
Община Вършец уведомява
гражданите, че от 11 февруари
2019 г. започна кампанията по пла-
щането на местните данъци и
такси за 2019 година: данък върху
недвижимите имоти, такса битови
отпадъци и данък върху превоз-
ните средства.

Заплатилите до 31 март ползват
отстъпка от 5 % върху начисления
данък.

Плащането може да се извърши

на касата на служба "Местни да-
нъци и такси" в сградата на Об-
щинска администрация - Вършец,
по банков път и в офисите на Из-
ипей.

Община Вършец вече седма по-
редна година прави всичко въз-
можно за запазване на такса
битови отпадъци, като за целта
дейността се дофинансира от об-
щинския бюджет с 360 000 лева
годишно.
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Всеки народ има своите герои. В
13-вековната история на България
народната памет е съхранила ре-
дица личности, посветили се на
българската кауза през различни
епохи. В пантеона на най-почита-
ните, дарени с ореола на безсмър-
тието е и Васил Левски. В нашата
нова история няма друга такава
личност, която да е останала не-
опетнена от бурите на политичес-
кия и обществения живот, която
така да респектира и вълнува на-
цията със своите качества, лич-
ност, която и днес, 146 години
след смъртта си, остава недости-
жим връх.

Във всяко българско сърце
живее споменът за него – за Апос-
тола, неуловимия Дякон, за човека
с най-чистата душа! Всяко дете за-
почва да учи българската история
с неговото име – символ на без-
гранична обич към род и Родина.

Не случайно народът е избрал да
почита подвига на Левски в деня
на неговата смърт. 19 февруари
1873 г. е денят, в който завършва
земният път на Васил Иванов Кун-
чев, още не навършил 36 години и
започва безсмъртието на Апос-
тола – една национална икона,
човек, чиято философия на само-
жертва пред олтара на Отечест-
вото е събрана в едно единствено
изречение: „Ако спечеля, печеля
за цял народ, ако загубя, губя само
мене си”.

На този ден ние прекланяме
глава пред делото на Левски, пред
неговия нелек и саможертвен път
за благото на родината. За поредна
година жителите на Вършец се
преклониха и запазиха минута
мълчание пред паметника на
Апостола на свободата Васил
Левски в града ни.

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, секретарят на об-
щината инж. Даниела Тодорова,
председателят на Общинския
съвет инж. Анатоли Димитров,
зам.-председателят на ОбС Олга
Яничкова, общински съветници,
представители на общинската ад-
министрация, граждани, полити-
чески, обществени организации,
учители и ученици.

С възпоменателна церемония,

заупокойна панихида, отслужена
от енорийския свещеник на град
Вършец свещеноиконом Петко
Балджиев, в съслужение с Георги
Маджарски, поклонение и подна-
сяне на венци и цветя пред памет-
ника на Васил Левски, на 19
февруари беше отбелязана 146-та
годишнина от трагичната гибел на

Апостола. Инициативата бе орга-
низирана от Община Вършец.

В словото си кметът на общи-
ната инж. Иван Лазаров отбеляза:
„На днешния ден благодарното
гражданство на Вършец се съби-
раме тук, пред този паметник, не
за да си спомни онова „черно бе-
сило“, отнело живота на Апос-
тола, а за да си спомним онова,
което го прави безсмъртен. Тук
сме, за да си спомним, че той е на-
шият национален и патриотичен
идеал и ще остане в съзнанието и
в паметта на признателния бъл-
гарски народ навеки. Поклон, дъл-
бок 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. В церемонията взеха
участие Мъжка вокална група към
НЧ "Христо Ботев-1900" - гр. Вър-
шец с диригент и корепетитор Ве-
лислав Таралански и музикантите
от ученически духов оркестър
„Дефилир“ при СУ „Иван Вазов“ ,
с диригент и ръководител Нико-
лай 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
пенсионерите “Козница”, Пенсио-
нерски клуб „Чинари“, жителите
на квартал „Левски“ в града, Ан-
тоанета Коцина – общински съ-
ветник, граждани.

Вярвам,, че всеки от нас ще от-
крие в Левски онова, което ще
иска да предаде на децата си, на
идните български поколения - не-
говото човеколюбие и цялостното
обаяние на неговата изключи-
телна личност.

Поклон пред делото и паметта
му!

Евелина ГЕОРГИЕВА

Къщите за гости, макар и да не
са с мащабите на големите СПА
хотели, имат не малък принос
към туристическото портфолио
на курорта Вършец и изграждане
на положителния имидж на града
ни.

В навечерието на предстоящия
активен туристически сезон, на
специална церемония в сградата
на Общинска администрация,
кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров награди с благо-
дарствени писма, сувенири и
предметни награди собствени-
ците и управителите на къщи за
гости „Да Винчи“, Берлин“ и
„Лъчи“: Десислава и Виктор Ва-
силеви, Христо Христов и Хари
Раденков.

„Надявам се оценката на вашия
труд да послужи за пример и да
мотивира останалите къщи за
гости. Благодаря ви за актив-
ността и инициативността, която
проявявате за привличането на
повече туристи в нашия град, за
коректността ви при внасянето на
туристическия данък в общината,
за отзивчивостта, съпричаст-
ността и помощта, които ни оказ-
вате при всички по-значими
мероприятия от културния кален-
дар на общината“, подчерта инж.
Иван Лазаров.

„Най-важното за Вършец като
туристическа дестинация е дос-
тъпността до курорта и добре
развитата градска инфраструк-
тура. Общинска администрация
работи активно за привличане на

европейски средства за ремонт и
рехабилитация на пътната и во-
допроводната инфраструктура,
използваме всяка една възмож-
ност да разработим и канди-
датстваме за финансиране с
проекти по Оперативните про-
грами на Европейския съюз. За
последните няколко години е
подменена почти 85 % от ВиК
мрежата в града, ремонтирани са
пътища, улици и тротоари, изгра-
диха се нови туристически ат-
ракции и спортни обекти, което
неминуемо намира отражение в
развитието на туризма“, допълни
градоначалникът.

По време на срещата кметът Ла-
заров запозна представителите на
наградените къщи за гости с уве-
ренията на зам.-министъра на ре-
гионалното развитие и
благоустройството Николай Нан-
ков, /при проведената неотдавна
в Монтана среща/, че правител-
ството е дало „зелена светлина“
на няколко мащабни транспортни
и инфраструктурни обекта в Се-
верозапада, чието реализиране
ще подобри достъпа до целия ре-
гион, включително и до Вършец
и ще рефлектира положително
върху развитието на туризма –
рехабилитация на пътя през про-
хода „Петрохан“ до 2020 година,
рехабилитация на трасета и учас-
тъци от пътища в област Мон-
тана, ремонт на пътя
Видин-Ботевград, изграждане на
тунел под „Петрохан“.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
НАГРАДИ СОБСТВЕНИЦИ НА

КЪЩИ ЗА ГОСТИ

ПОКЛОН, АПОСТОЛЕ!
Вършец почете 146-та годишнина от гибелта на Васил Левски

В Общинска администрация
Вършец е създадена временна за-
етост за 11 безработни лица до 29
години по Проект ”Нова възмож-
ност за младежка заетост» .

Преди началото на първия им ра-
ботен ден, зам.-кметът на община
Вършец Петър Стефанов се
срещна с тях, като им пожела
успех и ползотворна работа.

Младежите са ангажирани за
срок от 6 месеца на 8-часов рабо-
тен ден. Всеки от тях ще има нас-
тавник, който ще обучава
новоназначения служител.

Схемата ”Нова възможност за
младежка заетост” е финансирана
от Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси“ - 2014-
2020 г.

Целта на проекта е да се улесни
прехода от образование към за-
етост за безработните младежи,
които ще получат първи или нов
шанс за работа, нови или усъвър-
шенствани професионални знания
и умения, както и придобиването
на професионална квалификация
и ключови компетентности.

Спас ЗАРЧЕВ

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ НАЗНАЧИ 11
МЛАДЕЖИ ДО 29 ГОДИНИ ПО ПРОЕКТ

ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ
ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2019 ГОДИНА

На 08.06.2019 г. в ресторант
„Тинтява“ ще се проведе юби-
лейна среща на Випуск 1969 г.
на гимназията в град Вършец.

Срок за записване: 15.05.2019 г.

Тел. за връзка:
0877 104 551 – Татяна Въглярска
0886 101 828 – Георги Димитров

ПОКАНА ЗА
ДРУГАРСКА

СРЕЩА



Това е тя – д-р Йорданка Йор-
данова – работеща като невро-
лог вече 43 години.

Родена е в с. Вършец, където
получава средното си образова-
ние. През 1956-1959 г. завършва
4-годишен курс за медицински
фелдшери в гр. Враца.

От 1959 до 1962 г. работи като
фелдшер в почивните станции
във Вършец («Септември»,
«Елит», «Белвю» и др.)

През 1962 г. кандидатства и е
приета «Медицина» във ВМИ –
София, която завършва през
1968 г. – обща медицина.

През 1976 г. придобива специ-
алност неврология.

От 1978 г. до днес е ординатор
– неврологичен кабинет.

Нейни пациенто от преди 40
години продължават да я търсят
за съвети. Пенсионира се през
1995 г.

Това е тя: д-р Йорданова - на
80 години продължава да работи
в Специализирана болница за
рехабилитзия «Св. Мина» - гр.
Вършец и да стои здраво на своя
пост като невролог.

Да е жива и здрава и все така
усмихната, да лекува своите па-
циенти!

Райна СИМОВА

КОЯ Е ТЯ ?

Златен приз за "Най-добър ту-
ристически информационен
център за 2018 г." на лидерите,
допринесли за развитието на ту-
ризма в България се присъди на
ТИЦ - Вършец. Това стана по
време на специална церемония,
в рамките на туристическото из-
ложение "Ваканция и Спа екпо"
в София. Даниела Лилова и Вера
Илиева – специалисти „Тури-
зъм“ към Община Вършец полу-
чиха заслужено признание, а
наградата им бе връчена от Иво
Маринов - директор на Общин-
ско предприятие по туризъм –
София.

В периода 14-16 февруари 2019
г., Община Вършец за 11-та го-
дина взе участие в международ-
ната туристическа борса
„ВАКАНЦИЯ и СПА ЕКСПО”,
провеждаща се ежегодно в гр.
София. Бяха представени турис-
тическите дадености на общи-
ната – природни
забележителности, културно-ис-
торическо наследство, традиции,
занаяти, местни продукти и не
на последно място за да при-
влече гости в местата за наста-
няване през новата 2019 г.

Изложението е най-значимото
туристическо събитие в Бълга-
рия, предназначено за профе-

сионалисти в сектор туризъм. В
борсата традиционно участват
туроператори, туристически
агенции, хотелиери, общини,
музеи от страната и чужбина.

В тазгодишното издание участ-
ваха над 380 компании от 22
страни с представителни щан-
дове. Имаше над 20 000 профе-
сионалисти и посетители с
нагласа за покупка. Представени
бяха над 60 дестинации и турис-
тически региони - познати и не
толкова познати.; над 50 събития
в съпътстващата програма – дис-
кусии и презентации на лидери
в бранша, дестинации, травъл
технологии и много други.
Участници от Северозапада бяха
Общините Вършец, Берковица и
Мездра.

Нова, атрактивна визия и де-
густация на богата гама високо-
качествени млечни продукти
"Вършец" бяха сред атракциите
на щанда на Община Вършец
тази година.

Голямо разнообразие от пе-
чатни и интерактивни рекламни
материали представиха спа-ку-
рорта като дестинация за всички
сезони. Новост бяха пълноцвет-
ните карти с маршрути на еко-
пътеките около Вършец.

За първа година за посетите-

лите, запознали се с прекрасните
възможности за рекреация в спа-
курорта ни бе разиграна томбола
с атрактивни награди, сред
които нощувка за двама със за-
куска и вечеря. За томболата до-
принесоха: Спа – хотел „SUNNY
GARDEN“, къща за гости
„СВЕТИ ГЕОРГИ“, къща за
гости „ДА ВИНЧИ“, къща за
гости „БЕРЛИН“, къща за гости
„ТЯНКОВИ КЪЩИ“, бунгала
“ТОДОРИНИ КУКЛИ“, къща за
гости „ПАНОРАМА 3D“, къща
за гости „ЛЪЧИ“, Мандра „ВЪР-
ШЕЦ“, “BAR AND DINNER-
RELAX“, пицария „АРТ-
КЛУБ“, ресторант „ТИНТЯВА“,
фитнес зала “ВЪРШЕЦ“.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪРШЕЦ ПОЛУЧИ ЗЛАТЕН ПРИЗ ЗА
НАЙ-ДОБЪР ТУРИСТИЧЕСКИ

ИФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В БЪЛГАРИЯ
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Във връзка с повишаване на
разходите за сметосъбиране и
сметоизвозване, както и повиша-
ване на количеството битови от-
падъци, акумулирани от
граждани и гости на Вършец,
Община Вършец стартира кам-
пания, съвместно с „Екопак Бъл-
гария“ АД за разделно събиране
на пластмаса, хартия и стъкло.

В началото на 2019 г. са разда-
дени съдове за разделно съби-
ране на отпадъци от
опаковки-картонени кошчета с
обем 45л. на всички детски гра-
дини и училища на територията
на община Вършец. Раздадени са
и брошури, съдържащи прак-
тични съвети за разделно съби-
ране.

На територията на град Вър-
шец са разположени 77 контей-
нера - 25 жълти, 25 сини и 27
зелени контейнера тип "иглу".
Жълтите са за събиране на опа-
ковки от хартия, сините - за
пластмаса и метал, а зелените -
за стъклени опаковки.

Предстои позиционирането на
два нови комплекта контейнери,
които ще бъдат предоставени за
ползване от хотел „Медикус“ и
хотел „Съни Гардън“.

Постигнатите резултати за пе-
риода 2017-2018 г. чрез систе-
мата за разделно събиране на
отпадъци са следните:

- 2017 г. – 14,82 тона
- 2018 г. – 15.06 тона.
Негодните за оползотворяване

разделно събрани отпадъци се
депонират на депо за неопасни
отпадъци в гр. Монтана. За из-

миналите две години те са около
5 т /за година/.

От морфологичния анализ, на-
правен за битовите отпадъци на
Община Вършец се вижда, че ко-
личеството пластмаса е 393 тона,
хартията и картона - 202 тона и
стъклото - 142 тона, изхвърлени
в контейнерите за битови отпа-
дъци.

Във връзка с гореизложеното и
с цел оптимизирането на разхо-
дите по сметосъбирането и сме-
тоизвозването и запазващата се
тенденция за увеличаване на ко-
личествата годни за оползотво-
ряване отпадъци, през 2019 г. ще
се стремим към подобряване на
разделното събиране на отпадъ-
ците.

С оглед ефективното и по-
лесно използване, местата на
някои контейнери ще бъдат про-
менени.

Това е поредно усилие на ръко-
водство на Община Вършец и
"ЕКОПАК България" АД за ус-
тойчиво развитие и опазване на
околната среда в района на Вър-
шец. По този начин общината из-
пълнява своите ангажименти,
посочени в Закона за управление
на отпадъците.

Основни цели на Община Вър-
шец са повишаване на инфор-
мираността на гражданите за
ползите от разделно събиране,
засилване на мотивацията им да
използват цветните контейнери и
изграждане на трайни навици за
разделно събиране на отпадъци и
опаковки.

Димитрина ГЕОРГИЕВА

РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ – "МИСИЯ

(НЕ)ВЪЗМОЖНА"?!

Христомира Иванова зае II-ро
място в категория "Поезия" със
стихотворението „Дъга от
мечти“, а Виктория Георгиева -
II-ро място в категория "Проза"
с есето „Моите детски мечти“
във възрастова група I-IV клас.

Те четат, творят и мечтаят в
клуб „Сладкодумни страници“,
с ръководител Анелия Ива-
нова. Той е част от читателски
клубове „Бисерче вълшебно“
под егидата на фондация
„Детски книги“. Организиран е
в група за ЦДО IV-а клас.
Двете момичета от СУ „Иван
Вазов“ - град Вършец са един-
ствените участници от област
Монтана, удостоени с литера-
турна награда в един от най-
масовите конкурси у нас, който
се радва на нестихващ интерес
от страна на преподаватели и
ученици.

Журито в раздела за литера-
турно творчество: Екатерина
Капралова – литератор, изда-
телство „Летера“ , Румяна Па-
шалийска – уредник на музей
„Ангел Каралийчев“ и Юлия
Близнашка - учител от Нацио-
налния дворец на децата, срещ-
наха сериозни трудности при
определянето на победителите
заради голямата конкуренция.
Стотици ученици от цялата
страна се включиха в литера-
турната надпревара със свои
есета, стихотворения и разкази.
Наградите на победителите
бяха връчени на 22.02.2019 г.
на тържествена церемония в
Националния дворец на децата
в столицата.

Целта на проявата е да стиму-
лира развитието на детското
творчество и въображение и да
даде възможност на децата да

споделят своите мечти в из-
брана от тях област на изкуст-
вото: литература,
изобразително изкуство, при-
ложно изкуство и музика. Кон-
курсът е включен в
Националния календар на
МОН за изяви по интереси на
учениците през учебната
2018/2019 година.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ДВА СРЕБЪРНИ МЕДАЛА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ
КОНКУРС „МОИТЕ ДЕТСКИ МЕЧТИ“ ЗА

УЧЕНИЧКИ ОТ СУ „ИВАН ВАЗОВ“ – ВЪРШЕЦ

Още един пластмасов контей-
нер за битови отпадъци във
Вършец изгоря напълно. Кон-
тейнерът е на тротоара, до ог-
радата на жилищен дом на ул.
„Цар Иван-Асен ІІ“, в непос-
редствена близост до кръсто-
вището с ул. „Стефан

Караджа“.
Същия ден съдът за отпадъци

е бил изпразнен от работни-
ците на сектор „БКС“, а рано
тази сутрин грозната гледка е
забелязана от служители на
Общинска администрация,
които веднага сигнализират
Община Вършец и Полицията.

Дали актът е умишлена ван-
далска постъпка или е проява
на небрежност чрез изхвър-
ляне на горящи предмети, те-
първа ще се изяснява. Случаят

е предаден на РУ „Полиция“ –
гр. Вършец.

Общинска администрация
Вършец призовава жителите и
гостите на общината да бъдат
по-отговорни към опазване на
общинското имущество и
обектите за обществено пол-
зване, защото те не са „ничии“,
а са на всички нас.

Това, което се унищожава и
руши е за сметка на всички да-
нъкоплатци.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СТИГА ВАНДАЛИЗЪМ!
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Днес, 15.11.2018 г. (четвъртък) от 13:00 ч.,
на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и
чл.56, ал.1 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Вършец,
неговите комисии и взаимодействието 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 13 положили
клетва общински съветници.

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, засе-
данието е законно и може да взема реше-
ния.

На заседанието присъстваха още:
инж.Иван Лазаров – кмет на община Вър-
шец, П.Стефанов - зам.- кмет на община
Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар
на община Вършец, К. Тачева-директор ди-
рекция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция
„СА“, Е. Димитров – кмет на с. Спанчевци,
А. Петров – кмет на с. Д. Озирово, А. Пет-
ров – кмет на с. Горно Озирово, Б. Василев
– кметски наместник с. Г.Б. речка, А.Алек-
сов – председател на НЧ ” Христо Ботев
1900“ гр. Вършец, и граждани.

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

Председателят на общински съвет Вър-
шец инж. Анатоли Димитров, на основание
чл. 57, ал. 1, ал.2 т.2 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинската админист-
рация за мандата 2015 – 2019 г. предложи,
следните допълнения в дневния ред:

1. Включване на Докладна записка вх. №
347/13.11.2018 г. като точка 7 от дневния
ред на заседанието.

2. Включване на Докладна записка вх. №
349/14.11.2018 г. като точка 8 от дневния
ред на заседанието.

Общият брой точки в дневният ред ста-
ват 9.

Гласували: “за”- 12; “против” – 1; “въз-
държали се” – няма.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка вх. № 333/06.11.2018 г.
относно актуализация на поименният спи-
сък за капиталови разходи на община Вър-
шец за 2018 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 332/05.11.2018 г.
относно вземане на решение за продажба
на енергийните съоръжения, монтирани в
сграда с идентификатор 12961.423.133.8 по
КК и КР на гр. Вършец /трафопост „Ста-
рата река“/, собственост на община Вър-
шец, по реда на параграф 4, ал. 1, ал. 3 и ал.
7 от Закона за енергетиката.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 339/06.11.2018 г.
относно вземане на решение за провеждане
на публичен търг с явно наддаване за про-
дажба на един недвижим имот, собственост
на община Вършец в изпълнение на „Го-
дишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост
за 2018 г.“ на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 340/06.11.2018 г.
относно разглеждане на заявление вх. №
9400-3649/02.11.2018 г. от Светлана Гео-
ргиева Велинова, с адрес: гр. София, район
„Красно село“, ул. “Княгиня Клементина“
№ 18, ет. 6, ап. 22, с искане за допускане из-

работването на подробен устройствен план
- план за застрояване, за промяна предназ-
начението на поземлен имот № 047001 по
КВС на землището на с. Стояново, община
Вършец, с отреждане „за паркинг, автосер-
виз, автомивка, офиси и магазин“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по
Докладни записки с вх. № 343/08.11.2018 г.
относно вземане на решение от Общински
съвет – Вършец за провеждане на публичен
търг с тайно наддаване по реда на ЗОС,
НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец
за продажба на около 241 куб.м. едра и
средна строителна дървесина на склад,
собственост на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по
Докладни записки с вх. № 334/06.11.2018
г., вх. № 335/06.11.2018 г., вх. №
336/06.11.2018 г., вх. № 337/06.11.2018 г. и
вх. № 338/06.11.2018 г. относно предоста-
вяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от
ППЗСПЗЗ връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по
Докладни записки с вх. № 347/13.11.2018 г.
относно разглеждане на писмо вх. № 3300-
1533/07.11.2018 г. от Директора на Об-
ластна дирекция „Земеделие“, гр. Монтана,
за вземане на решение от Общински съвет
– Вършец по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за
предоставянето на имоти – полски пътища,
собственост на община Вършец, включени
в Заповеди № 238/25.09.2018 г., за земли-
щето на с. Горно Озирово и №
245/25.09.2018 г. за землището на с. Чер-
каски на Директора на Областна Дирекция
„Земеделие“, гр. Монтана.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по
Докладни записки с вх. № 349/14.11.2018 г.
относно издаване на запис на заповед от
община Вършец в полза на ДФ „Земеде-
лие”, обезпечаващ авансово плащане по
Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ №
12/07/2/0/00394/18.09.2017 г, за проект „Ре-
монт на съществуваща сграда на НЧ
„Христо Ботев - 1900, гр. Вършец“, финан-
сиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в съз-
даването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Ос-
новни услуги и обновяване на селата в сел-
ските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони 2014-2020 г., съфинан-
сирана от Европейския съюз чрез Европей-
ски земеделски фонд за развитие на
селските райони, сключен между Народно
читалище „Христо Ботев -1900“, гр. Вър-
шец и ДФ „Земеделие”.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

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

Гласували: “за”- 12 ; “против” – 1;
“въздържали се” – няма.

Общински съвет – Вършец прие следните
решения:

РЕШЕНИЕ № 652
На основание чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от За-

кона за публичните финанси, чл. 23, ал. 3 и
4 от „Наредбата за условията и реда за със-
тавяне на тригодишната прогноза за мест-
ните дейности и за съставяне, обсъждане,
приемане, изпълнение и отчитане на бю-
джета на община Вършец“, чл. 21, ал. 1, т.
6 от Закона за местното самоуправление и

местната администрация, Общински съвет
– Вършец приема предложената промяна в
Разчета за финансиране на капиталовите
разходи на община Вършец за 2018 година,
по обекти и източници на финансиране,
съгласно приложения Проект на разчет за
финансиране.

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

РЕШЕНИЕ № 653
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и параграф 4,
ал. 1, ал. 3 и ал. 7 от Закона за енергетиката,
продава на „ЧЕЗ Разпределение България“
АД, със седалище и адрес на управление
гр. София, община Столична, област
София, бул. “Цариградско шосе“ № 159, бл.
„Бенч Марк“, енергийните съоръжения,
монтирани в ТП „Старата река“, представ-
ляващ сграда с идентификатор
12961.423.133.8 /дванадесет хиляди де-
ветстотин шестдесет и едно точка четирис-
тотин двадесет и три точка сто тридесет и
три точка осем/ по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със За-
повед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълни-
телен директор на АГКК. Адрес на
сградата: град Вършец, поземлен имот с
идентификатор 12961.423.133 /дванадесет
хиляди деветстотин шестдесет и едно точка
четиристотин двадесет и три точка сто три-
десет и три/, предназначение: сграда за
енергопроизводство, за сумата от 16 262 лв.
без ДДС /шестнадесет хиляди двеста шест-
десет и два лева без ДДС/, а с ДДС
19 514.40 лв. /деветнадесет хиляди петсто-
тин и четиринадесет лева и четиридесет ст.
с ДДС/, съгласно пазарната оценка.

Задължава кмета на община Вършец да
прехвърли собствеността на енергийните
съоръжения, монтирани в сградата на ТП
„Старата река“, след заплащане на сумата
за закупуване от купувача „ЧЕЗ Разпред-
еление България“ АД, със седалище и
адрес на управление гр. София, община
Столична, област София, бул. “Цариг-
радско шосе“ № 159, бл. „Бенч Марк“.

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

РЕШЕНИЕ № 654
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1
от Закона за общинската собственост
/ЗОС/, във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от
„Наредбата за реда на придобиване, управ-
ление и разпореждане с общинска собстве-
ност /НРПУРОС/ на община Вършец“ и чл.
4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за усло-
вията и реда за провеждане на търгове и
конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“,
взема решение за провеждане на публичен
търг с явно наддаване за продажба на по-
землен имот с идентификатор
12961.423.556 /дванадесет хиляди деветс-
тотин шестдесет и едно точка четиристо-
тин двадесет и три точка петстотин
петдесет и шест/ по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със За-
повед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълни-
телен директор на АГКК. Адрес на
поземления имот: гр. Вършец, площ на
имота: 499 кв.м. /четиристотин деветдесет
и девет кв.м./, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10
m), номер на предходен план: квартал 177,
парцел ІІІ. Акт за частна общинска собст-
веност № 662/10.10.2016 г.

Първоначална тръжна продажна цена на
имота – 13 470 лв. без ДДС, съгласно па-

зарната оценка изготвена за имота.
Цена на тръжната документация 100 лв.
Депозит за участие в търга: 30 % от пър-

воначалната тръжна цена на имота.
Стъпка за наддаване: 5 % върху първона-

чалната тръжна цена на имота.
Задължава кмета на община Вършец да

организира и проведе търга по реда на
Глава втора “Търгове” от „Наредбата за ус-
ловията и реда за провеждане на търгове и
конкурси на община Вършец“ и да сключи
договор за продажба на недвижимия имот,
след заплащане на сумата за закупуване от
спечелилия търга участник.

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

РЕШЕНИЕ № 655
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал.
1 от Закона за устройство на територията
/ЗУТ/, разрешава:

1. Изработване на подробен устройствен
план - план за застрояване, за промяна
предназначението на поземлен имот №
047001 по КВС на землището на с. Стоя-
ново, община Вършец от земеделска земя
в неземеделска, с отреждане „за паркинг,
автосервиз, автомивка, офиси и магазин“.

2. Изработване на ПУП – парцеларен
план за трасе на водопровод и трасе на
електрозахранване за захранване с ел. енер-
гия и питейна вода на поземлен имот №
047001 по КВС на землището на с. Стоя-
ново, община Вършец.

Съгласно чл.124а, ал.5 на ЗУТ изработва-
нето на подробния устройствен план – план
за застрояване и парцеларния план да се из-
върши за сметка на заинтересованото лице
по чл. 131 от ЗУТ - Светлана Георгиева Ве-
линова, с адрес: гр. София, район „Красно
село“, ул. “Княгиня Клементина“ № 18, ет.
6, ап.22, собственик на недвижимия имот.

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

РЕШЕНИЕ № 656
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1
от Закона за общинската собственост
/ЗОС/, във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 1 и чл. 33
от „Наредбата за реда на придобиване, уп-
равление и разпореждане с общинска
собственост /НРПУРОС/ на община Вър-
шец“ и чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от „Наред-
бата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси /НУРПТК/ на община
Вършец“, взема решение за провеждане на
публичен търг с тайно наддаване за про-
дажба на около 241 куб.м., едра и средна
строителна дървесина на склад собстве-
ност на община Вършец, както следва:

1. Дървесина от вида „Бял бор“ /трупи за
бичене/:

1.1 С дебелина над 30 см. – 80 лв., без
ДДС за 1 куб.м.

1.2 С дебелина от 18 см. до 29 см. – 70
лв., без ДДС за 1 куб.м.

1.3 С дебелина от 15 см. до 17 см. – 50
лв., без ДДС за 1 куб.м.

1.4 Обли греди – 28 лв., без ДДС за 1
куб.м.

2. Дървесина от вида „Черен бор“ /трупи
за бичене/:

2.1 С дебелина над 30 см. – 70 лв., без
ДДС за 1 куб.м.

2.2 С дебелина от 18 см. до 29 см. – 60
лв., без ДДС за 1 куб.м.

2.3 С дебелина от 15 см. до 17 см. – 40
лв., без ДДС за 1 куб.м.

2.4 Обли греди – 28 лв., без ДДС за 1
куб.м.
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3. Участниците в търга могат да участват
само за закупуване на цялото количество от
около 250 куб.м., дървесина.

4. Цена на тръжната документация - 50
лв.

5. Депозит за участие в търга - 1 500 лв.
6. Стъпка за наддаване 5 % върху първо-

началната продажна цена на дървесината за
1 куб.м. без ДДС.

7. При добив на повече от прогнозното ко-
личество дървесина от около 250 куб.м., от
цитираните в т. 1 и т. 2 от настоящото ре-
шение дървесни видове и по видове раз-
мери, същата да се продава на цените
предложени от участника спечелил пуб-
личният търг с тайно наддаване.

8. Задължава кмета на община Вършец да
организира и проведе търга по реда на
Глава втора “Търгове” от „Наредбата за ус-
ловията и реда за провеждане на търгове и
конкурси на община Вършец“ и да сключи
договор за продажба на дървесината на
склад след заплащане на сумата за закупу-
ване от спечелилия търга участник.

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

РЕШЕНИЕ № 657
1. Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка
с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците
на Ефка Александрова Михайлова, след-
ните имоти:

1.1. Ливада с идентификатор 051091,
ЕКАТТЕ 68179, с площ от 1.810 дка.,
находяща се в местността „ХУН-
ЧОВИЦА“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище Спан-
чевци, съгласно скица – проект №
Ф02174/04.06.2018 г..;

1.2.Ливада с идентификатор 051092,
ЕКАТТЕ 68179, с площ от 1.294 дка.,
находяща се в местността „ХУН-
ЧОВИЦА“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище Спан-
чевци, съгласно скица – проект №
Ф02176/04.06.2018 г.

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

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение
второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се
връчи по реда на Административно проце-
суалния кодекс /АПК/ на заявителя и слу-
жебно на Общинска служба по
„Земеделие“ гр. Берковица.

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

РЕШЕНИЕ № 658
1. Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка
с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците
на Марин Обретенов Йордакиев, след-
ните имоти:

1.1. Ливада с идентификатор 178021,
ЕКАТТЕ 23073, с площ от 5.589 дка.,
находящо се в местността „СТОЯ-
НОВ РЪД“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище Драганица,
съгласно скица – проект №
Ф01204/05.06.2018 г..;

1.2.Пасище, мера с идентификатор
127016, ЕКАТТЕ 23073, с площ от
10.921 дка., находящо се в мест-
ността „ШИЛЕГОВИЦА“ – земи

от Общинския поземлен фонд, зем-
лище Драганица, съгласно скица –
проект № Ф01205/05.06.2018 г..;

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

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение
второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се
връчи по реда на Административно проце-
суалния кодекс /АПК/ на заявителя и слу-
жебно на Общинска служба по
„Земеделие“ гр. Берковица.

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

РЕШЕНИЕ № 659
1. Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка
с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците
на Костадин Митев Георгиев, следния
имот:

1.1. Ливада с идентификатор 217101,
ЕКАТТЕ 80683, с площ от 4.096 дка.,
находяща се в местността „ДЪБРА-
ВАТА“ – земи от Общинския позем-
лен фонд, землище Черкаски,
съгласно скица – проект №
Ф00657/25.06.2018 г..

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

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение
второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се
връчи по реда на Административно проце-
суалния кодекс /АПК/ на заявителя и слу-
жебно на Общинска служба по
„Земеделие“ гр. Берковица.

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

РЕШЕНИЕ № 660
1. Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка
с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците
на Методи Томов Методиев, следните
имоти:

1.Поземлен имот № 054161, ЕКАТТЕ
68179 – използвана ливада с площ 1.296
дка, находяща се в местността “Мит-
рова ливада“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище с. Спанчевци,
съгласно скица – проект №
Ф02190/05.09.2018 г.;

2.Поземлен имот № 054192, ЕКАТТЕ
68179 – използвана ливада с площ 1.495
дка, находяща се в местността “Мит-
рова Ливада“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище с. Спанчевци,
съгласно скица – проект №
Ф02191/05.09.2018 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. 45 ж, ал. 2, изречение
второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се
връчи по реда на Административно-проце-
суалния кодекс /АПК/ на заявителя и слу-
жебно на Общинска служба по
„Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.
Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В.
Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О.
Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Най-

денов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков;
“против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 661
1. Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка
с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследниците
на Стоян Видолов Горанов, следния имот:

1.1. Лозе с идентификатор 053020,
ЕКАТТЕ 69537, с площ от 0.900 дка.,
находящо се в местността
„СВИДНЯ“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище Стояново,
съгласно скица – проект №
Ф00567/13.06.2018 г.

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

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение
второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се
връчи по реда на Административно проце-
суалния кодекс /АПК/ на заявителя и слу-
жебно на Общинска служба по
„Земеделие“ гр. Берковица.

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

Промяна в кворума. Излиза Иван Ан-
дров.

Общо 12 общински съветници.

РЕШЕНИЕ № 662
Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното само-
управление и местната администрация
(ЗМСМА) и чл. 37в, ал. 16 от Закона за
собствеността и ползване на земеделските
земи (ЗСПЗЗ), реши:

1. Предоставя за ползване за стопанската
2018/2019 г. полски пътища, собственост на
община Вършец, включени в Заповед №
238/25.09.2018 г. на Директора на Областна
дирекция

„Земеделие“, гр. Монтана за землището
на с. Горно Озирово, с която е одобрено
споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ
за това землище и са определени за пол-
зване полските пътища, собственост на об-
щина Вършец, попадащи в масивите за
ползване на съответния ползвател по реда
на чл. 37в, ал. 16 от Закона за собстве-
ността и ползване на земеделските земи
(ЗСПЗЗ).

За ползването на пътища ползвателите да
заплатят на община Вършец средното го-
дишно рентно плащане за землището на с.
Горно Озирово.

2. Предоставя за ползване за стопанската
2018/2019 г. полски пътища, собственост на
община Вършец, включени в Заповед №
245/25.09.2018 г. на Директора на Областна
дирекция „Земеделие“, гр. Монтана за зем-
лището на с. Черкаски, с което е одобрено
споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ
за това землище и са определени за пол-
зване полските пътища, собственост на об-
щина Вършец, попадащи в масивите за
ползване на съответния ползвател по реда
на чл. 37в, ал. 16 от Закона за собстве-
ността и ползване на земеделските земи
(ЗСПЗЗ).

За ползването на полските пътища пол-
звателите да заплатят на община Вършец
средното годишно рентно плащане за зем-
лището на с. Черкаски.

3. Решението да се изпрати на Директора
на Областна дирекция „Земеделие“, гр.
Монтана за сведение.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.
Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В.
Маринов, В. Замфиров, О. Яничкова, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Ко-

цина, Г. Иванов и С. Сълков; “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

Промяна в кворума. Влиза Иван Ан-
дров.

Общо 13 общински съветници.

РЕШЕНИЕ № 663
На основание чл 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и

чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
и Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ №
12/07/2/0/00394/18.09.2017 г., финансиран
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създава-
нето, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраст-
руктура“, мярка 7 „Основни услуги и обно-
вяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони
2014-2020 г., съфинансирана от Европей-
ския съюз чрез Европейски земеделски
фонд за развитие на селските райони,
сключен между Народно читалище
„Христо Ботев -1900“, гр. Вършец и Дър-
жавен фонд „Земеделие“, със седалище и
адрес на управление гр. София, бул. ”Цар
Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ
121100421, идентификационен номер по
ДДС № BG121100421, представляван от
Живко Живков

Общински съвет – Вършец:
1. Упълномощава кмета на община Вър-

шец да подпише Запис на заповед, без про-
тест и без разноски, платима на
предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в
размер 164 114,16 лв. (сто шестдесет и че-
тири хиляди сто и четиринадасет лева и
16 стотинки) за обезпечаване на 100 % от
заявения размер на авансово плащане
по договор за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ №
12/07/2/0/00394/18.09.2017 г., от подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобря-
ването или разширяването на всички ви-
дове малка по мащаби инфраструктура“,
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ за Проект „Ре-
монт на съществуваща сграда на НЧ
„Христо Ботев – 1900“, гр. Вършец,
сключен между Народно читалище
„Христо Ботев -1900“, гр. Вършец и ДФ
„Земеделие”.

2. Възлага на кмета на община Вършец,
чрез председателя на Народно читалище
„Христо Ботев -1900“, гр. Вършец да под-
готви необходимите документи за получа-
ване на авансовото плащане по договор №
12/07/2/0/00394/18.09.2017г. и да ги пред-
стави пред ДФ „Земеделие”.

Настоящото решение е прието на заседа-
ние на Oбщински съвет - Вършец , прове-
дено на 15.11.2018 г., Протокол № 49 , т 8 от
дневния ред по докладна № 349 /
14.11.2018 г. при кворум от 13 общински
съветници и след проведено съгласно чл.
27, ал. 5 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация, по-
именно гласуване - с 13 гласа „за”, 0
„против” и „въздържали се” ,0 и е подпеча-
тано с официалния печат на общински
съвет Вършец.

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

Промяна в кворума. Илиза Васил Зам-
фиров.

Общо 12 общински съветници.

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на общински съвет – Вър-
шец закри заседанието в 14:10 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на

Общински съвет – Вършец



áðîé 2, ôåâðóàðè 2019 ã. Îáùèíñêè ñúâåò ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ5
П Р О Т О К О Л № 50

Днес, 19.12.2018 г (сряда) от 13:00 ч., на ос-
нование чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1
от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Вършец, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската адми-
нистрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе
заседание на Общински съвет - Вършец, в засе-
дателната зала на Общинска администрация
Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва об-
щински съветници.

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

На заседанието присъстваха още: инж.Иван
Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов
- зам.- кмет на община Вършец, инж. агр. Д. То-
дорова – секретар на община Вършец, К. Та-
чева-директор дирекция „ОА“, А.
Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Георгиева –
гл. експерт „Информационно обслужване“ и
граждани.

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

Председателят на общински съвет Вършец
инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57,
ал. 1, ал.2 т.2 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с общин-
ската администрация за мандата 2015 – 2019 г.
предложи, следните допълнения в дневния ред:

1. Включване на Докладна записка вх. №
373/17.12.2018 г. като точка 9 от дневния ред на
заседанието.

Общият брой точки в дневният ред стават
10.

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

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

ладна записка вх. № 368/11.12.2018 г. относно
актуализация на бюджет 2018 г.

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

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 367/11.12.2018 г. относно
приемане на план-сметки, включващи необхо-
димите разходи за дейностите по третиране на
битови отпадъци и почистване на площи за об-
ществено ползване на територията на община
Вършец за 2019 г.

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

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 362/10.12.2018 г. относно
вземане на решение от Общински съвет – Вър-
шец за приемане на инвестициите в активи,
публична общинска собственост, направени от
„ВиК“ ООД, гр. Монтана през 2018 г. в община
Вършец, като част от одобрената инвестици-
онна програма, във връзка с изпълнение на ан-
гажимент за минималното ниво на
инвестициите.

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

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 364/10.12.2018 г. относно
предложение за вземане на решение от Общин-
ски съвет – Вършец за прилагане на действащия
регулационен план към кадастралния план на
с.Черкаски по отношение на УПИ IV, УПИ XII
и УПИ XIII в кв. 33.

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

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 363/10.12.201 г. относно ак-
туализиране на „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общин-
ска собственост на 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. № 369/11.12.2018 г. относно
предложение за вземане на решение от Общин-
ски съвет – Вършец по реда на чл. 36, ал. 1, т. 1
от Закона за общинската собственост и чл. 44,
ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от „Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с об-
щинска собственост на община Вършец“, за
прекратяване на съсобственост на УПИ IХ в кв.
27 от ПУП на гр. Вършец, включващо позем-

лени имоти с идентификатори 12961.422.766 и
12961.422.767 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г.

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

7. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 365/10.12.2018 г. относно
разглеждане и приемане на Програма за разви-
тие на читалищната дейност в Община Вършец
за 2019 год.

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

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 371/13.12.2018 г. относно
вземане на решение по молба за отпускане на
финансова помощ с Вх.№ 346/12.11.2018 г.

Докладва: Иван Андров – председател на
ПК по АОНУОРСГПБ

9. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 373/17.12.2018 г. относно
предложение за вземане на решение от Общин-
ски съвет – Вършец за безвъзмездно предоста-
вяне за временно ползване на поземлен имот №
011004, находящ се в землището на с. Долно
Озирово, община Вършец /земи по чл. 19 от
ЗСПЗЗ на Областен управител на област с ад-
министративен център – Монтана/.

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

10. Изказвания, питания, становища и пред-
ложения на гражданите.

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

Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ № 664
На основание чл. 124, ал. 2 от Закона за пуб-

личните финанси и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната адми-
нистрация, Общински съвет – Вършец променя
бюджета на община Вършец за 2018 г., както
следва:

1. Увеличава приходната част на бюджета в
местни дейности с 2 723 лв. по § 27-08 „Такси за
ползване на общежития и други по образова-
нието“ .

2. Увеличава разходната част на бюджета с 2
723 лв., в дейност 1 337 „Център за подкрепа за
личностно развитие“- дофинансиране.

3. Увеличава бюджета на дейност 1 337 „Цен-
тър за подкрепа за личностно развитие“- с 6 000
лв. - дофинансиране.

4. Намалява бюджета на дейност 2 619 „Други
дейности по БКС“, местни дейности със сумата
от 6 000 лв.

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

РЕШЕНИЕ № 665
І. 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 2019 г. , общата стойност на която възлиза
на 931 000 лв. и включва необходимите раз-
ходи за:

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на
битовите отпадъци – контейнери, кофи и др. в
размер на 20 000 лв.;

2. Събиране на битови отпадъци и транспор-
тиране до депото за обезвреждането им - 167
000 лв.

3. Проучване, проектиране, изграждане, под-
ържане, експлоатация, закриване и мониторинг
на депото за обезвреждане на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от
ЗУО – 259 600 лв;

4. Почистване на уличните платна, площа-
дите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за общест-
вено ползване – 484 400 лв.

ІІ. Утвърждава размера на дофинансиране
на разходите по дейностите за сметосъби-
ране, сметоизвозване и поддържане чисто-
тата на обществени места за 2019 г. с 361 000
лв.

ІІІ. Запазва размера на Такса битови отпа-
дъци по видове услуги и населени места за
2019 г. в размерите на 2018 г.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Мари-

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

РЕШЕНИЕ № 666
Общински съвет – Вършец на основание чл.

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

в активи, публична общинска собственост на-
правени, от „ВиК“ ООД, гр. Монтана през 2018
г., в община Вършец, като част от одобрената
инвестиционна програма, във връзка с изпъл-
нение на ангажимент за минималното ниво на
инвестициите, съгласно приложение към нас-
тоящото решение, включващо 3 /три/ обекта на
обща стойност 78 422.51 лв., без ДДС лв. /се-
демдесет и осем хиляди четиристотин двадесет
и два лева и петдесет и една ст. без ДДС/, а с
ДДС 94 107,01 лв. /деветдесет и четири хиляди
сто и седем лева и една ст. с ДДС/.

2. Предава управлението на приетите активи
по т. 1 от настоящото решение в Асоциацията
по „ВиК“ на обособената територия, обслуж-
вана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД,
гр. Монтана и предава същите за стопанисване,
поддържане и експлоатация на действащия
„ВиК“ оператор, чрез допълване и/или актуа-
лизиране на приложение № 1 от договора за из-
пълнение на дейностите по чл.198о, ал.1 от
Закона за водите.

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

РЕШЕНИЕ № 667
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, дава съгласие за
прилагане на регулационния план спрямо ка-
дастралния план на с. Черкаски по отношение
на поземлен имот 501.145 и разделянето му в
съответствие с регулационните граници и
собственост на УПИ IV, УПИ XII и УПИ XIII в
кв. 33 по плана на с.Черкаски, община Вършец,
с цел обособяване на самостоятелен поземлен
имот, съответстващ на УПИ ХІI, кв. 33 по плана
на с. Черкаски, собственост на община Вършец.

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

РЕШЕНИЕ № 668
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното само-
управление и местната администрация
/ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общин-
ската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2018 г., в частта раздел III. Опи-
сание на недвижимите имотите, които общи-
ната има намерение да предложи за
предоставяне под наем и за продажба през 2018
г. както следва:

1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти общинска
собственост през 2018 г., подточка 2.5.2 Имоти
за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във
връзка с чл. 37 от НРПУРОС на община Вър-
шец /поземлени имоти върху, които е учредено
право на строеж суперфиция по реда на ЗОС/ се
включва следния недвижим имот:

- Поземлен имот с идентификатор
12961.422.474 /дванадесет хиляди деветстотин
шестдесет и едно точка четиристотин двадесет
и две точка четиристотин седемдесет и четири/
по кадастралната карта и кадастралните регис-
три, одобрен със Заповед № РД-18-
74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на
АГКК, адрес на поземления имот: град Вършец,
ул. „Банкя“ № 14, площ на имота: 587 кв.м. /пет-
стотин осемдесет и седем кв.м./, трайно пред-
назначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м.), номер на предходен план: 251, кв.54,
парцел XVIII /Акт за частна общинска собстве-
ност № 408/16.03.2012 г./.

2. Промяната на „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2018 г.” влиза в сила от датата на
приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промя-
ната в „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2018 г.” да се обяви на таблото пред сградата
на Общинска администрация – Вършец и да се

отрази в публикуваната в сайта на община Вър-
шец „Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собственост за
2018 г.”.

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

РЕШЕНИЕ № 669
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 1 от
ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от НРПУРОС
на община Вършец, взема решение за прекра-
тяване на съсобственост, чрез делба на УПИ IХ
в кв. 27 от ПУП на гр. Вършец, включващо по-
землени имоти с идентификатори 12961.422.766
и 12961.422.767 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г., чрез образуване на два нови УПИ-та –
IX /девет/ с предназначение „за училище“ и
XXIV /двадесет и четири/ с предназначение „за
малкоетажно жилищно застрояване“, съгласно
влезлият в сила ПУП.

Упълномощава Кмета на община Вършец да
извърши всички правни и фактически действия
за прекратяване на съсобствеността, чрез под-
писване на договор за делба на УПИ IХ /девет/
в кв. 27 от ПУП на гр. Вършец по реда на чл.
36, ал. 1, т. 1 от ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2,
т. 1 от НРПУРОС на община Вършец.

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

РЕШЕНИЕ № 670
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от За-
кона за народните читалища, приема Програма
за развитие на читалищната дейност в Община
Вършец за 2019 г.

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

РЕШЕНИЕ № 671
Общински съвет – Вършец на основание

чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от
собствения си Бюджет 2018, § 10-98 еднократна
финансова помощ в размер от 200 (двеста) лева
на Камен Светлов Каменов.

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

РЕШЕНИЕ № 672
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т .8 от ЗМСМА, чл. 39, ал .4 от Закона
за общинската собственост и чл. 55, т. 3 от „На-
редбата за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост на об-
щина Вършец“, учредява безвъзмездно право на
ползване в полза на Областен управител на об-
ласт с административен център – Монтана,
ЕИК 000320534, със седалище и адрес на уп-
равление гр. Монтана, пл. “Жеравица“ № 1, на
поземлен имот № 011004, находящ се в земли-
щето на с. Долно Озирово, община Вършец.
Имотът е земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, стопанисван
от общината и е в непосредствена близост до
коритото на р. Ботуня. Предоставя се за депо-
ниране и подравняване на поземлен имот №
011004 на материалите от почистването на река
„Ботуня“ в извънурбанизирана територия в
участък от 150 м., над с. Стояново, местността
„Варниците“, община Вършец, област Монтана
представляващи наносни отложения, дървесна
и храстовидна растителност.

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

Поради изчерпване на дневния ред, пред-
седателят на общински съвет – Вършец
закри заседанието в 14:00 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец



От как свят светува, баба аку-
шерка бабува! Нейният път не
е лек, на поста си тя бди в студ
и пек!

Няма по-възвишено и пре-
красно чувство от това, първа
да усетиш дъха, първата глътка
въздух, да чуеш плача и по-
емеш в ръцете си малкото телце
на рожбата. Да имаш тази въз-
можност, да го предадеш в пре-
гръдката и скута на
треперещата и изнемощяла
майка.Това е професията на
акушерката!

Тя, акушерката - недоспала, с
подпухнали от умора очи,
бдяща денонощно над родил-
ките, заслужава почит и уваже-
ние.

Нашите майки и баби в мина-
лото са раждали на нивата, на
полето, под трънките на някой
глог, в купата сено, във вол-
ската кола, в къщи до топлото
огнище. След завършване на
раждането, бабата пълни стом-

ната с вода и с китка босилек я
носи в черквата, за да я освети
свещеникът и да благослови ба-
бата. Осветената вода се връща
в дома на родилката за миенето
на лицето и къпането на рож-
бата до 40 дни – за пречист-
ване.

А за благодарност и угоща-
ване, в дома на баба- акушерка
се носи баница, погача, печена
кокошка и бъклица с вино. Же-
ните й подаряват блуза, кърпа,

чорапи и плат. Ръката на аку-
шерката се целува.

На този ден жената връзва
конец със сребърна монета на
изроденото бебе. Самото раж-
дане се пазело в тайна и никой,
освен свекървата и бабата, не
трябвало да разбират за него
докато не го кръстили.

От 1954 г. 21 януари е обявен
за ден на родилната помощ.
Навсякъде в нашата страна се
празнува на този ден Бабин
ден.

Празнуваме и ние от пенсио-
нерски клуб „Чинарите“ с пред-
седател Савка Серафимова, в
ресторанта на хотел „Съни гар-
дън“.

Гости на тържеството са група
пенсионери от с. Замфирово.
Денят минава с приветствия, с
много песни, хумор, танци, ве-
сели сценки и поздравления.

В тържествената част на праз-
ника Соня Живкова изнесе
много съдържателно слово за

историческото значение на Ба-
бинден. В чест на празника
бяха написани и прочетени ав-
торски стихотворения: „Аку-
шерката“ от Катерина Маркова
и „Бабинден – празник за
живот новороден“ от Калина
Алексиева.

Поздравена бе акушерката –
член на нашия клуб Лазарина
Божинова, изродила стотици
деца. В знак на благодарност за
труда й бяха подарени букети
цветя и много красива ваза, а тя
почерпи с десерти всички при-
състващи на тържеството. Сред
нас бе и най-възрастната баба
Пенка Евтимова, която бе позд-
равена и удостоена с голямо
уважение и обич.

А букетът от цветя, който й бе
подарен, предизвика много
емоции. Получихме поздрави-
телен адрес от кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров.

Много голям интерес, въоду-
шевление и смях предизвикаха

хумористичните сценки в из-
пълнение на Лили Иванова и
Райна Симова и „Баба Дора“ –
с артисти Вася Андреев, Ка-
лина Алексиева и Линка Ива-
нова.

Размениха се много подаръци,
имаше изненади, поздравления
към управителя и персонала на
ресторанта и оркестър „Вър-
шец“. От сърце благодарим на
организаторите на това тър-
жество, които ни направиха съ-
причастни на този вълнуващ
празник: Савка Серафимова,
Соня Живкова, Линка Иванова
и Ира Дачева.

Ева ДИМОВА

ПРАЗНИК ЗА ЖИВОТ НОВОРОДЕН В ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЧИНАРИТЕ“

От незапомнени времена този
колоритен, самобитен и красив
празник е влязъл в бита на на-
рода ни. В никоя друга страна
не се отбелязват такъв ден, по-
роден от любовта към лозовите
насаждения и виното. С него в
началото на февруари се от-
крива стопанската година в ло-
зята с първата работа в тях –
резитбата.

Празникът Трифон Зарезан се
отбелязва във Вършец от дълги
години без прекъсване, винаги
е очакван с нетърпение и е оби-
чан от млади и стари.

И тази година на 14 февруари,
Денят на лозаря и винаря
оживи с песни, танци и весeлие
площада пред сградата на Об-
щината.

Кметът на община Вършец
инж. Иван Лазаров, който е
един от най-добрите винопро-
изводители в региона, енорий-
ският свешеник на Вършец
свещеноиконом Петко Бал-
джиев и царят на виното Янчо
Иванов заразяха символично
лозата, посадената пред сгра-
дата на Общината специално за
ритуала.

"На днешния ден – деня на ло-
заря и винаря, православната
ни църква почита паметта на
Св. Великомъченик Трифон,
или както ние го наричаме –
Трифон Зарезан. Днес ние ри-
туално зарязваме лозата и я по-
ливаме с вино, за да е богата и

качествена реколтата. Аз
знам,че много семейства в на-
шата община произвеждат до-
машни вина и се гордеят с тях.
На всички присъстващи поже-
лавам здраве, много грозде в
лозята, хубаво вино в бъчвите и
добро настроение. Успешна го-
дина и берекет на всички земе-
делски производители! Да са
живи и здрави именниците!",
каза кметът – домакин на праз-
ника.

"Младите хора да не се стра-
хуват от труда и да поемат по
нашия път. Да се умножат ло-
зята, да се произвежда до-
машно вино и ракия, защото
българинът така е свикнал от
край време– с домашно винце и
ракийка да подслажда и мъ-
ките, и радостите в живота
си»", призова 77-годишният
цар на виното дядо Янчо, дъл-
гогодишен лозар и производи-
тел на домашно вино.

В традиционния конкурс
„Най-добър производител на
домашно вино” тази година
бяха представени рекорден
брой проби – общо 43, като
претендентите при червените
вина бяха 27, а при белите - 16.
След дегустация на място и по-
пълване на оценъчни карти със
специални критерии, жури в
състав: инж. агр. Георги Авра-
мов - председател и членове -
инж. агр. Радослав Радков и
Михаил Лазаров , определи по-

бедителите.
Призьор при червените вина

стана Ивайло Костов от с.
Горна Бела речка, а негови под-
гласници – Димитър Иванов и
Иво Петров от Вършец. В кате-
горията за най-хубаво домашно
бяло вино първото място за-
воюва Димитър Иванов, второ
– Иван Димитров и трето – Ни-
колай Павлов и тримата от Вър-
шец. Победителите в двете
категории получиха парични
награди и грамоти от кмета на
община Вършец.

Празникът продължи с изпъл-
ненията на ученически духов
оркестър „Дефилир“ с ръково-
дител Николай Пеев, на моми-
четата и момчетата от танцов
състав „Северняче“ при СУ
„Иван Вазов” с хореограф Не-
вена Стоянова, на певческа
група „Детелина” към Клуб на
пенсионера „Козница” гр. Вър-
шец с ръководител Венка Ме-
тодиева.

От бурето на централния пло-
щад се леешe руйно вино-
собствено производство, пред-
оставено безплатно от кмета на
общината инж.Иван Лазаров, а
веселието и доброто настрое-
ние се допълваха от ароматно
ухаещата скара, от приятел-
ските 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

В продължение на вече осем
години групата приятели и
единомишленици от Вършец:
Димитър Митов, Любен Цвет-
ков, Румен Иванов и Божидар
Кръстев се грижат и поддър-
жат сътвореното от техните
сръчни ръце в местността
„Райски кът“ над „Иванчова
поляна“.

Мястото е наистина едно
красиво кътче от Рая, превър-
нало се вече в емблематичен
туристически обект за Вър-
шец, наред с прословутата
„Иванчова поляна“.

Празното някога място с кра-
сив водопад, наречен от гру-
пата Райския водопад днес е
облагородено до неузнавае-
мост – има дървени пейки,
маси, заслони, беседки, две
барбекюта, детска люлка, тоа-
летна, указателни табели.
Всичко е създадено с добро-
волния труд и ентусиазма на
мъжете от групата.

Дори и сега, през зимата, ен-
тусиазмът на местните патри-
оти и природолюбители не
секва, те непрекъснато нещо
ремонтират, освежават, боя-
дисват, изработват нови съо-

ръжения.
С помощта на специален

уред Митко и Любчо вече са
измерили и надморската висо-
чина на местността, устано-
вили са, че тя е 520 м,
предстои да бъде направена и
монтирана табела с данните.

През последните няколко го-
дини, поради амортизиране и
унищожаване на част от дър-
вените съоръжения, се налага
момчетата да подменят част от
тях с нови, направени от по -
качествен дървен материал.

В края на миналата 2018 г. за-
почват изграждането на нов
панорамен мост над река Ор-
лощица. В началото на тази
година започват реставрация
на всички указателни табели –
подмяна на счупени части,
боядисване, направа на дър-
вени покриви.

Мъжете от групата, с по-
мощта на Община Вършец, се
надяват, че всички обекти ще
бъдат готови за новия турис-
тически сезон, за да посрещ-
нат любителите на природата.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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