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На 12 март 2014 г. „Електростарт“
АД стана една от 350-те български
и международни компании, и дър-
жавни институции, които взеха
участие в националната инициатива
на Джуниър Ачийвмънт Бълга-
рия„Мениджър за един ден“, като
общо 12 директори и мениджъри в
екипа на „Електростарт“ АД приеха
да бъдат ментори на 12 ученици от
СОУ „Иван Вазов“, град Вършец, на
възраст между 14 и 18 години, част
от тях участници в Школата по ико-
номика и туризъм към Общинския
детски комплекс град Вършец с ръ-
ководител г-жа Ели Николова.

От страна на учениците координа-
тори на проекта бяха Олга Яничкова
– преподавател в СОУ „Иван Вазов”
и Цветелина Въглярска – директор
на ОДК- Вършец.

Инициативата „Мениджър за един

ден“ се провежда ежегодно от 2002
г. в национален мащаб и с всяка из-
минала година все повече компании
и държавни институции приемат в
екипите си амбициозни младежи, на

които им предстои да напуснат учи-
лище и да направят своя житейски
избор за бъдещото си професио-
нално развитие.

продължава на 2 стр. >>>

„ЕЛЕКТРОСТАРТ“ АД ПРИЕ МЛАДИ
МЕНИДЖЪРИ ЗА „ЕДИН ДЕН“

Всеки народ има своя история -
летопис на победите и пораже-
нията, години на възход или на
робство, мигове на безметежна ра-
дост, оставили своя отпечатък
върху по-нататъшната му съдба за-
винаги. И свой единствен и непов-
торим Национален празник –
мерило за историческата памет и
будната съвест на нацията.

Такъв за нас, българите е 3 март –
дата, която слага началото на Тре-
тата българска държава. На този
ден през 1878 г. е подписан Сансте-
фанският мирен договор между
Русия и Османската империя, с
което се слага край на Руско-тур-
ската война от 1877-1878 г.

С тържествен ритуал по издигане
на националното знаме на Репуб-
лика България пред сградата на Об-
щинската администрация,
започнаха тържествата във Вършец
по повод 136-та годишнина от Ос-
вобождението на България от тур-
ско робство и честването на 3-ти
март – Националния празник на

страната ни.
На церемонията присъстваха зам.-

кметът на община Вършец Петър
Стефанов и секретарят на общината
инж. Даниела Тодорова.

В празничната програма взеха
участие мажоретен състав при СОУ
„Иван Вазов” гр. Вършец с хореог-
раф Невена Стоянова, ученически
духов оркестър „Дефилир” с дири-
гент Димитър Пеев и деца от теат-
ралното студио при Общински
детски комплекс Вършец с худо-
жествен ръководител Цветелина
Василева, които представиха лите-
ратурната композиция „За Бълга-
рия”.

Зам.-кметът на общината Петър
Стефанов връчи наградите на побе-
дителите в общинския конкурс за
детско творчество „Мартеницата –
символ на здраве и късмет”, орга-
низиран от Община Вършец и Об-
щински детски комплекс – Вършец.

По традиция празникът завърши с
кръшно българско хоро.

Евелина ГЕОРГИЕВА

3 МАРТ – НАЦИОНАЛЕН
ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ

Жители на село Черкаски се включиха и в тържественото честване на
136-ата годишнина от Освобождението на България и смъртта на Княз
Владимир Черкаски, на когото е кръстено селото.

Пред паметника на Княз Владимир Черкаски с признателност и почит
бяха поднесени венци от името на Кметството, читалището и пенсионер-
ския клуб в с. Черкаски."

3 МАРТ В С. ЧЕРКАСКИ

В „Интер Експо Център" в София
се състоя 31-то издание на Между-
народната туристическа борса „Ва-
канция и СПА Експо 2014".

Тази изложението се проведе под
патронажа на Министерството на
икономиката и енергетиката, в сът-
рудничество с БАТА, БХРА,
АБТТА, Софийски туристически
район и Столична община.

Изложението беше открито от
зам.министър-председателя по ико-
номическото развитие г-жа Даниела
Бобева.

Приветствие към изложителите
отправи и г-н Бранимир Ботев -
зам.-министър на Министерството
на икономиката и енергетиката.

В тазгодишното издание на изло-
жението се представиха над 250
компании от България и още 22
страни.

За пореден път Община Вършец
участва на самостоятелен щанд с
нова визия. На щанда бяха предста-
вени новите брошури и картички за
културните и исторически забеле-
жителности, хотели, къщи за гости
и заведения на територията на об-

щината. Бе представена мултиме-
дийна презентация „Вършец – град
на здравето” и рекламен филм от
Международния фолклорен фести-
вал „Пъстра огърлица – Вършец
2013”. Участвахме и в съпътства-
щата програма на събитието, като
ученици от СОУ „Иван Вазов“,
гр.Вършец с ръководител Невена
Стоянова представиха на гостите
„Античен ритуал по отключване на

свещените минерални извори“.
Беше проявен интерес към въз-

можностите за туризъм във Вършец
и региона, както от страна на туро-
ператорите и туристическите аген-
ции, така и от страна на общини.

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

Даниела ЛИЛОВА
Георги НИКОЛОВ

ЗАВЪРШИ МЕЖДУНАРОДНАТА ТУРИСТИЧЕСКА
БОРСА „ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 2014”

Село Долно Озирово отбеляза на-
ционалния празник Трети март,
като отдаде заслуженото уважение
към героите от Освободителната
война. Утрото на Трети март всяка
къща посрещна, окичена с нацио-
налното знаме – жест, който не-
усетно обедини жителите в
напрегнатия делник.

„Отдавна трябва да сме осъзнали,
че България наистина е над всичко
– тя е била, е и ще бъде. Ние сме
длъжни да пазим паметта на пред-
ците ни, но и да осигурим добро бъ-
деще за децата ни тук. Трети март
за моите съграждани е ден, в който
различията остават на заден план.”

Така кметът на селото Ангел Пет-
ров представи идеята си по този
начин да се отпразнува национал-
ния празник. Инициативата бе под-
крепена от кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров, осигу-
рил финансирането на идеята.

Трибагреникът бе окичен вечерта
преди празника на над 250 входни
врати, дори и там, където отдавна
никой не живее. Фактът, че знамето
на малка България никога не е па-
дало в плен, припомни на хората
поредния повод за гордост от това,
че сме българи, както и онова, което
си заслужава да бъде споменавано
и повтаряно – съвременната евро-

пейска държава има своя славна ис-
тория, която нито една епоха не
може да й отнеме.

Елена ПЕТРОВА

НАД 250 КЪЩИ В С. ДОЛНО ОЗИРОВО
ОКИЧЕНИ С БЪЛГАРСКИЯ ТРИБАГРЕНИК
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На информационна среща, органи-
зирана от Областния информацио-
нен център Монтана в
конферентната зала на СПА хотел
„Съни гардън” – гр. Вършец, дирек-
тори на училища, обслужващи звена
и детски градини от община Вършец
се запознаха с дейностите, които ще
се финансират по Оперативна про-
грама „Наука и образование за инте-
лигентен растеж" за програмния
период 2014 - 2020 г. Тя е с ресурс от
573 млн. евро, който се формира от
националния бюджет на Република
България, Европейския фонд за ре-
гионално развитие (ЕФРР) и Евро-

пейския социален фонд (ЕСФ). Три
са основните приоритети на програ-
мата - научни изследвания, образ-
ование и учене през целия живот, и
образователна среда за активно со-
циално приобщаване. Предвидени
са средства за всяка една степен от
образователната система - предучи-
лищно, основно, средно и висше об-
разование.

В сферата на предучилищното, ос-
новното и средното образование
усилията ще са насочени към овла-
дяване на ключови компетентности,
с акцент върху чуждите езици и ди-
гиталните умения, въвеждане на

иновативни методи и подходи на
преподаване, актуализиране на учеб-
ните програми и планове, затвър-
ждаване на извънкласните форми,
повишаване на качеството на профе-
сионалното образование чрез разра-
ботване на програми за стаж и
чиракуване съвместно с работодате-
лите, инвестиции в научна инфраст-
руктура, валидиране на придобити
знания и умения извън формалното
образование, реинтеграция на от-
падналите от училище деца.

Сред допустимите бенефициенти
са училища, детски градини, об-
щини, ресурсни центрове и др.

В рамките на презентацията беше
представен и приоритетът „Регио-
нална образователна инфраструк-
тура" по Оперативна програма
„Региони в растеж" 2014 - 2020 г.
Той ще разполага със 77 млн. евро за
проекти на общини за обновяване на
училища.

На информационната среща дирек-
торите на учебни заведения бяха за-
познати и с възможностите на
програма „Еразъм плюс” - програма
на Европейския съюз в областта на
образованието, обучението, мла-
дежта и спорта.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОИЦ - МОНТАНА ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАН-
СИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Стана традиция в пенсионерския
клуб „Козница” – гр. Вършец на 1-
ви март да отбелязваме три праз-
ника. И през тази година
изпълнихме залата на клуба, за да
отпразнуваме Националния празник
на България 3-ти март, деня на само-
дееца 1-ви март и Баба Марта. На

входа бяхме посрещани с поздрава
„Честита Баба Марта” и закичвани с
мартеница. Всички си пожелавахме
здраве, дълголетие, щастие в семей-
ството.

Тържеството бе открито от предсе-
дателя на клуба Цеца Антонова. С
голям интерес изслушахме беседата

за ролята и значението на Руско-
турската война от 1877-1878 г. , из-
несена от учителката по история
Олга Яничкова. Тази война е най-
важното политическо събитие в Ев-
ропа от 70-те години на 19 век, а за
България тя е решаваща и освободи-
телна. Отново оживяха събитията от
преди 136 години - пристигането на
руските войски на Дунава, завзема-
нето на Свищов, боевете при Плевен
и героичната защита на Шипка, бое-
вете при Стара Загора. Под коман-
дването на генералите Гурко,
Столетов, Тотлебен, Добромиров,
Радецки руските войски с участието
и на украинци, белоруси, румънци и
финландци показаха чудеса от храб-
рост за освобождението на страната
ни от петвековното турско влади-
чество. Гордост за нас са и подви-
зите на българските опълченци при
защитата на Шипка. Подписването
на Санстефанския договор на

03.03.1878 г.поставя ново начало в
развитието на България – тя отново
става самостоятелна държава.

Г-жа Захаринка Николова реци-
тира с много емоция одата на Иван
Вазов „Опълченците на Шипка”.

И тогава дойде Баба Марта – с
хурка и вретено, с торба, пълна с
мартеници. Подари ни голяма мар-
теница, с която окичихме клуба. Тя
ни разказа легендата за мартенич-
ката. Когато хан Кубрат тръгнал да
търси нови земи за народа си, той
водел със себе си и красивата си
сестра Хуба. Стигнали на брега на
Дунава и само мъжете преминали и
продължили нататък. Седмици
наред Хуба чакала вест от брат си и
накрая изпратила гълъб вестоносец
с бял конец на крака. Зарадвал се
Кубрат на вестта от сестра си, но на
белия конец капнала капка кръв и
той се оцветил наполовина в чер-
вено. Когато Хуба получила на 1-ви

март отговора, от радост закичила
конеца на гърдите си. От тогава на
тази дата българите окачваме марте-
ниците, които са символ на заражда-
щата се пролет и идването на
птиците и са само български обичай.
Бялото символизира дълголетието, а
червеното- здравето. Българите по
цял свят спазват този обичай и така
разпространяват традициите на
нашия народ.

Почерпихме се с чай и бонбони, а
след това наши самодейци изнесоха
програма. Възрожденски песни из-
пълни на кларинет музикантът Иван
Петров, пяха български и руски
песни Василка Герасимова, Заха-
ринка Николова, Нели Андреева,
Георги Маджарски.

Така с много емоции премина на-
шият троен празник, донесъл радост
на присъстващите членове на пен-
сионерски клуб „Козница”.

Василка ДАМЯНОВА

ПРАЗНИК В ПЕНСИОНЕРСКИЯ КЛУБ
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В „Електростарт“ АД всички

участници в събитието преживяха
един необикновен и незабравим ден,
най-вече заради заразителната амби-
ция и ентусиазъм на младите канди-
дат-мениджъри да видят и научат
възможно най-много за бизнеса от-
вътре, да се впуснат в един динами-
чен и пълен с предизвикателства
работен ден, да научат повече за спе-
цификата на работата в производст-
вена компания. Съвпадението на
числата в датата, мениджърите и
участниците привнесе допълни-
телно настроение в слънчевия мар-
тенски ден.

Работният ден започна в учебния
център на компанията, където из-
пълнителният директор на „Елек-
тростарт“ АД инж. Анатоли
Димитров даде старт на събитието и
в обръщението си към младите ме-
ниджъри ги призова да насочат
своето по-нататъшно образование в
областта на инженерните науки, с

надеждата, че именно това са бъде-
щите специалисти, които ще намерят
своята професионална реализация в
„Електростарт“ АД. Той подчерта, че
вратите на компанията винаги са
отворени за всички, които искат да
реализират своя потенциал като се
занимават с разработването на нови
електронни продукти и приложения
в областта на осветлението.

Ето и имената на всички млади ме-
ниджъри в „Електростарт“ АД за
един ден:

Калоян Георгиев - Изпълнителен
директор за един ден

Грета Георгиева - Търговски дирек-
тор за един ден

Георги Николов - Икономически
директор за един ден

Йосиф Горанов - Директор „Произ-
водство“ за един ден

Мирела Петрова - Директор „Чо-
вешки ресурси и администрация“ за
един ден

Ивайло Николов - Мениджър
„Планиране ресурсите на предпри-

ятието“ за един ден
Мария Георгиева - Мениджър „Ре-

монти“ за един ден
Петя Видолова - Мениджър „Елек-

троника“ за един ден
Габриела Николова - Мениджър

„Изпитвателна лаборатория” за един
ден

Надя Яначкова - Мениджър
„Склад готова продукция“ за един
ден

Даяна Тачева - Мениджър „Без-
опасни и здравословни условия на
труд” за един ден

Александра Алексиева - Мениджър
„Човешки ресурси” за един ден.

Милена АЛЕН

„ЕЛЕКТРОСТАРТ“ АД ПРИЕ МЛАДИ МЕНИДЖЪРИ ЗА „ЕДИН ДЕН“

По инициатива на Сдружение с нес-
топанска цел „Тодорини кукли 2003”,
тази година село Спанчевци осъмна
на 1 март с ръчно изработена марте-
ница на всяка порта.

На всички хора от селото приятната
изненада донесе много радост и про-
летно настроение, а най-възрастните
и самотни жители с умиление при-
ветстваха не само идеята, но и приеха
жеста като знак на внимание и уваже-
ние.

В продължение на няколко седмици
десетина жени от сдружението изра-
ботваха тези близо 200 мартеници -
символ на здраве и дълголетие, а баба
Диди Йорданова с много любов на-
прави голямата Баба Марта, която ук-
раси центъра на селото.

Като най-трогателен завършек на
пролетния празник беше тържеството
по посрещане на капризната и своен-
равна баба от най-малките жители на

Спанчевци. Децата от селото - участ-
ници в кръжока по краезнание при
Общински детски комплекс Вършец
бяха подготвили литературно-музи-
кална програма, която изнесоха на
01.03.2014 г. на площада пред събра-
лите се жители и гости. Радослава раз-
каза легендата за мартеничката, а за
финал децата пуснаха в небето гълъб-
чето на мира с вързана на крачето му
мартеничка. Баба Марта окичи всички
присъстващи деца с мартенички, като
им пожела да са винаги бели и чер-
вени, румени, засмени. Всички участ-
ници в празника получиха лакомства,
осигурени за пореден път от СНЦ
”Тодорини кукли 2003” и от кмета на
с.Спанчевци Емил Иванов.

Заредени с нови надежди и много
пролетно настроение, присъстващите
на празника се отправиха към домо-
вете си по-ведри по-добри.

Наташа СТАНИМИРОВА

В СЕЛО СПАНЧЕВЦИ
ПОСРЕЩНАХА БАБА МАРТА

Много настроение, веселие и танци съпроводиха и
тази година празника на жената – 8 март. Тържест-
вото бе организирано по инициатива на кметството
и читалището в с.Черкаски. Кметският наместник
на селото Валери Трендафилов поднесени цветя на
всички жени и своите искрени пожелания за
здраве, успех, благополучие и много любов.
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 41
Днес, 10.02.2014 г. (понеделник) от 14:00 ч., на

основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56,
ал.1 от Правилника за организация и дейността
на Общински съвет – Вършец, неговите комисии
и взаимодействието му с Общинската админист-
рация, за мандата 2011-2015 г. се проведе заседа-
ние на Общински съвет-Вършец, в заседателната
зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 11 положили клетва об-
щински съветници. Отсъстват инж. Иво Цакан-
ски и д-р Боян Бонев.

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

На заседанието присъстваха още: инж. И. Ла-
заров - кмет на община Вършец, П. Стефанов –
зам.-кмет на община Вършец, инж. Д. Тодорова –
секретар на община Вършец, А.Тошев-директор
Дирекция „СА“, К. Тачева-директор Дирекция
„ОА“, Е. Георгиева-гл. експерт „Информационно
обслужване“ и граждани.

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

Във връзка с постъпила допълнителна докладна
записка с Вх.№ 55 инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец на 07.02.2014 година, председа-
телят на Общински съвет - Вършец –инж. Ана-
толи Димитров, на основание чл.57 ал.1 и ал. 2
т.2 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Вършец, неговите комисии
и взаимодействието му с Общинската админист-
рация за мандата 2011 – 2015 г., предложи до-
пълнение в дневния ред:

1. Вземане на Решение за включване в дневния
ред като т.2 постъпила докладна записка с Вх.№
55/07.02.2014 г. от инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец.

2. Всички точки от дневния ред с номер от 2 до
12 стават с номера от 3 до 13.

3. Дневният ред става от 13 точки.
Гласували: “за” – 11–“против” – няма; “въз-

държали се” – няма

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Разглеждане на отчет по чл. 8, ал. 4 от Наред-

бата за командировките в страната на кмета на
община Вършец за използваните средства от бю-
джета на община Вършец за командировки през
2013 г., съгласно Докладна записка
№44/31.01.2014 г.

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

2. Определяне на пасища и мери на територията
на община Вършец за индивидуално и общо пол-
зване през 2014 г., приемане на годишен план за
паша за 2014 г., определяне на задълженията на
общината и на ползвателите за поддържане на
мерите и пасищата, и условия за ползване на ме-
рите и пасищата – собственост на община Вър-
шец.

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

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №37/28.01.2014 г.; №38/28.01.2014
г. и №39/28.01.2014 г. за предоставяне на имоти
по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка
с & 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

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

4. Разглеждане на отчет за изпълнението на бю-
джета на община Вършец за 2013 година, съг-
ласно Докладна записка №34/24.01.2014 г.

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

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№16/17.01.2014 г. за изменение
и допълнение на Наредбата за определянето и ад-
министрирането на местни такси и цени на ус-
луги на територията на община Вършец по чл.9
от ЗМДТ.

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

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-

ладна записка Вх.№33/24.01.2014 г. за приемане
на „Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за 2014
г.” на община Вършец на основание чл. 8 ал.9 от
Закона за общинска собственост /ЗОС/

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

7. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 32/24.01.2014 г. за приемане
на Културен календар по месеци и дейности на
община Вършец за 2014 г.

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

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№49/03.02.2014 г. за приемане
на допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с общин-
ската администрация, приет с Решение № 6 по
Протокол №2/23.11.2011 г.

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

9. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№35/24.01.2014 г. за приемане
бюджета на община Вършец за 2014 г.

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

10. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №50/03.02.2014 г. за определяне на
размер на финансиране съгласно Бюджет на Об-
щина Вършец за 2014 година, на спортните и ту-
ристическите дружества регистрирани на
територията на Община Вършец.

Докладва: Олга Яничкова- председател на
Комисия по образование, култура, младежка
дейност и спорт.

11. Разглеждане на отчет за 2013 година на
Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ
при Община Вършец, съгласно Докладна записка
№47/03.02.2014 г.

Докладва: Олга Яничкова- председател на
Комисия по образование, култура, младежка
дейност и спорт.

12. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 48/03.02.2014 г. по Молби за
финансова помощ към Общински съвет – Вър-
шец.

Докладва: Адриана Николова - председател
на ПК по АОНУОРСГПБК

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

Общински съвет Вършец прие следните реше-
ния:

РЕШЕНИЕ № 416
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата
за командировките в страната приема за сведение
отчета на Кмета на община Вършец за използва-
ните средства за командировки от бюджета на об-
щина Вършец през 2013 г.

Гласували: “за” – 11–“против” – няма; “въз-
държали се” – няма

Промяна в кворума влиза д-р Боян Бонев.
Общо дванадесет общински съветника.

РЕШЕНИЕ № 417
Общински съвет Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.37о от За-
кона за собствеността и ползването на земедел-
ски земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.19, ал.1, т.1, т.2
и т.3 от Наредбата за стопанисване, управление и
предоставяне за ползване на общински пасища и
мери на територията на община Вършец реши.

1. Определя общинските пасища и мери собст-
веност на община Вършец за индивидуално и
общо ползване през 2014г., описани в приложе-
ние № 1 към настоящото решение.

2. Приема годишен план за паша за 2014 г., съг-
ласно приложение № 2 към настоящото реше-
нието.

3. Определя задълженията на общината и на

ползвателите за поддържане на мерите и паси-
щата, както следва:

3.1. Задължения на общината:
- да се предоставят на земеделските стопани

или техните сдружения, регистрирани като юри-
дически лица, данни за парцелите на общинските
мери и пасища;

- да се предоставя периодична информация и
методически указания на ползвателите относно
необходимите мероприятия по поддържане и
опазване на мерите и пасищата;

- да осигури безпрепятствено ползване на пред-
оставените мери и пасища общинска собстве-
ност;

3.2. Задължения на кметовете на кметства и
кметските наместници:

- създава и ръководи работна група, която има
задача да извърши разпределение на мерите и па-
сищата за общо и индивидуално ползване от зе-
меделските стопани;

- съгласува договорите за ползване на мери и па-
сища от общинския поземлен фонд, които пред-
оставя в общинска администрация за сключване;

- организира и контролира мероприятията по
поддържане на мерите и пасищата за общо пол-
зване в добро земеделско и екологично състоя-
ние;

- управлява изразходването на средствата от на-
емите /таксите/ от мерите и пасищата за извър-
шване на мероприятия с цел екологичното им
подобряване.

3.3 Задължения на ползвателите:
- да не променят предназначението на мерите и

пасищата;
- да не използват мерите и пасищата за неземе-

делски нужди;
- да поддържат мерите и пасищата в добро зе-

меделско и екологично състояние;
- да почистват мерите и пасищата от замърся-

ване и камъни;
- да не допускат замърсяването на мерите и па-

сищата с битови, строителни, производствени,
опасни и други отпадъци;

- предоставените площи да се опазват от ерозия,
заблатяване, засоляване и други увреждания;

- мерите и пасищата да се почистват от неже-
лана храстовидна растителност и да се провежда
борба с устойчиви растителни видове съгласно
Национален стандарт 4.2.;

- задължително да се спазват съществуващите
полски граници /синори/ съгласно Национален
стандарт 4.3.;

- задължително да се опазват площите в близост
до гори от навлизането на дървесна и храсто-
видна растителност в тях съгласно Национален
стандарт 4.4.;

- забранява се паленето на растителност в ме-
рите и пасищата;

- забранява се наторяване с утайки от пречист-
ването на отпадъчни води;

4. Условия за ползване на мерите и пасищата –
общинска собственост:

4.1 Цената за индивидуално ползване на мерите
и пасищата – общинска собственост за 2014 г. се
определя в размер на 8 лв. за 1 дка. за 1 кален-
дарна година и се заплаща до 31 Януари на след-
ващата календарна година.

4.2 Срок за отдаване под наем – мерите и паси-
щата, описани в т.1 – 5 календарни години.

4.3 Кметът на община Вършец на основание
чл.19, ал.6 от Наредбата в 30 – дневен срок да
сключи договор с ползвателите на мери и пасища.

4.4 В договора да се включи клауза, че мерите и
пасищата, отдадени под наем за индивидуално
ползване, не могат да се преотдават на трети
лица.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова и д-р
Р. Дамянова “против” – няма; “въздържали се”
– няма

РЕШЕНИЕ № 418
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т.
1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за пред-
оставяне на наследниците на Манол Георгиев
Митров, следните имоти:

1.1 Поземлен имот № 065178 – ливада с площ
11.443 дка., находящ се в местността “Вадата“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище с.

Долно Озирово, съгласно скица – проект №
Ф00702/04.01.2014 г.

1.2 Поземлен имот № 065179 – пасище, мера с
площ 3.473 дка, находящ се в местността “Ва-
дата“ – земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Долно Озирово, съгласно скица – проект
№ Ф00703/04.01.2014 г.

1.3 Поземлен имот № 065180 – пасище, мера с
площ 5.000 дка, находящ се в местността “Не-
волкьово“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище с. Долно озирово, съгласно скица – про-
ект № Ф00704/04.01.2014 г.

1.4 Поземлен имот № 011031 – пасище, мера с
площ 1.254 дка. в местността „Неволкьово“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище с.
Долно Озирово, съгласно скица – проект №
Ф00705/04.01.2014 г.

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

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

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова и д-р
Р. Дамянова “против” – няма; “въздържали се”
– няма

РЕШЕНИЕ № 419
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т.
1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за пред-
оставяне на наследниците на Иван Найденов Го-
ранов, следните имоти:

1.1 Поземлен имот № 149015 – лозе с площ
3.138 дка., находящ се в местността “Стръвни
дол“ – земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Драганица, съгласно скица – проект №
Ф00903/04.01.2014 г.

1.2 Поземлен имот № 162009 – лозе с площ
2.121 дка, находящ се в местността “Друнчовица“
– земи от Общинския поземлен фонд, землище с.
Драганица, съгласно скица – проект №
Ф00904/04.01.2014 г.

1.3 Поземлен имот № 138006 – пасище, мера с
площ 2.249 дка, находящ се в местността “Стра-
мольо“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище с. Драганица, съгласно скица – проект
№ Ф00902/04.01.2014 г.

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

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

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова и д-р
Р. Дамянова “против” – няма; “въздържали се”
– няма

РЕШЕНИЕ № 420
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т.
1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за пред-
оставяне на наследниците на Васил Иванов Ка-
менов, следните имоти:

1.1 Поземлен имот № 179022 – ливада с площ
6.000 дка, находящ се в местността “Стоянов
ръд“ – земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Драганица, съгласно скица – проект №
Ф00899/04.01.2014 г.

1.2 Поземлен имот № 179024 – ливада с площ
3.000 дка, находящ се в местността “Стоянов
ръд“ – земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Драганица, съгласно скица – проект №
Ф00900/04.01.2014 г.

1.3 Поземлен имот № 179023 – ливада с площ
10.500 дка, находящ се в местността “Стоянов
ръд“ – земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище с. Драганица, съгласно скица – проект №
Ф00901/04.01.2014 г.

продължава на 4 стр.>>>
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2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, ре-
шението може да се обжалва пред Районния съд-
гр. Берковица по реда на Административно про-
цесуалния кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова и д-р
Р. Дамянова “против” – няма; “въздържали се”
– няма

РЕШЕНИЕ № 421
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.
140, ал.5 от Закона за публичните финанси , Об-
щински съвет Вършец:

1. Приема уточнен годишен план на бюджета
за 2013 година по приходната и разходната част,
по функции и дейности, както следва:

І. ПО ПРИХОДА 5 423 885 лв.
В т.ч.

Приходи с държавен характер 3 085 694 лв.
Приходи с общински характер 2 338 191 лв.

ІІ. ПО РАЗХОДА 5 423 885 лв.
В.т.ч.:

Държавни дейности - 3 085 694 лв.
Общински дейности - 2 338 191 лв.

2. Одобрява окончателен поименен списък за
капиталови разходи за 2013 год., в размер на 578
722 лв., по обекти и източници на финансиране,
съгласно Приложение № 4.

3. Приема отчета за изпълнение на бюджета за
2013 год., в размер на 5 181 129 лв. , разпределени
както следва:

І.Приходи с държавен характер - 3 003 453 лв.
ІІ. Приходи с общински характер - 2 177 676 лв.
4. Приема отчета на поименния списък за капи-

талови разходи за 2013 година на стойност 508
522 лв. по обекти и източници на финансиране,
съгласно Приложение № 4.

5. Приема отчета за състоянието на общинския
дълг за 2013 година в размер на 231 012 лв., съг-
ласно Приложение № 5

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова и д-р
Р. Дамянова “против” – няма; “въздържали се”
– няма

РЕШЕНИЕ № 422
1. Общински съвет – Вършец на основание на

основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА изменя и до-
пълва Наредбата за определянето и администри-
рането на местни такси и цени на услуги на
територията на община Вършец по чл.9 от ЗМДТ.

2. Задължава Кмета на община Вършец да от-
рази в Наредбата за определянето и администри-
рането на местни такси и цени на услуги на
територията на община Вършец по чл. 9 от ЗМДТ
изменението и допълнението на наредбата опи-
сано подробно в т.1 от решението, като актуали-
зираната наредба бъде качена в 7 /седем/ дневен
срок в сайта на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова и д-р
Р. Дамянова “против” – няма; “въздържали се”
– няма

РЕШЕНИЕ № 423
Общински съвет - Вършец на основание чл. 21,

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

1. Приема „Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти - общинска собственост
за 2014 г.“ на община Вършец.

2. Приетата „Годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти - общинска собстве-
ност за 2014 г.“ на община 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 собственост за 2014 г.“ на община
Вършец да се обяви на таблото пред сградата на
Общинска администрация - Вършец и да се пуб-
ликува на интернет страницата на общината.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, И. Андров, д-р Ц. Велиза-
ров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б.
Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова и д-р Р. Да-
мянова “против” – няма; “въздържали се” – 1-
Т. Кънчев,

РЕШЕНИЕ № 424
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21,ал. 1,т. 24 от ЗМСМА и във връзка с Бюджета
на община Вършец за 2014 г., приема изготвения
Културен календар по месеци и дейности на об-
щина Вършец за 2014 г.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова и д-р
Р. Дамянова “против” – няма; “въздържали се”
– няма

РЕШЕНИЕ № 425
Общински съвет –Вършец на основание чл.21

ал.3 и чл. 34 ал.8 от Закона за местното самоуп-
равление и местната администрация приема до-
пълнение в Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с общин-
ската администрация, приет с Решение № 6 по
Протокол №2/23.11.2011 г., както следва:

§1. Създава се нова алинея три /3/ към чл.35 със
следният текст:

/3/ Членовете на временни комисии към Об-
щински съвет Вършец и комисии създадени със
Заповед от кмета на Община Вършец получават
допълнително месечно възнаграждение в размер
на 10 % от средната брутна месечна заплата на
Общинска администрация за съответния месец,
считано от 01.01.2014 година. Възнаграждението
не се изплаща ако комисията не е заседавала или
съветникът не е участвал без уважителни при-
чини.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова и д-р
Р. Дамянова “против” – няма; “въздържали се”
– няма

РЕШЕНИЕ № 426
На основание чл.52, ал.1, т.б, във връзка с чл.27,

ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 94, ал.2 и ал.3 от За-
кона за Публичните финанси и в изпълнение раз-
поредбите на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2014 година, Общински
съвет Вършец приема бюджета на Община Вър-
шец за 2014 г., както следва:

(виж таблица №1)
3. Приема Инвестиционната програма за 2014г.

в размер на 871 403 лв., съгласно Приложение №
4 , като:

3.1. Одобрява разпределението на целевата суб-
сидия за капиталови разходи, включително и за
изграждане и основен ремонт на общински пъ-
тища в размер на 263 200 лв.

3.2 Приема разчет за разходите, финансирани с
приходи от постъпления от продажба на общин-
ски нефинансови активи /по Приложение на
МФ/.

4 . Приема числеността на персонала за делеги-
раните от държавата дейности, без звената, които
прилагат системата на делегираните бюджети, и
за местните дейности, съгласно Приложение №
3.

5. Утвърждава следните лимити за разходи :
5.1 СБКО - 3 на сто върху плановите средства

за работна заплата на заетите по трудови право-
отношения;

5.2. разходи за представителни цели и между-
народна дейност на кмета на общината – 8 000
лв.;

5.3. максимален размер на разходи по обслуж-
ване на общински дълг към Фонд ФЛАГ и други
банки в страната – 9 000 лв.

6. Утвърждава списък на педагогическия пер-
сонал, имащ право на транспортни разноски в
рамките на 85% от действителните разходи.

7. Утвърждава разходи за клубовете на пенсио-
нера и инвалида за 2014 г. в размер на 5 000 лв.

8. Утвърждава разходи за организации с несто-
панска цел:

читалища 64 000 лв.
9. Утвърждава разходи за нефинансови органи-

зации с нестопанска цел:
спортни клубове 20 000 лв.

10. Утвърждава фонд в размер на 10 000 лв. за
подпомагане с целева финансова помощ от 500
лв. за новородено дете от Община Вършец.

11. За осигуряване изпълнението на бюджета :
11.1. Възлага на кмета да разпредели приетия

бюджет на Община Вършец за 2014 г. по пълна
бюджетна класификация и по тримесечия.

11.2. Упълномощава кмета:
11.2.1. Да кандидатства за съфинансиране от

Централния бюджет и други източници на об-
щински програми и проекти.

11.2.2. Да определи правата и задълженията на
второстепенните разпоредители с бюджетни кре-
дити.

11.3. Дава съгласие, от свободни бюджетни
средства текущо през годината заемообразно да
се финансира реализацията на спечелените про-
екти по оперативни програми.

11.4.Дава пълномощия на кмета на общината по
чл.125 от Закона за публичните финанси.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, Б.
Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова и д-р Р. Да-
мянова “против” – няма; “въздържали се” – 1-
С. Сълков

РЕШЕНИЕ № 427
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. 2 от Пра-
вилника за организацията и дейността на ОбС -
Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация за Мандата 2011 -

2015 г. от Бюджета на община Вършец за 2013 г.
от функция „Почивно дело, култура и религиозни
дейности“, Дейност 2 714 „Спортни бази за спорт
за всички“ утвърждава за 2014 г. на:

1.1 Футболен Клуб „Вършец 2012“ сумата от 7
000 лв.

1.2 Спортен клуб по ориентиране „Незабравка
2004“ - Вършец сумата от 5 000 лв.

1.3 ТД „Тодорини кукли“ сумата от 2 000 лв.
1.4. Волейболен клуб „Вършец“ сумата от 3 000

лв.
Гласували поименно: “за” – 10– О. Яничкова,

Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, д-р Б. Бонев, А.
Николова и д-р Р. Дамянова “против” – няма;
“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ № 428
Общински съвет Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, приема за сведение отчета
за 2013 г. на местната комисия по чл. 8 ал. 2 от
ЗУПГМЖСВ при Община Вършец.

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

РЕШЕНИЕ № 429
Общински съвет-Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения
си Бюджет 2014 параграф 10-98 сумата от 500
(петстотин) лева на Ралица Данаилова Иванова.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова и д-р
Р. Дамянова “против” – няма; “въздържали се”
– няма

Поради изчерпване на дневния ред, предсе-
дателят на Общински съвет Вършец закри за-
седанието в 15:45 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет Вършец

таблица №1
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Днес, 05.03.2014 г. (сряда) от 14:00 часа, на осно-

вание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от
Правилника за организация и дейността на Об-
щински съвет Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с Общинската администрация за
мандат 2011-2015 г. се проведе заседание на Об-
щински съвет Вършец, в заседателната зала на Об-
щинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва об-
щински съветници. Отсъства инж. Иво Цакански.

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

На заседанието присъстваха още: инж. Ив. Ла-
заров - кмет на община Вършец, Вл. Теофилов зам.-
областен управител на област Монтана, Д.
Григорова - директор на Оздравително училище
„Никола Йонков Вапцаров” гр. Вършец, д-р Л.
Йоцов - управител на „Медицински център Вър-
шец“, С. Серафимова- председател на Сдружение
„Гражданско общество Вършец 2011“, П. Стефанов
– зам.-кмет на община Вършец, инж. Д. Тодорова –
секретар на община Вършец, А.Тошев-Директор
дирекция „СА“, К. Тачева-Директор дирекция
„ОА“, Е. Георгиева-гл. експерт „Информационно
обслужване“ и граждани.

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

Във връзка с постъпила допълнителна докладна
записка с Вх.№96 от 04.03.2014 г., председателят на
Общински съвет Вършец, на основание чл.57 ал.1 и
ал. 2 т.2 от Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет – Вършец, неговите ко-
мисии и взаимодействието му с Общинската
администрация за мандата 2011 – 2015 г., предложи
допълнение в дневния ред:

1. Вземане на Решение за включване в дневния
ред като т.1 постъпила докладна записка с Вх.№
96/04.03.2014 г. от инж. Анатоли Димитров – пред-
седател на Общински съвет -Вършец.

2. Всички точки от дневния ред с номер от 1 до 12
стават с номера от 2 до 13.

3. Дневният ред става от 13 точки.
Гласували: “за” – 12–“против” – няма; “въз-

държали се” – няма

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Разглеждане и вземане на решение по Докладна

записка №96/04.03.2014 г. за приемане на Деклара-
ция за несъгласие за начина на вземане на решение
и бъдещо настаняване на деца без родители и нас-
тойници от Сирия в сградата на Оздравително учи-
лище „Никола Йонков Вапцаров” град Вършец

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

2.Разглеждане на годишен отчет за изпълнението
на „Програмата за управление на Кмета на община
Вършец“ за втората година от мандата на управле-
ние,съгласно Докладна записка №46/31.01.2014 г.

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

3. Разглеждане на отчет за дейността на местната
комисия за борба с противообществени прояви на
малолетни и непълнолетни лица при Община Вър-
шец за календарната 2013 г., съгласно Докладна за-
писка №93/27.02.2014 г.

Докладва: Адрияна Николова - председател на
ПК по АОНУОРСГПБК

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №70/20.02.2014 г. за предложение за изме-
нение и допълнение на чл. 35, ал. 2 и чл. 45 от На-
редбата за определяне размера на местните данъци
на територията на община Вършец

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

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №71/20.02.2014 г. за приемане на „Наредба
за условията и реда за съставяне на тригодишната
бюджетна прогноза за местните дейности и за със-
тавяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчи-
тане на бюджета на община Вършец“, съгласно чл.
82, ал. 1 от Закона за публичните финанси

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

6.Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх.№ 72/20.02.2014 г. относно Заповед №
АК-04-11/20.02.2014 г. на Областен управител на
област Монтана за връщане за ново обсъждане на т.
4.3 от Решение № 417 от Протокол № 41 от
10.02.2014 г. на Общински съвет – Вършец.

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

7.Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх.№ 75/20.02.2014 г. относно Заповед №
АК-04-10/20.02.2014 г. на Областен управител на
област Монтана за връщане за ново обсъждане на
Решение № 422 от Протокол № 41 от 10.02.2014 г.
на Общински съвет – Вършец.

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

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх.№87/26.02.2014 г. за разпределение на
субсидията от бюджета за 2014 г. на регистрираните

на територията на община Вършец пенсионерски
клубове, а именно: в град Вършец, кв. Заножене, с.
Черкаски и с. Долно Озирово

Докладва: Олга Яничкова- председател на ПК
по образование, култура, младежка дейност и
спорт.

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх.№67/14.02.2014 г. за приемане на пред-
ложение за избор на съдебни заседатели от община
Вършец към Районен съд Берковица.

Докладва: Олга Яничкова- председател на ПК
по образование, култура, младежка дейност и
спорт.

10. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 79/25.02.2014 г. за отпускане
на финансова помощ за „Медицински център-Вър-
шец“ ЕООД.

Докладва: д-р Румяна Дамянова - председател
на ПК по здравеопазване, социална политика и
екология

11. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 76/24.02.2014 г. за отпускане
на финансова помощ за сираците-абитуриенти ви-
пуск 2014 г. на СОУ „Иван Вазов“ гр. Вършец.

Докладва: Адрияна Николова - председател
ПК по АОНУОРСГПБК

12. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№94/27.02.2014 г. по Молби за
финансова помощ към Общински съвет – Вършец.

Докладва: Адрияна Николова - председател на
ПК по АОНУОРСГПБК

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

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за органи-
зацията и дейността на Общински съвет – Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с Об-
щинската администрация за мандата 2011 – 2015 г.,
дневният ред бе приет единодушно: 12 гласа “за”,
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

Общински съвет – Вършец прие следните реше-
ния:

РЕШЕНИЕ №430
1. Общински съвет Вършец, на основание чл. 21,

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и чл. 6 ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието му
с Общинската администрация за мандата 2011 –
2015 г., приема приложената Декларация за несъг-
ласие за настаняване на деца без родители и нас-
тойници от Сирия в сградата на Оздравително
училище „Никола Йонков Вапцаров” град Вършец.

2. На основание на чл.25, т.6 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация,
приетата Декларация да бъде оформена и изпратена
в срок от 3 дни от приемане на настоящото решение
до адресатите записани в нея.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димит-
ров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Ве-
лизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б.
Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова и д-р Р. Дамя-
нова “против” – няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №431
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 24 от ЗМСМА приема за сведение Годишен
отчет за изпълнението на „Програмата за управле-
ние на кмета на община Вършец“ за втората година
от мандата на управление.

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

РЕШЕНИЕ №432
Общински съвет – Вършец на основание чл.21 ал.

1 т. 23 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от ЗБППМН приема
за сведение отчет за дейността на местната коми-
сия за борба с противообществени прояви на мало-
летни и непълнолетни лица при община Вършец за
календарната 2013 г..

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

РЕШЕНИЕ №433
1. Общински съвет – Вършец на основание на ос-

нование чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА изменя и допълва
Наредбата за определяне размера на местните да-
нъци на територията на община Вършец със след-
ните текстове:

Чл. 35 При възмездно придобиване на имущество
данъкът е в размер на 2.5 на сто върху оценката на
прехвърляното имущество, а при замяна - върху
оценката на имуществото с по-висока стойност.

Чл. 45 (1) За превозните средства с мощност на
двигателя до 74 kW включително, снабдени с дей-
стващи катализаторни устройства и несъответст-
ващи на екологичните категории „Евро 3“, „Евро
4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“, определеният по
чл. 41, ал. 1 от наредбата данък за съответната го-
дина се заплаща с намаление от 30 на сто.

(2) За превозните средства с мощност на двига-
теля до 74 kW включително и съответстващи на
екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ данъкът
се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответства-
щите на „Евро 5“ и „Евро 6“ - с 60 на сто намале-

ние, от определения по чл. 41, ал. 1 и ал. 3 от на-
редбата данък.

(3) За автобусите, товарните автомобили, влека-
чите за ремарке и седловите влекачи с двигатели,
съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и
„Евро 4“, данъкът се заплаща с 40 на сто намале-
ние, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и
„ЕЕV“ - с 50 на сто намаление, от определения по
чл. 41, ал. 5, ал. 6, ал. 7 и ал. 13 от Наредбата данък.

(4) За автобуси, извършващи обществен превоз на
пътници по редовни автобусни линии, които се суб-
сидират от общината, данъкът се заплаща в размер
10 на сто от размера, определен по реда на чл. 41,
ал. 5 от наредбата данък, при условие че не се из-
ползват за други цели.

(5) Екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“,
„Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ се удостоверяват, чрез
предоставяне на документ, от който е видно съот-
ветствието на превозното средство с определената
от производителя екологична категория.

2. Задължава кмета на община Вършец да отрази
цитираните в т. 1 от настоящото решение промени
в Наредбата за определяне размера на местните да-
нъци на територията на община Вършец, като ак-
туализираната Наредба да бъде качена в 7 /седем/
дневен срок в сайта на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димит-
ров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Ве-
лизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б.
Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова и д-р Р. Дамя-
нова “против” – няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №434
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 2 от ЗМСМА и чл. 82, ал. 1 от Закона за пуб-
личните финанси приема „Наредба за условията и
реда за съставяне на тригодишната бюджетна про-
гноза за местните дейности и за съставяне, обсъж-
дане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на община Вършец.“

2. С приемане на „Наредбата за условията и реда
за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза
за местните дейности и за съставяне, обсъждане,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
община Вършец“ се отменя действащата „Наредба
за условията и реда за съставяне, изпълнение и от-
читане на бюджета на Община Вършец“, приета с
Решение № 79 по протокол № 10 от 29.03.2012 г.
на Общински съвет – Вършец.

3. Задължава Кмета на община Вършец наредбата,
приета с т. 1 от настоящото решение да бъде качена
в 7 /седем/ дневен срок в сайта на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димит-
ров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Ве-
лизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б.
Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова и д-р Р. Дамя-
нова “против” – няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №435
Общински съвет-Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл. 37о от За-
кона за собствеността и ползването на земеделски
земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 1, т. 2 и т.
3 от „Наредбата за стопанисване, управление и
предоставяне за ползване на общински пасища и
мери на територията на община Вършец“, изменя
и допълва т. 4.3 от свое Решение № 417 от Протокол
№ 41 на Общински съвет – Вършец, както следва:

т. 4.3 „В 30 – дневен срок след провеждане на пуб-
личен търг по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК
на община Вършец за отдаване под наем на паси-
щата и мерите, Кметът на община Вършец да
сключи договор със спечелилия търга участник.“

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димит-
ров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Ве-
лизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б.
Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова и д-р Р. Дамя-
нова “против” – няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №436
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 2 и чл. 45, ал.4, ал.7 и ал.9 от ЗМСМА отменя
свое Решение №422 от Протокол № 41 от
10.02.2014 г. на Общински съвет – Вършец

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димит-
ров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Ве-
лизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б.
Христов, А. Николова и д-р Р. Дамянова “против”
– няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №437
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 2 от ЗМСМА изменя и допълва „Наредбата за
определянето и администрирането на местни такси
и цени на услуги на територията на община Вър-
шец“ по чл. 9 от ЗМДТ, съгласно предложението за
изменение и допълнение на „Наредбата за опред-
елянето и администрирането на местни такси и
цени на услуги на територията на община Вършец“
по чл. 9 от ЗМДТ неразделна част от настоящото
решение.

2. Задължава кмета на община Вършец да отрази
изменението и допълнението на „Наредбата за
определянето и администрирането на местни такси
и цени на услуги на територията на община Вър-

шец“ по чл. 9 от ЗМДТ и същата да бъде качена в
сайта на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димит-
ров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Ве-
лизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б.
Христов, А. Николова и д-р Р. Дамянова “против”
– няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №438
1.Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал.1, т. 6 и чл.21, ал.1 т. 23 от ЗМСМА приема за ин-
формация предоставените отчети за 2013 г. и раз-
пределя определената сума по Бюджет 2014 г. на
Община Вършец от 5 000 лв. от Дейност 2 525
„Клубове на пенсионера”, § 43-00 от бюджета на
Община Вършец за 2014 г. както следва:

1. СНЦ „Козница“-град Вършец- 3 045 лв.
2. СНЦ „Клуб на пенсионера Детелина“ с. Чер-

каски-750 лв.
3. СНЦ „Клуб на пенсионера и самодееца – Ози-

ровци“ – с. Долно Озирово-585 лв.
4. СНЦ „ Пенсионерски клуб Пробуда“ – гр. Вър-

шец, кв. Заножене-420 лв.
Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димит-

ров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Ве-
лизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б.
Христов, А. Николова и д-р Р. Дамянова “против”
– няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №439
На основание чл. 6, ал. 4 от Наредба № 1 от

03.02.2011 година за съдебните заседатели и във
връзка с чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт
Общински съвет – Вършец предлага на Районен
съд – град Берковица следните кандидати за съ-
дебни заседатели:

1. Малина Трифонова Генкова
2. Татяна Радкова Йорданова-Георгиева
Гласували: “за” – 11–“против” – няма; “въз-

държали се” – няма

РЕШЕНИЕ №440
1. Общински съвет-Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.6 и чл. 54 ал.3 от ЗМСМА отпуска от собст-
вения си Бюджет 2014 параграф 10-98 сумата от
3545,26 лева (три хиляди петстотин четиридесет и
пет лева и двадесет и шест стотинки), от които 1000
лева (хиляда) за ремонт и подмяна на ел. инстала-
ция на първия етаж в сградата на Медицинския
център и 2545.26 лева (две хиляди петстотин чети-
ридесет и пет лева и двадесет и шест стотинки) за
изплащане на неразплатени фактури към ЧЕЗ за ел.
енергия за месец декември 2013 година и месец
януари 2014 година.

2. Задължава Управителя на „МЦ Вършец“ в срок
до 31.03.2014 г. да представи в Общински съвет-
Вършец разходно оправдателни документи по ус-
воените средства по точка 1 и разходно
оправдателни документи за отпуснатите средства за
2013 г. на „МЦ Вършец“

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димит-
ров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Ве-
лизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б.
Христов, А. Николова и д-р Р. Дамянова “против”
– няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №441
Общински съвет-Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си
Бюджет 2014 параграф 10-98 от собствения си Бю-
джет еднократна финансова помощ в размер от по
150 (сто и петдесет) лева на следните сираци -аби-
туриенти от Випуск 2014 г. на СОУ „Иван Вазов“
град Вършец

1. Калин Георгиев Господинв
2. Любомир Тодоров Рангелов
3. Илиян Георгиев Тасов
4. Мишел Михайлов Томов
Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димит-

ров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Ве-
лизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б.
Христов, А. Николова и д-р Р. Дамянова “против”
– няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №442
Общински съвет-Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си
Бюджет 2014 параграф 10-98 :

1. Сумата от 250 (двеста и петдесет) лева на Гео-
рги Алексиев Алексиев

2. Сумата от 300 (триста) лева на Трендафил Цве-
танов Маринов

3. Сумата от 250 (двеста и петдесет) лева на Ди-
митър Елисеев Христов

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димит-
ров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Ве-
лизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б.
Христов, А. Николова и д-р Р. Дамянова “против”
– няма; “въздържали се” – няма

Поради изчерпване на дневния ред, Председа-
телят на Общински съвет – Вършец закри засе-
данието в 16:05 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец



През 60-те години на миналия
век ние, учениците във Вършец,
имахме щастието учителката ни
по история Елеонора Кацарова да
е ентусиаст на науката история. Тя
поощряваше и възпитаваше в нас
дух на учение и откривателство.
По тази пътека тръгнахме двама -
Митко Станков, който по-късно
стана откривател на солида на Ас-
парух, аз пък събрах от моите род-
нини старобългарска колекция от
свещените амулети-звънчета,
която е национална ценност. И до
сега продължаваме изключително
задълбочено изследователската си
работа.

При една от тези проучвателни
разходки, в местността „Кана-
рата” край с. Долно Озирово на-
мерихме кварцитно находище с
ахатизиране.

Двадесет и пет години по-късно,
моите и на мои приятели деца,
виждайки кварцовите парченца,
пожелаха да си съберат от тях, за
да ги занесат на местния учител
по география Григор Иванов -
Гришата, който изграждал колек-
ция от минерали. И през 1988 г. ги
заведох. В желанието да набавя
по-ефектни образци, разкопах 20-
30 см от утаечната порода. Отдолу
намерих остъклени кокали от жи-
вотни и веднага прецених, че са
изключително откритие. Занесох
ги в Националния природонаучен
музей в София на моите приятели
Николай Спасов и Златозар Боев.
Тази находка се превърна в тяхна

съдба. Научните общности се за-
радваха на уникалното находище,
което датираха на 2.5 млн. години.
Аз като откривател можех да док-
ладвам находката. Мое приятел-
ско семейство предложи да дам
възможност на техния млад сту-
дент-биолог Иво Петров, който
прояви настойчивост, желание и
защити в биологическия факултет
на СУ дипломната си работа,
свързана с това палеонтологично
находище.

Сега научавам, че мечтата за екс-
пониране и популяризиране на
това уникално за Европа и света
откритие ще получи средства от
Програмата за трансгранично сът-
рудничество по Инструмента за
предприсъединителна помощ Бъл-
гария – Сърбия чрез проекта „Тра-
диция, природа и култура –
разнообразието и приликата ни
обединяват”. Поздравявам сдру-
жение „Местна инициативна
група” Вършец за спечеления про-
ект и защитените финансови
средства за изготвяне на докумен-
тите за „Палео парк във Вършец”.
Успех в начинанието!

Мариян МАРКОВ

КАК БЕ ОТКРИТО ПАЛЕОНТОЛОГИЧ-
НОТО НАХОДИЩЕ КРАЙ ВЪРШЕЦ
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Първите дни на пролетта донесоха
и новината за възраждането на мла-
дежкия футбол в с. Долно Озирово.
Селото от години има спортни тра-
диции, предимно във футбола и во-
лейбола. Родителите на децата,
които от тази пролет вече правят
уверено стъпки в най – масовия
спорт в света - футбола, са били ви-
наги на първите места в спортните
състезания на тогавашната Окръжна
Б футболна група. Днес наследни-
ците им продължават пътя на спорта.

На празника на Баба Марта кметът
на селото Ангел Петров връчи на
двата футболни отбора и на техните
капитани чисто нови екипи - бял и
син, две мрежи за врати, оригинална
футболна топка. Пожеланието бе
младежите да запълват свободното
си време със спорт, а не, прекар-
вайки дните си само пред компю-
търа или в заведенията. „Надявам се
да покажете на своите родители,
баби и дядовци, че има защо за вяр-

ват във вас” - категоричен бе кметът
в обръщението си към талантливите
футболисти. Те от своя страна обе-
щаха да тренират редовно и да анга-
жират в отборите си нови
попълнения.

За спортната екипировка благодар-
ности получи и кметът на община
Вършец инж. Иван Лазаров, съдей-
ствал активно за осигуряването й, и
подкрепил всяка градивна идея на
кмета на селото.

Кметът на Д. Озирово Ангел Пет-
ров огласи и предстоящата на 19
април футболна среща между отбо-
рите на ветерани от селото, които
повече от месец организират спор-
тната среща, очаквана с голямо не-
търпение и интерес. Местният
стадион вече е почистен и на него се
провеждат редовни тренировки, а
сред жителите на селото вече вървят
и първите спорове за това чий отбор
ще бъде по-добър.

Елена ПЕТРОВА

ВЪЗРОДИХА ФУТБОЛА
В С. ДОЛНО ОЗИРОВО
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На 01.03.2014 г., около 19:00
часа, в гр.Вършец беше усетено
много силно земетресение. Про-
дължителността му беше повече
от два часа, а силата му - с магни-
тут 10 по скалата на Рихтер. Сте-
ните на НЧ „Христо Ботев 1900 г.”
се напукаха. Причината беше бла-
готворителен рок - концерт.
Идеята хрумнала на учениците от
Ученическия съвет на децата при
Професионална гимназия по ико-
номика и туризъм – град Вършец
(ПГИТ).

„Виновниците” за земетресе-
нието бяха четири ученически
рок-групи: „Rebels” – домакините
от гр.Вършец, „ЕFFECT” – гр.
Лом, „False ticket” – гр. Лом, „Же-
лезарите CREW” – гр. Монтана.

Както самите водещи казаха,

„Група „Rebels” доказаха, че Вър-
шец не е само град на здравето, но
и град на талантите.”

Музикантите в тази група са
представители на Ученическите
съвети на децата на територията
на община Вършец. Това са Нико-
лай Иванов – китара (ПГИТ), Пав-
лин Иванов – китара (ПГИТ),
Калин Рангелов – барабани
(ПГИТ), Димитър Тошев – бас ки-
тара (СОУ „Иван Вазов”) и Нико-
лета Димитрова – вокал.

Бандата се събира през месец
март 2013 година и търпи промени
в своя състав, до окончателния му
вариант днес. Талантите от „Re-
bels” за кратко време създават свои
авторски песни. Баладата им
„Поне за ден”, вече има и запис.

Първата им изява пред публика е

само два месеца след създаването
на групата. Участват в програмата
по изпращането на абитуриентите
от Професионална гимназия по
икономика и туризъм – гр.Вършец.

Преминават през много пре-
пятствия (едно от тях е честата
смяна на местата за репетиции), но
това ги амбицира още по-упорито
да следват мечтите си.

Една от техните мечти е и причи-
ната да организират този рок-кон-
церт. Мотото на концерта – „Спорт
+ музика = неочаквано добра ком-
бинация”, подсказва мечтата на
учениците от Професионална гим-
назия по икономика и туризъм.
Събраните средства от благотво-
рителния концерт ще бъдат изпол-
звани за реконструкцията на
физкултурния салон в град Вър-

шец, който се намира на терито-
рията на тяхното училище.

Благотворителният рок - концерт
се осъществи с подкрепата и съ-
действието на инж.Иван Лазаров –
кмет на община Вършец.

Благодарим на всички, които
присъстваха на концерта за тях-
ната подкрепа, съпричастност и
вяра в способностите на нашите
млади таланти!

Мария ВЪЛЧЕВА

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ РАЗТРЕСЕ ВЪРШЕЦ

На 15 март 2014 г. за втори път в
община Вършец бяха организирани
конни надбягвания, свързани с цър-
ковния празник Тодоровден.

Гости на събитието бяха кметът на
общината инж. Иван Лазаров, зам.-

кметът Петър Стефанов и секрета-
рят на общината инж. Даниела То-
дорова.

Традиционният български праз-
ник Тодоровден се празнува главно
за здравето на конете и затова е пос-

ветен на коневъдството и на конния
спорт. При изгрев слънце мъжете
сплитат опашките и гривите на ко-
нете, украсяват ги с мъниста, с пис-
кюли и цветя, и ги отвеждат на
водопой. Жените замесват обредни
хлябове, като дават от тях и на ко-
нете. Варят и жито, което се благо-
славя в църковния храм.

Местността „Синчово поле“ край
Вършец събра десетки участници
от различни градове и села на об-
ластта. В слънчевия и топъл мар-
тенски ден, хората бяха дошли в
очакване на зрелищните кушии.

Свещеноиконом Петко Балджиев
отслужи водосвет и благослови ко-

нете, готови за надпреварата.
Организаторите от Община Вър-

шец бяха подготвили 3 дисциплини
– надбягване с коне на 650 метра,
надбягване на коне с каруци на раз-
стояние 300 метра и теглене на
шейна с тежести на 25 метра в две
категории – коне до 450 кг и над 450
кг. Всички състезания бяха много
оспорвани, като в крайна сметка
най-добите заслужиха призовите
места. Кметът на община Вършец
инж. Иван Лазаров определи най-
красивия кон и връчи лично специ-
ална парична награда на стопанина
му.

Наградата за най - красив отиде

при кон Блейк със собственик Ран-
гел Миладинов. Първо място в дис-
циплината надбягване с каруци зае
Гроздан Любенов. В надбягването
на 650 метра победител стана кон
Драм със собственик Николай Ва-
чевски, а в теглене на шейна с те-
жести първо място спечелиха Бисер
Миладинов (с кон до 450 кг) и
Васко Пеев (с кон в категория над
450 кг).

Раздадените парични и предметни
награди на заелите призовите места
в различните дисциплини надхвър-
лиха 1000 лева и бяха осигурени от
Община Вършец.

Георги НИКОЛОВ

КУШИИ ЗА ТОДОРОВДЕН

Редакцията на Общински вестник
“Вършец” поздравява новороде-
ните бебета:

Цветелин Антонов Валентинов,
роден на 11.01.2014 г.

Марио Здравков Иванов, роден
на 14.01.2014 г.

Симеон Ивайлов Тодоров,
роден на 14.01.2014г.

Емануил Стефанов Костади-
нов, роден на 20.01.2014 г.

Изабела Анова Нанова, родена
на 27.01.2014 г.

Мая Славиева Георгиева, ро-
дена на 30.01.2014 г.

Стефани Спаскова Борисова,
родена на 31.01.2014 г.

Димитър Крумов Савчев, роден
на 03.02.2014 г.

Лоренцо Борисов Костов, роден
на 05.02.2014г.

Илияна Искрова Иванова, ро-
дена на 11.02.2014 г.

Георги Красимиров Симеонов,
роден на 27.02.2014 г.

Емил Ивайлов Павлов, роден на
06.03.2014 г.

Дамян Валентинов Йорданов,
роден на 10.03.2014 г.

Светла Радославова Аспару-
хова, родена на 10.03.2014 г.

Галена Ивайлова Иванова, ро-
дена на 10.03.2014 г.

На бебетата и техните семей-
ства – ЧЕСТИТО!

Желаем им много здраве и
сбъднати мечти!

ПОЗДРАВ КЪМ
НОВОРОДЕНИТЕ

ДЕЦА В
ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ


