
Д-р Георги Георгиев получи отли-
чието от председателя на Общинския
съвет инж. Анатоли Димитров на из-
вънредна, тържествена сесия на Об-
щинския съвет в градската
Художествена галерия.

Мотивите за номинирането са изклю-
чителните заслуги на д-р Георгиев за
популяризиране на Националния бал-
неологичен курорт Вършец, въвеждане
и популяризиране на питейното лече-
ние с вършечката минерална вода и
разширяване профилировката на ку-
рорта Вършец.

Д-р Георги Николов Георгиев е роден
на 27.01.1932 г. във Вършец. Завършва
Народно военно-медицинско училище
в София и работи като военен фел-
дшер, след което следва медицина във
Висшия медицински институт - София.
До 1972 г. работи като последен учас-
тъков лекар на община Вършец, а след
това като курортен лекар. Има придо-
бити специалности по „Физикална ме-
дицина“, „Балнеология и
курортология“ и „Мануална терапия“.

Непрекъснато рекламира и популяри-
зира изключителните възможности на
курорта Вършец и успява да го постави
на челно място. Според лекаря балне-
олог, минералната вода на Вършец с
успех конкурира наложилите се на вре-
мето курорти Хисаря, Горна Баня и
Банкя.

Признание за ефективността на мето-

диката му е, че Клиниката по нефроло-
гия към Висшия медицински институт
- София с ръководител проф. Цветан
Димитров, която по традиция е изпра-
щала всички болни след ултразвуково
разбиване на бъбречни камъни за до-
лекуване в Хисаря, започва да прена-
сочва болните от цяла Северна
България към Вършец. Проф. Димит-
ров и д-р Георгиев излизат с научен
доклад от опита си пред Национален
симпозиум.

През 70-те години на миналия век д-
р Георгиев извършва преустройство на
освободената сграда на общината и
разкрива в нея здравна служба с каби-
нети, родилна зала и стационар с две
стаи, с по 3 легла. Голяма част от бебе-

тата на Вършец, родени тогава, са из-
раждани от него.

Благодарение на д-р Георгиев се раз-
ширява профилировката на курорта
Вършец, като към тогавашните сър-
дечно-съдови и заболявания на фун-
кционалната нервна система, се
включват още: стомашно-чревни,
жлъчно-чернодробни, бъбречно-уро-
логични, ендокринно-обменни, забо-
лявания на централната нервна
система и опорно-двигателния апарат.

Д-р Георгиев е единственият лекар от
Вършец, участвал в национална ра-
ботна група към НОИ за профилировка
на балнеокурортите в България в края
на 70-те години на миналия век.
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„Защо търсите Живия между мър-
твите?

Няма Го тука, но възкръсна.“ (Лука.
24:5-6)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Възлюбени в Господа братя и сестри,
Отново отеква световният Пасхален

поздрав до краищата на вселената, за
да ни извести онази неизказана радост,
с която били удостоени жените миро-
носици и св. Апостоли, а чрез тях и
всички ние, които сме повярвали в
Христа Иисуса, в Неговото евангелско
благовестие и сме станали съпри-
частни на великия дар – живот градивен на земята и наследници на вечността.

Всяка година християните по целия свят в дните на славното Христово Въз-
кресение преживяват неземната вестта с неизказана в сърцата си радост. Тази ра-
дост е пълна, защото Възкресението на Господа е не само залог за нашето лично
възкресение в деня Господен, но и обновление на цялото творение. „Възкръсна
Христос и цялото творение се обнови“ – пее Църквата в този действително най-
светъл ден, когато нощта се обръща в ден, отчаянието в надежда, адът – в рай и
смъртта в живот! Eто защо Великден, денят на Христовото Възкресение, е ден
на живота, в който любовта идваща отгоре, побеждава силите на злото и обез-
силва царството на ада. „...Къде ти е, смърте, жилото? Къде ти е, Аде, победата?
Възкръсна Христос и животът тържествува...“ (1 Кор. 15:55)

В дните на Пасхата Христова, Светата православна църква с благост ни при-
канва да станем съпричастни на великата победа на Христовото Възкресение,
духовен и морален стимул да ценим живата, да пазим хармонията с окръжава-
щата ни природа, както тварческият замисъл на Бога повелява, като се обновя-
ваме в светли мисли, благородни чувства и добри дела, да възкресим в себе си
новия човек, освободен от греха, злочестието на пороците на днешните дни за
лично и обществено добруване.

Нека се стараем да възкресяваме в мислите и сърцата си онова, що е чисто,
светло и достойно за човешкия ни образ и неповторима личност в изграждането
на нашето лично и обществено добруване, като чеда на нашия небесен Отец и
достойни граждани на Майка България.

На любезните читатели на вестник „ВЪРШЕЦ“ благопожелаваме пасхалния
поздрав на Възкръсналия Христа: „Мир Вам, радвайте се“, да изпълва сърцата
ни и ни съпътства в живата за всяко добро дело, на пользу роду!

Христос Воскресе!
Во истину Воскресе!

С неизменна обич във Възкръсналия Христа Жизнодавца и архипастирско бла-
гословение,

+ ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ ДОМЕТИАН

ВЕЛИКДЕНСКИ БЛАГОСЛОВ Д-Р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТАНА
ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ

Народно читалище „Просвета 1922
г.“ - с. Горно Озирово организира на
16.04.2017 г. Великденски концерт,
посветен на 95 години от създаването
на читалището.

Официално и тържествено НЧ „Про-
света“ е открито на 23.04.1922 г. с 20
членове. Утвърдено е от Министерство
на народната просвета с предписание
от 23.05.1922 г.

Първоначално читалището се е поме-
щавало в една стая на Общината, а
след това се премества в сградата на
училището. Колкото и незначителна да
е била по своята значимост просвет-
ната проява на тази малка стая, тя е из-
играла своята историческа роля. За
първи път читалището се абонира за
вестник „Ехо“. Танцовият състав към
читалището е създаден през 1943 г.

Литературно-музикалните вечери са
най-очакваната атракция за селото.
Към читалището се формира и духова
музика.

Председатели на читалището са
били: Иван Чокойски, Лазар Бецов,
Петър Петров, Георги Попов, Иван
Чулев и много други. Незабравими ще
останат провежданите мероприятия в

чест на 1300-годишнината от основа-
ването на България, проявите на НЧ
„Просвета“ на проведените концерти и
народни надпявания в Копривщица,
Вършец, Берковица, Костинброд, Зам-
фирово, Зверино и Монтана, участие в
предаване по ТВ „Скат“. По безспорен
начин се потвърждават резултатите, за-
воювани от читалище „Просвета
1922“.

В навечерието на Великден, под ръ-
ководството на читалищното настоя-
телство и лично на Георги
Митрофанов – ръководител и хореог-
раф на танцова формация „Стрешер“
бе организиран концерт, който зарадва
мало и голямо на този велик празник за
християните. С песните си от автен-
тичния фолклор, певците от група
„Росна китка“ към читалището радваха
и гости, и наши. Оркестър „Веселие“
от Мездра обедини със своите изпъл-
нения мало и голямо, младо и старо и
хората се радваха от сърце, че умеят за-
едно да се веселят.

Празнувахме заедно тази кръгла го-
дишнина на НЧ „Просвета – 1922 г.“ и
този прекрасен Великденски празник.

Емил ФИЛИПОВ

ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ
В ГОРНО ОЗИРОВО

Община Вършец и Клуб „Чинари“ –
Вършец организираха конкурс за най-
красива великденска кошница с яйца.
В надпреварата имаха възможност да
вземат участие индивидуално или ко-
лективно желаещите да покажат своята
сръчност, художествени умения и въ-
ображение жители на град Вършец и
всички населени места от общината.

Изложбата от красиво аранжираните
кошници с писани яйца бе експони-
рана в първия ден на Великден, на от-
крито, в центъра на курортния град.

В конкурса се включиха ДГ
"Сльнце", Клуб "Чинари", НЧ "Про-
света 1935"- с. Спанчевци, Екатерина
Маркова, Никълъс Ангелов, квартал
"Красна", София Стойновска, Татяна

Йорданова, Дойка Димитрова и Хрис-
тинка Венкова.

Наградата за най- красива великден-
ска кошница с яйца грабна Дойка Ди-
митрова от Вършец. Тя получи грамота
и и парична премия от 50 лева. Из-
ложбата можеше да бъде видяна до
19.04.2017 г. в Туристическия инфор-
мационен център, след което боядиса-
ните яйца бяха дарени на Центьра за
настаняване на хора с увреждания във
Вършец.

Всички, показали полета на въобра-
жението и майсторлъка си в боядисва-
нето и аранжирането на яйцата,
получиха грамоти за участие в кон-
курса.

Даниела ЛИЛОВА

КОШНИЦИ С ПИСАНИ ЯЙЦА
РАДВАХА ОЧИТЕ НА ВЕЛИКДЕН

Месец април е не само времето, ко-
гато гъстите мъгли отстъпват мястото
на топлите слънчеви лъчи, но и месец
на пролетното почистване.

През тези дни нашият любим Вър-
шец заблестя окъпан и готов за посре-
щане на Великденските празници и
гости, благодарение на сектор „Чис-
тота“ към Общината, с отговорник
Камен Соколов. Членовете на този
отдел са разпределени в отделни
групи: едни ежедневно се занимават с
повдигане на тежките кофи със смет,
други са миячите на улици с дългите
маркучи, трети действат с метлите и в
студ, и в пек.

Много от тези хора са на работния
пост от младини. Пример за това е же-
ната с метла в ръка Гълъбина Весели-
нова, която започва да мете, когато е на
18 години, прави малко прекъсване за
раждането и отглеждането на четирите
си деца, а сега тя е на 53 години и про-
дължава да се труди с метлата. Също
така, Владимир Карамфилов – повди-
гачът на тежките кофи със смет, дошъл
от Видинско в нашия град 20-годишен,
а сега е на 49 и продължава да чисти
града.

На всички труженици по чистотата в
красивия ни град, отправям пролетен
поздрав и пъстър букет от пожелания с
красивото цвете - здраве!

Райна СИМОВА

ПРОЛЕТЕН
ПОЗДРАВ



И тази година, верни на традициите, се
събрахме на този ден – Лазаровден.
Ах, тези празници и обичаи, те винаги
са държали в сладкия плен на домаш-
ното огнище и родното място всяко
българско сърце! Очите засияват, ко-
гато в нас изплува споменът от детст-
вото – за звънките лазарски песни,
разнасящи радост и благопожелания,
за върбовите венчета на главите, които
на следващия ден – Връбница водата
на реката ще понесе напред и всички
ще разберат коя ще бъде «кумицата».
Мило, старо българско село – мъд-
ростта на твоите обичаи и песни са
още живи в сърцата на народа.
Дано никога да не пресъхнат!

Миланка ХРИСТОВА
Секретар на НЧ „Просвета 1931“

с. Черкаски

ЛАЗАРОВДЕН В ЧЕРКАСКИ
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Проявата се организира със съдей-
ствието на Министерство на туризма,
Българска хотелиерска и ресторанть-
орска асоциация, Асоциация на бъл-
гарските туроператори и туристически
агенции и общинска туристическа
агенция „Царевград Търнов“. Домакин
на форума е Община Велико Търново.

Международно туристическо изло-
жение „Културен туризъм” – Велико
Търново е първият специализиран
форум за популяризиране на културния
туризъм и неговото значение за Бълга-
рия като туристическа дестинация.
Държавните и неправителствените ор-
ганизации, общините и музеите, науч-
ните среди и бизнесът представят във
Велико Търново своята дейност, добри
практики и събития, които променят
нагласата у нас към един от най-инте-
ресните и нестандартните видове ту-
ризъм.

Уникалните история, култура, архи-
тектура, запазените традиции и оби-
чаи, заедно с предлагане на качествен
туристически продукт донесоха при-
знанието на Велико Търново като бал-
канска столица на културния туризъм.

На Международното туристическо

изложение „Културен туризъм” – Ве-
лико Търново, туристическата индус-
трия се представя чрез борса с
щандове, дискусионна програма, съ-
пътстващи събития (изложби, спек-
такли, концерти, премиери на книги,
демонстрации на занаяти, възстановки
на обичаи.

Интересът към Община Вършец от-
ново бе привлечен с нова визия на
щанда и рекламни материали.

Даниела ЛИЛОВА

МЕЖДУНАРОДНО ТУРИСТИЧЕСКО
ИЗЛОЖЕНИЕ „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

Участниците във фолклорния кон-
церт, посветен на едни от най-хуба-
вите пролетни празници Лазаровден и
Цветница, организиран от Община
Вършец и НЧ „Христо Ботев – 1900”
преминаха с празнично шествие от
храм „Св. Георги” до Централния
градски площад, закичени с осветени
върбови клонки.

На откритата сцена пред НЧ „Хр.
Ботев 1900”- гр. Вършец, деца от те-
атралното студио при Общински
детски комплекс, с художествен ръко-
водител Цветелина Въглярска пред-

ставиха чрез кратък поетично-песе-
нен и танцов етюд празничните оби-
чаи за Лазаровден и Цветница.

В празничната програма взеха учас-
тие самодейци от група за народни
хора „Здравец“ към НЧ „Просвета
1935 г.“ с хореограф Ивета Матеева,
танцов състав „Чародейки” с хореог-
раф Красимира Георгиева, детска
група за народни хора „Звънче“ към
НЧ „Просвета 1935 г.“ – с. Спанчевци
с хореографи Антоанета Петкова и
Цецка Георгиева, ученически духов
оркестър „Дефилир” при СУ „Ив.

Вазов” с диригент и ръководител Ни-
колай Пеев, мажоретни състави при
училището с ръководител Невена
Стоянова.

На финала, водещият Румен Алек-
сандров пожелава на всички весел
празник и от сърце честити на имени-
ците. „Нека с върбова клонка и китка
цвете внесем в домовете си здраве,
много топлота в отношенията си и
както в Евангелското събитие, отво-
рим душите си за красотата и мъд-
ростта на живота!” – призова той.

Спас ЗАРЧЕВ

Ц В Е Т Н И Ц А ВЪ В ВЪ Р Ш Е Ц

Да представят уникални автентични
народни носии от нашия край, съхра-
нени и до днес в първоначалния им вид
от родолюбиви съграждани, да ни вър-
нат към корените на местния бит и кул-
тура, да покажат на младото поколение
красотата и богатството на българския
фолклор, бяха целите на организира-
ната от Община Вършец и клуб „Чи-
нари“ – гр. Вършец изложба на
автентични народни костюми от на-
шата община.

В изложението се включиха общо 9
участници. Татяна Петрова предостави
100-годишна носия от Вършец, Еневка
Пенчева - 100- годишна носия от с.
Спанчевци, Ана Цветкова- 100- го-
дишна носия с. Горно Озирово, Ка-
менка Петкова – 90- годишна носия от
с. Спанчевци, Савка Серафимова – 80-
годишна носия от с. Долно Озирово,
Калина Алексиева – 80-годишна носия

от гр. Вършец. С по-нови, но също
така автентични носии се представиха
Васа Николова от с. Черкаски, Бона
Ангелова от с. Черкаски и Наташа Дра-
гиева от Вършец.

Зам.-кметът на община Вършец
Петър Стефанов връчи на всички
участници грамоти от името на кмета

на общината инж. Иван Лазаров.
Изложбата бе експонирана от 10 до

18 април в залите на общинската Худо-
жествена галерия на Вършец.

Организаторите изказват своята бла-
годарност на хората, предоставили ав-
тентичните народни носии.

Даниела ЛИЛОВА

ИЗВАДИХА ОТ БАБИНИТЕ РАКЛИ
АВТЕНТИЧНИ НАРОДНИ НОСИИ

Членовете на пенсионерски клуб „Чи-
нарите“ – гр. Вършец отпразнуваха
Деня на хумора и шегата - 1-ви април,
под мотото „Светът е оцелял, защото
се е смял“.

Изнесена беше богата хумористична
програма от стихотворения, разкази,
анекдоти, скечове и хумористични

песни.
Настроението беше приповдигнато и

празнично. Имаше много смях и весе-
лие. Всички се почувстваха по-млади
и по-щастливи.

Празникът ни завърши с кръшно бъл-
гарско хоро.

Благодарим на ръководството на

клуба, което организира този хубав
празник и на участниците в програ-
мата.

Няколко дни по-рано, на 22 март клу-
бът ни отпразнува 1 година от създава-
нето си и Деня на пролетта.

Катя МАРКОВА

КОЙТО СЕ СМЕЕ – ДЪЛГО МЛАДЕЕ

През март и април, със съдействието
на кметство – с. Черкаски и д-р Любо-
мир Манолов – личен лекар, в Здрав-
ната служба на селото бяха
организирани безплатни кардиоло-
гични прегледи за жителите на с. Чер-
каски, извършени от специалисти от
кардиологичното отделение на МБАЛ
„Хр. Ботев“ – гр. Враца, сектор по ин-
вазивна кардиология към същата бол-
ница и Специализирана болница за
активно лечение по кардиология "Ме-
дика Кор" – гр. Русе.

По време на двата приема бяха из-
вършени около 80 прегледа в областта

на кардиологията. В зависимост от
състоянието им, болните бяха насо-
чени за хоспитализиране и допълни-
телни изследвания към болнични
заведения или им бе назначено до-
машно лечение.

Голяма част от местното население
няма физическа и финансова възмож-
ност да ползва услугите на такива ви-
сококвалифицирани специалисти.
Благодарим на лекарите от сърце, че
отделиха от свободното си време, за да
ни посетят на място.

Валери ТРЕНДАФИЛОВ
Кмет на с. Черкаски

БЛАГОДАРИМ ОТ СЪРЦЕ

Общински съвет – Вършец на осно-
вание чл. 68, ал. 1 във връзка с чл. 68е
от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ и
писмо-искане вх. № 728/06.04.2017 г. на
Председателя на Окръжен съд – Мон-
тана, обявява откриването на процедура
за определяне на един съдебен заседа-
тел от Община Вършец за попълване на
квотата на Районен съд – Берковица.

Процедурата за избор на съдебен за-
седател да бъде проведена при спазване
на следните правила:

І. Кандидатите за съдебни заседатели
подават в деловодството на Общински
съвет – Вършец изискуемите от закона
документи, съгласно чл. 68, ал. 3 от
ЗСВ, в срок от 28.04.2017 г. до
15.05.2017 г., както следва:

1. Подробна автобиография, подпи-
сана от кандидата;

2. Нотариално заверено копие от дип-
лома за завършено образование;

3. Свидетелство за съдимост, изда-
дено за кандидатстване за съдебен за-
седател;

4. Медицинско удостоверение, че ли-
цето не страда от психическо заболя-
ване;

5. Данни за контакт на две лица, към
които общинските съвети да се обръ-
щат за препоръки;

6. Мотивационно писмо;
7. Писмено съгласие;
8. Декларация за липса на обстоятел-

ствата по чл. 67, ал. 3;
9. Документ за извършена проверка

по реда на Закона за достъп и разкри-
ване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнава-
телните служби на Българска народна
армия, ако са родени преди 16 юли 1973
г.

ІІ. Подадените кандидатури ще бъдат
разгледани от комисия от Общински
съвет – Вършец, която ще извърши про-
верка на документите на кандидатите за
съдебни заседатели и ще изготви док-
лад от работата си.

От Общински съвет - Вършец

ОБЯВЛЕНИЕ
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Той е първият главен лекар на про-
филакториума на „Химко - Враца”
във Вършец. Бил е главен лекар на
Курортната поликлиника и управи-
тел на Медицинския център, предсе-
дател на Общинския комитет за
трезвеност. Продължава да работи
като лекар-физиотерапевт в „Меди-
цински център – Вършец“ ЕООД.

Доайен на физиотерапевтите във
Вършец и най-възрастният практи-
куващ в момента специалист по фи-
зикална медицина в България.

Носител е на всички отличия на
Българския червен кръст и Нацио-
налното движение за трезвеност. На-
граден е със златна значка
«Отличник на Министерство на на-
родното здраве».

Почетен кръводарител на Репуб-
лика България и носител на златен
медал на Българския червен кръст за
безмъзмездно кръводаряване.

„65 години д-р Георги Георгиев ле-
кува и продължава да лекува хората
от Вършец и страната“, подчерта
председателят на Общинския съвет
инж. Анатоли Димитров. „Това,
което ние дължим на д-р Георгиев е

да продължаваме неговото дело,
всички ние с пълни сили да дадем
най-доброто от себе си, така че Вър-
шец да заеме отново мястото, което
му се полага на туристическата
карта на България“, допълни той.

Почетният знак – символичен
ключ на курортния град, връчи на д-
р Георгиев кметът на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров.

„Искам да му пожелая да е жив и
здрав, да продължава със същото
дръзновение и да зарежда бъдещите
поколения със своята енергия“, каза
градоначалникът.

85-годишният д-р Георгиев прие
отличието със сълзи на очи. „Казват,
че с възрастта чувствата и емоциите
на човек не са толкова силни. Но аз
съм изключително развълнуван, за-
щото това е един от най-радостните,
най-вълнуващите моменти в моя
живот. Горд съм, че получавам при-
знание от моите съграждани, че ме
поставят редом до моите кумири –
д-р Дамян Иванов, първостроителят
на десетки детски и работнически
санаториуми в страната, допринесъл
толкова много за развитието на ку-
рорта Вършец, и до д-р Александър

Митев - лекар-новатор. Аз също
смятам себе си за новатор и обеща-
вам пред себе си и пред вас, че до-
като имам съзнание и сили, ще
работя за курорта Вършец и ще по-
магам на хората. Благодаря, сър-
дечно благодаря“, каза с ръка на
сърцето дългогодишният лекар при
получаване на наградата.

„Със знанията и опита, които има
д-р Георгиев, аз съм убедена, че и на

100 години той пак ще постави най-
правилната диагноза!“, каза Цеца
Антонова – председател на пенсио-
нерски клуб „Козница“. Тя разказа
как под негово ръководство във Вър-
шец е разкрита първата детска ясла
за деца под 3-годишна възраст, как е
преглеждал малките дечица, как е
работил във всички сфери на меди-
цината като единствен участъков
лекар на цялото население от Вър-

шец в тогавашната участъкова
здравна служба.

„Докторе, целувам ти ръцете“ –
възкликна Ангел Господинов, дъл-
гогодишен общественик и колега на
медика.

„Да приемеш доброволно да се из-
правиш пред страданието и болес-
тите е възможно само тогава, когато
усещаш работата си като призвание,
когато „гориш“ в нея, когато си
роден с мисията да помагаш, да
бъдеш полезен и да твориш добро.
Вашият живот и дейност като лекар,
ръководител, организатор и общест-
веник са пример за това“, каза в при-
ветствието си Савка Серафимова -
председател на клуб „Чинарите“. „Д-
р Георгиев е личният лекар на
всички вършечани“, допълни тя.

От името на общинските съвет-
ници, председателят инж. Анатоли
Димитров подари електронна книга
на почетния гражданин на Вършец.
Д-р Георгиев получи подаръци,
цветя и поздравления и от клуб „Чи-
нарите“, пенсионерски клуб „Коз-
ница“, от бивши колеги, благодарни
пациенти и съграждани.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Д-Р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТАНА ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ

27 март – Световният ден на теа-
търа се отбелязва от 1962 г. с реше-
ние на ІХ конгрес на
Международния театрален институт
към ООН. Проявите, свързани с този
ден са както мащабни театрални съ-
бития, така и съвсем интимни чест-
вания на любовта към театъра.

За пръв път, по идея на Елена Йон-
чева – дългогодишен самодеен ак-
тьор и библиотекар към НЧ „Христо
Ботев 1900“, тази година във Вършец
бе отбелязан Деня на театъра.

Някой някога бе казал, че както тан-
цът е в кръвта на заножчени, така
театърът е в кръвта на вършечени. И
това през годините е доказвано мно-
гократно от изявите на прегледи,
фестивали, на различни участия, къ-
дето журито високо е оценявало та-
ланта на нашите самодейци и е
казвало, че те са на професионално
ниво. За много от нашите театрални
самодейци са споделяли, че даже
професионални театри биха мечтали
за артисти като тях.

„Днес сме се събрали да почетем
нашите театрални дейци, да си спом-
ним за тези преди нас, не пожалили

труд и усилия, водени от любовта
към театралното изкуство, които
вдъхновено, безкористно, всеот-
дайно, с много талант пресъздадоха
редица герои и оставиха ярка следа
и нестихваща болка в паметта и сър-
цата на своите съграждани. Поклон,
дълбок поклон пред тях!“ – каза при
откриване на срещата Йончева.

От древногръцкия театър, до днеш-
ните дни на 21 век магията на теат-
ралното изкуство привлича милиони

хора по света. В тъмната зала и на
светлата сцена струи животът, неза-
висимо от това какво актьорите пре-
творяват – дали вечната трагедия на
Едип или битието на шумните ати-
нянки; дали разказват за великата
любов между Ромео и Жулиета или
се радват на жизнеността на героите
от „Дванайсета нощ“ на Шекспир;
дали страдат с нестихващия стремеж
на Чеховата Нина Заречная към лю-
бовта и изкуството или бурно пре-

живяват безисходицата на героите на
Тенеси Уйлямс, или неосъществе-
ната любов на Христофоров и Мина,
описана от гениалния поет Пейо
Яворов.

На 27.03.2017 г. в малката зала на
НЧ „Христо Ботев 1900“ – гр. Вър-
шец бяха дошли доайените-тетрали
Фанка Павлова, Елена Йончева и
Григор Иванов, бивши и настоящи
любители-актьори, членовете на те-
атрална формация „Медека“, сце-
нични работници, почитатели на
театралното изкуство, читалищни
работници и граждани, за да си
спомнят за тези, които вече не са
между нас, за пресъздадените от тях
образи на сцената и да отдадат за-
служена почит на театъра. С вълне-
ние и почитание се припомниха
незабравими роли, изиграни от
Ангел Еждерски, Лили Пангарова,
Георги Василев, Георги Симеонов,
Георги Маринов, многократно игра-
ните постановки и спечелени големи
награди с „Калоян“ „Тамара“, „Дву-
бой“, „Криворазбраната цивилиза-
ция“.

Вася Андреев – живата история на

местната театрална трупа, бил по
съвместителство и сценичен работ-
ник, и суфльор, озвучител, осветител
и какво ли още не, разказа за мно-
гобройните турнета, за любовта на
публиката, цитираше дори наизуст
цели реплики от ролите на самодей-
ците, които помни и до днес.

Григор Иванов, Фанка Павлова и
Елена Йончева припомниха и
трудни, и комични ситуации, в които
са изпадали по време на представле-
ния.

„Бюрократ в командировка“ е пър-
вата театрална постановка, играна от
самодейния състав на читалището
през далечната 1957 г. В тази пиеса е
и първата роля на Фанка Павлова,
тази година тя отбелязва 60 години
от стъпването й на театралната
сцена.

„На младите колеги – наши послед-
ователи, предаваме тази наша посло-
вична любов към театъра и нашата
всеотдайност, и им пожелаваме от
сърце „На добър час!“ – каза на фи-
нала инициаторът на срещата Елена
Йончева.

Евелина ГЕОРГИЕВА

МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТЕАТЪРА ОТБЕЛЯЗАХА ВЪВ ВЪРШЕЦ

Било отдавна, по време на турското
робство. В село Вършец, в Бояджий-
ската махала, живял един много богат
човек с жена си и единствения си син.
Имотът му се простирал по четирите
краища на селото.

От ранна пролет до късна есен ратаи
обработвали земята му, пасели ста-
дата, орали, сеели жито, косели и
пластели тучните му ливади.

В съседния двор, в ниска, схлупена
сиромашка къщичка растяло красиво
момиче. Бедни били родителите му и
от сутрин до късна вечер работели на
чорбаджийските имоти.

При залез слънце Цвета, така се каз-
вала девойката, грабвала шарените
берковски стомни или нарамвала на
кобилица белите, калайдисани котли
и припвала на Кевината чешма да до-
несе студена вода.

Стамен, чорбаджийският син, при-
чаквал девойката до чешмата – водата
да й напие, китката да й грабне.

Любил я момъкът, за жена я искал, но
баща му не давал бедното момиче
прага му да премине.

А младите се обичали. В потайни
доби срещи си устройвали. Мъка сви-
вала сърцето на Стамен и той една
вечер отишъл на баира до Конината
чешма и там с нож пробол сърцето
си.

Горест и болка легнали като водени-
чен камък в душата на чорбаджията.
Раздал богатството си на бедните
хора и заживял далеч със спомена за
едничкото си чедо. На гроба на Ста-
мен посадил БРЯСТ за спомен.

Минали години, старите измрели и
кървавата трагедия със Стамен била
забравена, но селяните виждали всяка
сутрин и вечер една прегърбена ста-
рица бавно да се изкачва по пътеката
и да присяда до самотния бряст. Една
сутрин хората я намерили, прегър-
нала ствола на дървото с безжизне-
ните си ръце. Обичала Цвета момъка

и му останала вярна до края на жи-
вота си.

Дойдела ли Цветница и Сирна не-
деля, до бряста нагиздени моми и
момци се събирали. На дебелия ствол
момците въже привързвали и за
здраве момите люлеели. Пеейки
песни, за радост на момците, девой-
ките се провиквали:

- Иху-у – цял ден Сирница!
Ергените люлеели момите и с

пръчка ги шибвали, викайки:
- Кажи, кого любиш?
- Тебе любя – отговаряла момата.
Така със смях и песни минавал праз-

никът.
Днес самотният бряст го няма.

Живее само хубавата любов между
Цвета и Стамен в легендата.

На това място, наречено „Бресто“,
по-късно е построена сградата на
гимназията във Вършец - сегашното
СУ „Иван Вазов“ в кв. Красна.

Ангел ГОСПОДИНОВ

ЛЕГЕНДА ЗА БРЯСТА
О Б Я В А

Община Вършец организира провеждането на Х-ти юбилеен
национален преглед на ученическите духови оркестри и мажо-

ретни състави “Димитър Пеев“ - Вършец 2017 г.

ПРОГРАМА:
5 МАЙ (ПЕТЪК)

17.30 ч. - Дефиле на участниците в прегледа по цен-
тралната градска улица „Република” до НЧ
„Христо Ботев - 1900”

18.00 ч. - Откриване на прегледа и концертна про-
грама с изпълнения по избор на участниците

Място: Естрадата пред НЧ „Христо Ботев – 1900“

6 МАЙ (СЪБОТА)
10.00 ч. - Дефиле на участниците в прегледа по цен-

тралната градска улица „Република” до НЧ
„Христо Ботев - 1900”

10.30 ч. - Конкурсна програма
13.30 ч. - Награждаване на участниците и закриване

на прегледа
Място: Естрадата пред НЧ „Христо Ботев – 1900“
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ÂÚÐØÅÖ4
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 26
Днес, 31.03.2017 г., (петък) от 14:00 ч., на ос-

нование чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1
от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската 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 12 положили клетва об-
щински съветници. Отсъства : Г.Иванов

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, К.Тачева-ди-
ректор дирекция „ОА”, А.Тошев-директор ди-
рекция „СА“, Е. Георгиева-гл. експерт
„Информационно обслужване“, Е.Димитров-
кмет с. Спанчевци, Д-р Веселин Петков-упра-
вител на „Медицински център – Вършец„ ЕООД
, Е.Филипов и граждани.

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

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

ладна записка Вх.№703/16.03.2017 г. относно
приемане на Годишен доклад за наблюдение на
изпълнението за 2016 г. на общински план за
развитие на община Вършец 2014-2020 г.

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

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 704, 705 /16.03.2017 г. от-
носно 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

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 708/21.03.2017 г. относно
актуализиране на „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост на община Вършец за 2017г.“

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

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка № 710/ 22.03.2017 г. относно взе-
мане на решение от Общински съвет – Вършец
за даване на съгласие за допускане изработва-
нето на ПУП – парцеларен план за захранване с
електроенергия и вода на поземлен имот с иден-
тификатор 12961.37.840 по КК и КР на гр. Вър-
шец от 2008 г., във връзка със заявление вх. №
0800-198/14.12.2016 г., от Жани Дафинов Пет-
ров – управител на „МОНТ – ГРУП 2008“
ЕООД.

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

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка № 711/ 22.03.2017 г. относно взе-
мане на решение за одобряване на ПУП -
създаване и включване в регулация на квартали
79, 80, 81 и 82 в с. Д. Озирово, община Вършец,
във връзка с подадени заявления от заинтересо-
вани собственици.

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

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх.№ 709/21.03.2017 г. относно
предложение за приемане на „Наредба за усло-
вията и реда за записване, отписване и премест-
ване на деца в общинските детски градини на
територията на община Вършец“, съгласно раз-
поредбата на чл. 59, ал. 1 от Закона за предучи-
лищно и училищно образование.

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

7. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка № 713/ 23.03.2017 г. относно взе-
мане на решение по Докладна записка №
664/16.02.2017 г. от д-р Веселин Петков, упра-
вител на „Медицински център- Вършец“ ЕООД.

Докладва : Ивайло Цветанов – председател
на ПК по ЗСДЕ

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 712/23.03.2017 г.относно
молби за финансова помощ.

Докладва: Иван Андров – председател на
ПК по АОНУОРСГПБК

9. 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., дневният ред бе приет едино-
душно:

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

Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ № 390
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от

ЗМСМА и чл. 24, т. 4 от ЗРР, във връзка с чл.
91,ал.1, 3 и 4 от Правилника за прилагане на За-
кона за регионалното развитие (ППЗРР), Об-
щинският съвет

РЕШИ:
1. Одобрява представения Годишен доклад за

наблюдение на изпълнението за 2016 г. на об-
щински план за развитие на община Вършец
2014 – 2020 г.(съгласно приложението).

2. Възлага на кмета на общината да извърши
необходимите процедури съгласно чл. 91, ал. 5 и
ал. 7 от ППЗРР.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Замфиров,
Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова,
И.Цветанов, А.Коцина, Г.Найденов “против” –
няма;“въздържали се” – 1- С.Сълков;

РЕШЕНИЕ № 391
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2,
т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за
предоставяне на наследниците на Спас Ермен-
ков Георгиев, следните имоти:

1.1. Нива с идентификатор 203393, ЕКАТТЕ
22019, с площ от 4.473 дка, находяща се
в местността “ПРАСИЦА“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище Долна
Бела Речка, съгласно скица – проект №
Ф00544/14.02.2017 год.

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

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

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

РЕШЕНИЕ № 392
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2,
т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за
предоставяне на наследниците на Милчо Ми-
хайлов Христов, следните имоти:

1.1. Ливада с идентификатор 12961.36.846,
ЕКАТТЕ 12961, с площ от 2499 кв.м., на-
ходяща се в местността “РЕДЕЖО“ –
земи от общинския поземлен фонд, зем-
лище Вършец, съгласно скица – проект
№ 15-46383/06.02.2017 год.;

1.2. Пасище с идентификатор 12961.26.823,

ЕКАТТЕ 12961, с площ 10000 кв.м., на-
ходящо се в местността „ОКОЛЧЕНСКИ
ДОЛ“ – земи от общинския поземлен
фонд, землище Вършец, съгласно скица
– проект № 15-46379/06.02.2017 год.;

1.3. Ливада с идентификатор 12961.34.854,
ЕКАТТЕ 12961, с площ от 3000 кв.м., на-
ходяща се в местността “РАВНИЩЕ“ –
земи от общинския поземлен фонд, зем-
лище Вършец, съгласно скица – проект
№ 15-46375/06.02.2017 год.

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

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

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

РЕШЕНИЕ № 393
Общински съвет – Вършец на основание чл.

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

1. Актуализира „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2017 г., в частта раздел III. Опи-
сание на недвижимите имотите, които общината
има намерение да предложи за предоставяне под
наем и за продажба през 2017 г. както следва:

1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти общин-
ска собственост през 2017 г., подточка
2.5.1 Имоти за продажба по реда на чл.
35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане на пуб-
личен търг или публично оповестен кон-
курс, в частта земеделски земи се
включват следните имоти:

- Поземлен имот № 030100 по КВС на зем-
лището на с. Спанчевци с площ 718
кв.м., с НТП друга селскостопанска те-
ритория

- Поземлен имот № 030107, по КВС на зем-
лището на с. Спанчевци с площ 111
кв.м., с НТП нива.

- Поземлен имот с идентификатор
12961.426.9 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г., с площ 245 кв.м., с НТП зелен-
чукова култура.

2. Промяната на „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2017 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 разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за
2017 г.” да се обяви на таблото пред сградата на
Общинска администрация – Вършец и да се от-
рази в публикуваната в сайта на община Вършец
„Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за
2017 г.”.

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

РЕШЕНИЕ № 394
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от ЗУТ,
в качеството си на собственик на поземлен имот
с идентификатор 12961.37.125 по КК и КР на гр.
Вършец от 2008 г., дава съгласие за изработване
на парцеларен план за изграждане на трасета за
ел. енергия и за питейна вода, за захранване с
електроенергия и питейна вода на поземлен
имот с идентификатор 12961.37.840 по КК и КР
на гр. Вършец от 2008 г. собственост на „МОНТ
– ГРУП 2008“ ЕООД, гр. Монтана.

Изработването на парцеларните планове да се
извърши за сметка на заинтересованото лице -
„МОНТ – ГРУП 2008“ ЕООД, гр. Монтана.

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

РЕШЕНИЕ № 395
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
и Решение по т. 5 от Протокол № 3/20.03.2017 г.,
от заседание на Експертния съвет по устройство
на територията при община Вършец, одобрява
проект за Подробен устройствен план за създа-
ване и включване в регулация на квартали 79,
80, 81 и 82 по плана на с. Долно Озирово, об-
щина Вършец, област Монтана.

Решението може да се обжалва в 30 /тридесет/
дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“, чрез община Вършец, пред Адми-
нистративен съд – Монтана.

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

РЕШЕНИЕ № 396
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 59,
ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно об-
разование, приема „Наредба за условията и реда
за записване, отписване и преместване на деца в
общинските детски градини на територията на
община Вършец“.

2. Наредбата влиза в сила от датата на приема-
нето и от Общински съвет – Вършец.

3. Задължава Кмета на община Вършец в 7
/седем/ дневен срок от датата на приемане на ре-
шението да качи приетата „Наредба за усло-
вията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски гра-
дини на територията на община Вършец“ в
сайта на община Вършец.

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

РЕШЕНИЕ № 397
Общински съвет -Вършец на основание чл.21,

ал.1,т.6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска финансова
помощ на „Медицински център -Вършец”
ЕООД от собствения си бюджет за 2017 година,
от § 10-98 сумата от 2 802.09 лева, която следва
да се изразходи по следния начин :

1. 2 162.09 лева за консумирана електроенер-
гия за м. Януари 2017г.

2. 510 лева за календарната 2016 г. абонамен-
тна годишна такса за работата на апарат с йони-
зиращо лъчение – рентген.

3. 130 лева за м. Януари и м. Февруари 2017г.,
такса за поддръжка на апаратурата във физиоте-
рапията на центъра.

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

РЕШЕНИЕ № 398
Общински съвет - Вършец на основание чл.21,

ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения
си Бюджет-2017 г. параграф 10-98 сумата от 400
(четиристотин) лева на Велика Борисова Тодо-
рова

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

Поради изчерпване на дневния ред, предсе-
дателят на общински съвет – Вършец закри
заседанието в 14:50 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец
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ÂÚÐØÅÖ5
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 28
Днес, 28.04.2017 г. (петък) от 14:00 ч., на осно-

вание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от
Правилника за организацията и дейността на Об-
щински съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администра-
ция за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседа-
ние на Общински съвет - Вършец, в
заседателната зала на Общинска администрация
Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва 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, инж. агр. Д.
Тодорова – секретар на община Вършец, К.Та-
чева-директор дирекция „ОА”, А.Тошев-дирек-
тор дирекция „СА“, Е. Георгиева-гл. експерт
„Информационно обслужване“ и граждани.

Заседанието беше открито и ръководено от инж.
Анатоли Димитров – председател на общински
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 ад-
министрация за мандата 2015 – 2019 г. предложи,
следните допълнения и изменения в дневния ред:

1. Включване на докладна записка Вх.№
745/27.04.2017г. като точка 6 -та от дневния ред
на заседанието.

Общият брой точки в дневния ред стават 7.
Гласували: “за”- 12; “против” – 1; “въздър-

жали се” – няма.

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

ладна записка Вх. № 737/19.04.2017г., относно ак-
туализиране на „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост на община Вършец за 2017 г.”

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

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. № 738/19.04.2017г., относно
определяне на нова местостоянка за таксита на
зеленчуковия пазар на гр. Вършец, на паркинг
място № 1 на ул. “Дончо Станчев“ № 33.

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

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. № 736/19.04.2017г., относно
приемане на Анализ на потребностите от под-
крепата за личностно развитие на децата и уче-
ниците в община Вършец.

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

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка№ 739/19.04.2017г., относно при-
емане на Годишен план за действие по
изпълнение на общинска стратегия за развитие
на социалните услуги в община Вършец за 2018
г., на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за социал-
ното подпомагане и чл. 36 б, ал. 4 от Правилника
за прилагане на Закона за социално подпомагане.

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

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка № 740/19.04.2017г., относно пред-
ложение за приемане на Наредба на община
Вършец за водене на регистър на общинските
детски градини и центрове за подкрепа за лич-
ностно развитие, съгласно разпоредбата на чл.
346 от Закона за предучилищно и училищно об-
разование.

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

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка № 745/27.04.2017г., относно до-
пускане разделянето на поземлен имот с
идентификатор 12961.423.192 по КК и КР на
гр.Вършец от 2008г., представляващ терен на

„Медицински център – Вършец“ ЕООД, във
връзка с заявление вх.№ 9400 - 178/17.02.2017г.,
от Симеон Венелинов Хубев, управител на
„Хубев“ ЕООД, с ЕИК 106591931, със седалище
и адрес на управление гр. Враца, община Враца,
област Враца, ул. „Г. С. Раковски“ №25

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

7. 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 2015 –
2019 г., дневния ред бе приет единодушно:

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

Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ № 400
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 управ-
ление и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2017 г., в частта раздел III. Описание на
недвижимите имотите, които общината има на-
мерение да предложи за предоставяне под наем
и за продажба през 2017 г., точка 2.5. Продажба
на имоти общинска собственост през 2017 г., под-
точка 2.5.2 Имоти за продажба по реда на чл. 35,
ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 37 от НРПУРОС на
община Вършец /поземлени имоти върху, които
е учредено право на строеж суперфиция по реда
на ЗОС/, като се включват следните имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор
12961.422.377 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г., с площ 534 кв.м. Върху имота е уч-
редено право на строеж /суперфиция/ на
Борис Александров Борисов.

2. Поземлен имот с идентификатор
12961.422.342 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г., с площ 502 кв.м. Върху имота е уч-
редено право на строеж /супурфиция/ на
Михал Цветков Михайлов.

2. Промяната на „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2017 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 разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за 2017
г.” да се обяви на таблото пред сградата на Об-
щинска администрация – Вършец и да се отрази
в публикуваната в сайта на община Вършец „Го-
дишната програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2017 г.”.

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

РЕШЕНИЕ № 401
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и чл. 47, ал. 1 от На-
редба № 34/06.12.1999 г. за таксиметров превоз
на пътници, издадена от Минестрество на транс-
порта - определя 1 бр. местостоянка за таксита на
зеленчуковия пазар на гр. Вършец, на паркинг
място № 1 на ул. “Дончо Станчев“ № 33, съгласно
приложената към решението скица-схема.

2. Възлага на кмета на община Вършец да бъдат
предприети всички необходими дейности за мар-
киране на местостоянката за таксита описана в т.
1 от настоящото решение, както и да бъдат уве-
домени таксиметровите шофьори и гражданите
на общината за взетото решение.

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

РЕШЕНИЕ № 402
Общински съвет Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 196, ал. 3 от ЗПУО
приема представения Анализ на потребностите от
подкрепата за личностно развитие на децата и
учениците в община Вършец (съгласно приложе-
нието).

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

РЕШЕНИЕ № 403
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона
за социалното подпомагане и чл. 36 б, ал. 4 от
Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане, приема Годишен план за действие
по изпълнение на общинска стратегия за разви-
тие на социалните услуги в община Вършец за
2018 г.

2. Възлага на кмета на община Вършец при въз-
никване на необходимост да актуализира Годи-
шен план за действие по изпълнение на общинска
стратегия за развитие на социалните услуги в об-
щина Вършец за 2018 г.

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

РЕШЕНИЕ № 404
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 346, ал.
2 от Закона за предучилищно и училищно образ-
ование, приема Наредба на община Вършец за во-
дене на регистър на общинските детски градини
и центрове за подкрепа за личностно развитие.

2. Наредбата влиза в сила от датата на приема-
нето и от Общински съвет – Вършец.

3. Задължава кмета на община Вършец в 7
/седем/ дневен срок от датата на приемане на ре-
шението да качи приетата Наредба на община
Вършец за водене на регистър на общинските
детски градини и центрове за подкрепа за лич-
ностно развитие в сайта на община Вършец.

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

РЕШЕНИЕ № 405
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 2 от За-
кона за устройство на територията и чл. 17, т. 16
от Наредба за упражняване правата върху общин-
ската част от капитала на търговските дружества
с общинско участие, за участието на общината в
граждански дружества и в сдружения с нестопан-
ска цел, в качеството си на собственик на „Меди-
цински център – Вършец“ ЕООД, /собственик на
поземлен имот с идентификатор 12961.423.192 по
КК и КР на гр. Вършец/, дава съгласие за разде-
ляне на имота на два самостоятелни поземлени
имота, единият с площ 210 кв.м. с отреждане „за
гаражи“, и втория с площ 1 999 кв.м., със запаз-
ване на отреждането „за поликлиника“.

Възлага на управителя на „Медицински център
– Вършец“ ЕООД да извърши всички необходими
процедури по реда на ЗУТ за разделяне на недви-
жимия имот на два самостоятелни поземлени
имота.

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

Поради изчерпване на дневния ред, предсе-
дателят на общински съвет – Вършец закри за-
седанието в 14:35 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

ПРОТОКОЛ №27
Днес, 13.04.2017 г. (четвъртък) от 10:30

ч., на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА
и чл.56, ал.1 и ал. 2 от Правилника за орга-
низация и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с Общинската администрация,
за мандата 2015 -2019 г. се проведе извън-
редно, тържествено заседание на Общин-
ски съвет - Вършец, в Художествената
галерия в град Вършец.

Заседанието започва с 11 положили
клетва общински съветника. Отсъстват:
Сашо Сълков и Благовест Христов.

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

На заседанието присъстваха още: инж.
Иван Лазаров - кмет на община Вършец, Е.
Георгиева - гл. експерт „Информационно
обслужване“, П. Петкова – ст. юрисконсулт
и УОС, Е. Димитров - кмет с. Спанчевци,
Савка Серафимова – председател на пен-
сионерски клуб „Чинари“ , Цеца Антонова
– председател на СНЦ „ Козница“ и граж-
дани.

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 с Вх.№ 724/04.04.2017 г.
относно присъждане звание „ Почетен
гражданин на Вършец “ на д-р Георги Ни-
колов Георгиев.

Докладва : Ивайло Цветанов – предсе-
дател на ПК по ЗСДЕ

Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника
за организацията и дейността на общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинската админист-
рация за мандата 2015 – 2019 г., дневния
ред бе приет единодушно:

Гласували: “за” – 11 ; “против” –
няма; “въздържали се” – няма.

Общински съвет – Вършец прие :

РЕШЕНИЕ № 399
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 48, ал. 1 и във връзка с чл. 45, ал. 3 от
Наредбата за символите, почетните знаци,
отличията и почетните звания на Община
Вършец удостоява д-р Георги Николов Гео-
ргиев със званието „ Почетен гражданин на
Вършец“ .

Гласували поименно: “за” – 11 – инж.
А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова,
В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О.
Яничкова, И. Цветанов, Г. Найденов ,А.
Коцина, Г. Иванов “против” – няма;
“въздържали се” – няма.

Председателят на Общински съвет – Вър-
шец връчи Удостоверение № 8/13.04.2017
г. за присъждане на почетното звание „ По-
четен гражданин на Вършец“

Кметът на община Вършец изказа при-
ветствие и връчи „Символичния ключ на
град Вършец“ и Заповед № 168/13.04.2017
г. на кмета на община Вършец за удостоя-
ване с почетното звание.

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на общински съвет – Вър-
шец закри заседанието в 11:30 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец



Вторият пролетен турнир по во-
лейбол за купа «Вършец 2017» се
игра на 7 и 8 април в спортната
зала на гр. Вършец. В него взеха
участие отбори от четири града –
Варна, Русе, Берковица и домаки-
ните от Вършец.

Любителите на спорта и волей-

бола се насладиха на оспорвани и
качествени срещи по време на тур-
нира. Тимовете бяха съставени
както от младежи, така и от
опитни, бивши волейболисти.

В първия ден се играха две срещи
на ВВК «Дунав Русе» - ВВК
«Черно море» (2:0) и ВК «Вър-

шец» - ВК «Берковица» (1:2).
На следващия ден се проведоха

четвъртфиналът и финалът на тур-
нира.

На трето място се класира ВК
«Вършец», с резултат ВВК «Черно
море» - ВК «Вършец» - 2:3.

Между малкия и големия финал
на мъжете се проведе приятелска
среща с участието на ВВК «Дунав»
и ВВК «Враца» - жени. В отборите
на жените взеха участие и момиче-
тата от местния ВК «Вършец»,
които неотдавна завоюваха първо
място на регионалното първенство
по волейбол. В срещата се събраха
младостта и опитът.

След много интересни двубои, до
финала достигнаха двата тима от
Русе и Берковица. С резултат ВВК
«Дунав Русе» - ВК «Берковица» -
2:0 гейма, шампион стана отборът
на ВВК «Дунав Русе».

Зам.-кметът на община Вършец
Петър Стефанов връчи купите и
медалите на победителите.

Ангел ТОДОРОВ

ВЕТЕРАНИТЕ НА ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „ДУНАВ РУСЕ“ СПЕЧЕ-
ЛИХА ПРОЛЕТНИЯ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛ ВЪВ ВЪРШЕЦ
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„Насрещен бяг“ е заглавието на
новата книга на писателя Мартен
Калеев, чието име напоследък на-
шумя в литературните среди след
многобройни творчески изяви. Тя
съдържа публицистични и есеис-
тични текстове, които във времето
са били публикувани на страниците
на престижни литературни издания,
а някои от тях са носители на първи
награди. Но това не изчерпва съ-
държанието, защото всеки ред крие
в себе си освен оригиналния вид
към датата на създаване, но и авто-
рови допълнения, които показват
животът в неговата сложност и раз-

витие.
Мартен Калеев е определил отдел-

ните творби като рефлексии, които
са рядка форма на философско и ху-
дожествено изразяване на днеш-
ните автори. Според него
най-важното е да се почувства дъл-
бочината на съвременните дилеми,
на опасността да престанеш да
чувстваш и мислиш, за да мутираш
в не-човек. Книгата не става за
„конвенционално или развлека-
телно“ четене, а за осмисляне и пре-
живяване. Тя е предизвикателство
дори за подготвения читател, за-
щото с провокативен и ярък стил
приканва да бъде преосмислена ви-
зията за нашето ежедневие, което
поглъща доброто, асимилира чо-
вешкото, за да ги обезличи до сер-
вилност, безпомощност или
непукизъм. И през всички редове
прозира въпросът като огромно и
уродливо око на Циклоп - дали пък
с нас не се случва нещо наистина
фатално, след което няма да има
нито грешници, нито праведници.
И всички изглеждат безпомощни и
невинни редом с грубостта, пош-

лостта, агресията и опростачването.
Книгата е с луксозно и стилно по-

лиграфическо оформление, изда-
дена е само преди дни от
Академията за европейска култура
„Орфеева лира“ – София, съдържа
182 страници и според издателите е
много радостно, че един български
писател по такъв оригинален, чес-
тен и безкомпромисен /освен впе-
чатляващата ерудиция/ начин
"чете" съвремието ни.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПИСАТЕЛЯТ МАРТЕН КАЛЕЕВ ИЗДАДЕ НОВА КНИГА
Първи април - Ден на хумора, сати-

рата и шегата. По традиция в този
ден клубът на ПК "Козница" е пълен
с хора. Оставили всички грижи в
къщи, ние сме се събрали тук, за да
се посмеем. Настроението си създа-
ваме сами - веки, който желае, се из-
явява с каквото реши.

Начало на хубавото настроение ни
даде певческа група "Детелина",
която изпълни весели и закачливи
песни. Със самостоятелни изпълне-
ния на игриви песни се представиха
Мария Димитрова, Венка Методиева
и Гергана Ерменкова. Баш шопки-
нята Елена Иванова ни развесели с
шопски хумор. Със свои хуморис-
тични произведения в рими се изяви
Станчо Станков. Габровският хумор
бе представен от Ани Стоянова,
много вицове ни разказаха Ангел
Лучков, Кета Петрова, Захаринка
Николова, а Мария Петровна до-
пълни вицовете с весели случки от
своето семейство. Йорданка Костова
ни отведе на врачанския панаир и ни
предложи рецепта за "Сиренье по
врачански". Изненада на събирането
бе изявата на Димо Стоянов, който с
много умение и артистичност ни
представи разказа на Хайтов
"Мъжки времена", по който е създа-
ден едноименният филм. Всички се
смяхме от сърце и изпращахме из-
пълнителите с бурни аплодисменти.

На този ден председателката на
клуба Цеца Антонова от името на
всички нас поздрави активистката ни
Йорданка Гуцина, която навърши 80
години.Всички от сърце й пожелахме
здраве и още дълги години да работи
така активно за клуба, а певческата
група я поздрави със специална
песен. Юбилярката сърдечно благо-
дари за хубавите пожелания и ни по-
черпи с кафе и бонбони.

През месец април отбелязахме и
най-хубавия пролетен празник - Ве-
ликден. Всеки, който влезеше в

клуба, носеше перашки и пролетни
цветя. Гост ни беше енорийският
свещеник отец Петко Балджиев. Во-
дещата Василка Дамянова сложи на-
чалото на тържеството със
стихотворението на Елисавета Баг-
ряна "Великденска нощ". Група "Де-
телина" повиши настроението с
няколко песни, две от които бяха
посветени на "Гергьовден". Отец
Балджиев отправи към нас велик-
денски пожелания за здраве и благо-
денствие и ни разказа за събитията,
свързани с предателството на Юда,
разпъването на Исус Христос на
кръста и неговото възкръсване. В ис-
торическите документи са запазени
много доказателства за тези събития.
Учението на Исус по своята соци-
ална същност е ненадминато, то е
пропито с добродетели - така за-
върши своята беседа отец Балджиев.
И по християнски обичай се чук-
нахме с яйца и се почерпихме с козу-
наци.

Събиранията ни в клуба са много
задушевни и винаги свързани с
определени събития. Тук ние, макар
и да сме възрастни, научаваме нови
неща, спомняме си забравени случки
от културното и историческото раз-
витие на страната ни. Срещаме се с
хора от нашата възраст, разговаряме,
споделяме си. Ето защо всеки път из-
пълваме до предел местата в клуба и
си тръгваме усмихнати и заредени с
нова енергия и в очакване на следва-
щото събиране.

Василка ДАМЯНОВА

АПРИЛСКИ ПРАЗНИЦИ
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От 13.04. до 17.04.2017 г. Тенис
клуб "Берк Ракетс" - гр. Берковица,
с любезната подкрепа на Община
Вършец проведе турнир по тенис на
корт в град Вършец.

Турнирът бе интригуващ и при-
влече значителен брой участници от
градовете Вършец, Берковица, Мон-
тана, Лом и София.

Янимир Луканов (Берковица) спе-
чели турнира на сингъл след епичен
финал срещу Калин Петров (Вър-
шец), игран 3 сета в продължение на
повече от два часа, завършил 6:4,
4:6, 6:4 в полза на берковския тени-
сист.

Янимир победи Пламен Иванов в
първия полуфинал, с резултат 6:3,
6:3, а Калин надделя над Петър Пен-
чев (Вършец) с 6:3, 6:4 в последния
отложен мач.

Финалът бе интересен от самото

начало и интригуващ до последната
точка. И двамата състезатели заслу-
жаваха победата.

При двойките, Калин Петров и
Петър Пенчев от Вършец триумфи-
раха с 9:7 гейма над Елин Илиев и
Симеон Спасов.

ТК "Берк Ракетс" благодари на Об-
щина Вършец за оказаната подкрепа
и предоставените предметни на-
гради на достойно представилите се
участници и на победителите.

Давид ЛУКАНОВ

ВЪРШЕЦ БЕ ДОМАКИН НА
ТУРНИР ПО ТЕНИС НА КОРТ

След излизането от печат на кни-
гите „История на с. Горно Озирово“
и „Паметници на признателност в
община Вършец“, вече е готова най-
новата, трета книга на 75-годишния
учител-краевед Емил Филипов от с.
Горно Озирово, в съавторство с дъ-
щеря му Бисерка Филипова. Тя е със

заглавие „Свещени места събират
хората от община Вършец“.

Целта на книгата е да запознае чи-
тателите с историята и архитекту-
рата на християнските храмове,
параклиси и оброчните каменни
кръстове на територията на община
Вършец. Авторът си е поставили за-
дачата да издири, събере и система-
тизира материалите, отнасящи се по
темата.

Изследването съдържа справки за
светите места във всички населени
места на общината, както и списък
на известните личности, родени в
съответните места.

Интерес представляват автентич-
ните готварски рецепти за пригот-
вяне на курбан чорба от овнешко
месо за празника на Св. Пророк
Илия в с. Горно Озирово, курбан за
Св. Вмк. Димитър Мироточенец за
храмовия празник в с. Долна Бела
речка и други курбани из селата на

община Вършец, записани от Емил
Филипов.

В книгата са поместени легендите
за „Генинио гръстелник“, за връх
„Стрешер“, за Мария Замфиракьова
(Мара Златната), за „Сокола“, за
„Марков кладенец“, за „Янината по-
ляна“ и други, свързани с личности
и местности около село Г. Озирово.

Желанието на Емил Филипов и Би-
серка Филипова е настоящата книга
да обогати знанията за миналото на
община Вършец. От написаното в
нея има какво да си припомнят по-
старите, а и да се поучат по-мла-
дите.

Книгата има известни непълноти
поради липса на документи и разру-
шени вече паметници:манастири,
църкви, параклиси и оброчни ка-
менни кръстове.

Информацията е илюстрирана с
богат снимков материал.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СЪБРАХА В КНИГА СВЕЩЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ


