-
митър Михайлов, инж. Павлина
Михайлова, Гаврил Тушев, Димитър
Дилов, инж. Йордан Томов.

Марина МЕХАНДЖИЕВА

IN MEMORIAM

ГЕРМАНЕЦЪТ, КОЙТО ОБИКНА ВЪРШЕЦ

áðîé 2, ôåâðóàðè 2017 ã. Îáùèíàòà ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ2

От 15 до 17 февруари 2017 г. Между-
народната туристическа борса ВАКАН-
ЦИЯ/СПА ЕКСПО събира за 34-ти
пореден път в Интер Експо Център -
София туроператорски фирми и аген-
ции, хотели, балнеоложки курорти и
СПА центрове, национални туристи-
чески организации, асоциации и сдру-
жения, общини от България и целия
свят.

ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО е най-ма-
щабният туристически форум в Бълга-
рия, който предлага всяка година нови
инициативи, предоставя на туропера-
тори, хотелиери и фирми от сектора все
повече бизнес възможности. Предназ-
начен е за професионалисти и широка
публика.

Организатор на изложението е ПРИМ
ЕКСПО, а борсата се провежда под пат-
ронажа на Министерството на туризма
на Република България, в партньорство
със Столична община, Българската ту-
ристическа камара, Българската хоте-
лиерска и ресторантьорска
асоциация/БХРА/, Българската асоциа-
ция на туристическите агенции/БАТА/,
Асоциацията на българските туропера-
тори и туристическите агенти/АБТТА/,
Сдружение Туризъм и Софийски турис-

тически район.
С национални щандове тази година

участват Министерството на туризма –
България, Министерство на културата и
туризма на Република Турция, Нацио-
нална туристическа организация - Ре-
публика Сърбия, Агенция за промоция
и подкрепа на туризма на БЮР Маке-
дония, Туристически борд - Куба, Ту-
ристическо конгресно бюро –Загреб,
Туроператори хотелиери и общини от
Гърция, Италия, Испания, Великобри-

тания, Полша, Индия, Русия. За първи
път на български туристически пазар
свои оферти ще представят туропера-
тори от Грузия, Алжир, Малдиви, Ал-
бания и Гана. Регистрации са
направили и представители на туристи-
чески фирми от Чехия, Румъния, Ко-
сово.

„ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО“ предос-
тавя отлична възможност на изложите-
лите да представят по атрактивен начин
своя продукт и нови туристически про-

грами, да осъществят директни бизнес
контакти. Насърчаването на вътрешния
туризъм е водещо послание на изложе-
нието.

В дните на ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО
за гостите са предвидени разнообразни
атракции и фолклорни програми, кул-
турни събития, дегустации и томболи.

За пореден път Община Вършец
участва в изложението със самостояте-
лен щанд. Представени са брошури за
културните и исторически забележи-
телности на общината, както и рек-
ламни материали от хотелиерите и
собствениците на къщи за гости.

Общината взе участие и в съпътства-
щата програма на туристическата
борса, като ученици от СУ „Иван
Вазов“ - гр. Вършец, с ръководител Не-
вена Стоянова представиха „Античен
ритуал по отключване на свещените ми-
нерални извори“, а гостите на съби-
тието бяха почерпени с медени
сладкиши с логото на община Вършец.

Беше проявен интерес към възмож-
ностите за туризъм във Вършец и ре-
гиона, както от страна на
туроператорите и туристическите аген-
ции, така и от страна на общини.

Даниела ЛИЛОВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДНАТА
ТУРИСТИЧЕСКА БОРСА „ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО” 2017

В рамките на проект „Общностен
отпор на бедствени събития“, финан-
сиран от Програмата Interreg V – A Ру-
мъния – България, на 20-ти и 21-ви
февруари 2017 г. в гр. Берковица се
проведе обучение на тема: „Спасяване
в бедствени ситуации за доброволни
формирования“.

В обучението взеха участие 8 добро-
волци от „Доброволно формирование“
към община Вършец (рег. № М 111-01).

Лекциите бяха изнесени от профе-
сионални преподаватели от Центъра за
професионална квалификация към
РДПБЗН- гр. Монтана.

Доброволците получиха полезна ин-
формация за характерните бедствия в
района и за начините на реагиране при
различните видове бедствени ситуа-
ции. В хода на обучението бе разяснена
и нормативната база за създаване на
доброволни формирования, а така
също бе обърнато внимание на новите
изменения в Закона за защита при
бедствия. Обучението завърши с прак-
тическа част.

Георги АВРАМОВ

ПОВИШАВА СЕ
КАПАЦИТЕТЪТ НА

ДОБРОВОЛНИТЕ
ФОРМИРОВАНИЯ

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 24

Днес, 31.01.2017 г. (вторник) от 14:30 часа, на основание
чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската ад-
министрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседа-
ние на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на
Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съ-
ветници.

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

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров –
кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на об-
щина Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община
Вършец, К.Тачева- директор Дирекция „ОА“, А.Тошев-ди-
ректор дирекция „СА“, Д. Лилова – спец. „Туризъм“, Е. Гео-
ргиева-гл. експерт „Информационно обслужване“, А.
Петров – кмет на с. Долно Озирово, Е. Иванов – кмет с.
Спанчевци, В. Трендафилов – кмет с. Черкаски, Е. Истатков
– технически сътрудник кв. Заножене, А.Алексов – предсе-
дател на НЧ4Христо Ботев 1900“ гр. Вършец, представи-
тели на ФК „Вършец 2012“ 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 и вземане на решение по Докладна записка

вх. № 615/17.01.2017 г. относно отчет на Кмета на община
Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет –
Вършец за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
вх. № 618/17.01.2017 г. относно отчет по чл.8, ал.4 от На-
редбата за командировките в страната на Кмета на община
Вършец, за използваните средства от бюджета на община
Вършец за командировки през третото и четвъртото триме-
сечие на 2016 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх.№ 614/17.01.2017 г. относно Приемане на „Годишна про-
грама за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2017 г.” на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
вх. № 617/17.01.2017 г. относно разглеждане и приемане на

Програма за развитие на туризма в Община Вършец за 2017
г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх.№ 616/17.01.2017 г. относно разглеждане и приемане на
Културен календар по месеци и дейности на Община Вър-
шец за 2017 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
вх. № 613/17.01.2017 г. относно разглеждане и приемане на
Програма за развитие на читалищната дейност в Община
Вършец за 2017 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх.№ 607/10.01.2017 г. относно приемане бюджета на Об-
щина Вършец за 2017 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх. № 629/24.01.2017г. относно определяне на размер на
финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2017
година на спортните и туристическите дружества, сдруже-
нията с нестопанска цел регистрирани на територията на

Община Вършец.
Докладва: Адрияна Николова - Председател на ПК по

ОКМДС
9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка

Вх. № 612/17.01.2017 г. относно вземане на решение за про-
веждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС,
НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под
наем на метален павилион и части от недвижими имоти,
публична общинска собственост на община Вършец, за
поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

10. Разглеждане и вземане на решение по Докладни за-
писки вх. № 580/22.12.2016 г., вх. № 579/22.12.2016 г. и вх.
№ 578/22.12.2016 г. относно предоставяне на имоти по реда
на чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

11. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх.№ 630/25.01.2017 г. относно молба за отпускане
на финансова помощ.

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по
АОНУОРСГПБК
12.Изказвания, питания, становища и предложения на

гражданите.
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Гласували: “за”- 13; “против” - 0; “въздържали се” – 0.

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ № 360
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 решенията на Общински съвет –
Вършец за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

Гласували: “за”- 13; “против” - 0; “въздържали се” – 0.

РЕШЕНИЕ № 361
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 използваните средства за командировки от бю-
джета на община Вършец за третото и четвъртото тримесе-
чие на 2016 г.

Гласували: “за”- 13; “против” - 0; “въздържали се” – 0.

РЕШЕНИЕ № 362
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8

от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/, реши:

1. Приема „Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” на об-
щина Вършец.

2. Приетата „Годишна програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” на об-
щина Вършец, влиза в сила от датата на приемане на
решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС „Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2017 г.” на община Вършец да се обяви на таблото
пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да
се публикува на интернет страницата на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров, Б.Христов, В.Ма-
ринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против” – няма;“въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 363
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 по приоритети и дейности
на Община Вършец за 2017 г.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров, Б.Христов, В.Ма-
ринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против” – няма;“въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 364
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23

от ЗМСМА и във връзка с бюджета на Община Вършец за
2017 г., приема изготвения Културен календар по месеци и
дейности на Община Вършец за 2017 г.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров, Б.Христов, В.Ма-
ринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против” – няма;“въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 365
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т.

12 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните чита-
лища, приема Програма за развитие на читалищната дей-
ност в Община Вършец за 2017 г.

РЕШЕНИЕ №366
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с

чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от За-
кона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ на 2017 година, и Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълне-
ние и отчитане на общинския бюджет на Община Вършец,
Общински съвет- Вършец

1. Приема бюджета на община Вършец за 2017 го-
дина,както следва:

1.1. Приходи в размер на 5 920 148 лв., , в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в

размер на 3 100 310 лв., съгласно Приложение № 1 и 2 в т.ч.
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дей-

ности в размер на 3 049 468 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2016 година в размер на 76

548 лв., съгласно Приложение № 2 А
1.1.1.3. Средства на разпореждане -/ - 25706 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на

2 819 838 лв. , съгласно Приложение № 2 в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 450 000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 561 952 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 778 361

лв. в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 561

900 лв. включително трансфер за зимно поддържане и сне-
гопочистване в размер на 54 800 лв.

1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи в местни
дейности в размер на 294 100 лв.

1.1.2.3.3. Предоставени трансфери в размер на -/- 77 639
лв.

1.1.2.4. Временни безлихвени заеми в размер на 5 200 лв.
1.1.2.5. Средства на СЕС в размер на - / - 106 252 лв.
1.1.2.6. Преходен остатък от 2016 година в размер на 130

577 лв., съгласно Приложение № 2 А.
1.2. Разходи в размер на 5 920 148 лв., разпределени по

функции, дейности и параграфи

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на
3 100 310 лв., съгласно Приложение № 2

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от
собствените приходи и от изравнителната субсидия на де-
легираните от държавата дейности в размер на 90 000 лв.,
съгласно Приложение № 2.

1.2.3. За местни дейности в размер на 2 729 838 лв., съг-
ласно Приложение № 2

2. Приема програма за капиталовите разходи в размер
на 549 552 лв., съгласно Приложение № 3

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за
капиталови разходи в размер на 294 100 лв., съгласно При-
ложение № 3

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани
с приходи от постъпление от продажбата на общински не-
финансови активи и други собствени приходи в размер на
255 452 лв. съгласно Приложение № 3

3. Утвърждава разходи за заплати през 2017г., без зве-
ната от системата на народната просвета, които прилагат
системата на делегирани бюджети и определя:

3.1. Числеността на персонала за делегирана от държавата
дейност „Общинска администрация“ – 57 щатни бройки.

3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за
2017 г., съгласно Приложения № 2.

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

4.1. Членски внос - 3 000 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински

съвет - 15000 лв.;
4.3. Субсидии за :
4.3.1. читалища - 80 300 лв.
4.3.2. спортни клубове - 25 000 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 пла-

новите средства за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения

5.2. Разходи за представителни цели и международна дей-
ност на кмета на общината в размер на 5000 лв.

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на
Общински съвет в размер на 450 лв.

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

6.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и
обратно, имат право на транспортни разходи в размер на
100 % за педагогическия персонал и 85% за всички оста-
нали, съгласно Приложение № 7.

7. Утвърждава приходите и разходите, на общинското
предприятие, съгласно Приложение № 2.

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

9. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за
местните дейности с показатели за 2016 г. и прогнозни
показатели за периода 2017 г, 2018г. и 2019 г., по прихо-
дите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотноше-
ния и финансирането, и по разходите, съгласно
Приложение № 5.

10. Определя максимален размер на дълга, както
следва:

10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2017
г. в размер на 300000 лв.

10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат изда-
дени през 2017 г. в размер на 0 лв.

10.3. Максимален размер на общинския дълг и общин-
ските гаранции към края на 2017 г. в размер на 0 лв.

11. Определя максимален размер на новите задълже-
ния за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017
г. по бюджета на общината, като наличните към края на го-
дината 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 ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като
наличните към края на годината поети ангажименти за раз-
ходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Определя размера на просрочените задължения от
2016 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2017
г., в размер на 116 520 лв.

14. Определя размера на просрочените вземания,
които се предвижда да бъдат събрани през 2017 г. в раз-
мер на 161 538 лв.

15. Оправомощава кмета да извършва компенсирани
промени:

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности
между утвърдените показатели за разходите в рамките на
една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бю-
джет, при условие че не се нарушават стандартите за деле-
гираните от дървата дейности и няма просрочени
задължения в съответната делегирана дейност

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

16. Възлага на кмета:
16.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бю-

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

от по-ниска степен.
16.3. Да организира разпределението на бюджета по три-

месечия и да утвърди разпределението.
16.4. Да информира общинския съвет в случай на откло-

нение на средния темп на нарастване на разходите за
местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаля-
ване на бюджетните разходи.

17. Упълномощава кмета да предоставя временни без-
лихвени заеми от временно свободни средства по общин-
ския бюджет и от сметките за СЕС и ДСД за авансово
финансиране на плащания по проекти, финансирани със
средства от Европейския съюз и по други международни

програми, включително и на бюджетни организации, чиито
бюджет е част от общинския бюджет.

17.1. при предоставянето на временни безлихвени заеми
от временно свободни средства по общинския бюджет да се
спазват изискванията по чл. 126 от ЗПФ

17.2. При предоставяне на средства от сметките за СЕС
да се спазват изискванията чл. 104, ал. 1, т.4 от ЗПФ

17.3 във всички останали случаи, при възникване на пот-
ребност 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 Европей-
ския съюз и на други донори, по национални програми и от
други източници за реализиране на годишните цели на об-
щината за изпълнение на общинския план за развитие

18.2. Да кандидатства със средства от централния бюджет
и други източници за финансиране и за съфинансиране на
общински програми и проекти

19. Приема за сведение Протокола от публичното об-
съждане на бюджета, съгласно Приложение № 6.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров, Б.Христов, В.Ма-
ринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против” – няма;“въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №367
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал.

1, т. 23 и във връзка с чл.37, ал.1, т. 2 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на ОбС - Вършец, неговите коми-
сии и взаимодействието му с общинска администрация за
Мандата 2015 - 2019 година от Бюджета на Община Вър-
шец за 2017 година от функция „Почивно дело, култура и
религиозни дейности”, Дейност 2 714 „Спортни бази за
спорт за всички”, § 43-01 утвърждава за 2017 година на:

1.1 Футболен Клуб “Вършец 2012” - сумата от 9 000 лв.
1.2 Футболен Клуб „Озирово“- сумата от 5 000 лв.
1.3 Спортен клуб по ориентиране .“Незабравка 2004” -

Вършец - сумата от 5 500 лв.
1.4 Обединен спортен клуб “Вършец” - сумата от 5 500

лв.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал.
1, т. 23 и във връзка с чл.37, ал.1, т. 2 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на ОбС - Вършец, неговите коми-
сии и взаимодействието му с общинска администрация за
Мандата 2015 - 2019 година от Бюджета на Община Вър-
шец за 2017 година от функция „Социално осигуряване,
подпомагане и грижи”, Дейност 2 525 „Клубове на пенсио-
нера” § 43-01 утвърждава за 2017 година на:

2.1 СНЦ “Козница” гр. Вършец- 2 496 лв.:
2.2 Сдружение „Гражданско общество Вършец 2011“

Клуб „Чинарите – 1092 лв.
2.3 Клуб на пенсионера и самодееца „Озировци”, с. Долно

Озирово - 420 лв.
2.4 ПК “ Магнолия”. с. Горно Озирово – 564 лв.:
2.5 ПК “Еделвайс”, с. Драганица - 996 лв.:
2.6 ПК “Детелина”, с. Черкаски - 576 лв.
2.7 Група за народни танци “Чародейки” град Вършец –

192 лв.
2.8 СНЦ „Тодорини кукли 2003“ на работещи и пенсио-

нери от с.Спанчевци – 984 лв.
Гласували поименно: “за” – 10 – А.Николова, Г.Апосто-

лова, В.Замфиров, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров,
О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина и С.Сълков “против”
– 2 - Г.Иванов, Г.Найденов;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №368
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.

8 от ЗМСМА чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собстве-
ност във връзка с чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от НРПУРОС и
чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда
за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община
Вършец“, взема решение за провеждане на публичен търг с
явнно наддаване за отдаване под наем на метален павилион
и части от терени, публична общинска собственост, за пос-
тавяне на преместваем търговски обект по чл. 56 от ЗУТ
описани, както следва:

1.1 Метален павилион с застроена площ 40 кв.м. /четири-
десет кв.м./, с административен адрес: гр. Вършец се на ул.
“Република“ № 53.

Начална тръжна месечна наемна цена 80 лв. без ДДС.
1.2 Част от поземлени имоти с идентификатори

12961.422.604 и 12961.422.603 по КК и КР на гр. Вършец
от 2008 г., с площ от 22 кв. м., за поставяне на преместваем
търговски обект по чл. 56 от ЗУТ /между сградата на „По-
щенска станция“ гр. Вършец и сградата на Общинския
музей - Вършец/. Начална тръжна месечна наемна цена 50
лв. без ДДС.

2. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ календарни години.
3. Всеки участник в търга може да участва за наемането на

единия или двата имота предмет на търга.
4. Депозит за участие в търга - 500 лв., за всеки отделен

обект.
5. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната месечна

наемна цена на съответния обект.
6. Цена на тръжната документация 100 лв. /сто лева/.
7. Задължава Кмета на община Вършец да организира и

проведе публичен търг по реда на Глава втора “Търгове” от
„Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и
конкурси на община Вършец“ и да сключи договор/и за от-
даване под наем с спечелилите търга участници.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров, Б.Христов, В.Ма-
ринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против” – няма;“въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №369
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2

от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследни-
ците на Трифон Андров Цветков, следните имоти:

1.1.Ливада с идентификатор 077017, ЕКАТТЕ 22747, с
площ от 1.500 дка, находяща се в местността “Кокенец“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище с. Долно Ози-
рово, съгласно скица – проект № Ф00961/21.11.2016 г.;

1.2.Пасище, мера с идентификатор 015136, ЕКАТТЕ
22747, с площ от 0.100 дка, находящо се в местността “Гра-
диняко“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище с.
Долно Озирово, съгласно скица – проект №
Ф00962/21.11.2016 г.

2 На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по
реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров, Б.Христов, В.Ма-
ринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против” – няма;“въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №370
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2

от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследни-
ците на Александър Григоров Каменов, следните имоти:

1.1.Ливада с идентификатор 173021, ЕКАТТЕ 23073, с
площ от 5.000 дка, находяща се в местността “Драгоший-
ница“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище с.
Драганица, съгласно скица – проект № Ф01133/21.11.2016
г.;

1.2.Ливада с идентификатор 130020, ЕКАТТЕ 23073, с
площ от 2.000 дка, находяща се в местността “Шилеговица“
– земи от Общинския поземлен фонд, землище с. Драга-
ница, съгласно скица – проект № Ф01134/21.11.2016 г.;

1.3.Ливада с идентификатор 130021, ЕКАТТЕ 23073, с
площ от 1.000 дка, находяща се в местността “Шилеговица“
– земи от Общинския поземлен фонд, землище с. Драга-
ница, съгласно скица – проект № Ф01135/21.11.2016 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по
реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров, Б.Христов, В.Ма-
ринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против” – няма;“въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №371
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2

от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследни-
ците на Горан Иванов Петров, следните имоти:

1.1.Пасище, мера с идентификатор 098038, ЕКАТТЕ
80683, с площ от 1.000 дка, находящо се в местността “Гъс-
така“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище с. Чер-
каски, съгласно скица – проект № Ф00606/21.11.2016 г.;

1.2.Пасище, мера с идентификатор 050036, ЕКАТТЕ
80683, с площ от 1.000 дка, находящо се в местността
“Гойна глава“ – земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Черкаски, съгласно скица – проект №
Ф00605/21.11.2016 г.;

1.3.Използвана ливада с идентификатор 097069, ЕКАТТЕ
80683, с площ от 5.000 дка, находяща се в местността “Бос-
тански дол“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище
с. Черкаски, съгласно скица – проект № Ф00607/21.11.2016
г.;

1.4.Нива с идентификатор 047025, ЕКАТТЕ 80683, с площ
от 1.000 дка, находяща се в местността “Под камико“ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище с. Черкаски, съг-
ласно скица – проект № Ф00608/21.11.2016 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по
реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров, Б.Христов, В.Ма-
ринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против” – няма;“въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №372
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.1, т.6

и т. 23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет 2017 г.,
параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер на
400 /четиристотин/ лв. на Димитрина Якимова Маринова.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров, Б.Христов, В.Ма-
ринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против” – няма;“въз-
държали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на
общински съвет – Вършец закри заседанието в 16:00 ч.

инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет - Вършец



В огромни мартеници се превър-
наха две от дръвчетата на алеята
пред сградата на Община Вършец, в
близост до фонтана на Централния
градски площад и дървото пред
входа на Туристическия информа-
ционен център.

Идеята е на Туристическия инфор-
мационен център във Вършец. Ини-
циативата се реализира за втора
поредна година, като целта е да се
създаде пролетно настроение в наве-
черието на 1 март – Деня на Баба
Марта.

Стъблата на дръвчетата са обвити с
бяло-червена прежда, а по клоните
им са закачени мартеници.

Баба Марта е хилядолетна българ-
ска традиция, която символизира
края на зимата и идването на про-
летта. Всяка година на 1 март бълга-
рите си подаряват мартеници, а
закичването с тях е типично българ-
ска традиция.

Според легендата, мартеницата
води началото си още от времето на
хан Аспарух, който бил предвестен
за идването на сестра си Хуба в но-
вите земи с бял конец, обагрен с
кръв.

От тогава бяло-червеният конец е
нишката, която свързва българите по
света в едно – да сме здрави, силни и

щастливи.
Всички жители и гости на Вършец,

които желаят, могат да завържат своя
мартеница на клонките на трите
дръвчета-мартеници.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Отколешен е денят на българските
лозари – Трифон Зарезан. От неза-
помнени времена този колоритен, са-
мобитен и красив празник е влязъл в
бита на народа ни. В никоя друга
страна не се отбелязват такъв ден,
породен от любовта към лозовите на-
саждения и виното.

С него в началото на февруари се
открива стопанската година в лозята
с първата работа в тях – резитбата.
Като доказателство за най-ранния
пролетен празник с шумно развит
обичай у българите, е именно праз-
никът на лозарството и винарството.
Той се отбелязва във Вършец от
много години без прекъсване, неза-
висимо 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 обичан от
млади и стари.

И тази година на 14 февруари
Денят на лозаря и винаря оживи с
песни, танци и весела глъчка пло-
щада пред сградата на Общината.

Празникът откриха младите кукери
от кукерската дружина, начело с царя
на лозята, возен в накипрена мага-
решка каручка. Шумни, танцуващи,
дрънчащи, кукерите преминаха с
празнично шествие по централната
улица на града, за да прогонят с мас-
карадните си костюми символично
злото от зимата.

В центъра на Вършец витае праз-
нично настроение, свири ученичес-
кият духов оркестър „Дефилир” при
СУ „Иван Вазов” с ръководител Ни-
колай Пеев. Площадът пред Общи-
ната се оглася от песните и

народните танци на женския тригла-
сен хор за читалищно пеене и цър-
ковни песнопения „Стефан Кънев”
към НЧ „Христо Ботев 1900” с ръ-
ководител Елена Горанова, на моми-
четата от танцовия състав при СУ
„Иван Вазов” с хореограф Невена
Стоянова, на певческа група „Дете-
лина” към Клуб на пенсионера „Коз-
ница” гр. Вършец.

Кметът на общината инж. Иван Ла-
заров – домакин на празника, пожела
на всички присъстващи здраве, бо-
гата реколта в лозята, хубаво вино в
бъчвите, и много настроение в праз-
ничния ден. След това заедно – кме-
тът, енорийският свещеник на града
Петко Балджиев и царят на лозята –
74-годишният Янчо Иванов, дълго-
годишен лозар и производител на до-
машно вино зарязаха ритуално

специално засадената за празника
млада лоза пред сградата на Общи-
ната, и я поляха с вино от бъклицата
– за здраве и берекет, за успешна сел-
скостопанска година на всички земе-
делски производители.

В традиционния конкурс „Най-
добър производител на домашно
вино” тази година бяха представени
рекордно голям брой проби – 22,
като претендентите при червените
вина бяха 14, а при белите - 8.

След дегустация на място и попъл-
ване на оценъчни карти със специ-
ални критерии, комисия в състав:
инж. агр. Георги Аврамов - предсе-
дател и членове - инж. агр. Радослав
Радков и Иван Тошев – винопроиз-
водител, определи победителите.

Призьор при червените вина стана
Яким Петров, а негови подгласници

- Ивайло Илиев и Красимир Кръстев.
В категорията за най-хубаво до-
машно бяло вино първото място за-
воюва Любен Цветков, второ– Румен
Александров и трето –Красимир
Кръстев. Победителите в двете кате-
гории получиха парични награди и
грамоти от името на кмета на об-
щина Вършец.

Празникът продължи с изпълне-
нията на ученически духов оркестър
„Дефилир“, с приятелските разго-
вори, шеги и закачки край бурето на
площада, от което се лееше без-
платно руйно червено вино, осигу-
рено от Община Вършец, с
веселието и наздравиците за добър
берекет през тази година, и да е все
така жив майсторлъкът на местните
винопроизводители.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ДЕНЯТ НА ЛОЗАРЯ И ВИНАРЯ ОТБЕЛЯЗАХА ВЪВ ВЪРШЕЦ

Истината е, че често пъти хората
съдят за нас по външния ни вид и
впечатленията, получени от първите
зрителни възприятия. Случва се в
ежедневието да срещаме хора елеган-
тни, екстравагантни и други – драз-
нещи с безвкусица и кичозност. Но за
да си отговорим на въпроса за това
богато разнообразие, то би следвало
да прибавим и обогатим първите въз-
приятия с чувствата, които идват от
наблюдението, а те са: поведение,
жестове, маниери, мисленето на да-
дена личност. Но не може да загрози
повече една привлекателност от из-
лъчвано високомерие, субективна са-
мооценка (вижте ме, втора няма) и
парадност – прийом на ниска интели-
гентност.

Еталон за подражание ли е да тръг-
неш по главната улица на града, на-
кичена и наконтена като коледна
елха, или да показваш чрез тоалетите
си задните си части, както майка те е
родила, а на обществени места да
привличаш погледите на околните
чрез кикотене и говорене на висок

глас?
Нека си признаем, че често пъти сме

се отнасяли несправедливо към даден
човек заради това, че не ни е харесал
външният му вид. Но какво се оказва
– че под тази външност се крие инте-
ресна личност, човек с голямо сърце,
отдаващ се на околните при нужда и
с душа на творец. И обратно – повър-
хностната елегантност и скъпите
дрехи да прикриват средните ум-
ствени възможности на дадена добре
обиграна личност. Нека да не забра-
вяме, че не дрехите красят човека.

Крайно време е да помислим не
само за хигиената в банята, а да по-
мислим и за душевната хигиена и
прочистване мисленето на личността,
и да извлечем поука от народните по-
говорки.

Започнах с народната поговорка
«По дрехите посрещат, по акъла из-
пращат», защото народната пого-
ворка е почерпана от непрекъснато
бликащия народен извор, съхранил
мъдростта на поколенията.

Райна СИМОВА

На етични теми

ПО ДРЕХИТЕ ПОСРЕЩАТ, ПО АКЪЛА ИЗПРАЩАТ

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ
Орган на Общински съвет Вършец

ИЗДАТЕЛ: Община Вършец
e-mail: admin_varshetz@mail.bg
тел.: 095272222 , факс: 095272323
Главен редактор: Евелина Георгиева
Редакционна колегия: Юлия Антонова
Печат: “Нюзпринт“ - София

ДЪРВЕТА-МАРТЕНИЦИ
„РАЗЦЪФТЯХА“ ВЪВ ВЪРШЕЦ

Със заповед № ОХ-29/11.01.2017 г.
на министъра на отбраната на Репуб-
лика България е разкрита процедура
по обявяване на 486 войнишки длъж-
ности за приемане на военна служба
на лица, завършили граждански,
средни или висши училища след
провеждане на конкурс във военни
формирования на Сухопътни войски,
както следва:

1.1. За гарнизон Стара Загора –150
(сто и петдесет) вакантни длъж-
ности;

1.2. За гарнизон Карлово и Каза-
нлък – 300 (триста) вакантни длъж-
ности;

1.3. За в.ф. 44220 – 36 (тридесет и

шест) вакантни длъжности.
Вакантните длъжности ще се за-

емат след провеждане на конкурс,
като информация за изискванията
към кандидатите, набора от доку-
менти, условията и реда за канди-
датстване можете да получите на
адрес:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА
ВОЕНЕН ОТЧЕТ В

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" № 10,
ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до

16.30 часа)
Емил Иванов, тел. (09527) 21- 90

и GSM 0898 740 104

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

3540, гр.Вършец, бул."България" №10, тел.(09527) 21-90

ОО ББ ЯЯ ВВ АА
Със заповед №ОХ-109/03.02.2017

г. на министъра на отбраната на Ре-
публика България е разкрита про-
цедура по обявяване на 88
(осемдесет и осем) войнишки
длъжности за приемане на военна
служба на лица, завършили граж-
дански, средни или висши учи-
лища след провеждане на конкурс
във военни формирования на Во-
енноморски сили и 4 (четири) ва-
кантни длъжности във ВВМУ
„Н.Й.Вапцаров“ – Варна.

Вакантните длъжности ще се за-

емат след провеждане на конкурс,
като информация за изискванията
към кандидатите, набора от доку-
менти, условията и реда за канди-
датстване можете да получите на
адрес:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА
ВОЕНЕН ОТЧЕТ В

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България" №

10,  ет. 2  (всеки вторник от 08.30
до 16.30 часа)

Емил Иванов, тел. (09527) 21- 90
и  GSM 0898 740 104

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

3540, гр.Вършец, бул."България" №10, тел.(09527) 21-90

ОО ББ ЯЯ ВВ АА
Със Заповед № 43/19.01.2017 г. на

кмета на община Вършец е ПРЕ-
КРАТЕНА категорията „Една
звезда“ на обект Стая за гости „При
Светла“, с адрес: гр. Вършец, общ.
Вършец, обл. Монтана, ул. „Дончо
Станчев“ № 25, категоризиран със
Заповед № 357/01.10.2012 г., с из-
дадено Удостоверение №
166/01.10.2012 г.
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