
Всеки народ има своя история
- летопис на победите и пора-
женията, години на възход или
на робство, мигове на безме-
тежна радост, оставили своя от-
печатък върху по-нататъшната
му съдба завинаги. И свой един-
ствен и неповторим Национа-
лен празник – мерило за
историческата памет и будната
съвест на нацията.

Такъв за нас, българите е 3
март – дата, която слага нача-
лото на Третата българска дър-
жава. На тази дата през 1878 г.
е подписан Санстефанския
мирен договор между Русия и
Османската империя, с което се
слага края на Руско-турската
война от 1877- 1878 г.

Стотици жители и гости на
Вършец се събраха тази година
на централния градски площад,
за да участват в организираното
от Община Вършец честване на
Националния празник на Бълга-
рия и да отбележат 141-та го-
дишнина от освобождението на
страната от турско робство.

Тържеството започна с изпъл-
нения на мажоретен състав при
СУ „Иван Вазов” с хореограф
Невена Стоянова и ученически
духов оркестър „Дефилир” с ръ-
ководител Николай Пеев.

Пред сградата на Общинската
администрация се състоя тър-
жествена церемония по изди-
гане на националния
трибагреник, на която присъст-
ваха кметът на община Вършец
инж. Иван Лазаров, зам.-кметът
на общината Петър Стефанов,
секретарят на Общината инж.
агр. Даниела Тодорова, общин-
ски съветници.

Поздравление по повод праз-
ника отправи кметът на общи-
ната Иван Лазаров. В него той
изтъкна, че на този ден ние се
прекланяме пред героизма на
всички знайни и незнайни
войни, дали живота си за свобо-
дата на България – за тази сво-

бода, която не е получена
даром, а е обагрена от кръвта на
Априлското въстание и Шип-
ченската епопея. Нека си спом-
ним за саможертвата на тези
герои, да бъдем мотивирани да
работим за техните цели и
идеали да видят една свободна
и силна България, призова гра-
доначалникът.

Прозвучаха Вазовото стихо-
творение „От Батак съм, чичо.
Знаеш ли Батак?“, в изпълнение
на Теодор Замфиров, ученик в
СУ „Иван Вазов“, чухме лите-
ратурна композиция „На теб,
Българийо“ с участието на де-
цата от Центъра за подкрепа за
личностно развитие – ОДК –
Вършец Кристияна Яначкова и
Петър Апостолов.

В концертната част взеха учас-
тие мъжка вокална група към
НЧ „Христо Ботев-1900“ с ди-
ригент и корепетитор Велислав
Таралански, детски танцов със-
тав „Северняче“ при СУ „Иван
Вазов“ с хореограф Невена
Стоянова и фолклорна група
„Чародейките“ с ръководител
Красимира Георгиева

По традиция празникът за-
върши с кръшно българско
хоро.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПОКЛОН И ВЪЗХВАЛА НА БЪЛГАРИЯ!

Вече няколко години хора в
нужда от общината получават
безплатна топла храна, с което
се осигуряват по-добри условия
на живот.

Потребителите се избират
според техните доходи, като
критерият е най-нисък доход.

Всеки ден до домовете на
нуждаещите се доставя супа,
основно ястие и хляб на стой-
ност 2.50 лв. Храната се при-
готвя в Социалния патронаж.

Молбите за тази социална под-
крепа се приемат целогодишно
и съответно се прави ново кла-
сиране на включените 130 чо-
века.

Средствата за безплатния обяд
са осигурени по Оперативна
програма за храни и/или ос-
новно материално подпомагане,

съфинансирана от Фонда за ев-
ропейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица (ФЕПНЛ)
в България за периода 2014-
2020 г.

След подписано от кмета на
община Вършец инж. Иван Ла-
заров допълнително споразуме-
ние с Агенцията за социално
подпомагане към МТСП, сро-
кът на договора по операция
„Осигуряване на топъл обяд“ е
удължен до края на 2019 г.

Целеви групи за подпомагане
са:

• Лица и семейства на месечно
подпомагане по реда и усло-
вията на чл. 9 от ППЗСП;

• Лица с доказана липса на до-
ходи и близки, които да се гри-
жат за тях, установено от
съответната дирекция „Соци-

ално подпомагане";
• Самотно живеещи лица и се-

мейства, получаващи мини-
мални пенсии - за осигурителен
стаж и възраст; за инвалидност;
наследствени пенсии; пенсии,
несвързани с трудова дейност;

• Скитащи и бездомни деца и
лица;

• Лица от уязвими групи -
граждани на трети страни, по
смисъла на § 1., т.17 от Допъл-
нителни разпоредби от Закона
за убежището и бежанците.

Усилията на общината чрез
реализацията на социалната ус-
луга е намаляване на броя на
живеещите в бедност лица, чрез
подпомагането им с храни, с
оглед преодоляване на основно
материално лишение.

Петя ГЕНОВА

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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Жителите на с. Черкаски се
преклониха пред подвига на хи-
лядите войни, които с цената на
живота си защитаваха самоот-
вержено своето Отечество.

Черкасчани се гордеят с името
на селото си – име на велик
руски държавник и дипломат –
символ на свобода и независи-

мост.
В слънчевия мартенски ден

поднесохме венци и цветя и све-
дохме глави в знак на призна-
телност пред паметника на княз
Владимир Черкаски в центъра
на селото ни.

Валери ТРЕНДАФИЛОВ
Кмет на с. Черкаски

3-ТИ МАРТ В СЕЛО ЧЕРКАСКИ

СУ „Иван Вазов“ е партньор по
проект „СПА зони за Европа“ -
Договор № 2018-1-IT02-KA229-
048106_3 по програма Еразъм +,
КД 2. Останалите две училища
партньори са от гр. Фиуджи, Ита-
лия и гр. Шавиш, Португалия. И
трите града са термални СПА ку-
рорти. Този път целевата група са
ученици на възраст от 9 до 12 го-
дини. В проекта ще се включат
по повече от 20 ученици от всяка
от страните.

Целта на проекта е да се запоз-
наят учениците с устойчивото
развитие на трите СПА курорта
от партниращите държави (Бъл-
гария, Португалия и Италия).
Учениците ще се запознаят със
значението на устойчивостта за
развитието на териториите, ще се
включат в обмен на ученици от
трите държави, ще изготвят
видео клипове и онлайн днев-
ници и ще имат възможност да
общуват на английски език.

Проектът предвижда шест мо-
билности, като три от тях са само
за учители, а в другите три ще се
включат и учениците.

От 20.01.2019 г. до 25.01.2019 г.
в училище Istituto Comprensivo
Фиуджи-Акуто, Италия се про-
веде първата мобилност, на която
учители от трите партниращи
училища изготвихме и обсъ-
дихме програмата на проекта, да-
тите на мобилностите,
поставихме началото на уебсайта

на проекта, фейсбук и eTwinning
страниците му. Всички пар-
тньори представихме презента-
ции за околната среда и
социално-културните характе-
ристики на градовете и държа-
вите си, както и за своите
училища.

Домакините бяха организирали
и посещения до културно-исто-
рически обекти в градовете Фиу-
джи, Алатри, Анани, Акуто и
Фумоне.

След като бе проведен подбор
на учениците, които ще се вклю-
чат в мобилностите, в момента
тече интензивната им подготовка
по английски език за първото им
пътуване – до гр. Шавиш, което
ще се осъществи през месец май
2019 г. 18 наши ученици ще имат
възможност да посетят своите
приятели от Португалия, да се за-
познаят с техния начин на живот,
да учат в продължение на една
седмица в тяхното училище и да
посетят различни забележител-
ности в града и региона.

През ноември ще се проведе
мобилността до Фиуджи, а през
март 2020 г. нашето училище и
учениците ни, посетили двете
държави, ще сме домакин на тре-
тата ученическа мобилност.

Пожелаваме на всички ученици
много позитивни емоции и нови
приятели при реализирането на
проекта.

Катя ЗАМФИРОВА

СПА ЗОНИ ЗА ЕВРОПА

ПРОДЪЛЖАВА УСПЕШНО СОЦИАЛНАТА
УСЛУГА "ТОПЪЛ ОБЯД" В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ



Кметът на община Вършец -
инж. Иван Лазаров се включи в
инициативата на ЕКОПАК "Да
спасим света от пластмаса". За-
едно със зам.- кмета Петър Сте-
фанов, еколога на общината
Димитрина Георгиева и Спас Зар-
чев - "Връзки с обществеността",
обиколиха най-големите хотели в
града на здравето и промотираха
разделното събиране на отпадъци.

Градоначалникът и неговият
екип бяха придружени от ученици,
които раздаваха листовки, инфор-
миращи за ползите от разделянето
на отпадъците за населените
места.

Инициативата е част от целена-
сочената политика на общината за
по-чист град и за намаляване на
количеството отпадъци, които да
се депонират в депото за отпа-

дъци.
Във връзка с това, в началото на

2019 г. са раздадени съдове за раз-
делно събиране на отпадъци от
опаковки-картонени кошчета с
обем 45л. на всички детски гра-
дини и училища на територията на
община Вършец. Раздадени са и
брошури, съдържащи практични
съвети за разделно събиране.

На територията на град Вършец
са разположени 77 контейнера - 25
жълти, 25 сини и 27 зелени кон-
тейнера тип "иглу". Жълтите са за
събиране на опаковки от хартия,
сините - за пластмаса и метал, а
зелените - за стъклени опаковки.

Предстои предоставянето на два
нови комплекта контейнери, които
ще бъдат поставени за ползване от
хотели в центъра на града.

Петя ГЕНОВА

ДА СЪБИРАМЕ РАЗДЕЛНО,
ПРИЗОВА КМЕТЪТ НА ВЪРШЕЦ

Всяка година на 21март светът
отбелязва Международния ден в
подкрепа на хората със синдром
на Даун. Изборът на датата не е
случаен – това състояние се свър-
зва с тризомия на 21-ва хромозома
– вид геномна мутация при хората.
Дължи се на появата на трета хро-
мозома в 21-вата хомоложна
двойка. Освен с типичните за тази

различност симптоми на телесни
аномалии, се наблюдават и нама-
ляване на способностите на въз-
приемане, умствена изостаналост,
вродени сърдечни пороци.

Темата кои са децата-Даун и
защо трябва да бъдат приети и
обичани, е част от обучението по
Национална програма „Научи се
да даряваш“ на Български дари-

телски форум. С подкрепата на
доброволките Люси Йонина и Ва-
неса Василева, в рамките на една
седмица ученици от 7-ми и 9-ти
клас в СУ „Иван Вазов“ - Вършец
проведоха свои проучвания, свър-
заха се с фондация „Живот със
синдром на Даун“ и стигнаха до
извода, че всеки човек е уникален
и различен – по цвят на очите и ко-
сата, по начин на обличане, инте-
реси и хобита, възможности. За да
усмихнат „слънчевите деца“, те
оцветиха своите чорапчета, изгот-
виха табла, колажи, стикери и гра-
моти за всички 33 паралелки в
училището.

Денят се превърна в цветен праз-
ник за всички, а мотото на кампа-
нията „Различието е богатство и
свобода“ и активността им доказа,
че младите хора са тези, които
случват промяната в днешно
време и можем да разчитаме на
тях.

Албена ЦВЕТКОВА

КАМПАНИЯ “ШАРЕНИ ЧОРАПИ“
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От 01.04.2019 г. Община Вършец
стартира дейностите по канди-
датстване и отпускане на средства
за благоустрояване и озеленяване на
отделни имоти - публична общин-
ска собственост през 2019 г. в раз-
лични части на гр. Вършец.

1.1. Допустими дейности за финан-
сиране - критерии:

• Поддръжка и ремонт на приле-
жащи тротоарни площи – под-
мяна на тротоарни плочи,
настилки, монтаж на нови
плочи, бордюри, подравняване
на площите и др.;

• Засаждане на дървесна и храс-
това растителност;

• Обособяване на вътрешнобло-
кови и вътрешноквартални гра-
дини и цветни фигури –
изравняване, затревяване, по-
чистване и др.;

• Направа и монтаж на пейки, из-

пълнение и оборудване на места
за отдих.

1.2. Условия за включване на обекти
за благоустрояване:

• Обектът, който се предлага, да е
публична общинска собстве-
ност;

• Дейностите да отговарят на кри-
терия за допустимост;

• Да се осигури дялово участие в
реализацията на дейностите –
финансово или нефинансово
(труд,), в размер на 25 % от об-
щата стойност;

• Обектът да е изпълним съгласно
указанията на комисията, назна-
чена със Заповед на кмета на об-
щината, която разглежда
постъпилите предложения;

• Не се допуска повече от едно
предложение за един обект в
рамките на една календарна го-
дина;

• Максималният размер на финан-

сиране на малките благоустрой-
ствени дейности да е до 1 000 лв.

• Срок за изпълнение на одобрен
обект – 30 дни;

• Срок за изпълнение на дейнос-
тите за текущата година: до
30.09.2019 г.

1.3. Право да кандидатстват за фи-
нансиране на обекти имат:

• Физически и юридически лица;
• Местни общности;
• Неправителствени организации.

Местните общности са формална
група от физически лица, обеди-
нени от идеята и заинтересовани от
решаването на конкретен проблем,
свързан с подобряване на средата за
обитаване в даден квартал, жили-
щен блок.

2. Редът за кандидатстване за
включване на обекти е следният:

2.1. Подаване на заявление по об-
разец в деловодството на об-
щина Вършец;
Срок: текущ;

2.2. Деклариране от кандидата на
дяловото му участие във фор-
муляра – финансово или не-
финансово (труд,) за
реализацията на дейностите ,
в размер на 25 % от общата
стойност на обекта;

2.3. Разглеждане на предложението
от комисията, назначена със
заповед на кмета на общината
и уведомяване на кандидатите
с мотивирано писмо;
Срок: 14 дни след срока по т.
2.1.

2.4. Сключване на споразумение за
реализация на благоустрой-
ствени дейности до размера на
одобрените средства;
Срок: 10 дни след уведомле-
нието по т.2. 3.

2.5. Предоставяне на материали от
Общината с предавателно-
приемателен протокол;
Срок: до 10 дни след подпис-
ване на споразумението;

2.6. Изпълнение на предвидените и
одобрени дейности.
Срок: не по-дълъг от 30 (три-
десет) дни от датата на под-
писване на споразумението;

2.7. Отчет и приемане на обекта.
Срок: 10 дни след приключ-
ване на дейностите;

2.8. При установяване на частично
или пълно неизпълнение на
дейностите, заложени в спо-
разумението в определения
срок, кандидатът ще възста-
нови предоставените му фи-
нансови средства и материали
на Община Вършец.
Срок: 10 дни след установя-
ване неизпълнението на спо-
разумението.

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПРОДЪЛЖАВА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Ранна пролет се е пукнала. Навън
е мартенска магия! Топлото
слънце, надничайки през връх „То-
дорини кукли“, пръска светлина и
гали с лъчите си разцъфналите ко-
кичета, минзухари и жълтия куку-
ряк.

Денят е 8-ми март – Междуна-
родният празник на жената. Ден на
голямото признание на труда на
жените във всички отрасли на жи-
вота. Започнал като политическо
събитие в миналото, днес празни-
кът се е превърнал в част от духов-
ната ни култура и в повод мъжете,
в знак на уважение, да изразят
симпатиите и обичта към жената –
любима и майка. Днес 8 март в
България се празнува и като ден на
равните права на жената с мъжа.

Да се родиш жена е истинска
приказна магия. Да можеш да

минеш през Ада, дори и да гориш,
давайки огън, обич, стопляйки
нечии сърца. Това е тя, жената –
майка и сестра.

В този приказен и красив ден, га-
лени от топлите мартенски лъчи,
ние, пенсионерите от клуб „Чина-
рите“, по покана на пенсионерски
клуб „Клисура“ – с. Бързия се от-
правихме на празник в приказно
красивото кътче от природата в се-
лото, във вилата на ВЛТУ. Тук
гости бяха и пенсионерите от клуб
„Златица“ – с. Гаганица с предсе-
дател г-жа Кръстева.

Преди да отпътуваме, получихме
цветя и поздравителен адрес от
кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров и от председателката
на нашия клуб Савка Серафимова.

В Бързия топло и сърдечно ни
посрещна ръководството на клуб
„Клисура“ с топъл, дъхав хляб, из-
печен специално за нас и букетче
от горски цветя и здравец. Изне-
надани останахме, когато с песни
ни посрещна и вокалната група
към клуба, с ръководител г-жа Со-
тирова, облечени в местни на-
родни носии.

Председателката на клуб „Кли-
сура“ Бориска Гълъбова и и Галя
Поплалова от местното НЧ „Иван
Вазов – 1911 г.“ поздравиха всички
присъстващи с „Добре дошли!“
Размениха се цветя и подаръци

между председателите на трите
клуба.

Празникът ни премина с изпъл-
нения на групата за автентичен
фолклор при ПК „Клисура“ – с.
Бързия, танцьорките от танцов
състав „Луди и млади“ при НЧ
„Иван Вазов“ – с. Бързия, най-мал-
ката гостенка на тържеството Ней-
джъл Рачкова, с много кръшни
хора и танци, с тежка софра и
много веселба.

В знак на благодарност, момиче-
тата от танцовия състав „Луди и
млади“ получиха дарения от
местни бизнесмени и от председа-
телите на присъстващите пенсио-
нерски клубове, а всички ние се
хванахме заедно с тях на кръшно
осмомартенско хоро.

Празникът отшумя. Порази ни
гостоприемството и неподправе-
ността на домакините от Бързия.
По всичко личеше, че тук пенсио-
нерският клуб води активен, смис-
лен и пълноценен живот.

След този голям празник на при-
знателност, нека осмислим живота
си и се радваме на дните и годи-
ните, които ни остават на живота и
предизвикателствата, с които той
изобилства! Човек трябва да бъде
доволен и щастлив, когато дава и
прави хубави и добри неща за дру-
гите хора.

Ева ДИМОВА

ЖИЗНЕНИ И С БОДЪР ДУХ НА 8-МИ МАРТ

Вършец е един от балнеоложките
курорти, който впечатлява хиля-
дите посетили го туристи с най-
красивата природа, кристално
чистия въздух и лековитите мине-
рални извори.

Пътувам в посока към нашия
град, в който тишината и спокой-
ствието са нещото, което хиляди от
големия град си мечтаят да го имат.
А ние го имаме и това е нашата
гордост.

Отпускам душата си, която е
настроена прекрасно след колед-
ните и новогодишните празници и
с надежда за по-добро. Поглеждам
красивите върхари от Петрохан-
ския проход, сякаш нарисувани от
художник и очите ми се радват, и
на душата ми е спокойно. Снегът и
той поизтънял, а дръвчетата - под-
редени в редички или вкупом се
борят със снежната земя и сякаш
ми казват: «Ето, виж ни! Ние сме

заедно, от всички посоки, от пото-
чето и пенливата река, та чак там,
до върха. Ние сме заедно и нищо
не може да ни изтръгне от земята,
защото сме… ЗАЕДНО и гледаме
в една посока – към небето и слън-
цето! И нито бури, нито снегове и
дъждове могат да ни сломят, за-
щото сме заедно и не се делим!“

Пътят криволичи по асфалтира-
ното шосе, а колелата на автобуса
сякаш пеят. Планината - родната,
българската е хранила народа ни,
за да я има и земята българска.
Прегръщам с душата си тази пла-
нина и тази моя родна земя и за-
почвам да мисля и да си мечтая.
Мечтая да се завърнат тук децата
ни, да прегърнат родната земя с
обич и тя… ще им се отблагодари.

Ще продължа да мечтая и да вяр-
вам, че това един ден непременно
ще се случи!

Лили ИВАНОВА

МЕЧТАЯ И ВЯРВАМ, ЧЕ ТОВА
ЕДИН ДЕН ЩЕ СЕ СЛУЧИ!
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Днес, 31.01.2019 г. (четвъртък) от 13:00 ч., на
основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56,
ал.1 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Вършец, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската админист-
рация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе засе-
дание на Общински 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, заседа-
нието е законно и може да взема решения.

На заседанието присъстваха още: инж.Иван
Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов
- зам.- кмет на община Вършец, инж. агр. Д. То-
дорова – секретар на община Вършец, К. Тачева-
директор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор
дирекция „СА“, П.Петкова – ст. юрисконсулт, В.
Илиева – Гл. специалист „ТКДП“, Д. Лилова –
специалист „Туризъм“, Е. Георгиева - гл. експерт
„Информационно обслужване”, Е.Димитров-
кмет с. Спанчевци , А. Петров – кмет на с. Долно
Озирово, А. Петров – кмет с. Горно Озирово, В.
Трендафилов – кмет с. Черкаски , Б. Василев –
кметски наместник с. Горна Бела речка, А.Алек-
сов – председател на НЧ ” Христо Ботев 1900“
гр. Вършец и граждани.

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

Председателят на общински съвет Вършец
инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал.
1, ал.2 т.2 от Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет – Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандата 2015 – 2019 г. пред-
ложи, следните допълнения и изменения в днев-
ния ред:

1. Включване на допълнение с вх. №
28/30.01.2019 г. към докладна записка с вх. №
12/16.01.2019 г. относно приемане на бюджета на
Община Вършец за 2019 г.

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

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

ладна записка вх. № 05/11.01.2019 г. относно
отчет на кмета на община Вършец за изпълнение
на решенията на Общински съвет – Вършец за
периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.

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

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 13/16.01.2019 г. за отчет за
дейността на Общински съвет – Вършец и него-
вите комисии за периода от 01.07.2018 г. до
31.12.2018 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – пред-
седател на Общински съвет – Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 09/15.01.2019 г. относно
приемане на „Годишна програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2019 г. на община Вършец”, на основание чл.
8, ал. 9 от Закона за общинската собственост
/ЗОС/.

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

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 14/17.01.2019 г. относно раз-
глеждане и приемане на „Програма за развитие
на туризма в община Вършец за 2019 г.“.

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

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 06/11.01.2019 г. относно раз-
глеждане и приемане на Културен календар по
месеци и дейности на Община Вършец за 2019 г.

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

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 07/11.01.2019 г. относно
приемане на План за провеждане на спасителни
и неотложни аварийно възстановителни работи
на територията на община Вършец.

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

7. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 20/18.01.2019 г. относно
предложение за изменение и допълнение на „На-
редбата за определяне размера на местните да-
нъци на община Вършец“.

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

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-

ладна записка вх. № 21/18.01.2019 г. относно
предложение за изменение на „Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на об-
щина Вършец“ /по чл. 9 от ЗМДТ/.

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

9. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 12/16.01.2019 г. и допълне-
ние с вх. № 28/ 30.01.2019г. относно приемане
бюджета на Община Вършец за 2019 г.

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

10. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 10/16.01.2019 г. относно
определяне на индивидуалните основни месечни
заплати на кметовете на кметства в община Вър-
шец.

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

11. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 16/17.01.2019 г. относно
приемане на задание за изработване на общ уст-
ройствен план на община Вършец (ОУПО) и от-
криване на процедура по възлагане на
изработване на ОУПО на община Вършец по
реда на ЗОП.

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

12. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 15/17.01.2019 г. относно взе-
мане на решение от Общински съвет – Вършец
за изключване от списъка с имоти, предоставени
за ползване от Общинско предприятие „Общин-
ски дейности и туризъм – Вършец“ на поземлен
имот с идентификатор 129610.422.5 по КК и КР
на гр. Вършец от 2008 г.

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

13. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 17/17.01.2019 г. относно взе-
мане на решение за провеждане на публичен
търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на
части от имоти публична общинска собственост
на община Вършец – за поставяне на кафе-авто-
мати в изпълнение на „Годишна програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2019 г. на община Вършец“.

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

14. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 18/17.01.2019 г. относно
провеждане на публично оповестен конкурс по
реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община
Вършец, за отдаване под наем на 300 кв.м. от по-
землен имот с идентификатор 12961.422.678 по
КК и КР на гр. Вършец, представляващ част от
бул. „България“, срещу сградата на „Медицин-
ски център – Вършец“ ЕООД.

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

15. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 378/21.12.2018 г. относно
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

16. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 11/16.01.2019 г. относно ут-
върждаване на разходи на МК по чл.8,ал.2 от
ЗУПГМЖСВ по реда на § 17,ал.3 от Предходните
и заключителни разпоредби на Правилника за
прилагане на ЗУПГМЖСВ

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

17. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 22/22.01.2019 г. относно
определяне на размер на финансиране съгласно
Бюджет на Община Вършец за 2019 г. на спор-
тните и туристическите дружества, сдруженията
с нестопанска цел регистрирани на територията
на община Вършец.

Докладва: Адрияна Николова - председател
на ПК по ОКМДС

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

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

Гласували: “за”- 12; “против” – 1; “въздър-
жали се” – няма;

Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ № 673
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, приема за сведение От-
чета на кмета на община Вършец за изпълнение

на решенията на Общински съвет – Вършец за
периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.

Гласували: “за” – 10; “против” – 2; “въздър-
жали се” – 1;

РЕШЕНИЕ № 674
Общински съвет Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА приема за сведение отчета
за дейността на Председателя на Общински
съвет Вършец, дейността на Общински съвет
Вършец и неговите комисии за периода
01.07.2018г. до 31.12.2018 г.

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

По предложение на г-жа Антоанета Коцина в I.
Прогноза за очакваните приходи и необходими
разходи, свързани с придобиването, управле-
нието и разпореждането с имоти – Общинска
собственост през 2019г. като в точката Очак-
вани приходи, 1. НАЕМИ НА ЗЕМ. ЗЕМЯ И
ИМУЩЕСТВО, 1.1.1. Наем на помещения су-
мата от 20 000лв. да стане 30 000лв.

РЕШЕНИЕ № 675
Общински съвет – Вършец на основание чл.

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

1. Приема „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2019 г. на община Вършец“, като променя циф-
рите и данните който са в част „ОЧАКВАНИ
ПРИХОДИ“ /ОБЩО/

1. НАЕМИ НА ЗЕМ. ЗЕМЯ И ИМУЩЕСТВО
315 000лв.,

1.1. Приходи от наем имущество 80 000,
1.1.1 Наем на помещения от 20 000лв. сумата

да стане 30 000лв.
2. Приетата „Годишна програма за управление

и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2019 г. на община Вършец“ влиза в сила от да-
тата на приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС приетата
„Годишна програма за управление и разпореж-
дане с имоти – общинска собственост за 2019 г.
на община Вършец“ да се обяви на таблото пред
сградата на Общинска администрация – Вършец
и да се публикува на интернет страницата на об-
щина Вършец - www.varshets.bg.

Гласували поименно: “за” – 2 – А. Коцина, Г.
Иванов ; “против” – 8 – инж. А. Димитров, А.
Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Ан-
дров, В. Замфиров, О. Яничкова, И. Цветанов,;
“въздържали се” – 3 - Б. Христов, Г. Найденов
и С. Сълков;

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ № 676
Общински съвет – Вършец на основание чл.

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

1. Приема „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2019 г. на община Вършец“.

2. Приетата „Годишна програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2019 г. на община Вършец“ влиза в сила от да-
тата на приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС приетата
„Годишна програма за управление и разпореж-
дане с имоти – общинска собственост за 2019 г.
на община Вършец“ да се обяви на таблото пред
сградата на Общинска администрация – Вършец
и да се публикува на интернет страницата на об-
щина Вършец - www.varshets.bg.

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов,
И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Хрис-
тов, И. Цветанов и С. Сълков; “против” – няма;
“въздържали се” – 3 – Г. Найденов, А. Коцина,
Г. Иванов;

РЕШЕНИЕ № 677
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1 от Закона за
туризма, приема Програма за развитие на ту-
ризма в Община Вършец за 2019 г.

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

РЕШЕНИЕ № 678
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с бюджета на
Община Вършец за 2019 г., приема изготвения
Културен календар по месеци и дейности на Об-

щина Вършец за 2019 г.
Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Ди-

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

РЕШЕНИЕ № 679
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/ и в изпъл-
нение на чл.9 ал./11/ от Закона за защита при
бедствия, приема План за провеждане на спаси-
телни и неотложни аварийно възстановителни
работи на територията на община Вършец.

Приетият План за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно възстановителни работи на
територията на община Вършец да се изпрати на
Областна администрация Монтана, за изготвяне
на областен план на област Монтана.

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

По предложение на г-жа Антоанета Коцина:
В чл. 41 от „Наредбата за определяне размера на
местните данъци на община Вършец“, да се
определят минималните ставки за облагане по
ЗМДТ, а именно:

Чл.41. (1) За леки и товарни автомобили с тех-
нически допустима максимална маса не повече
от 3,5 т. годишният данък се състои от два ком-
понента - имуществен и екологичен, и се опред-
еля по следната формула:

ГДПС = ИмК x ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху пре-

возните средства за леки и товарни автомобили с
технически допустима максимална маса не по-
вече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се опред-
еля по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя
по реда на т. 2

1. имущественият компонент се определя от
стойността на данъка в зависимост от мощността
на двигателя, коригирана с коефициент в зави-
симост от годината на производство на автомо-
била, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,
където:
СkW е частта от стойността на данъка в зави-

симост от мощността на двигателя, която се
определя от мощността на двигателя и размера
на данъка, както следва:

г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,50 за
1 kW да стане – 1,23 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително - 2,00 за
1 kW да стане – 1,60 kW;

е) над 245 kW - 3,00 за 1 kW – да стане – 2,10
kW;

(2) Данъка за ремаркета на леки и товарни
автомобили с технически допустима макси-
мална маса не повече от 3,5 т е в размер, както
следва:

1. товарно ремарке - от 10 лв. да стане – 5 лв.;
2. къмпинг ремарке - от 20 лв. Да стане – 10 лв.;
(3) Данъка за мотопеди в размер от 10 лв., а

за мотоциклети - в размер, както следва:
1. до 125 куб. см включително – от 15 лв. да

стане – 12 лв.
2. над 125 до 250 куб. см включително - от 30

лв. да стане – 25 лв.
3. над 250 до 350 куб. см включително - от 40

лв. да стане – 35 лв.
4. над 350 до 490 куб. см включително - от 50

лв. да стане – 50 лв.
5. над 490 до 750 куб. см включително - от 100

лв. да стане – 75 лв.
6. над 750 куб. см - от 200 лв. да стане – 100 лв.

РЕШЕНИЕ № 680
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 2 от Закона за
местните данъци и такси /ЗМДТ/, изменя и до-
пълва „Наредбата за определяне размера на мест-
ните данъци на община Вършец“, както следва:

I. В Глава втора „Местни данъци“, раздел I
„Данък върху недвижимите имоти“.

В чл. 7 се изменя и допълва текста на ал.1,
както следва:

Чл.7. (1) С данък върху недвижимите имоти се
облагат разположените на територията на общи-
ната поземлени имоти, сгради и самостоятелни
обекти в сгради, в строителните граници на на-
селените места и селищните образувания, както
и поземлените имоти извън тях, които според
подробен устройствен план имат предназначе-
нието по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на те-
риторията и след промяна на предназначението
на земята, когато това се изисква по реда на спе-
циален закон.
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В чл.9 се изменят и допълват текстовете на
ал.1, ал.2, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.6 и се създават
нови ал.7, ал.8, ал.9 и ал.10, както следва:

Чл.9. (1) Когато върху облагаем недвижим
имот правото на собственост или ограниченото
вещно право на ползване е притежание на ня-
колко лица, те дължат данък съответно на час-
тите си.

(2) Всеки от съсобствениците на имота, съот-
ветно от съпритежателите на ограниченото
вещно право на ползване, може да плати данъка
за целия имот за сметка на останалите.

(3) За новопостроените сгради и постройки,
които не подлежат на въвеждане в експлоатация
по реда на Закона за устройство на територията,
собственикът уведомява за това писмено в 2-ме-
сечен срок общината, като подава данъчна дек-
ларация за облагане с годишен данък върху
недвижимите имоти.

(4) (в сила от 01.01.2020 г.) Не се подават да-
нъчни декларации за облагане с годишен данък
за новопостроените сгради, подлежащи на във-
еждане в експлоатация по реда на Закона за уст-
ройство на територията. Необходимите данни за
определяне на данъка на новопостроените
сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се
предоставят на служителите от отедел „Местни
данъци и такси“ при Об.А.- Вършец от възло-
жителя на строежа, след завършването на сгра-
дата в груб строеж по образец, определен от
министъра на финансите.

(5) Не се подават данъчни декларации за обла-
гане с годишен данък за имотите и ограничените
вещни права, придобити по възмезден или без-
възмезден начин при придобиване на имущества
по дарение и по възмезден начин

(6) За новопостроен или придобит по друг
начин имот или ограничено вещно право на пол-
зване предприятията подават в 2-месечен срок
информация за отчетната стойност и други об-
стоятелства, имащи значение за определянето на
данъка.

(7) При преустройство и при промяна на пред-
назначението на съществуваща сграда или на са-
мостоятелен обект в сграда, както и при промяна
на друго обстоятелство, което има значение за
определяне на данъка, данъчно задължените
лица уведомяват общината за това писмено в 2-
месечен срок, като подават данъчна декларация
за облагане с годишен данък върху недвижимите
имоти.

(8) При придобиване на имот по наследство
декларацията за облагане с годишен данък върху
недвижимите имоти се подава в срок от 6 /щест/
месеца. В случай че не е подадена данъчна дек-
ларация от наследниците или заветниците, след
изтичането на срока служителите от отдел
„Местни дънаци и такси“ при Об.А.-Вършец,
образуват партида за наследения недвижим имот
въз основа на данните, налични в общината и в
регистъра на населението.

(9) Подадената декларация от един съсобстве-
ник, съответно ползвател, ползва останалите съ-
собственици или ползватели.

(10) Не се изисква подаване на данъчна декла-
рация, когато промяната в обстоятелствата,
имащи значение за определяне на данъка, са
удостоверени от общината в случаите на търпи-
мост на строежите, в изпълнение на Национал-
ната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради, или в качест-
вото ѝ на възложител по Закона за устройство на
територията. Служител от общинската адми-
нистрация отразява служебно настъпилите про-
мени в техническите характеристики на имота.

В чл.10 се изменят текстовете на ал.3, и ал.4
и се създават нови ал.5, 6, 7, 8 и 9, както
следва:

Чл.10. (3) За новопостроените сгради или
части от сгради се дължи данък от началото на
месеца, следващ месеца, през който са завър-

шени.
(4) При прехвърляне на собствеността на

имота или при учредяване на ограничено вещно
право на ползване приобретателят дължи данъка
от началото на месеца, следващ месеца, през
който е настъпила промяната в собствеността
или ползването, освен ако данъкът е платен от
прехвърлителя.

(5) Завършването на сграда или на част от нея
се установява с удостоверение за въвеждане в
експлоатация или разрешение за ползване, изда-
дени по реда на Закона за устройство на терито-
рията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3
от Закона за кадастъра и имотния регистър.

(6) Органите, издаващи документите по ал. 5,
предоставят служебно по един екземпляр от тях
на данъчната служба на общината в едноседми-
чен срок от издаването им.

(7) Данъкът по ал. 3 се дължи и в случаите, ко-
гато в двегодишен срок от завършването на сгра-
дата в груб строеж, съответно - в едногодишен
срок от съставяне на констативен акт по чл. 176,
ал. 1 от Закона за устройство на територията,
сградата не е въведена в експлоатация или не е
издадено разрешение за ползване.

(8) Лицето, упражняващо строителен надзор,
или техническият ръководител - за строежите от
пета категория, предоставя екземпляр от съста-
вения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона
за устройство на територията на данъчната
служба на общината в едноседмичен срок от
съставянето му.

(9) Завършването на сградата в груб строеж се
установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона за
устройство на територията. Обстоятелствата по
ал. 7 се установяват с констативен акт, съставен
от служители на общината. Актът се съобщава
на данъчно задълженото лице, което може да ос-
пори констатациите в акта в 7-дневен срок от
уведомяването.

В чл.15 сега действащия текст става ал.1
със съответното допълнение и се саздава нова
ал.2 на същият член, както следва:

Чл. 15. /1/ Размерът на данъка върху недвижи-
мите имоти с изключение на недвижимите
имоти по ал.2 се определя в размер на 1,5 на хи-
ляда върху данъчната оценка на недвижимия
имот.

/2/ За жилищни имоти, разположени на тери-
торията на гр. Вършец, който е включен в Спи-
съка на курортите в Република България и
определяне на техните граници, приет с Реше-
ние на Министерския съвет № 153 от 24 фев-
руари 2012 г., за съответната година не са
основно жилище на данъчно задълженото лице,
не са отдадени под наем и не са регистрирани
като места за настаняване по смисъла на Закона
за туризма - 5 на хиляда върху данъчната оценка
на недвижимия имот.

Текста на чл.18, ал.1 се изменя, както
следва:

Чл.18, (1) Данъкът се определя от служител на
общинската администрация – Вършец, върху да-
нъчната оценка на недвижимите имоти по чл.10,
ал.1 от Закона за местните данъци и такси към 1
януари на годината, за която се дължи и се съ-
общава на данъчно задълженото лице или на
негов законен представител до 1 март на същата
година.

В чл. 19 се създава нова ал.3, със следният
текст:

(3) В случай че е установено деклариране на
повече от едно основно жилище, облекченията
по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен
по чл. 22 от ЗМДТ, се дължи в пълен размер за
всяко от жилищата и за периода, в който едно-
временно са декларирани, като основни жи-
лища.

В чл.20 сега съществуващият текст става
ал.1 и се създава нова ал.2, както следва:

Чл.20. /1/ Необходимо условие за определяне
на данъка е наличието на подадена данъчна дек-
ларация по чл.14 и чл.17 от Закона за местните

данъци и такси.
/2/ Служителите на общинската администра-

ция проверяват подадените декларации. Те
могат да искат допълнителни данни за облагае-
мия имот, да сверява данните от декларацията
със счетоводните книги, планове, скици и доку-
менти, въз основа на които имотът се притежава
или се ползва, а при нужда - и чрез измерване на
имота от техническите органи и предоставената
служебно информация по чл. 15, ал. 4, 6 и 7 и чл.
51, ал. 1 от ЗМДТ.

II. В Глава втора „Местни данъци“, раздел I
„Данък върху превозните средства“.

Отменя се т. 5 от ал. 3 на чл. 40.
5. (отм. с Решение № …… от Протокол №

…../………………. Г., на Общински съвет - Вър-
шец в сила от 01.01.2019 г.).

В чл. 41 се изменят и допълват текстовете
на ал.1, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.6 и създава нова
т.7 на ал.3 и нови ал.14 и ал.15, както следва:

Чл.41. (1) За леки и товарни автомобили с тех-
нически допустима максимална маса не повече
от 3,5 т. годишният данък се състои от два ком-
понента - имуществен и екологичен, и се опред-
еля по следната формула:

ГДПС = ИмК x ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху

превозните средства за леки и товарни автомо-
били с технически допустима максимална маса
не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се опред-
еля по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя
по реда на т. 2

1. имущественият компонент се определя от
стойността на данъка в зависимост от мощ-
ността на двигателя, коригирана с коефициент в
зависимост от годината на производство на ав-
томобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,
където:
СkW е частта от стойността на данъка в зави-

симост от мощността на двигателя, която се
определя от мощността на двигателя и размера
на данъка, както следва:

а) до 55 kW включително - 0,34 за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително - 0,54 за 1

kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително - 1,10 за

1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,23 за

1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително - 1,60 за

1 kW;
е) над 245 kW - 2,10 за 1 kW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината

на производство на автомобила:
Брой на годините от годината на производство,

включително годината на производство
Над 20 години ............................................... 1,1
Над 15 до 20 години включително ............. 1,0
Над 10 до 15 години включително ............. 1,3
Над 5 до 10 години включително ............... 1,5
До 5 години включително ........................... 2,3

2. екологичен компонент в зависимост от
екологичната категория на автомобила:

Без екологична категория,с екологични
категории „Евро 1“ и „Евро 2“.................. 1,10
„Евро 3“ ...................................................... 1,00
„Евро 4“ ...................................................... 0,80
„Евро 5“ ...................................................... 0,60
„Евро 6“ и „ЕЕV“ ....................................... 0,40

(2) Данъка за ремаркета на леки и товарни
автомобили с технически допустима макси-
мална маса не повече от 3,5 т е в размер,
както следва:

1. товарно ремарке - от 5 лв.;
2. къмпинг ремарке - от 10 лв.;
(3) Данъка за мотопеди в размер от 10 лв., а

за мотоциклети - в размер, както следва:
1. до 125 куб. см включително – от 12 лв.;
2. над 125 до 250 куб. см включително - от 25

лв.;
3. над 250 до 350 куб. см включително - от 35

лв.;
4. над 350 до 490 куб. см включително - от 50

лв.;
5. над 490 до 750 куб. см включително - от 75

лв.;
6. над 750 куб. см - от 100 лв.
7. За мотопеди и мотоциклети с мощност на

двигателя до 74 kW включително, и съответст-
ващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът
се заплаща с 20 на сто намаление, а за съот-
ветстващите на екологични категории, по-ви-
соки от „Евро 4“ - с 60 на сто намаление от
определения по 41, ал.3 от наредбата данък.

(4) Данъкът за триколесно превозно средство,
определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) №
168/2013 на Европейския парламент и на Съвета
от 15 януари 2013 г. относно одобряването и над-
зора на пазара на дву-, три- и четириколесни
превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013
г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) №
168/2013„ на базата на общото тегло в размер,
както следва:

1. до 400 кг включително - 12 лв.;
2. над 400 кг - 18 лв.
(6) Данъкът за товарен автомобил с технически

допустима максимална маса над 3,5 т, но не по-
вече от 12 т, в размер от 10 лв. за всеки започ-
нати 750 кг товароносимост.

(14) За автобусите, товарните автомобили, с
технически допустима максимална маса над 3,5
т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с
двигатели, съответстващи на екологична катего-
рия „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто на-
маление, а за съответстващите на „Евро 5“,
„Евро 6“ и „ЕЕV„ - с 50 на сто намаление от
определения по чл.41, ал.5 и ал.7 данък.

(15) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от
ЗМДТ няма данни за екологичната категория на
моторното превозно средство, се приема, че пре-
возното средство е без екологична категория.

В чл.44 се изменя се и се допълва текста
ал.4, както следва:

(4) За превозните средства, на които е прекра-
тена регистрацията, данък не се дължи от ме-
сеца, следващ месеца на прекратяване на
регистрацията за движение. В случаите на обя-
вено за издирване превозно средство регистра-
цията се прекратява, след подадено писмено
заявление от собственика в съответното звено
„Пътна полиция“ по месторегистрация на пре-
возното средство. За излезлите от употреба мо-
торни превозни средства, за които в нормативен
акт е предвидено задължение за предаване за
разкомплектуване, данък не се дължи след пре-
кратяване на регистрацията им за движение и
представяне на удостоверение за предаване за
разкомплектуване.

Изменя се текста на чл.47, както следва:
Чл.47. Данъкът се внася в приход на бюджета

на общината по постоянния адрес, съответно се-
далището на собственика, а в случаите по чл. 54,
ал. 5 от ЗМДТ - в приход на общината по ре-
гистрация на превозното средство.

2. Задължава кмета на община Вършец да
отрази приетите в т. 1 от настоящото решение
изменения и допълнения на „Наредбата за
определяне размера на местните данъци на
община Вършец“, като актуализираната на-
редба бъде качена в 7 /седем/ дневен срок в
сайта на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 7 – Г. Апосто-
лова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А.
Коцина, Г. Иванов, С. Сълков; “против” – 2 – И.
Андров, В. Замфиров;“въздържали се” – 4 –
инж. А. Димитров, А. Николова, В. Маринов и
О. Яничкова;

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ В БРОЙ 4

Със заповед № ОХ-
234/05.03.2019 г. на Министъра
на отбраната на Република Бъл-
гария са обявени 64 вакантни
длъжности в Националната
гвардейска част - военно фор-
мирование 54800 - гр. София за
приемане на военна служба на
лица, завършили граждански
средни или висши училища в
страната и в чужбина.

Краен срок за подаване на
документи: 08.05.2019 г.

Информация за изискванията
към кандидатите, набора от до-
кументи, условията и реда за
кандидатстване можете да по-
лучите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

гр. Вършец, бул."България"
№ 10, ет. 2 (всеки вторник

от 08.30 до 17.00 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел.

095 272 190, GSM 0889 661 054

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

ОО ББ ЯЯ ВВ АА
Със заповед № ОХ–

308/27.03.2019 г. на Министъра
на отбраната на Република Бъл-
гария са обявени 28 вакантни
длъжности във формирования
от Стационарната комуникаци-
онна и информационна система
/Стационарна КИС/, за при-
емане на военна служба на
лица, завършили граждански
средни или висши училища в
страната и в чужбина.

Краен срок за подаване на

документи 17.05.2019 г.
Информация за изискванията

към кандидатите, набора от до-
кументи, условията и реда за
кандидатстване можете да по-
лучите на адрес:
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България"

№ 10, ет. 2 (всеки вторник 
от 08.30 до 17.00 часа)

ц. сл. Николай Филипов, тел.
095 272 190, GSM 0889 661 054

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

ОО ББ ЯЯ ВВ АА
Със заповед № ОХ-

307/27.03.2019 г. на министъра
на отбраната на Република Бъл-
гария, е разкрита процедура по
обявяване на 42 войнишки
длъжности за приемане на во-
енна служба на лица, завършили
граждански, средни или висши
училища в страната и в чужбина,
в 68 бригада „Специални
сили” (военно формирование
32990) в гарнизон Пловдив.

Краен срок за подаване на

документи 18.06.2019 г.
Информация за изискванията

към кандидатите, набора от до-
кументи, условията и реда за
кандидатстване можете да по-
лучите на адрес:
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул."България"

№ 10, ет. 2 (всеки вторник 
от 08.30 до 17.00 часа)

ц. сл. Николай Филипов, тел.
095 272 190, GSM 0889 661 054

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

ОО ББ ЯЯ ВВ АА



За трети път СУ „Иван Вазов“ бе
домакин на тридневно Нацио-
нално състезание по физика, след
2012 и 2017 г. 

Благодарение на експерта по при-
родни науки и екология в РУО
Монтана - Иван Димитров, Петър
Пенчев, Beнциcлaв Cтaмeнoв,
Рени Спасова и екип от учители,
които регистрираха участниците,
бяха квестори на състезанието,
участници в комисии за засекретя-
ване на работите, състезанието
протече при перфектна организа-
ция. 

Броят на учениците, които се
явиха на състезанието беше 290, от
26 града в страната. 

Състезанието беше официално
открито точно на 8-ми март и
имахме притеснения, че местата в
къщите за гости и хотелите в града
няма да стигнат, за да поберат
всички участници. Изказваме спе-
циална благодарност на СБР „Св.
Мина“, която отпусна допълни-
телно 80 места, за да настани със-
тезателите.

За съжаление, в последния мо-
мент от заявилите се отказаха гру-
пите от МГ - Русе и североизточна
България (Добрич, Разград, Си-
листра), поради лошите общест-
вени транспортни връзки.

В рамките на 4 часа учениците от
7 до 12 клас се състезаваха в 6 въз-
растови групи, като решаваха из-
ключително тежки задачи. Най-
многобройна беше групата участ-
ници за 9-ти клас - 120 ученици.
Участниците в специалната тема
бяха най-малко на брой – 20. Те се
бориха за участие в Световната

олимпиада по физика и работиха 5
часа по темата. 

Журито с председател проф.
д.ф.н. Мирослав Абрашев и чле-
нове: доц. Димитър Мърваков,
доц. Виктор Иванов, д-р Димо Ар-
наудов и д-р Светослав Иванов от
СУ "Св. Климент Охридски" даде
интересни и достатъчно сложни
задачи, за да може да отсее най-
добрите ученици.  След приветст-
вия от директора на училището
Ани Ангелова и от Община Вър-
шец към участниците, национал-
ното състезание бе открито от гл.
експерт по физика в Министерство
на образованието и науката Георги
Георгиев. 

Ученици и учители с интерес из-
гледаха музикално - театралната
импресия "Времето е наше", пред-
ставена от участниците в школата
по астрономия към СУ "Иван
Вазов" - гр. Вършец. 

Четирима ученици от нашето
училище се състезаваха в тежката
и неравна битка с профилирани
математически гимназии. Най-
добре се представиха Тереза Сте-
фанова от 10 клас и Росица Манева
от 7 клас. 

Най-добрите класирани ученици
и техните преподаватели получиха
заслужените си грамоти, плакети и
предметни награди от авторите на
задачите.

Състезанието беше закрито от гл.
експерт Георги Георгиев от МОН с
благодарности за перфектната ор-
ганизация от страна на училището
и за спокойната атмосфера, създа-
дена по време на състезанието.

Радка КОСТАДИНОВА

ВЪРШЕЦ БЕ ДОМАКИННА
ПРОЛЕТНОТО НАЦИОНАЛНО

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА
За втора поредна година СУ

„Иван Вазов“ – Вършец е част от
European Sustainable Development
Week (ESDW), която се провежда
в периода от 30 май  до 05 юни.
Седмицата е част от дейностите
по наскоро приетата глобална
Програма за устойчиво развитие
2030 с нейните 17 цели и има за
основна задача да повиши осведо-
меността и формулира ключовите
въпроси, които изискват спешни
действия на всички равнища и от
всички заинтересовани страни в
Европейския съюз.

Проектът  „Magic of Nature“ е
разработен от учениците от 7 б
клас в отговор на образователните
и информационни нужди, поро-
дени както от реформите, проти-
чащи в българското образование,

така и на обществения интерес по
въпросите, свързани с опазването
на природната среда и разумното
използване на нейните ресурси.

В рамките на седмицата 30 май –
5 юни 2019 г. учениците от ще из-
вършат проучване, свързано с ле-
чебните и полезни свойства на
растителни видове-билки на тери-
торията на Северозападен регион,
ще изработят табла, които ще
бъдат поставени на видно място в
училището. Българският народен
празник Еньовден ще бъде отбеля-
зан под надслов „Очарованието на
цветята и билките“. Ще изготвят и
тематични презентации, свързани
с хранителните качества на супер-
плодовете и алтернативните
храни. Цялостният акцент е върху
това, което природата е създала,

адаптирайки го през призмата на
съвременните технологии за нуж-
дите на човешкото общество.

До този момент „Magic of Na-
ture“ е единственото одобрено
предложение от България, свър-
зано с активизиране на участието
на младите хора в обществения
живот в частта опазване на окол-
ната среда, на базата на един нов
модел на взаимоотношения между
тях и природата.

Албена ЦВЕТКОВА

УЧЕНИЦИ ОТКРИВАТ МАГИЯТА НА ПРИРОДАТА
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Верни на традицията, и тази го-
дина членовете на пенсионерски
клуб "Чинарите" - гр. Вършец с
председател Савка Серафимова по-
четоха един от най-любимите бъл-
гарски обичаи с хилядолетна
история, като посрещнаха тази су-
трин на входа всички служители от
Общинската администрация с мар-
тенички - символ на любов, здраве,
сила и дълголетие, и с пожелания
за добро настроение и спорна ра-
бота.

За да е празникът на Баба Марта

истински, имаше и Баба Марта с
хурка и къделя, и Пижо и Пенда, и
пълна кошница с мартеници.

Ръководството на община Вър-
шец, в лицето на кмета инж. Иван
Лазаров, зам.-кмета Петър Стефа-
нов и секретаря на Общината инж.
агр. Даниела Тодорова подариха
мартеници на гостите и им поже-
лаха здраве, дълъг живот, късмет и
все така да продължават да тачат
българските традиции и да ги пред-
ават на своите внуци и правнуци.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТРАДИЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА

Англо-българската онлайн книга
"Другарски истории" вече е факт.
В нея съавтори са ученици от СУ
"Иван Вазов" - Вършец Виктория
Георгиева - IV а клас, Дафина Ру-
менова и Мария Замфирова.

„Другарски истории“ онагледява
реални случки от живота на де-
цата от различни етнически групи
и националности, живеещи в Бъл-
гария.       Книжката е изложение
на положителни примери за общу-
ване и съжителство в доброта и
разбирателство без предразсъдъци
и дискриминация. 

Авторите са деца на възраст
между 5 и 14 години. Творбите
илюстрират взаимоопомощ, под-
крепа и безгрижни игри между
българчета, ромчета, арменчета,
турчета, иракчанчета, сирийчета,
виетнамчета, ямайкчета, русна-
чета и африканчета.

Проектът „Другарски истории“ е
доброволческа инициатива на Ми-
рела Караджова от Let’s humanize.
Идеята се ражда в резултат на ра-
ботилницата „Бъди промяната“,
проведена от Мулти Култи Колек-
тив. В по-мащабен план, това е
част от проекта „Овластяване на
общностите в Европа“, съфинан-
сиран от Европейската комисия и
ръководен от Британски съвет –
Полша. В него се включват раз-
лични граждански организации от
7 държави.

Анелия ИВАНОВА

ДЕЦА ОТ ВЪРШЕЦ – СЪАВТОРИ В
АНГЛИЙСКО-БЪЛГАРСКА ОНЛАЙН КНИГА

Елена Михайлова Томова,  ро-
дена на 18.03.1929 г. в с. Драга-
ница, навърши 90 години.

Израснала в многодетно семей-
ство, заедно с 3 братя и 3 сестри,
тя от рано свиква с тежкия селски
труд. Омъжва се 19-годишна за
Тома Димитров от същото село, с

когото имат син и дъщеря.
Елена и днес се радва на добро

здраве. Всеки ден посещава пен-
сионерския клуб, а след това се
грижи за градината, овцете и ко-
кошките. Радва се на 5 агънца. За
всичко това й помага синът й Ди-
митър, който на 21 февруари на-

върши 70 години.
По случай кръглите им годиш-

нини и двамата ни почерпиха с до-
машна баница с тиква, направена
от леля Ленка, както я знаем в се-
лото, а баницата със сирене беше
приготвена от сина й Димитър. На
тържеството имаше много слад-
киши, пасти и качамак, измайсто-
рен от Мария Г. Драгиева.

Празникът беше за цялото село,
на този ден и всеки, който идваше
и в магазина да  пазарува, се чер-
пеше.

В клуба леля Ленка беше поздра-
вена с изпълнения на  певческата
група „Пей, сърце“ към нашия
клуб, а всички ние й пожелахме
още дълги години да ни радва и да
ни покани и на 100-годишнината
си, а синът й Митко – на 80-та си
годишнина!

Нина ИВАНОВА
Председател на ПК „Еделвайс“

НАЙ-ВЪЗРАСТНИЯТ ЧЛЕН НА КЛУБ
„ЕДЕЛВАЙС“ В СЕЛО ДРАГАНИЦА

Двама ученика от Вършец са по-
бедители в Националния конкурс
„Да превърнем езика на омразата в
език на толерантността“. На 8
април Мария Митрова и Илия
Илиев ще управляват Министер-
ството на труда и социалната по-
литика като част от инициативата
„Ученически лидери – министри и
посланици за един ден“. По този
начин те ще натрупат един уника-
лен опит, като се запознаят отвътре
с работата на Министъра, ще могат
да „влязат“ в кожата му за един ден
и да зададат въпросите си към
него.

Конкурсът е организиран от
ЦМЕДТ „Амалипе“ и е етап от
международния проект „Words are
stones“, а целта му е да провокира

младите хора да откриват езика на
омразата и да го превърнат в език
на разбирателството и човеч-
ността. Изложбата от ученически
творби включва и колажите на Ро-
сица Манева и Дафина Руменова
„Аз приемам теб като част от своя
свят“, „Дъга на толерантността“ на
Сиана Димитрова, „Мисия добро-
волец“ на Ванеса Василева и Люси
Йонина и есето на Айлин Ферад
„Приказка за цветовете на при-
ятелството“. 

8 април, Международният ден на
ромите, е денят, в който светът по-
чита паметта на всички ромски
жертви на холокоста. По време на
Втората световна война над  500
000 роми са били изпратени в кон-
центрационни лагери, от които ни-

кога не са се завърнали. Подобно
на други преследвани от нацистите
групи, много от ромите са оста-
нали сираци, без съпрузи или деца.

Основан е на първия Световен
ромски конгрес, проведен в Лон-
дон на 8 април 1971 г., който съ-
бира представители от 30 страни.
Именно тогава се поставя началото
на световното ромско движение за
утвърждаване и развитие на ром-
ската култура и идентичност.

Албена ЦВЕТКОВА

УЧЕНИЦИ ОТ ВЪРШЕЦ ЩЕ УПРАВЛЯВАТ МИНИС-
ТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА



Бляскаво и мащабно бе ХІV-то
издание на Международната Купа
на общините на област Монтана
"International Dance CUP 2019". 

Състезанието е част от Държав-
ния спортен календар на Българ-
ската федерация по спортни танци
и за пръв път се провежда във
Вършец. 

"Изключително щастливи сме от
това домакинство, а зала "Арена
Вършец" отговаря по блясък на
този престижен турнир“, каза в
поздрава си към жури, гости и
участници кметът на общината
инж. Иван Лазаров. 

Турнирът се организира от клуб
по спортни танци "Огоста данс" -
Монтана, в партньорство с общи-
ните на област Монтана и се про-

вежда под патронажа на областния
управител на област Монтана
Росен Белчев, който връчи спе-
циален плакет на Веселин Ковачев
- старши треньор на клуб "Огоста
данс". 

Всяка година, на ротационен
принцип, турнирът се открива
официално от кмет на една от със-
тавните общини на област Мон-
тана. Тази година честта се падна
на кмета на община Медковец
Венцислав Евгениев, който по-
жела на състезателите от различ-
ните страни да си тръгнат като
приятели и спортните танци да се
превърнат в олимпийски спорт.

Танцови двойки от Унгария,
Словения, Гърция, Канада и Бъл-
гария, триумфираха в Междуна-

родната КУПА на общините по
спортни танци във Вършец.

Българската двойка  Сергей Дип-
цев и Ивета Новева спечелиха
първото място при малките състе-
затели в категория „Стандартни и
латиноамерикански танци“, като
оставиха зад себе си конкурен-
цията от Сърбия и Молдова. От-
личията на най-малките връчи
кметът на община Чипровци Пла-
мен Петков.

Най-добри при състезателите
над 19 години за втора поредна го-
дина се откроиха една от най-ус-
пешните български двойки
Мирослав Бонев и Емилия Джеле-
бова – латиноамерикански танци.
Те грабнаха и Купата на общините
на област Монтана, връчена им от
Росен Белчев - областен управител
на област Монтана. В същата ка-
тегория, при стандартните танци
победили станаха Денес Боди и
Хайнал Фрузба от Унгария. 

Среброто бе за състезателите от
Канада, които демонстрираха из-
ключителен професионализъм в
изпълнението си на класическите
танци.

Победители при юношите в ка-
тегорията латиноамерикански
танци са отново български пред-
ставители - Давид Абрашев и Гер-
гана Велкова от Поморие,

следвани от двойки от Молдова и
България (Стара Загора). В стан-
дартната програма победители са
отново български тандем: Атанас
Кацарски и Елена Солакова, след-
вани от състезателите от Молдова,
Словения и Сърбия. Шампионите
бяха определени според правилата
на Международната федерация по
спортни танци (WDSF) от съдий-
ска бригада, включваща лицензи-
рани съдии от 12 държави.

Общо 219 състезателни двойки,
техните треньори и придружа-
ващи лица от различните страни
участваха в International Dance
CUP на XIV Международен тур-
нир по спортни танци във Вър-
шец.

Старши треньорът на клуб
„Огоста данс“ Веселин Веселинов
изказа най-искрена благодарност
на Община Вършец и лично на
кмета на общината инж. Иван Ла-
заров за безапелационната под-
крепа и прекрасните условия,
които бяха предостави в спортна
зала  Вършец. Той благодари за
безкористната подкрепа и подаде-
ната ръка на общините в област
Монтана, на спонсори, дарители и
на прекрасната публика, която по-
могна Купата на общините на об-
ласт Монтана да се превърне в
едно зашеметяващо и запомнящо
се събитие.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪРШЕЦ БЕ ДОМАКИН НА ХІV МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО СПОРТНИ ТАНЦИ

В края на миналата година  Галя
се яви на кастинг и успешно пре-
одоля първото изпитание по пътя
към завоюване на титлата „Гласът
на България“.

Тя от малка мечтае да стане пе-
вица. Животът обаче я сблъсква с
тежки здравословни проблеми,
които временно я отдалечават от
мечтата й. 

Галя споделя, че за нея музиката
е извор на живот и това й помага
да  продължи напред. През 2011
година Галя настива, състоянието
й рязко се влошава и лекарите й
откриват болест на перикарда на

сърцето. По спешност я приемат в
болницата в Монтана, а час по-
късно я насочват към София. В
столичната болница Галя е леку-
вана цели три месеца, а лекарите
не й позволявали нито да пее, нито
дори да слуша музика. Момичето
било на косъм от смъртта, но въ-
преки трудностите се връща към
нормалния си начин на живот.

Сцената на „Гласът на България“
е нейното завръщане към мечтата
й. Тя грабна сърцата на всички с
изпълнението на песента What
About Us на Pink. И четиримата
членове на журито изразиха жела-
нието си да я привлекат в отборите
си, но Галя предпочете Иван
Лечев пред останалите треньори. 

Кръговете към титлата са три ,
след това започват концертите на
живо, където  финалистите ще се
борят за спечелването на голямата
награда.

„Битката в следващия, втори
кръг ще е жестока, защото ще
имам много силен конкурент. Из-
брах Иван Лечев, защото за мен
той е най-добрият от треньорите.

Той е класически музикант, а това
не е никак лесно, според мен да си
класически музикант означава, че
си постигнал наистина много. Ха-
ресвам неговият стил музика и
смятам, че ще работя най-добре с
него. 

От 2-3 години обмислям запис-
ването си в ТВ предаването „Гла-
сът на България“, всички мои
познати постоянно ме питаха
"Няма ли да се записваш? Няма ли
да участваш?", но на мен все не ми
достигаше смелост.  Тази година
моят вокален педагог Камен Пун-
чев ми вдъхна повече кураж и с
негова помощ и подкрепа успях да
премина първия кръг“, сподели
младата певица.

Изживяването на Галя на кас-
тинга беше още по-специално тъй
като талантливата певица отпраз-
нува 16-тия си рожден ден на сце-
ната, а най-големият й подарък,
който получи бяха 4-те обърнати
стола и специалния поздрав на
членовете на журито към нея с
„Happy Birthday to You“.

Евелина ГЕОРГИЕВА

МОМИЧЕ ОТ ВЪРШЕЦ ЩУРМУВА
ТИТЛАТА „ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ“

16-годишната ученичка Галя Георгиева грабна сърцата на журито по време на  кастинга

На 16 март 2019 г., за поредна го-
дина Община Вършец  организира
конни надбягвания, свързани с
християнския празник Тодоровден. 

Традиционният български праз-
ник се празнува главно за здравето
на конете и затова е посветен на ко-
невъдството и на конния спорт.
Местността „Синчово поле“ край
Вършец събра десетки участници
от Вършец и Главаци. В слънчевия
и топъл пролетен ден доста зри-
тели бяха дошли в очакване на зре-
лищните кушии. 

Освещаването и захранването на
конете бе извършено от свещенои-
коном Петко Балджиев – енорий-
ски свещеник на град Вършец.

Организаторите бяха подготвили
две състезания: конкурс за най-кра-
сив кон и надбягване с коне на раз-
стояние 1000 метра.
Претендентите за най-красив и ат-

рактивен кон бяха 8, а участниците
в кушиите – 14. Всички гонки бяха
много оспорвани, като в крайна
сметка най-добите заслужиха при-
зовите места.

Зам.-кметът на община Вършец
Петър Стефанов определи най-кра-
сивия кон и връчи специална па-
рична награда от 100 лева и
грамота на стопанина му. Награ-
дата отиде при кон Фигаро със
собственик Исус Грозданов от Вър-
шец. 

Победител в дисциплината „над-
бягване с коне на разстояние 1000
метра“ стана Стефан Рашков от
Вършец с кон Класик. Второто
място зае Камен Веров от Вършец
с кон Наполеон, а третото – Цвете-
лин Марков от с. Главаци, Врачан-
ско с кон Зоя. Призьорите получиха
грамоти и парични награди на
обща стойност 450 лева, осигурени
от Община Вършец, които им бяха
връчени от зам.-кмета Петър Сте-
фанов.

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

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Местната комисия за борба
срещу противообществените про-
яви на малолетните и непълно-
летните (МКБППМН) при

Община Вършец и СУ „Иван
Вазов” – гр. Вършец организи-
раха спортни мероприятия за уче-
ниците от V-ти до VІІ-ми клас. 

Учениците се състезаваха в дис-
циплините футбол, баскетбол и
народна топка, под надслов “НЕ
НА АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ“.

Целта на спортното меропри-
ятие е повече деца да бъдат при-
влечени за каузата на спорта и
здравето, като приемат този
модел за забавление през свобод-
ното си време, като най-полезен
за тях.

Секретарят на Местната коми-
сия за БППМН Антон Тошев
поздрави всички участници в със-
тезанията и им пожела успех. 

За всички, взели участие в спор-
тисти дисциплини, комисията бе
подсигурила награди и грамоти.

Спас ЗАРЧЕВ

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ МКБППМН

Община Вършец напомня на
гражданите, че от м. февруари 2019
г. започна кампанията по плаща-
нето на местните данъци и такси за
2019 година: данък върху недвижи-
мите имоти, такса битови отпадъци
и данък върху превозните средства.

Плащането може да се извърши

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

Заплатилите местните данъци и
такси до 30 април ползват отстъпка
от 5%.

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ 
ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2019 ГОДИНА


