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На 10.02.2015 г. в град Вършец
беше представен проект „Младежка
инициатива за доброволно движение
в град Вършец”, който се изпълнява
от Сдружение с общественополезна
дейност „Футболен клуб Вършец
2012”. Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на НАЦИО-
НАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛА-
ДЕЖТА (2011 – 2015), по Договор
№ 25-00-30/17.12.2014 г.

Общата стойност на проекта за без-
възмездна финансова помощ е 8955
лева със срок за изпълнение - 6 ме-
сеца.

Основна цел на проекта:
Въвличане на младите хора от те-

риторията на община Вършец в доб-
роволчески дейности и
популяризиране на ценностите на
доброволчеството.

Конкретни цели:
• Насърчаване на активното учас-

тие на младите хора от община Вър-
шец в живота на общността чрез
методите на неформалното образ-
ование за придобиване знания, уме-

ния и опит в сферата на добровол-
чеството;

• Насърчаване на доброволчест-
вото чрез ефективни и ефикасни
кампании и инициативи за неговото
популяризиране;

• Активизиране на организации,
местна власт и общност за работа с
доброволци.

Форматът на проекта позволява и
насърчава включването на младите
хора в дейности, свързани с добро-
волчеството. С постигане на целите
на проекта в община Вършец ще
бъдат популяризирани ценностите
на доброволчеството, ще бъде акти-
вирано гражданското общество за
участие и подкрепа на добровол-
чески дейности. На целевите групи
ще бъде дадена възможност да раз-
вие собствени идеи и да ги реали-
зира на практика. Проектът ще даде
възможност на участниците да при-
добият нови знания, информация и
умения в областта на доброволчест-
вото.

Таня ПЕТРОВА

ПРОЕКТ ЗА ДОБРОВОЛ-
ЧЕСТВО В ГРАД ВЪРШЕЦС тържествен ритуал по изди-

гане на националното знаме на
Република България пред сгра-
дата на Общинска администра-
ция, започнаха тържествата във
Вършец по повод 137-та годиш-
нина от Освобождението на Бъл-
гария от турско робство и
честването на 3-ти март – Нацио-
налния празник на страната ни.

В тържественото си слово кме-
тът на община Вършец инж.
Иван Лазаров отбеляза: „Датата
3-ти март трябва да ни обеди-
нява, да ни дава сили и стимул да

живеем и да работим за един-
ството и силата на нашата Репуб-
лика България. Поклон, дълбок
поклон пред паметта на всички
знайни и незнайни герои, отдали
живота си за Освобождението на
нашата родина – майка Бълга-
рия!”

В празничния концерт на от-
крито се включиха мажоретен
състав и танцов състав „Север-
няче” при СОУ „Иван Вазов” с
хореограф Невена Стоянова, уче-
нически духов оркестър „Дефи-
лир” към същото училище с

диригент Димитър Пеев, група за
народни танци „Чародейки” – гр.
Вършец с ръководител Краси-
мира Иванова, танцова формация
„Стрешер” при НЧ „Просвета
1922” - с. Г. Озирово с хореограф
Георги Митрофанов, танцов със-
тав “Фолклорна китка” при НЧ
“Хр. Ботев 1900” с хореограф Не-
вена Стоянова. Ученици от полу-
интернатните групи от ІІ и ІІІ
клас на СОУ «Иван Вазов» изне-
соха рецитал «Аз обичам Бълга-
рия».

Евелина ГЕОРГИЕВА

3 МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ

От 31.03.2015 г. до 02.04.2015 г.
СОУ „Иван Вазов” ще бъде дома-
кин на XL Национална олим-
пиада по биология и здравно
образование.

Над 120 ученици от цялата
страна ще се състезават в най-ви-
сокия форум за средните учи-
лища в страната.

За спокойната работа и прият-
ния престой в нашия град на
участниците и техните придру-

жители, учителите и учениците
на едно от най-добрите училища
в област Монтана – СОУ „Иван
Вазов”, създават стройна органи-
зация.

Училищният театър „Звездите
на Вършец” ще представи на гос-
тите новата постановка „Любо-
вен еликсир”, ще покажем в
най-добрата му светлина нашия
град и местните забележител-
ности.

Радваме се, че за пореден път
добрите резултати от работата на
педагогическия колектив са
повод за такова сериозно доверие
от страна на Министерството на
образованието и науката. И това
е прекрасен повод за реклама на
Вършец, като туристическа дес-
тинация пред гостите от цялата
страна.

Ани АНГЕЛОВА
Директор на СОУ „Ив. Вазов”

СОУ „ИВАН ВАЗОВ” ОТНОВО Е ДОМАКИНСОУ „ИВАН ВАЗОВ” ОТНОВО Е ДОМАКИН
НА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДАНА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА

На 13.02.2015 г. в залата на
Съюза на българските писатели
в София бяха обявени и връчени
наградите на писателския вест-
ник „Словото днес“ за най-добри
публикации през 2014 г. Писате-
лят-земляк Мартен Калеев по-
лучи наградата в раздел проза -
за разказа „Гранично състояние“.

Това е поредното признание за
нашия именит съгражданин,
който през годините на три пъти
попада в докладите на литера-
турната критика и наблюдате-
лите на СБП като автор със
значимо и ярко творчество. Тези
доклади се изготвят периодично
и са обстоен преглед на литера-
турната продукция в страната. За
Мартен Калеев и неговите книги
са се изказвали и писали много
утвърдени автори и критици, а
някои негови произведения са
номинирани за различни го-
дишни на писателския съюз. По-

следната такава издадена книга
бе романът му „Градината с раз-
пятието“, която според познава-
чите е „Наистина роман за
крещящата нужда на всеки един
от нас наред с изобилието, което
ни поднасят технотронната ера и
потребителското общество.“
Може би не случайно самият Ра-
дичков преди време е казал за
него: „Пазете това момче! То е
като златна паричка…“ , а Георги
Цанков го нарича „опитомителят
на думите“.

Мартен Калееве многократно
награждаван за свои произведе-
ния – разкази и есета, включи-
телно и в двата последователни
ежегодни национални конкурси
за учители-творци на издател-
ство „Анубис-Булвест 2000“ под
надслов „Многоточие за бъ-
деще“/2013/ и „На границата на
мълчанието“ /2014/. Членът на
журито проф. Боян Биолчев

лично поздравява Мартен Калеев
с думите: „Аз съм открит човек и
трябва да призная, че притежа-
вате рядката дарба да завладя-
вате мислещите с образния си и
провокативен стил на израз-
яване. В него личи почти опасна
интелигентност…“
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В периода от 19-21 февруари 2015
г. в Благоевград беше реализирана
Дейност 2. Провеждане на обуче-
ния в рамкита на проект „Младежка
инициатива за доброволно движе-
ние в град Вършец”, който се из-
пълнява от Сдружение с
общественополезна дейност „Фут-
болен клуб Вършец 2012”. Проек-
тът се осъществява с финансовата
подкрепа на НАЦИОНАЛНА
ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА
(2011 – 2015), по Договор № 25-00-
30/17.12.2014 г.

Обучението беше проведено с 30
участници в три модула, както
следва:

Обучение на тема «Не на пасив-
ността»

Целта на обучението е повиша-
ване активността на младите хора и
тяхната готовност да извършват
доброволен труд.

Обучение на тема «Не на ванда-

лизма»
Целта на обучението е осмисляне

на въздействието, цената и прав-
ните последствия от проявите на
вандализъм, превенция на ванда-
лизма.
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На 28.02.2015 г. в навечерието на

Баба Марта в, в с.Спанчевци баба
Маргита Найденова Пенова на-
върши сто години.

Нейният празник не беше само
личен, нито само семеен, той се
превърна в празник на цялото
село. В дома си тя прие поздрав-
ления от кмета на Спанчевци
Емил Иванов, който бе и главният
организатор на събитието. Той
подари на рожденичката прекра-
сен букет и й връчи поздравите-
лен адрес, като пожела пред
камерата на БНТ много здраве,
късмет и да е все така жизнена и
всеотдайна.

Поздравителен адрес бе подне-
сен и от името на кмета на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров,
а ръководството на СНЦ „Тодо-
рини кукли 2003” подари на сто-
годишната баба Маргита
специално направена за нея торта,
с много любов подбран подарък и
изработена за тържествения слу-
чай грамота. От НЧ „Просвета”

също бяха подготвили подарък и
поздрав от изпълнения на групата
за народни песни.

В интервюто, което юбилярката

даде за телевизията, тя пожела на
всички хора да стигнат нейните
години!

Наташа СТАНИМИРОВА

НА 100 ГОДИНИ

В пенсионерски клуб „Коз-
ница” Вършец месец март бе на-
ситен с разнообразни
мероприятия. По традиция от
няколко години на 1 март отбе-
лязваме троен празник - посре-
щаме баба Марта, празнуваме
националния празник 3-ти март
и Деня на самодееца.

На този ден клубът бе препъл-
нен с посетители. На вратата ни
окичваха с мартеници, а дойде и
баба Марта с хурката и врете-
ното и ни разказа защо само ние
българите се кичим с мартеници.
В чест на националния празник
беседа ни изнесе учителката по
история Олга Яничкова, общин-
ски съветник и председател на
Комисията по образование в Об-
щински съвет Вършец. На най-
съкровения ден от историята на
България, сложил ново начало в
нейното развитие, тя посвети
разказа си за гигантите в нашата
история, лидери и титани на на-
ционално-освободителното ни
движение Георги Сава Раковски
и Васил Левски. Певческа група
„Детелина” изпълни няколко
песни, подходящи за празника,
прозвучаха стиховете „Спомен
от Батак” на Иван Вазов и „На
прощаване” от Христо Ботев, а
Теменужка рецитира своето сти-
хотворение „Поклон пред пог-
леда на героите за свобода”. В
деня на националния празник 3-
ти март бяхме пред сградата на
Общината, където присъствахме

на издигането на националния
трибагреник и богатата литера-
турно-музикална програма, из-
несена от самодейци от
общината.

На 8-ми март организирахме
общоградско тържество за же-
ните от Вършец. Гости на тър-
жеството бяха общинските
съветнички Олга Яничкова, д-р
Румяна Дамянова и Адриана Ни-
колова. Поздрав към всички
жени поднесе кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров.За-
едно със зам.-кмета Петър Сте-
фанов те поздравиха всяка жена
с подарък карамфил. Празникът
продължи с много веселие и
танци.

А идването на пролетта на 22
март посрещнахме с нашите
приятели от клуб „Берковски
кестен”. След кратката беседа в
клуба се разходихме из града, а
другарския обяд протече с позд-
рави, закачки, много веселие и
танци.

Няма да подминем и междуна-
родния Ден на хумора, сатирата
и лъжата, на който ще се повесе-
лим и посмеем с хуморески,
анекдоти и скечове, поднесени
от наши самодейци.

Така е в нашия клуб – винаги
весело и интересно. По тази при-
чина при всяко мероприятие по-
сетителите препълват клуба и
последните едва си намират
място за сядане.

Василка ДАМЯНОВА

МАРТЕНСКИ ПРАЗНИЦИ

Този документ е изготвен в рамките на проект „Младежка инициатива за доброволно
движение в град Вършец” Договор № 25-00-30/17.12.2014 г. Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2011 – 2015).
Приоритетна ос: ПОДПРОГРАМА 3: МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО И УЧАСТИЕ В
ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

продължава от 1 стр. >>>
Обучение на тема «Не на

езика на омразата и агре-
сията»

Целта на обучението е разби-
ране на човешките права и въз-
питание в дух на толерантност
и преодоляване на езика на ом-
разата.

Основен акцент в програ-
мите на трите обучителни мо-
дула беше придобиването на
нужни знания и умения за уп-

равление на доброволчески
инициативи и подобряване на
компетенции за работата с доб-
роволци. Фокус в обученията
беше прилагането на добровол-
чески инициативи в спорта. В
рамките на обученията бяха
включени и теми, свързани с ра-
бота в екип, комуникация, раз-
пределяне на ресурси и време,
добри практики на планиране и
привличане на ресурси.

Таня ПЕТРОВА

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ
„МЛАДЕЖКА ИНИЦИАТИВА

ЗА ДОБРОВОЛНО ДВИЖЕ-
НИЕ В ГРАД ВЪРШЕЦ”

Обилен сняг, преспи и липса на
ток съпътстваха долноозировци в
подготовката им за празничният
маратон по повод празника на же-
ните. Предварително обявеният и
чакан концерт се проведе благода-
рение усилията на кмета на селото
Ангел Петров и кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров с пол-
зването на ел. агрегат и монтиране
на осветителни тела в сградата на
читалището.За напрегнатият ден
на подготовка и помощта кметът
Петров благодари още и на Иван
Петров, Милка Ерменкова, Милка
Митрова и Емил Зарчев, подсигу-
рили монтажа и нормалният ритъм
на празника.

Усилията на всички бях възнагра-
дени, като точно преди началото на
празника токозахранването в се-
лото бе възстановено.Така стар-
тира и двудневният празничен
маратон, като към подобни съби-
тия в селото интерес проявяват все
повече групи и самодейци, показ-

ващи своето творчество пред чу-
десната местна публика.

Участниците тази година прово-
кираха бурните аплодисменти на
публиката, изпълнила до краен
предел залата на местното чита-
лище. Самодейците от с Долно
Озирово с ръководител Райна Тим-
чева, неудържимите танцьори от
ТФ „Стрешер“, с. Г. Озирово с ръ-
ководител Георги Зайков и неверо-
ятните гости от МФГ “Змей
горянин“ играха и пяха на бис.

Кметът Ангел Петров с вълну-
ващи думи и стръкче цвете, под-
арено с признателност, поздрави
жените от селото в цялата им па-
литра като девойки, съпруги,
майки и баби. Дамите приеха съ-
щите поздрави и от гостите: инж.
И. Лазаров, кмет на община Вър-
шец и заместника му П. Стефанов.
Към приветствията се включи и
ръководителят на групата танцьори
Г. Зайков, който поздрави местния
кмет А. Петров за усилията му за

развитие на самодейността чрез
принципна и последователна ра-
бота.

Празничната вечер бе подпомог-
ната и от местния земеделски про-
изводител Асен Петров, за което
той получи благодарности от
всички присъстващи.

След танците и празничният кон-
церт, кметът на Д. Озирово и Чита-
лищното настоятелство поканиха
всички участници на празничен
коктейл. Долноозировци продъл-
жиха с веселието и на следващия
ден на същото място, но вече с
бурни хора и танци под изпълне-
нията на младите музиканти от ду-
хова музика „Солисти“, гр.
Вършец. С това кметството, ръко-
водството на читалището, клуба на
пенсионера и самодееца „Ози-
ровци“, жените и жителите на с. Д.
Озирово отново седнаха на обща
трапеза, загърбили капризите на
времето.

Елена НИКОЛОВА

С ДВУДНЕВНИ КОНЦЕРТИ И ВЕСЕЛИЕ В С. ДОЛНО
ОЗИРОВО ОТБЕЛЯЗАХА ПРАЗНИКА НА ЖЕНАТА

През месец февруари ние, учени-
ците от двата Училищни съвета на
децата към СОУ “Иван Вазов” и
ПГИТ, взехме участие в обучение
за млади лидери по проекта на
Държавната агенция за закрила на
детето, УНИЦЕФ и Фондация
“Партньори – България”. Полу-
чихме възможността да прекараме
три забавни и ползотворни дни в
компанията на Йоана Петкова –
обучител към Фондация "Пар-

тньори - България".
Какво научихме? Че винаги има

какво още да научим – за отговор-
ностите, произтичащи от нашите
права; за задачите ни да изслуш-
ваме, чуваме, представляваме; за
ангажиментите ни като избрани
лидери; за задължението ни гласът
на всички деца да бъде чут. Как се
почувствахме? По-можещи, по-
сплотени, по-устремени, по-зна-
чими. Какво очакваме? Нови идеи,
нови хоризонти, нови победи. За-
щото успехът ни е желание, съче-
тано с много труд и съзидателност.
Как ще продължим? Заедно, вдъх-
новени, уверени, като екип.

Благодарим на ръководството на
Община Вършец за предоставе-
ните ни възможности за участие в
различни форми на обучение, за
това, че винаги сме добре дошли и
изслушани, че сме фактор в живота
на нашия град!

Ива СТЕФАНОВА

Гласът на децата
НИЕ СМЕ БЪДЕЩЕТО НА НАШИЯ ГРАД

Неотдавна „Зеленият 3D Екобус -
Летящата класна стая“ на ЕКОПАК
посети община Вършец. Радостни
сме, че децата от подготвителните
предучилищни групи (5 и 6-го-
дишни) в Обединено детско заведе-
ние „Слънце” получиха своя първи
интерактивен урок по разделно съ-
биране на отпадъците, опазване на
околната среда и грижа за природата
по такъв интересен и нестандартен
начин. Благодарим на кмета на об-
щината г-н инж. Иван Лазаров за
подкрепата на информационно-об-
разователната инициатива на ЕКО-
ПАК, и за възможността да бъдем
включени в нея.

Децата от ОДЗ “Слънце“ получиха
незабравим урок, а ние-техните учи-
тели - подкрепа в работата за зеле-
ното бъдеще на България.

Диана ГЕОРГИЕВА
Директор на ОДЗ „Слънце”

ИНТЕРАКТИВЕН
УРОК ПО РАЗДЕЛНО

СЪБИРАНЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 58
Днес, 26.02.2015 г. (четвъртък) от 14:30 часа, на

основание 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
мандата 2011-2015 г. се проведе заседание на Об-
щински съвет - Вършец, в заседателната зала на
Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва об-
щински съветници.

Във връзка с постъпила една допълнителна док-
ладна записка с Вх.№97 от инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец, председателят на Об-
щински 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.№97
от инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец.

2. Всички точки от дневния ред с номер от 1 до 9
стават с номера от 2 до 10.

3. Дневният ред става от 10 точки
Гласували: “за” – 12–“против” – няма;“въз-

държали се” – няма

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

На заседанието присъстваха още: инж. Иван
Лазаров - кмет на община Вършец, П. Стефанов –
зам.-кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодо-
рова-секретар на община Вършец, А.Тошев-Ди-
ректор дирекция „СА“, К. Тачева-Директор
дирекция „ОА“, Е. Димитров-кмет с. Спанчевци,
А. Петров- кмет с. Долно Озирово, Е. Георгиева-
гл. експерт „Информационно обслужване“, пред-
ставители на ФК „Вършец 2012“, ФК „Вършец 99“,
СНЦ „Чародейки“ и граждани.

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

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

записка №97 по реда на чл.37и, ал.З от Закона за
изменение и допълнение на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.
14/20.02.2015г./ за имотите с НТП пасище, мера и
ливади, които се определят за индивидуално и
общо ползване за предоставяне под наем по реда
на чл.37и, ал.1 от Закона за изменение и допълне-
ние на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.14/20.02.2015 г./, на жи-
вотновъди на собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информа-
ционна система на БАБХ, съобразно броя и вида
на регистрираните животни.

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

2.Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №61/06.02.2015 г. за вземане на решение
за определяне на представител на Община Вършец
в свиканото на 27 февруари 2015 г. Общо събрание
на Асоциация по „Водоснабдяване и канализация“
ООД град Монтана.

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

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №84/18.02.2015 г. за определяне на
имотите - частна общинска собственост, които под-
лежат на задължително застраховане, включително
срещу застрахователните рискове по чл.9, ал.1 от
ЗОС, а именно: срещу природни бедствия и земет-
ресения.

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

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №85/18.02.2015 г. за актуализиране
на „Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за 2015
г.”

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

5.Разглеждане и вземане на решение по Докладна

записка №82/18.02.2015 г. за приемане на бю-
джетна прогноза за периода 2016-2018 г. на пос-
тъпленията от местни приходи и разходи за местни
дейности на Община Вършец.

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

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №74/13.02.2015 г. за допълнение на
Решение №585/30.01.2015 г. на Общински съвет
Вършец.

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

7.Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №73/13.02.2015 г. за определяне на размер
на финансиране, съгласно Бюджет на Община Вър-
шец за 2015 година, на спортните и туристическите
дружества, сдруженията с нестопанска цел, регис-
трирани на територията на Община Вършец

Докладва: Олга Яничкова- председател на Ко-
мисия по образование, култура, младежка дей-
ност и спорт.

8.Разглеждане на отчет за дейността на Местната
комисия за борба с противообществени прояви на
малолетни и непълнолетни лица при Община Вър-
шец за календарната 2014 година, съгласно Док-
ладна записка №64/09.02.2015 г.

Докладва: Адриана Николова - председател
ПК по АОНУОРСГПБК

9.Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №83/18.02.2015 г. за участие на Община
Вършец във Фонд „Общинска солидарност“ към
Национално сдружение на общините в Република
България.

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

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

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за орга-
низацията и дейността на Общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация за мандата 2011 –
2015 г., дневния ред бе приет единодушно:12 гласа
“за”, “против” – няма; “въздържали се” – няма.

Общински съвет – Вършец прие следните реше-
ния:

РЕШЕНИЕ №602
1. Общински съвет - Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.37и, ал.3 от Закона за из-
менение и допълнение на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.
14/20.02.2015 г./ определя пасищата и мерите опи-
сани в приложение № 1 към настоящото решение и
ливадите описани в приложение № 2 към настоя-
щото решение от Общинския поземлен фонд на об-
щина Вършец, които ще се отдават под наем за
индивидуално и общо ползване по реда на чл.24а,
ал. 2 във връзка с чл.37и, ал.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ
/обн. ДВ бр.14/20.02.2015г./ на собственици или
ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интег-
рираната информационна система на БАБХ, съоб-
разно броя и вида на регистрираните животни.

2. Възлага на Кмета на община Вършец в срок до
1 Март списъци с имотите за индивидуално пол-
зване с категории и средни годишни рентни пла-
щания за землищата на територията на общината
да се обявят на информационните табла пред сгра-
дите на Кметствата на територията на общината,
както и и се публикуват на интернет страницата на
общината.

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

РЕШЕНИЕ №603
Общински съвет - Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация /ЗМСМА/ и
чл.198в, ал.6 и от Закона за водите /ЗВ7 и чл.9, ал.2
от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по Водоснабдяване и Канализация
/ПОДАВ и К/ реши:

Гласува изрични пълномощия на Кмета на Об-

щина Вършец - инж. Иван Михайлов Лазаров като
законен представител на община Вършец, които да
участва като представител на общината в редовно
заседание на Общото събрание на Асоциацията по
В и К Монтана на дата 27.02.2015 год. като:

По т. 1 от дневния ред - да се регистрира като
присъстващ представител на Община Вършец;

По т.2 от дневния ред - да гласува „приема от-
чета за дейността на Асоциацията по В и К, об-
служвана от „Водоснабдяване и канализация“
ООД, град Монтана за 2014 г.“;

По т.3 от дневния ред - да гласува „приема от-
чета за изпълнение на бюджета на Асоциацията
по В и К, обслужвана от „Водоснабдяване и ка-
нализация“ ООД, град Монтана за 2014 г„“/Бю-
джетът на Асоциацията за 2014 г. е приет с
Решение No 1 на Общото събрание на заседа-
ние, проведено на 15.12.2014 год.;

По т.4 от дневния ред:
„Приема размера на вноската на държавата и

вноските на общините в бюджета на Асоциа-
цията по В и К на обособената територия, об-
служвана от „Водоснабдяване и канализация“
ООД, град Монтана за 2015 год,.

„Приема бюджета на Асоциацията по В и К,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“
ООД, град Монтана за 2015 год.;

„Възлага изпълнението на бюджета на Асо-
циацията по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“
ООД, град Монтана за 2015 г. на председателя“

По т.5 от дневния ред - да гласува „Дава прин-
ципно съгласие за сключване на договор за сто-
панисване, поддържане и експлоатация на В и
К системите и съоръженията, както и предоста-
вяне на В и К услуги на потребителите срещу
заплащане със съществуващия В и К оператор
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, град
Монтана на водоснабдителната и канализаци-
онната система в обособената територия на
Асоциацията по ВиК, обслужвана от „Водос-
набдяване и канализация“ ООД, град Монтана,
по реда на чл.198п, ал.1, предложение първо от
Закона за водите

По т.6 от дневния ред - при предлагане, об-
съждане и гласуване на въпроси извън горепо-
сочения дневен ред, представителят на Община
Вършец да гласува както намери за добре, съ-
образно интересите на жителите на Община
Вършец.

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

РЕШЕНИЕ №604
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.9, ал.2 от Закона за об-
щинската собственост определя имотите - частна
общинска собственост, които подлежат на задъл-
жително застраховане, включително срещу застра-
хователните рискове по чл.9, ал.1 от ЗОС, а именно:
срещу природни бедствия и земетресения съгласно
приложения към решението - Списък на имотите
частна общинска собственост на община Вършец
подлежащи на застраховане.

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

РЕШЕНИЕ №605
Общински съвет – Вършец на основание чл.21,

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

1. Актуализира „Годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – общинска собстве-
ност за 2015г.”, в раздел III. Описание на
недвижимите имотите, които общината има наме-
рение да предложи за предоставяне под наем и за
продажба през 2015 г., подточка 2.5.2 Имоти за про-
дажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с
чл. 37 от НРПУРОС на община Вършец /позем-
лени имоти върху, които е учредено право на
строеж суперфиция по реда на ЗОС/, както в тази
точка се включват следните недвижими имоти:

1.1 Поземлен имот /УПИ/ XII, пл. № 549 в кв.
32 по регулациония план на с.Спанчевци, об-
щина Вършец с площ 525 кв.м. Върху недви-
жимия имот е учредено право на строеж

/суперфиция/ на Йордан Никифоров Михайлов
с Договор отстъпване право на строеж от
05.10.1982 г., и Заповед № 298/22.09.1982 г., на
Председателя на ИК на ОБНС гр.Вършец.

1.2 Поземлен имот /УПИ/ III, пл.527, в кв.29
по регулациония план на с.Спанчевци, община
Вършец с площ 594 кв.м. Върху недвижимия
имот е учредено право на строеж /суперфиция/
на Давид Петров Давидов с Нотариален акт №
41 от 20.04.1980г., вписан в том I, дело №
79/1980 г.

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

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

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

РЕШЕНИЕ №606
На основание чл. 83, ал. 2 от Закона за Публич-

ните финанси, чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и Наред-
бата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три: години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на
Община Вършец , Общински съвет Вършец при-
ема Бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите
за местни дейности на Община Вършец.

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

РЕШЕНИЕ №607
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във

връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал.
2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси,
във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ на 2015 го-
дина, и Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, из-
пълнение и отчитане на общинския бюджет на об-
щина Вършец, Общински съвет - Вършец

РЕШИ:
I. Прегласува т. 2 от Решение № 585/30.01.2015 г.

на Общински съвет Вършец, а именно:

2. Приема програма за капиталовите разходи в
размер на 828 313 лв., съгласно Приложение № 6.

2.1 Одобрява разпределението на целевата
субсидия за капиталови разходи в размер на 282
600 лв., в т.ч. разпределението на целевата суб-
сидия за изграждане и основен ремонт на об-
щински пътища в размер на 164 300 лв.,
съгласно Приложение № 6.

2.2 Приема разчет на капиталовите разходи,
финансирани с приходи от постъпление с про-
дажбата на общински нефинансови активи и
други собствени приходи, съгласно Приложение
№ 6.

II. Добавя нова т. 2.3 към т. 2 от Решение №
585/30.01.2015 г. на Общински съвет Вършец, с
текст:

2.3. Приема разпределението на обектите от
разчета на капиталовите разходи по източници
на финансиране - Целева субсидия за капита-
лови разходи, приходи от постъпление от про-
дажбата на общински нефинансови активи и
други собствени приходи, и преходен остатък от
целевата субсидия от 2014 година, съгласно
Приложение № 6.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Ди-
митров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова,
Т. Кънчев, Б. Христов, д-р Б. Бонев, И. Андров, А.
Станчева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Симео-
нов “против” – няма; “въздържали се” – няма;
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РЕШЕНИЕ №608
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и

чл. 6, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.37, ал. 1, т. 2 от
Правилника за организацията и дейността на ОбС
- Вършец, неговите комисии и взаимодействието му
с общинска администрация за Мандата 2011 - 2015
година от Бюджета на Община Вършец за 2015 го-
дина от функция „Почивно дело, култура и религи-
озни дейности“, Дейност 2 714 „Спортни бази за
спорт за всички“, § 43-01 утвърждава за 2015 го-
дина на:

1.1 Футболен Клуб „Вършец 2012“ сумата от 5
000 лв.

1.2 Футболен клуб „Вършец – 99“ сумата от
5 000 лв.

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

1.4 Волейболен клуб „Вършец“ сумата от 3 000
лв.

Гласували поименно: “за” – 2– С. Сълков и С.
Симеонов “против” – 5- А. Николова, О. Яничкова,
И. Андров, А. Станчева и д-р Ц. Велизаров “въз-
държали се” – 3– д-р Р. Дамянова, Т. Кънчев и д-р
Б. Бонев

НЕ СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ №609
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и

чл. 6, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.37, ал. 1, т. 2 от
Правилника за организацията и дейността на ОбС
- Вършец, неговите комисии и взаимодействието му

с общинска администрация за Мандата 2011 - 2015
година от Бюджета на Община Вършец за 2015 го-
дина от функция „Почивно дело, култура и религи-
озни дейности“, Дейност 2 714 „Спортни бази за
спорт за всички“, § 43-01 утвърждава за 2015 го-
дина на:

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

1.2 Футболен клуб „Вършец – 99“ сумата от
3 000 лв.

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

1.4 Волейболен клуб „Вършец“ сумата от 3 000
лв.

Гласували поименно: “за” – 8 - А. Николова, д-
р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Б. Бонев,
И. Андров, А. Станчева и д-р Ц. Велизаров “про-
тив” – няма; “въздържали се” – 2-С. Сълков и С.
Симеонов;

РЕШЕНИЕ №610
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.

6, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.37, ал. 1, т. 2 от Пра-
вилника за организацията и дейността на ОбС -
Вършец, неговите комисии и взаимодействието му
с общинска администрация за Мандата 2011 - 2015
година от Бюджета на Община Вършец за 2015 го-
дина от функция „Социално осигуряване, подпо-
магане и грижи“, Дейност 2 525 „Клубове на
пенсионера“, § 43-01 утвърждава за 2015 година на:

1.1 СНЦ „Козница“ гр. Вършец – 3 180 лв.;
1.2 Пенсионерски клуб „Пробуда“, кв. Заножене,

град Вършец – 735 лв.;
1.3 СНЦ „Тодорини кукли“, с. Спанчевци – 1 140

лв.;
1.4 Клуб на пенсионера и самодееца „Озировци“,

с. Долно Озирово – 630 лв.;
1.5 ПК „Магнолия“, с. Горно Озирово – 795 лв.;
1.6 ПК „Еделвайс“, с. Драганица – 1 155 лв.;
1.7 ПК „Детелина“, с. Черкаски – 795 лв.;
1.8 Група за народни танци „Чародейки“ , град

Вършец – 570 лв.
Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димит-

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

РЕШЕНИЕ №611
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 2014 година.

Гласували “за” – 10 “против” – 1; “въздържали
се” – 1;

РЕШЕНИЕ №612
Общински съвет - Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т.23 и във връзка с чл.27, ал.З и ал.5 от
ЗМСМА, чл.31, ал.6 от Устава на НСОРБ и Пра-
вилника за устройството и дейността на фонд „Об-
щинска солидарност“, приет с Решение №2 от
Протокол №35 на 30.01.2015 г. на УС на НСОРБ,
Общински съвет - Вършец реши:

1. Дава съгласие за участие на Община Вършец
във Фонд „Общинска солидарност“ - целева дей-
ност към НСОРБ.

2. Определя участието на общината във Фонда със
следните вноски:

2.1 .Встъпителна вноска в размер на 1000 лева
/хиляда лева/.

2.2.Годишна вноска за 2015 год. в размер на
300 лева /триста лева/.

3. Определя Иван Михайлов Лазаров-кмет за
представител на Община Вършец в Общото събра-
ние на Фонда.

4. Възлага на Кмета на общината:
4.1.Внесе определените с т.2 вноски във Фонда

в сроковете, съгласно Правилника за устрой-
ството и дейността му.

4.2.Подписва съответните документи, свързани
с ползването на временно финансово подпома-
гане по т.4.2.

4.3. Възстановява ползваните средства за вре-
менно финансово подпомагане в определените
в Правилника срокове.

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

Поради изчерпване на дневния ред, Председа-
телят на Общински съвет – Вършец закри засе-
данието в 16:15 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец
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Днес, 17.03.2015 г. (вторник) от 15:00 ч., на ос-
нование 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
мандата 2011-2015 г. се проведе заседание на Об-
щински съвет - Вършец, в заседателната зала на
Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва об-
щински съветници.

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

инж. Анатоли Димитров – председател на Об-
щински съвет –Вършец ни запозна с решения на
ОИК Вършец.

В Общинската избирателна комисия е постъпило
влязло в сила, заверено за вярност решение №881
26.01.2015 г. на Върховен административен съд,
във връзка с решение № 217/30.04.2013 г. на Ко-
мисията за предотвратяване и установяване кон-
фликт на интереси, с което за Иво Димитров
Цакански е установен конфликт на интереси в ка-
чеството му на общински съветник в Общински
съвет – Вършец. Решението на ВАС не подлежи на
обжалване и е влязло в законна сила. Комисията
намира, че са налице и са удостоверени с доку-
менти обстоятелствата по чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА
за прекратяване на пълномощията на Иво Димит-
ров Цакански като общински съветник в Общин-
ски съвет – Вършец. На основание чл. 30, ал. 4, т.
11 и ал. 7 от ЗМСМА, ОИК – Вършец с решение
№136/09.02.2015 г. прекратява пълномощията на
Иво Димитров Цакански като общински съветник
от Местна коалиция „Бъдеще за община Вършец”
в Общински съвет – Вършец и обявява следващия
в листата на Местна коалиция „Бъдеще за община
Вършец” Даниела Ангелова Димитрова, за избран
за общински съветник в Общински съвет – Вър-
шец. С Писмо с вх. №126/04.03.2015 г. и прило-
жено към него писмо от Даниела Димитрова от
26.02.2015 г. за отказ от встъпване в длъжността
общински съветник, бяхме сезирани и ОИК Вър-
шец на свое заседание на 05.03.2015 г. прие Реше-
ние №137 с което прекрати пълномощията на
Даниела Ангелова Димитрова и обяви за избран
следващия в листата Петър Илиев Пенчев.

Новоизбрания общински съветник г-н Петър
Илиев Пенчев положи клетва и подписа клетвения
лист.

„Заклевам се в името на Република България да
спазвам Конституцията и законите на страната и
във всичките си действия да се ръководя от инте-
ресите на гражданите от Община Вършец и да ра-
ботя за тяхното благоденствие. Заклех се! „

На заседанието присъстваха още: инж. Иван
Лазаров - кмет на община Вършец, П. Стефанов –
зам.-кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодо-
рова-секретар на община Вършец, А.Тошев-Ди-
ректор дирекция „СА“, К. Тачева-Директор
дирекция „ОА“, Е. Георгиева – гл. експерт „Ин-
формационно обслужване”,Е. Димитров-кмет с.
Спанчевци, Гергана Ерменкова - зам.-председател
на ОИК Вършец и граждани.

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

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

записка №107/09.03.2015 г. за даване на предвари-
телно съгласие за промяна предназначението на
части от горски имоти – общинска собственост за
изграждане на техническа инфраструктура - 2 броя
шахти по трасето на водопровода за обект: „Ре-
конструкция на съществуващ асбестоциментов за-
хранващ водопровод от язовир „Стреченска бара“
до гр. Враца“.

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

2.Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №106/09.03.2015 г. за изменение и допъл-
нение на „Наредбата за стопанисване, управление
и предоставяне за ползване на общински пасища
и мери на територията на община Вършец“.

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

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №105/09.03.2015 г. и изменение и
допълнение на „Наредбата за реда на придобиване,
управление и разпореждане с общинска собстве-
ност на община Вършец“.

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

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

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за орга-
низацията и дейността на Общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация за мандата 2011 –
2015 г., дневния ред бе приет единодушно:13 гласа
“за”, “против” – няма; “въздържали се” – няма.

Общински съвет – Вършец прие следните реше-
ния:

РЕШЕНИЕ №613
Общински съвет – Вършец на основание на ос-

нование чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 75, ал. 2,

т. 3 от Закона за горите дава предварително съгла-
сие за промяна предназначението на част от по-
землените имоти в горски територии с обща площ
0.004 дка., от горски имоти № 80683 и № 312070
собственост на община Вършец, находящи се в
землището на с.Черкаски, община Вършец /съг-
ласно приложените 2 бр. скици-проект/ за изграж-
дане на техническа инфраструктура
/водостопанско съоръжение/ - два броя шахти по
трасето на водопровода за реализиране на обект
„Реконструкция на съществуващ асбестоциментов
захранващ водопровод от язовир „Стреченска
бара“ до гр. Враца“.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Янич-
кова, Т. Кънчев, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П.
Пенчев, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров,
С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №614
Общински съвет – Вършец на основание на ос-

нование чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА отменя текстовете
на чл. 15, чл.16, чл.17 и чл.18 от „Наредбата за сто-
панисване, управление и предоставяне за ползване
на общински пасища и мери на територията на об-
щина Вършец“.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Янич-
кова, Т. Кънчев, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П.
Пенчев, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров,
С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №615
1. Общински съвет – Вършец на основание на ос-

нование чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА приема нови текс-
тове на чл. 15, чл.16, като в същия се саздават нови
ал. 7, 8, 9, 10, 11 и 12 и нови текстове на чл.17, като
се създават ал.1 и ал.2 с т.1 и т.2 и чл.18 в чл. 19 се
създават нови ал.1, 2 и 3, както досегашните ал.1,
2 и 3 стават съответно ал. 4, 5, 6, а досегашните ал.
4 и 5 стават 7 и 8 от „Наредбата за стопанисване,
управление и предоставяне за ползване на общин-
ски пасища и мери на територията на община Вър-
шец“, както следва:

Чл. 15. /1/ Пасищата и мерите от общинския по-
землен фонд на община Вършец се отдават под
наем съгласно чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ по реда на чл.
24а, ал. 2 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели
на животновъдни обекти с пасищни селскостопан-
ски животни, регистрирани в Интегрираната ин-
формационна система на БАБХ, съобразно броя и
вида на регистрираните животни, по цена, опред-
елена по пазарен механизъм.

Пасищата/мерите от общинския поземлен фонд
на община Вършец се предоставят под наем или
аренда на лица, които нямат данъчни задължения,
както и задължения към Държавен фонд „Земеде-
лие“, държавния поземлен фонд, общинския по-

землен фонд и за земи по чл. 37в, ал.3, т.2 от
ЗСПЗЗ.

/2/ Общински съвет – Вършец определя с реше-
ние пасищата и мерите за общо и индивидуално
ползване. Списък на имотите за индивидуално
ползване с категории и средните годишни рентни
плащания за землището или за общината се обя-
вява в общините и кметствата и се публикува на
интернет страницата на община Вършец в срок до
1 март.

/3/ Пасищата и мерите се разпределят между пра-
воимащите, които имат регистрирани животно-
въдни обекти в съответното землище, съобразно
броя и вида на регистрираните пасищни селскос-
топански животни, в зависимост от притежаваните
или ползвани на правно основание пасища/мери,
но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в
имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1
животинска единица в имоти от осма до десета ка-
тегория.

Чл.16. /1/ Лицата подават заявление по образец
до кмета на община Вършец в срок до 10 март, към
което прилагат съответните документи.

/2/ Кметът на общината назначава комисия, която
определя необходимата за всеки кандидат площ по
реда на чл.37и ал. 4 от ЗСПЗЗ и разпределя имо-
тите за всяко землище. Комисията съставя прото-
кол за окончателното разпределение на имотите
при наличие на необходимите площи в срок до 1
май.

/3/ При недостиг на пасищата и мерите от об-
щинския поземлен фонд на община Вършец в зем-
лището към разпределените имоти по реда на ал.2,
съответната комисия извършва допълнително раз-
пределение в съседно землище, което може да се
намира в съседна община или област, и съставя
протокол за окончателното разпределение на имо-
тите в срок до 1 юни. Този ред се прилага до из-
черпване на имотите от общинския поземлен фонд
на община Вършец или до достигане на нормата
по ал. 3. Разпределението се извършва последова-
телно в съседното землище, община и област.

/4/ Протоколът по ал.2 се обявява в кметството и
се публикува на интернет страницата на общината
и може да се обжалва по отношение на площта на
разпределените имоти в 14 /четиринадесет/ дневен
срок пред районния съд. Обжалването не спира из-
пълнението на протокола, освен ако съдът разпо-
реди друго.

/5/ При недостиг на пасища/мери от общинския
поземлен фонд на община Вършец, след разпред-
елението в съответното и съседни землища, по за-
явление от правоимащото лице в срок до 10 юни,
комисията по т.2 предоставя служебно на минис-
търа на земеделието и храните или оправомощено
от него лице протоколите по чл. 37и ал. 6 и/или ал.
7 и копие от заявлението за допълнително раз-
пределение на имоти от държавния поземлен
фонд.
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/6/ Протоколът по ал.5 се обявява в кметството и
се публикува на интернет страницата на община
Вършец и може да се обжалва по отношение на
площта на разпределените имоти в 14 /четиринад-
есет/ дневен срок пред районния съд. Обжалва-
нето не спира изпълнението на протокола, освен
ако съдът разпореди друго.

/7/ Комисия определена по реда на чл.37и, ал. 10
от ЗСПЗЗ разпределя допълнително необходимата
за всеки кандидат площ по реда на чл.37и, ал. 4 от
ЗСПЗЗ в срок до 1 юли.

/8/ Протоколът по ал.7 се обявява в кметството и
в сградата на общинската служба по земеделие и
се публикува на интернет страницата на община
Вършец.

/9/ Въз основа на протокола на комисията по ал.
2 и след заплащане на наемната цена кметът на об-
щина Вършец, сключва договори за наем. Мини-
малният срок на договорите е 5 /пет/ стопански
години. Договорите съдържат данните по чл.37и,
ал. 1, 4, 6 и 7 от ЗСПЗЗ и се регистрират в общин-
ската служба по земеделие.

/10/ Останалите свободни пасища/мери от об-
щинския поземлен фонд на община Вършеци се
отдават под наем след решение на Общински
съвет - Вършец чрез търг по реда на „Наредбата
за условнията и реда за провеждане на търгове и
конкурси на община Вършец“, в който се допус-
кат до участие само собственици на пасищни сел-
скостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ.

/11/ Търга по ал. 10 се провежда от кмета на об-
щината по реда на „Наредбата за условнията и
реда за провеждане на търгове и конкурси на об-
щина Вършец“. Договорите се сключват за една
стопанска година.

/12/ Останалите след провеждане на търга по ал.
10 свободни пасища/мери се отдават след решение
на Общински съвет – Вършец, чрез търг на собст-
веници на пасищни селскостопански животни и на
лица, които поемат задължение да ги поддържат в
добро земеделско и екологично състояние, по ред,
определен в правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползване на земеделските земи.
Договорите се сключват за една стопанска година.

Чл. 17 /1/ Пасищата мери от общинския позем-
лен фонд на община Вършец, за които са склю-
чени наемни договори, не могат да се преотдават
за ползване на трети лица.

/2/Договорите за наем и аренда по чл. 37и, ал. 13
от ЗСПЗЗ:

1. могат да се прекратяват или изменят преди
изтичането на срока, по искане на ползвателя;

2. се прекратяват преди изтичането на срока
при промяна на условията по чл. 37и, ал. 4 от
ЗСПЗЗ, освен в случаите на настъпили фор-
смажорни обстоятелства.

Чл.18 Общината прекратява договорите за наем
за имоти по чл. 19 от ЗСПЗЗ, сключени по реда на
чл. 37и, ал. 12, 13 и 14 от ЗСПЗЗ, и предоставени
от Общински съвет - Вършец по реда на § 27 от
преходните и заключителните разпоредби на За-
кона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи
( обн. ДВ, бр. 62 от 2010 г.), след издаване на ре-
шението на общинската служба по земеделие и из-
тичане на стопанската година, в която е издадено
решението.

Чл. 19 се правят следните изменения и допълне-
ния:

Създават се нови ал.1, 2 и 3 със следните текс-
тове:

/1/ Общински съвет - Вършец определя с реше-
ние, прието с мнозинство от общия брой на съвет-
ниците:

1. размера и местоположението на мерите и
пасищата за общо и за индивидуално ползване
в зависимост от броя и вида на отглежданите
пасищни животни на територията на съответ-
ното землище;

2. правила за ползването на мерите и паси-
щата на територията на община Вършец.

/2/ Правилата за ползване на мерите и пасищата
по ал. 1, т. 2 съдържат:

1. перспективен експлоатационен план за
паша;

2. частите от мерите и пасищата, предназна-
чени за общо и за индивидуално ползване, и
тяхното разграничаване;

3. частите от мерите и пасищата, предназна-
чени предимно за косене;

4. прокарите за селскостопански животни до
местата за паша и водопоите;

5. мерки за опазване, поддържане и подобря-
ване на мерите и пасищата, като почистване от
храсти и друга нежелана растителност, проти-
воерозионни мероприятия, наторяване, вре-
менни ограждения;

6. ветеринарна профилактика;
7. частите от мерите и пасищата, предназна-

чени за изкуствени пасища, за засяване с под-
ходящи тревни смески;

8. построяване на навеси;
9. въвеждане и редуване на парцелно пол-

зване на пасищни комплекси;
10. охрана;
11. режим на ползване, забрани и ограниче-

ния в зависимост от конкретните дадености на
топографски, почвени, климатични и други фи-
зически условия, и на развитието на животно-
въдството на територията на общината;

12. карта за ползването на мерите и пасищата
по физически блокове, определени в Системата
за идентификация на земеделските парцели.

/3/ Правилата по ал. 2 се обявяват в интернет
страницата на община Вършец.

Досегашните ал.1, 2 и 3 стават съответно ал. 4, 5
и 6, а досегашните ал.4 и ал.5 стават ал. 7 и 8.

2. Задължава Кмета на община Вършец да отрази
в „Наредбата за стопанисване, управление и пред-
оставяне за ползване на общински пасища и мери
на територията на община Вършец“ изменението
и допълнението на наредбата, описано подробно
в т.1 от решението, като актуализираната наредба
бъде качена в 7 /седем/ дневен срок в сайта на об-
щина Вършец

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Янич-
кова, Т. Кънчев, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П.
Пенчев, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров,
С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №616
1. Общински съвет – Вършец на основание на

основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА изменя и до-
пълва чл. 42 от „Наредбата за реда на придоби-
ване, управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец“, като приема и
нови ал. 10,11 и 12 със следните текстове:

В чл. 42 се правят следните изменения и допъл-
нения:

/4/ Ливадите от общинския поземлен фонд на об-
щина Вършец се отдават под наем, съгласно чл.
37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ по реда на чл. 24а, ал. 2 от
ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на живот-
новъдни обекти с пасищни селскостопански жи-
вотни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, съобразно броя
и вида на регистрираните животни, по цена,
определена по пазарен механизъм. Ливади от об-
щинския поземлен фонд на община Вършец се
предоставят под наем на лица, които нямат да-
нъчни задължения, както и задължения към Дър-
жавен фонд „Земеделие“, държавния поземлен
фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл.
37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.

/5/ Общински съвет – Вършец определя с реше-
ние ливадите за общо и индивидуално ползване.
Списък на имотите за индивидуално ползване с
категории и средните годишни рентни плащания
за землището или за общината се обявява в общи-
ните и кметствата и се публикува на интернет
страницата на община Вършец в срок до 1 март.

/6/ Ливадите се разпределят между правоима-
щите, които имат регистрирани животновъдни
обекти в съответното землище, съобразно броя и
вида на регистрираните пасищни селскостопански
животни, в зависимост от притежаваните или пол-
звани на правно основание ливади, но не повече
от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от
първа до седма категория и до 20 дка за 1 живо-
тинска единица в имоти от осма до десета катего-
рия.

1. Лицата подават заявление по образец до
кмета на община Вършец в срок до 10 март,
към което прилагат съответните документи.

2. Кметът на общината назначава комисия,
която определя необходимата за всеки канди-
дат площ по реда на чл.37и ал. 4 от ЗСПЗЗ и
разпределя имотите за всяко землище. Коми-
сията съставя протокол за окончателното раз-
пределение на имотите при наличие на

необходимите площи в срок до 1 май.
3. При недостиг на ливади от общинския по-

землен фонд на община Вършец в землището
към разпределените имоти по реда на ал. 6, съ-
ответната комисия извършва допълнително
разпределение в съседно землище, което може
да се намира в съседна община или област, и
съставя протокол за окончателното разпределе-
ние на имотите в срок до 1 юни. Този ред се
прилага до изчерпване на имотите от общин-
ския поземлен фонд на община Вършец, или до
достигане на нормата по ал. 6. Разпределението
се извършва последователно в съседното зем-
лище, община и област.

4. Протоколът по т. 2 се обявява в кметството
и се публикува на интернет страницата на об-
щината и може да се обжалва по отношение на
площта на разпределените имоти в 14 /четири-
надесет/ дневен срок пред районния съд. Об-
жалването не спира изпълнението на
протокола, освен ако съдът разпореди друго.

5. При недостиг на ливади от общинския по-
землен фонд на община Вършец, след разпред-
елението в съответното и съседни землища, по
заявление от правоимащото лице в срок до 10
юни, комисията по т. 2 предоставя служебно на
министъра на земеделието и храните или опра-
вомощено от него лице протоколите по чл. 37и
ал. 6 и/или ал. 7 и копие от заявлението за до-
пълнително разпределение на имоти от дър-
жавния поземлен фонд.

6. Протоколът по т.5 се обявява в кметството
и се публикува на интернет страницата на об-
щина Вършец и може да се обжалва по отно-
шение на площта на разпределените имоти в 14
/четиринадесет/ дневен срок пред районния
съд. Обжалването не спира изпълнението на
протокола, освен ако съдът разпореди друго.

7. Комисия, определена по реда на чл. 37и, ал.
10 от ЗСПЗЗ разпределя допълнително необхо-
димата за всеки кандидат площ по реда на чл.
37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ в срок до 1 юли.

8. Протоколът по т.7 се обявява в кметството
и в сградата на общинската служба по земеде-
лие и се публикува на интернет страницата на
община Вършец.

9. Въз основа на протокола на комисията по т.
2 и след заплащане на наемната цена, кметът на
община Вършец, сключва договори за наем.
Минималният срок на договорите е 5 /пет/ сто-
пански години. Договорите съдържат данните
по чл. 37и, ал. 1, 4, 6 и 7 от ЗСПЗЗ и се регис-
трират в общинската служба по земеделие.

/7/ Останалите свободни ливади от общинския
поземлен фонд на община Вършеци, след реше-
ние на Общински съвет Вършец се отдават под
наем чрез търг, в който се допускат до участие
само собственици на пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната инфор-
мационна система на БАБХ.

/8/ Търговете по ал. 7 се провеждат от кмета на
общината по реда на „Наредбата за условнията и

реда за провеждане на търгове и конкурси на об-
щина Вършец“. Договорите се сключват за 1 /една/
стопанска година.

/9/ Останалите след провеждане на търга по ал. 8
свободни ливади, след решение на Общински
съвет - Вършец се отдават, чрез търг по реда на
„Наредбата за условнията и реда за провеждане на
търгове и конкурси на община Вършец“ на собст-
веници на пасищни селскостопански животни и на
лица, които поемат задължение да ги поддържат в
добро земеделско и екологично състояние, по ред,
определен в правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползване на земеделските земи.
Договорите се сключват за 1 /една/ стопанска го-
дина.

Създава се нова ал. 10 със следния текст:
/10/ Ливадите от общинския поземлен фонд на

община Вършец, за които са сключени наемни до-
говори, не могат да се преотдават за ползване на
трети лица.

Създава се нова ал. 11 с т. 1 и т. 2 със следния
текст:

/11/Договорите за наем и аренда по чл. 37и, ал. 13
от ЗСПЗЗ:

1. могат да се прекратяват или изменят преди
изтичането на срока, по искане на ползвателя;

2. се прекратяват преди изтичането на срока
при промяна на условията по чл. 37и, ал. 4 от
ЗСПЗЗ, освен в случаите на настъпили фор-
смажорни обстоятелства.

Създава се нова ал. 12 със следния текст:
/12/ Общината прекратява договорите за наем за

имоти по чл. 19 от ЗСПЗЗ, сключени по реда на чл.
37и, ал. 12, 13 и 14 от ЗСПЗЗ, и предоставени от
Общински съвет - Вършец по реда на § 27 от пре-
ходните и заключителните разпоредби на Закона
за изменение и допълнение на Закона за собстве-
ността и ползуването на земеделските земи ( обн.
ДВ, бр. 62 от 2010 г.), след издаване на решението
на общинската служба по земеделие и изтичане на
стопанската година, в която е издадено решението.

2. Задължава Кмета на община Вършец да от-
рази изменението и допълнението на „Наредбата
за реда на придобиване, управление и разпореж-
дане с общинска собственост на община Вър-
шец“, описано подробно в т. 1 от настоящото
решение, като актуализираната наредба бъде ка-
чена в 7 /седем/ дневен срок в сайта на община
Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Янич-
кова, Т. Кънчев, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П.
Пенчев, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров,
С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред, Предсе-
дателят на Общински съвет – Вършец закри за-
седанието в 15:50 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

Иван Филипов Комитски е роден през 1845 г. в
с. Горно Озирово. От продължителните издирва-
ния, ние вече можем да посочим имената на чет-
ниците и опълченците от това малко, но будно
планинско село.

Иван Комитски и Коста Аврамов са били чет-
ници в четата на Ильо Войвода, но само Иван
Филипов (Комитата) е взел участие в боевете
при Шипка и Шейново. Награден е от руския им-
ператор с Георгиевски кръст за храброст и златна
чаша за проявен героизъм. По време на боевете
спасява бойното знаме, да не попадне в ръцете
на врага, като го сваля от пръта и го скрива в дре-
хите си. Когато войниците били най-унили и сло-
мени духом, той развял байрака пред тях и
всички се зарадвали.

След Освобождението на България, Иван Фи-
липов със семейството си се преселва да живее в
с. Крива бара, Врачанско. Като четник и опълче-
нец получава след Освобождението пенсия.

Коста Аврамов не получава пенсия. Причината
за това е, че след разбиването на четата остана-

лите живи четници се разпръснали, те загубили
архивите, поради което той не могъл да докаже
своето право на пенсия.

Със своето участие в четите и във войната от
1877-1878 г., горноозировци доказали още вед-
нъж, че българщината в това село винаги е била
будна, че хората всякога са били патриотично
настроени, и не случайно сред хората от селото
ни, които се записват да участват като добро-
волци в четата на Христо Ботев са Антония
Бецов, Куман Поп Лилов и Марин Якимов.

Революционните борби и националноосвобо-
дителните движения са оставили дълбоки следи
и са възпитали в революционна ненавист спрямо
поробителите едно цяло поколение от с. Горно
Озирово. Това е видно от участието им във вой-
ните от 1885 г. – 1918 г. и от 1944 г. – 1945 г.
Свидни жертви са дали горноозировци пред ол-
тара на майка България – 44 убити по бойните
полета за свободата и независимостта на Бълга-
рия.

Емил ФИЛИПОВ

Бележити личности от нашия край:

ИВАН ФИЛИПОВ (КОМИТАТА)
137 години от Освобождението на България

170 години от рождението на Иван Филипов (Комитата) и
100 години от неговата смърт



Тази година човечеството ще
чества 70 години от 9 май 1945 г.,
когато бе подписана капитулацията
на хитлеристка Германия.

Светът, човечеството, народите
никога няма да забравят величието
на една победа, постигната с цената
на милиони човешки животи.

Историческа истина е, че реша-
ваща роля за победата имаше една
страна, която тогава се наричаше
Съветски съюз и неговата армия.

България също има своя принос в
тази победа. През периода 1941 –
1944 г. се разгоря героична антифа-
шистка съпротива. Един от актив-
ните участници в тази борба е
нашият земляк генерал-лейтенант
Трифон Балкански.

Това е човекът, чийто живот е ис-
тинска епопея. Това е герой, чиято
безпрецедентна съдба е дълбоко
вълнуваща: партизанин е в три дър-
жави – Югославия, Гърция и Бълга-
рия; командир в шест партизански
формирования; член на две компар-
тии – в България и Югославия.

През месец март тази година се
навършват 95 години от неговото
рождение и 10 години от смъртта
му.

Трифон Рангелов Балкански е
роден на 27.03.1920 г. в с. Спан-
чевци в бедно селско семейство.
Лятно време е ратай, а през зимата
учи. След завършване на прогимна-
зията започва работа. Това е пътят
на бедния човек в капиталистическа
България. От 1936 г. работи на раз-
лични места в София. През това
време се включва в революцион-
ната дейност на столичния пролета-
риат. В началото на 1938 г. е приет
за член на Работническия младежки
съюз. Той е един от организаторите
на районната конференция на РМС

във Вършецкия край (28.08.1940 г.).
Конференцията се провежда в ра-
йона на Клисурския манастир. От
1941 г. е войник в Трети пехотен
полк във Видин. Тук участва в съз-
даването на нелегалната ремсова
организация в полка. От 1942 г. е
член на БКП – нелегалната пар-
тийна организация. В началото на
1942 г. полкът е изпратен в Югос-
лавия за борба срещу партизаните.

Нима може заплененият от най-
светлите идеали младеж да воюва
срещу тези, които се борят срещу
немските окупатори? На 29.05.1942
г. бяга при югославските партизани.
Започва неговият страшен, но сла-
вен път.

За проявена висока политическа
активност и безстрашие в парти-
занските акции, е назначен за ко-
мандир на Църнотравския
партизански отряд в Югославия.
Приет е за член на Югославската
комунистическа партия. По предло-
жение на Светозар Вулкианович –

Темпо, член на Върховния щаб на
Партизанската народно-освободи-
телна армия в Югославия, е назна-
чен за военен инструктор и
политкомисар на Трета оперативно-
въстаническа зона; политкомисар е
на Втора партизанска бригада във
вардарска Македония; политкоми-
сар е на войнишкия партизански ба-
тальон с прославен командир Дичо
Петров. След вливането на бата-
льона в Трънския партизански
отряд, става политкомисар на Втора
софийска народно-освободителна
бригада.

С тези партизански единици
участва в тежки походи, бойни и
партизански акции в Югославия,
Гърция и България.

На 09.09.1944 г., в състава на пар-
тизански отряд „Христо Михайлов”
участва в установяването на народ-
ната власт в Михайловградски
окръг.

След 09.09. 1944 г. се отзовава на
призива „Всички на фронта, всички
за победата”. Назначен е за помощ-
ник-командир на бригада и участва
в Първата фаза на Отечествената
война.

С установяването на народно-де-
мократичната власт настъпва нов
период в живота на легендарния
партизански командир. Напълно за-
служено е изпратен в Москва и за-
вършва Военна академия „Фрунзе”.
След завръщането си отдава сили за
укрепване на новата народна Бъл-
гарска армия. Назначен е за коман-
дир на дивизия, произведен в чин
генерал.

От 1965 до 1989 г. е първи зам.-за-
веждащ отдел „Военно-админист-
ративен” на ЦК на БКП. Народен
представител е в V-то, VІ-то, VІІ-то,
VІІІ-то и ІХ –то Народно събрание.

Огромен е неговият принос за раз-
витието на родния Вършецки край.
Превръщането на Вършец в цветущ
курорт през 70-те и 80-те години на
миналия век, създаването и разви-
тието на промишлени предприятия,
укрепването на селското стопанство
е с неговото активно участие. В
онези години за него беше висше
удоволствие да види как се осъ-
ществяват мечтите му, как се под-
обрява животът на хората, как се
създава работа за всеки.

Никога не пропуска ежемесечно
да посещава избирателния си
район. След всяко заседание на На-
родното събрание осъществява
срещи с избирателите, информира
ги за взетите решения. На срещите,
които провеждаше в селищата, в
препълнените салони винаги при-
състваха стопански, партийни и ад-
министративни ръководители на
общината. Активно съдействаше за
разрешаване на проблемите на
обикновените хора.

Ако сега ни попитат, какви трябва
да бъдат народните представители,
единственият верен отговор ще
бъде: „Какъвто беше народният
представител Трифон Балкански!”

Той бе скромен, кристално честен
човек, който живееше за хората,
страдаше заедно с тях, когато виж-
даше неправди. НИЩО НЕ ПО-
ИСКА ЗА СЕБЕ СИ!

Спомням си онези години, когато
Вършец се разрастваше и се разда-
ваха парцели на строители, живот-
новъди. Партийното и
административното ръководство на
града, по собствена инициатива, бе
запазило един парцел за него. Тол-
кова много бе направил за общи-
ната, имаше морално право. И
когато разбра, КАТЕГОРИЧНО ОТ-

КАЗА! Предпочиташе старата къ-
щурка в Спанчевци, останала от не-
говите родители.

В годините след 10 ноември 1989
г. вече като пенсионер, поддържаше
активна връзка с родния край. За-
едно чествахме 60 години от 9 сеп-
тември 1944 г. във Вършец, той
беше докладчик. Имах щастието да
присъствам на честването на него-
вата 85 – годишнина, организирано
от ЦС на Български антифашистки
съюз – София. Големият салон на
ул. „Позитано” 20 бе препълнен. С
каква любов говореха за него, с
какво възхищение го гледаха оста-
налите живи партизани, та пред тях
беше той – техният легендарен пар-
тизански командир!

С каква горест и тъга три дни след
честването дойде вестта, че парти-
занското сърце е престанало да
тупти!

Може би вълнението от чества-
нето е било огромно. А може би
сърцето безкрайно е страдало. Да
виждаш как идеалите, за които си
отдал целия си живот, безнравст-
вено се оскверняват, как сътворе-
ното за хората безотговорно се
руши!

И все пак ние вярваме, че идеа-
лите, на които посвети живота си,
ще бъдат бъдещето на човечест-
вото!

Антон МАТЕЕВ
Председател на БАС - Вършец
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На 28.02. 2015 г. за пореден път в
община Вършец бяха организирани
конни надбягвания, свързани с цър-
ковния празник Тодоровден.

На събитието присъстваха кметът
на общината инж. Иван Лазаров,
зам.-кметът Петър Стефанов и сек-
ретарят на общината инж. Даниела
Тодорова.

Традиционният български праз-
ник Тодоровден се празнува главно
за здравето на конете и затова е пос-
ветен на коневъдството и на конния
спорт. На този ден конете се из-
лъскват, нагиздват, опашките и гри-
вите се сплитат и украсяват с
мъниста, с пискюли и цветя.

Тази година в местността „Син-
чово поле“ край Вършец претен-
денти за призовите места в кушиите
бяха 30 участници от Вършец, Бер-
ковица, с. Комощица, а публиката
бе дошла в очакване на зрелищните
кушии.

По традиция състезанието започна
с празничен водосвет за здраве и
благополучие, отслужен от свеще-
ноиконом Петко Балджиев, който

благослови конете, готови за над-
преварата.

Организаторите от Община Вър-
шец бяха подготвили 2 дисциплини
– надбягване с коне на 500 метра и
теглене на шейна с тежести в две
категории – коне до 400 кг и над 400
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 специална па-
рична награда на стопанина му.
Приза за най – красив кон спечели
кон Боран Ага със собственик

Слави Любенов. В надбягването на
500 метра победител стана Марян
Дамянов с кон Деси, а в теглене на
шейна с тежести първо място спе-
челиха Младен Павлов, с кон Ал-
бена (с до 400 кг) и Слави Любенов,
с кон Боран Ага (в категория над
400 кг).

Общата стойност на раздадените
парични премии на заелите челните
места в различните дисциплини бе
800 лева, осигурени от Община
Вършец. Участниците получиха и
предметни награди, медали, и гра-
моти.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КУШИИ ЗА
ТОДОРОВДЕН

продължава от 1 стр. >>>
Към фактологията следва да до-

бавим и включването на Мартен
Калеев в Българска журналисти-
ческа енциклопедия, в национал-
ната енциклопедия „Бележити
българи на съвременна Бълга-

рия“, в бюлетина на Института по
литература към БАН. Той е заслу-
жил гражданин на Вършец и но-
сител на почетната значка на град
Монтана. С последното издание
на алманах „Огоста“, на който е
главен редактор, доказа, че за ду-

ховността няма провинция и
стойностни литературни и кул-
турни събития могат да се родят
там, където все още се намират
хора с отдаденост и мисъл за ду-
ховност.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПОРЕДНО НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАНИЕ.. .

В личния архивен фонд на Ди-
митър Даскалов – общественик,
кмет на Вършец в периода 1959-
1965 г., съхраняван в Държавен
архив – Монтана, е запазено
писмо до него от Христо Черняев,
български поет, публицист и пи-
сател. Писмото е от 6 януари 1961
г., написано на ръка, с молив. В
него четем: „[...] от впечатленията
си за Вършец написах цикъл сти-
хотворения [...] [...]Мисля, че в бъ-
деще ще напиша и други стихове
за това изключително красиво
място[...]”.

За престоя си във Вършец, пет-
десет и четири години по-късно,
Христо Черняев си спомня:
„[...]едни от най-хубавите ми дни
през моята младост, прекарани в
чудесния български град-курорт
Вършец[...] Стиховете [...] са пи-
сани в тогавашното малко хотелче
във Вършец[...]”.

Наскоро, пословичната красота
на Вършец бе засегната от при-
родно бедствие.

Нека всеки, който има възмож-
ност, даде своята лепта, като по
този начин подкрепи ръководст-
вото на града в стремежа му да
спаси забележителните Слънчева
градина и Боров парк, за да могат
отново да впечатляват и вдъхно-

вяват бъдещите поети на страната
ни!

Ангелина ЕМИЛОВА
Началник Държавен

архив – Монтана

ПРИРОДАТА НА ВЪРШЕЦ
ВДЪХНОВЯВА ПОЕТ


