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Слънчевото утро на Лазаровден
събра малките лазарки от селото. Об-
лечени в национални носии, с вен-
чета на главите и кошнички в ръце,
пеейки лазарски песни, те тръгнаха
от къща на къща, за да благославят
стопаните за здраве и берекет. Нав-
сякъде бяха посрещани с радост и
дарявани с яйца и лакомства.

На Цветница НЧ „ Просвета 1935”
с. Спанчевци организира провежда-
нето и на позабравения обичай „Ку-
мичкване”. В него участваха малки и
големи. От омесените „кукли”
всички отчупиха „залци” с белег и
ги пуснаха в реката. „Кумица” стана

Йорданка Николова, която нагости
своите гости с попара. Всички бяха
много щастливи, че един такъв оби-
чай е възроден и имаме намерения
той да бъде пресъздаван всяка го-
дина.

В забързаното ежедневие няма
нищо по-вълнуващо от това, в дома
ни да влязат лазарки, да се повесе-
лим и порадваме. Радостни сме, че в
с. Спанчевци живее българското, че
жителите на селото почитат българ-
ските обичаи и традиции.

Катя АТАНАСОВА
Секретар на НЧ „Просвета

1935“, с. Спанчевци

ПРОЛЕТНИ ОБИЧАИ
В С. СПАНЧЕВЦИ

Възлюбени в Господа братя и
сестри!

С този всепобеден поздрав, в
Пасхалното утро на благоухан-
ната българска пролет се поздра-
вяваме един друг, за да
почувстваме непреходната радост
на Всеславното Възкресение
Христово – празник на празни-
ците, тържество на тържествата,
по боговдъхновените слова на
църковния псалмопевец - „Тази е
победата, която победи света – на-
шата вяра!“ (Йоан 11: 25).

Великден, денят на Христовото
Възкресение, е спасителният ден
на Божествения дар от Всепод-
ателя Бога за всяко човешко съ-
щество – Живота, за чиста радост,
творчество и вдъхновение! И да
се стараем в земното си поприще
да живеем правдиво, с твърда вяра
и упование, че Всеславното Въз-
кресение на нашия Спасител е не-
обходим залог за безсмъртието на
нашите души в светлите двори на
Небесния ни Отец и благ Про-
мислител.

Нека се стараем да възкресяваме
в мислите и сърцата си онова, що
е чисто, светло, братолюбиво и
достойно за човешкия ни образ и
неповторима личност в изграж-
дане на нашето лично, семейно и
обществено добруване, като
верни чада на нашия небесен
Отец и Промислител в доброто, и
достойни граждани на скъпата ни
Майка – Родина България!

На всички вас, любезни чита-
тели на вестник “Вършец“, от все
сърце молитвено желая в здраве,
бодрост и крепки сили, да бъдем
озарени от незагасващата свет-
лина на Възкръсналия Христа –
Жизнодавеца, за да пребъдва в
сърцата ни Неговия спасителен
поздрав: “Мир вам! – Радвайте
се!“

Христос Воскресе !
На многая лета !

С неизменна във Възкръсналия
Христа обич и благословение,

+ ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ
ДОМЕТИАН

ВЕЛИКДЕНСКИ
БЛАГОСЛОВ

Общинска администрация Вършец
приключи реализирането на проект
№ А 12-22-134/11.04.2013 г. „Общин-
ска администрация Вършец - компет-
ентна и ефективна”, който се
осъществя с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Админист-
ративен капацитет” 2007-2013 г., съ-
финансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.

На 25.03.2014 г. в конферентната
зала на СПА хотел „Съни гардън” във
Вършец се състоя заключителна пре-
сконференция за запознаване на об-
ществеността с изпълнението на
проекта, постигнатите цели и извър-
шените дейности.

На пресконференцията присъстваха
кметът на общината инж. Иван Лаза-
ров, председателят на Общинския
съвет инж. Анатоли Димитров, еки-
път по проекта, представители на ре-
гионални и местни медии, общински
служители, кметове на населени
места, кметски наместници, общин-
ски съветници и жители на града.

Проектът е одобрен за финансиране
от Управляващия орган на ОПАК на
11.04.2013 г. и е първият самостояте-
лен проект на Община Вършец като
бенефициент по Оперативна про-
грама «Административен капаци-
тет». Продължителността му е 12
месеца.

Основната цел на проекта е пови-
шаване на административния капа-

цитет и подобряване на ефектив-
ността и ефикасността на работата на
общинската администрация в об-
щина Вършец.

Конкретните цели са: повишаване
на квалификацията на общинските
служители чрез обучение в сферите
на тяхната компетентност; повиша-
ване на мотивацията на служителите
чрез осигуряване на равни възмож-
ности за професионално и кариерно
развитие; постигане на ефективна ор-
ганизация, координация и контрол в
работата на общинска администра-
ция Вършец чрез участие в адекватни
и актуални обучителни програми.

По проекта са осъществени след-

ните основни дейности: администра-
тивно управление на проекта; про-
веждане на тръжни процедури за
избор на изпълнители; провеждане
на обучения в Института по публична
администрация; организиране и про-
веждане на обучения по ключови
компетентности; организиране и про-
веждане на обучение за работа с
граждани от уязвимите групи; прове-
дено специализирано компютърно
обучение (AutoCAD, ArchiCAD);
дейности за информация и публич-
ност.

В обученията взеха участие общо
109 обучаеми, от тях 58 жени, като
някои от служителите бяха включени

в повече от едно обучение. Целевите
групи бяха служители на общинска
администрация Вършец, кметове и
кметски наместници на населените
места от община Вършец.

Общата стойност на проекта за без-
възмездна финансова помощ е 83
476,00 лева.

На пресконференцията кметът на
общината инж. Иван Лазаров съ-
общи, че в момента Община Вършец
изпълнява проект „Координация и
хармонизиране на местни политики
за устойчиво развитие на община
Вършец” за финансиране изготвянето
на нов Общински план за развитие за
периода 2014-2020 г. по ОП „Адми-
нистративен капацитет, и че преди
броени месеци Общината приключи
успешно реализирането на два го-
леми инфраструктурни проекта, фи-
нансирани от Оперативни програми
на Европейския съюз – "Реализиране
на инвестиционен проект градска
пречиствателна станция за отпадъчни
води (ГПСОВ) в град Вършец" и "Ре-
хабилитация и частична реконструк-
ция на група улици в град Вършец".

Евелина ГЕОРГИЕВА
Този документ е създаден по проект № А

12-22-134/11.04.2013 „Общинска админист-
рация Вършец- компетентна и ефективна“.
Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Адми-
нистративен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския со-
циален фонд

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪРШЕЦ - КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА”

От 10 до 13 април във Велико Тър-
ново се проведе ХІ-то Междуна-
родно туристическо изложение
"Културен туризъм".

Това е най-мащабният и утвърден
форум в България, акцентиращ
върху проблемите, развитието и
перспективите на културния тури-
зъм. Организатори са Общинска
агенция по туризъм „Царевград
Търнов" и Община Велико Търново,
съвместно с Асоциацията на бъл-
гарските туроператори и туристи-
чески агенции, Българската
хотелиерска и ресторантьорска асо-
циация, със съдействието на Ми-
нистерство на икономиката и
енергетиката.

В рамките на изложението об-
щини, неправителствени организа-
ции, културни институти и фирми
от туристическия и свързания с него
сектори, представиха своя потен-
циал за развитие на туризма в Бъл-
гария.

Над 70 български общини се вклю-
чиха в туристическото изложение
тази година. Участие взеха посол-
ствата на Полша, Аржентина, Индо-
незия, ЮАР, Бразилия, Унгария,
Турция, Армения, както и побрати-
мените с Велико Търново градове

Серес (Гърция), Байон (Франция),
Сиан (Китай), Твер (Русия), Яш (Ру-
мъния), Таршин (Малта) и Ниш
(Сърбия).

За пореден път Община Вършец
взе участие в престижното събитие.
На самостоятелен щанд бе предста-
вено местното културно-истори-
ческо и природно богатство, както и
разнообразния културен календар
на общината.

На изложението бяха направени
презентации и инициирани обсъж-
дания по актуални теми, свързани с
развитието на културно-историчес-
кото наследство, неговото съхраня-
ване и съвременно експониране,
както и алтернативните възмож-
ности за представянето му.

Даниела ЛИЛОВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ВЗЕ УЧАСТИЕ В
МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ „КУЛ-
ТУРЕН ТУРИЗЪМ” - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
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Състезанието по английски език
„Spelling Bee” се организира от Фон-
дация „Америка за България” и
„КорПлюс” за четвърта поредна го-
дина. В СОУ „Иван Вазов” състеза-
нието се провежда по инициатива на
преподавателите по английски език
Петя Денчева и Катя Замфирова.
След като на 10.03. 2014 г. бяха из-
лъчени победителите в училищния
кръг – Даниел Баталски (І място) и
Дейвид Давидов (ІІ място), дойде
време и за регионалните състезания,
които се проведоха на 12.04.2014 г.

едновременно в 10 града на Бълга-
рия. Класираните на първо и второ
място в своето училище от първия
етап, премериха знания и присъст-
вие на духа във втория етап на със-
тезанието.

Регионалното ниво за училищата
от областите Враца, Видин и Мон-
тана се проведе в СОУ „Козма Три-
чков”, гр. Враца, където се
съревноваваха 50 ученици от 25 учи-
лища.

Първият етап на състезанието беше
между класираните на второ място в
училищните кръгове. Представител
на СОУ „Иван Вазов” беше най-мал-
кият участник в съревнованието -
Дейвид Давидов от 4 клас, който се
представи достойно и зае трето
място.

Последва надпреварата между по-
бедителите в училищните кръгове.
Ние бяхме представени от шесток-
ласника Даниел Баталски, който се
съревновава с 25 ученици от раз-
лични училища. Всички участници
бяха много добре подготвени и със-

тезанието продължи около 2 часа,
като думите ставаха все по-дълги и
сложни. На финала останаха само
двама участници, на които журито
даде да спелуват (произнасят буква
по буква) думи, които не са по пред-
варително подготвения списък, а не-
познати. Съперникът на Даниел
сгреши при спелуването на думата
„LAGOON“. Даниел я спелува вярно
и получи своята дума – „BREEZE“, с
която стана победител и се класира
за финала на ІV Национално състе-
зание по правопис на английски език
(Bulgarian National English Spelling
Bee) в гр.София. Това ще бъде тре-
тото му участие на Финала, след
като през 2012 г. зае пето място, а
през 2013 г. – трето, сред тридесетте
победители от регионалните състе-
зания.

Пожелаваме на Даниел Баталски
успех на националното състезание,
което ще се проведе на 10.05.2014 г.
в София.

Петя ДЕНЧЕВА
Катя ЗАМФИРОВА

УЧЕНИК ОТ СОУ „ИВАН ВАЗОВ” ОТНОВО
ПОБЕДИТЕЛ В РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

За втора поредна година учениците
от Професионална гимназия по ико-
номика и туризъм – гр. Вършец се
включиха в проект BG051PO001-
3.3.07-0001 „Ученически практики“,
финансиран по Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ре-
сурси“, съфинансиран от
Европейския социален фонд.

Изпълнението на проекта се осъ-
ществява с помощта на работода-
тели на територията на град
Вършец, в две основни професио-
нални направления:

• Организация на обслужването в
хотелиерството

• Оперативно счетоводство.
През миналата учебна година в

проекта се включиха 18 ученици от
Професионалната гимназия, сега
техният брой е 24. Проектът има за

цел подобряване качеството на про-
фесионалното обучение чрез актив-
ното включване на бизнеса при
разработване на програми за прак-

тическо обучение по професии и
предоставяне на възможност на уче-
ниците от професионалните учи-
лища да приложат своята
теоретична подготовка от училище в
реална работна среда.

Пет фирми от град Вършец: „Сан
Пропъртис” ООД, ПРО – ЕАД -
клон Вършец, „СО – ТО Колор“
ЕООД, Счетоводна къща „ДДС –
09“ООД и СБР-НК” ЕАД филиал
СБР „Св. Мина” - Вършец осигу-
риха работни места и наставници,
съответстващи на специалностите,
които се изучават в училището, под-
крепиха и приеха да предадат своя
опит и професионализъм на възпи-
таниците на Професионалната гим-
назия.

Младите специалисти в областта
на икономиката и туризма ще прове-
дат практическото си обучение в

рамките на 240 часа, по време на
които теоретичните им знания по хо-
телиерство, ресторантьорство и сче-
товодство ще бъдат прилагани в
реална работна среда. След при-
ключване на практиката, те ще по-
лучат възнаграждения в размер на
300 лева и сертификати за завър-
шено практическо обучение.

Проектът ще се финализира с про-
веждането на конферентна среща на
участниците в проекта (стажанти и
наставници) и организацията-рабо-
тодател.

Мирослава ИЛИЕВА
Ст. учител в ПГИТ

УЧЕНИЦИ ОТ ПГИТ ЩЕ ТРУПАТ ПРОФЕСИО-
НАЛЕН ОПИТ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА

На 10.04.2014 г. венец от пролетни
цветя, изпъстрен с най-разнообразни
изпълнения, поднесе Сдружение
„Гражданско общество – Вършец
2011” с председател Савка Серафи-
мова, на почиващите и гостите на
Специализирана болница за рехаби-
литация „Св. Мина” – гр. Вършец.

Певци и актьори дадоха най-доб-
рото от себе си. Брилянтните изпъл-
нения на певческата група за стари
градски песни „Чинарите”, дуети и
сола за гореща любов, за незабра-
вими майчини сълзи и др., поезия от
изтъкнати таланти от Вършец, вър-

шечки лакърдии на местен диалект
и смесица от законодателни смехо-
рии стоплиха сърцата на присъства-
щите, създадоха невероятни емоции
и предизвикаха бурни овации.
Всичко това бе представено по пред-
варително изготвен сценарий на не-
уморимата Райна Симова –
зам.-председател на сдружението.

На финала директорът на болни-
цата Боряна Бончева благодари на
участниците в пролетното тър-
жество за чудесното представяне и
поднесе подаръци на всички.

Катя ИВАНОВА

ПРОЛЕТНО НАСТРОЕНИЕ
В СБР „СВ. МИНА”

Първият спечелен съвместен про-
ект на децата от СОУ „Иван Вазов”
и Професионалната гимназия по
икономика и туризъм във Вършец
вече е факт.

Проектът за заснемане на клип
„Дъга на надеждата” ще включва
информация за поредица от дей-
ности, вплели в себе си символи-
ката на цветовете на дъгата и
посветени на значението на детс-
кото участие като право, задълже-
ние и реалност в нашите две
училища.

Главната цел на проекта е промя-
ната, която ще настъпи у участни-
ците, породена от желанието ни да
бъдем активни; превръщането ни в
по-зрели и отговорни личности със
самочувствието на граждани на
своя град, на България и Европей-
ския съюз.

Смятаме, че активността, инициа-
тивността и уменията ни за живот
като млади хора се формират не
толкова чрез знания, колкото чрез
дейности, практики, ангажименти.
Моделът "Дъга на надеждата" е
форма на изграждане на граждан-
ски и социални компетенции, който
излиза извън традиционната схема

и насърчава включването ни като
главни действащи лица.

Неоспорим факт е, че при работа
по проект ние се учим на самостоя-
телност, на активна гражданска по-
зиция, на осъзната потребност от
изява. Развиваме чувството за ин-
дивидуална отговорност, умението
да приемаме чуждо мнение, да за-
щитаваме и аргументираме своето,
а също и да мотивираме избора и
решението си.

Смятаме, че познанията, уме-
нията, убежденията, нагласите, цен-
ностите, както и мотивацията за
активното поведение, можем да ус-
воим чрез личното ни участие при
добиването им. Търсейки информа-
ция, дискутирайки проблемите, об-
съждайки възможните стъпки, ние,
децата, можем да формираме един
истински граждански морал.

Чрез участието си в дейностите,
предвидени в проекта се надяваме
да придобием нужната „демократи-
ческа грамотност”, която играе
определяща роля в личностното ни
развитие и възможностите за соци-
ална реализация като бъдещи отго-
ворни граждани.

Ива СТЕФАНОВА

Гласът на децата
СОУ „ИВАН ВАЗОВ” И ПГИТ

В СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ

Община Вършец уведомява заин-
тересованите лица, че на основание
чл.128, ал.1 от ЗУТ, в Държавен
вестник бр.31 от 04.04.2014 г. е пуб-
ликувано съобщение за изготвяне на
подробен устройствен план – парце-
ларен план за обект: "Изграждане
на ел.трасе за захранване с елек-
троенергия на ПИ с идентифика-
тор 12961.54.52 по КК и
кадастралните регистри на гр.
Вършец в местност "Арчините".

Подробният устройствен план -
парцеларен, е изложен в стая № 306,

ет. 3 в сградата на Общинската ад-
министрация, отдел „Устройство на
територията“, всеки работен ден от
8.30 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ,
в едномесечен срок от обнародва-
нето в „Държавен вестник“, заинте-
ресованите лица по чл.131 от ЗУТ
могат да направят писмени възраже-
ния, предложения и искания по про-
екта за ПУП – парцеларен план до
Общинска администрация Вършец,
които се подават в деловодството на
Общината, бул. "България" № 10.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Вършец уведомява заин-
тересованите лица, че на основание
чл.128, ал.1 ЗУТ, в Държавен вест-
ник бр.31 от 04.04.2014 г. е публи-
кувано съобщение за изготвяне на
подробен устройствен план – пар-
целарен план за обект: "Изграж-
дане на ел.трасе за захранване с
електроенергия на ПИ с иденти-
фикатор 12961.51.457 по КК и ка-
дастралните регистри на
гр.Вършец в местност "Гръс-
тята".

Подробният устройствен план -
парцеларен е изложен в стая № 306,

ет. 3 в сградата на Общинска адми-
нистрация Вършец, отдел "Устрой-
ство на територията", всеки работен
ден от 8.30 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ,
в едномесечен срок от обнародва-
нето в "Държавен вестник" заинте-
ресованите лица по чл.131 от ЗУТ
могат да направят писмени възра-
жения, предложения и искания по
проекта за ПУП – парцеларен план,
до Общинска администрация Вър-
шец, които се подават в деловодст-
вото на Общината, бул."България"
№ 10.

УВЕДОМЛЕНИЕ
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 43
Днес, 27.03.2014 г. (четвъртък) от 14:00 ч., на

основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56,
ал.1 от Правилника за организация и дейността
на Общински съвет Вършец, неговите комисии
и взаимодействието му с Общинската адми-
нистрация за мандата 2011-2015 г. се проведе
заседание на Общински съвет Вършец, в засе-
дателната зала на Общинска администрация
Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва об-
щински съветници.

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

На заседанието присъстваха още: инж. Ив.
Лазаров - кмет на община Вършец, П. Стефа-
нов – зам.-кмет на община Вършец, инж. агр.
Д. Тодорова – секретар на община Вършец,
А.Тошев-Директор дирекция „СА“, К. Тачева-
Директор дирекция „ОА“ Е. Димитров-кмет на
с. Спанчевци, А. Петров-кмет на с.Долно Ози-
рово, В. Трендафилов-кметски наместник с.
Черкаски, Е. Георгиева-гл. експерт „Информа-
ционно обслужване“ и граждани.

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

Във връзка с постъпили две допълнителни
докладни записка с Вх.№143 от 26.03.2014 г. и
Вх.№145 от 26.03.2014 г., председателят на Об-
щински съвет - Вършец, на основание чл.57
ал.1 и ал. 2 т.2 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с Общин-
ската администрация за мандата 2011 – 2015 г.,
предложи допълнение в дневния ред:

1. Вземане на Решение за включване в днев-
ния ред като т.10 постъпила докладна записка
с Вх.№143 от 26.03.2014 г. от инж. Иван Лаза-
ров - кмет на община Вършец и т.11 постъпила
докладна записка с Вх.№145 от 26.03.2014 г. от
Олга Яничкова- председател на Комисия по об-
разование, култура, младежка дейност и спорт.

2. Всички точки от дневния ред с номер от 1
до 10 стават с номера от 1 до 12.

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

“въздържали се” – няма

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

ладна записка №126/17.03.2014 г. за приемане
на „Наредба за създаване и функциониране на
общински предприятия на територията на об-
щина Вършец“ по реда на чл. 52, ал. 2 от Закона
за общинската собственост.

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

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №128/18.03.2014 г. за създаване
на Общинско предприятие с наименование
„Общински дейности и туризъм – Вършец“ по
реда на чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската
собственост.

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

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №132/18.03.2014 г. за актуализи-
ране на „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2014 г.”.

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

4.Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №129/18.03.2014 г.;
№82/26.02.2014 г. и №81/26.02.2014 г. за пред-
оставяне 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

5. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка №127/17.03.2014 г. за до-
пълнение на решение №426 по протокол 41 от
10.02.2014 г. за приемане бюджета на община
Вършец за 2014 г.

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

6.Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 125/17.03.2014 г. за актуа-
лизация на индивидуалната основна месечна
заплата на кмета на община Вършец и Кмето-
вете на кметства в община Вършец.

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

7. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№123/17.03.2014 г. за при-
емане на Общинска програма за закрила на
детето за 2014 г.Докладва: инж. Иван Лаза-
ров - кмет на община Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№124/17.03.2014 г. за при-
емане на годишен план за действие за 2015 г. по
изпълнение на Общинската стратегия за разви-
тие на социалните услуги в община Вършец
/2011 – 2015 г./

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

9. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№134/20.03.2014 г. по Молба
за финансова помощ към Общински съвет –
Вършец.

Докладва: Адрияна Николова - председа-
тел ПК по АОНУОРСГПБК

10. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 143/26.03.2014 г. за опред-
еляне на площадка за поставяне на съоръжение
за интегрирана система за наблюдение, опаз-
ване и охрана на целеви територии и видове на
Природен парк „Врачански Балкан“Докладва:
инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

11. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 145/26.03.2014 г. за разре-
шение за ползване на градски стадион на „ ФК
ВЪРШЕЦ 99“ за сезон 2013/2014.

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

12. Изказвания, питания, становища и пред-
ложения 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
2011 – 2015 г., дневния ред бе приет едино-
душно: 13 гласа “за”, “против” – няма; “въз-
държали се” – няма.

Общински съвет Вършец прие следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ №443
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, приема „Наредба за
създаване и функциониране на общински пред-
приятия на територията на община Вършец“.

2. Задължава кмета на община Вършец, „На-
редбата за създаване и функциониране на об-
щински предприятия на територията на община
Вършец“, приета с т. 1 от настоящото решение
да бъде качена в 7 /седем/ дневен срок в сайта
на община Вършец.

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

РЕШЕНИЕ №444
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 2 от За-
кона за общинската собственост /ЗОС/ и чл. 15
и чл. 16 от Наредба за създаване и функциони-
ране на общински предприятия на територията
на община Вършец реши:

1. Създава Общинско предприятие с наиме-
нование „Общински дейности и туризъм – Вър-
шец“;

2. Седалище и адрес на управление: гр. Вър-
шец, бул. “Република“ № 57. /сграда на сектор
„Чистота“ при Об.А – Вършец с вход от към
ул.“Христо Ботев“/;

3. Предмет на дейност:
3.1 Стопанисване, поддържане и експлоата-

ция на общински басейн – с. Спанчевци;
3.2 Туризъм и хотелиерство, включващо сто-

панисване, поддържане и експлоатация
на предоставения на предприятието жи-
лищен фонд собственост на община Вър-
шец;

3.3 Общински транспорт;
3.4 Дърводобив;
3.5 Стопанисване на общински паркинги и

зони за паркиране;
3.6 Снегопочистване.

4. Приема правилник за дейността на общин-
ско предприятие „Общински дейности и тури-
зъм – Вършец“ съгласно Приложение № 1 към
настоящото решение.

5. Приема структурата на общинско предпри-
ятие „Общински дейности и туризъм – Вър-
шец“ и определя числен състав 17 човека,
включително Управител, съгласно Приложение
№2 към настоящото решение.

6. Предоставя за управление на общинско
предприятие „Общински дейности и туризъм –
Вършец“ недвижими имоти собственост на об-
щина Вършец описани в Приложение № 3 към
настоящото решение. Застроените имоти се
предоставят със съответното имущество по
опис, според инвентаризационните книги на
община Вършец.

7. Утвърждава списък с техниката която ще се
закупи и предостави от община Вършец за дей-
ността на общинско предприятие „Общински
дейности и туризъм – Вършец“ описани в При-
ложение № 4 към настоящото решение.

8. Възлага на Кмета на община Вършец да
сключи договор за управление на дружеството
с лицето избрано за Управител след провеж-
дане на конкурс по Кодекса на труда съгласно
чл. 30, ал. 1 от Наредба за създаване и фун-
кциониране на общински предприятия на тери-
торията на Община Вършец;

9. Разкрива нови бюджетни дейности както
следва:

2 701“Дейности по почивното дело и социал-
ния отдих“

2 829“ „Други дейности по селско и горско
стопанство, лов и риболов“

2 834“ Дейности по автомобилния транспорт“
2 865“Други дейности по туризма“
10. Увеличава приходната част на бюджета,

приходи с общински характер по § 24-04
„Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и
продукция“ със 162 000 лв.

10.1. Отразява в приходната част на бюджета
в намаление на § 37-01 „Внесен ДДС/-/
със знак /-/ 27000 лв.

10.2.Отразява в приходната част на бюджета
в намаление на § 37-02 „Внесен данък
върху приходите от стопанска дейност на
бюджетните предприятия“ /-/ със знак /-/
4000 лв.

11 .Увеличава разходната част на бюджета ,
11.1. Бюджетна дейност 2701 “Дейности по

почивното дело и социалния отдих“, раз-
ходи с общински характер с 19 400 лв. съ-
ответно:
§01-01 „Заплати на персонал по трудови

правоотношения“ 12 600 лв.
§05-51 „Осигурителни вноски от работо-

датели за ДОО“ 1 200 лв.
§05-60 „Здравно – осигурителни вноски

от работодатели“ 600 лв.
§05-80 „Вноски за ДЗПО от работода-

тели“ 400 лв.
§10-15 „Материали“ 1 600 лв.
§10-16 „Вода, горива и енергия“ 1 500 лв.
§10-220 „Разходи за външни услуги“

1 500 лв.

11.2. Бюджетна дейност 2 829“ „Други дей-
ности по селско и горско стопанство, лов
и риболов“ с 72 800 лв., съответно:
§01-01 „Заплати на персонал по трудови

правоотношения“ 25 200 лв.
§05-51 „Осигурителни вноски от работо-

датели за ДОО“ 2 300 лв.
§05-60 „Здравно – осигурителни вноски

от работодатели“ 1 200 лв.
§05-80 „Вноски за ДЗПО от работода-

тели“ 800 лв.
§10-15 „Материали“ 4 200 лв.
§10-16 „Вода, горива и енергия“ 16 000

лв.
§10-220 „Разходи за външни услуги“ 23

100лв.

11.3. Бюджетна дейност 2 834“ Дейности по
автомобилния транспорт“ с 21 400 лв., съ-
ответно:
§01-01 „Заплати на персонал по трудови

правоотношения“ 6 300 лв.
§05-51 „Осигурителни вноски от работо-

датели за ДОО“ 600 лв.
§05-60 „Здравно – осигурителни вноски

от работодатели“ 300 лв.
§05-80 „Вноски за ДЗПО от работода-

тели“ 200 лв.
§10-15 „Материали“ 2 000 лв.
§10-16 „Вода, горива и енергия“ 10 000

лв.
§10-220 „Разходи за външни услуги“

2 000 лв.

11.4. Бюджетна дейност 2 865“Други дей-
ности по туризма“ с 17 400лв., съответно:
§01-01 „Заплати на персонал по трудови

правоотношения“ 6 300 лв.
§05-51 „Осигурителни вноски от работо-

датели за ДОО“ 600 лв.
§05-60 „Здравно – осигурителни вноски

от работодатели“ 300 лв.
§05-80 „Вноски за ДЗПО от работода-

тели“ 200 лв.
§10-15 „Материали“ 6 000 лв.
§10-16 „Вода, горива и енергия“ 3 000 лв.
§10-220 „Разходи за външни услуги“

1 000 лв.

12. Утвърждава План- сметка за приходите и
разходите на ОП“Общински дейности и тури-
зъм“, в т.ч. :

12.1 По прихода:
Приходи от продажба на стоки и услуги , §

24-04 162 000 лв.
Внесен ДДС - , § 37-01 /-/ - 27 000 лв.
Внесен данък върху приходите от стопанска

дейност на бюджетните предприятия“ - ,
§ 37 -02 - 4 000 лв.

ОБЩО : 131 000 лв.

12.2. По разхода:
12.2.1. Утвърждава план за разходи с об-

щински характер в Бюджетна дейност
2701 “Дейности по почивното дело и со-
циалния отдих“, в размер на 19 400 лв. съ-
ответно :
§01-01 „Заплати на персонал по трудови

правоотношения“ 12 600 лв.
§05-51 „Осигурителни вноски от работо-

датели за ДОО“ 1 200 лв.
§05-60 „Здравно – осигурителни вноски

от работодатели“ 600 лв.
§05-80 „Вноски за ДЗПО от работода-

тели“ 400 лв.
§10-15 „Материали“ 1 600 лв.
§10-16 „Вода, горива и енергия“ 1 500 лв.
§10-220 „Разходи за външни услуги“

1 500 лв.
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12.2.2 . Утвърждава план за разходи с об-
щински характер в Бюджетна дейност 2
829“ „Други дейности по селско и горско
стопанство, лов и риболов“ в размер на 72
800 лв., съответно:

§01-01 „Заплати на персонал по трудови
правоотношения“ 25 200 лв.
§05-51 „Осигурителни вноски от работо-
датели за ДОО“ 2 300 лв.
§05-60 „Здравно – осигурителни вноски
от работодатели“ 1 200 лв.
§05-80 „Вноски за ДЗПО от работода-
тели“ 800 лв.
§10-15 „Материали“ 4 200 лв.
§10-16 „Вода, горива и енергия“ 16 000
лв.
§10-220 „Разходи за външни услуги“
23 100 лв.

12.2.3. Утвърждава план за разходи с об-
щински характер в Бюджетна дейност
2 834“ Дейности по автомобилния транс-
порт“ в размер на 21 400 лв., съответно:
§01-01 „Заплати на персонал по трудови

правоотношения“ 6 300 лв.
§05-51 „Осигурителни вноски от работо-

датели за ДОО“ 600 лв.
§05-60 „Здравно – осигурителни вноски от

работодатели“ 300 лв.
§05-80 „Вноски за ДЗПО от работодатели“

200 лв.
§10-15 „Материали“ 2 000 лв.
§10-16 „Вода, горива и енергия“ 10 000 лв.
§10-220 „Разходи за външни услуги“ 2 000

лв.

12.2.4. Утвърждава план за разходи с об-
щински характер в Бюджетна дейност
2 865“Други дейности по туризма“ в раз-
мер на 17 400лв., съответно:
§01-01 „Заплати на персонал по трудови

правоотношения“ 6 300 лв.
§05-51 „Осигурителни вноски от работо-

датели за ДОО“ 600 лв.
§05-60 „Здравно – осигурителни вноски от

работодатели“ 300 лв.
§05-80 „Вноски за ДЗПО от работодатели“

200 лв.
§10-15 „Материали“ 6 000 лв.
§10-16 „Вода, горива и енергия“ 3 000 лв.
§10-220 „Разходи за външни услуги“ 1 000

лв.

13. Възлага на кмета на община Вършец да от-
рази промените по бюджета на общината по
пълна бюджетна класификация и по тримесечия.

Гласували поименно: “за” – 9– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, И. Андров, д-р Ц. Велиза-
ров, А. Станчева, С. Симеонов, , Б. Христов, А.
Николова, д-р Р. Дамянова и“против” – няма;
“въздържали се” – 4-Т. Кънчев, С. Сълков, д-р
Б. Бонев и инж. И. Цакански

РЕШЕНИЕ №445
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:

I. Актуализира „Годишната програма за управ-
ление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2014 г.”, в раздел II „Описание на
имотите, които общината има намерение да при-
добие в собственост и способите за тяхното при-
добиване“, точка 2.1. Придобиване на имоти по
възмезден начин, /чрез отчуждаване за изграж-
дане на обект публична общинска собственост
/улица/, и раздел III. Описание на недвижимите
имотите, които общината има намерение да
предложи за предоставяне под наем и за про-
дажба през 2014 г., точка 1.5.2 Имоти за про-
дажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез
провеждане на публичен търг или публично опо-
вестен конкурс, както следва:

1. В раздел II „Описание на имотите, които об-
щината има намерение да придобие в собстве-
ност и способите за тяхното придобиване“, точка
2.1. Придобиване на имоти по възмезден начин,

/чрез отчуждаване за изграждане на обект пуб-
лична общинска собственост /улица/ се включва
следната част от поземлен имот:

1.1. 49 /четиридесет и девет кв.м./ от поземлен
имот с идентификатор 12961.424.264 по
кадастралната карта и кадастрални регис-
три на гр. Вършец от 2008 г., собственост
на Николина Николова Николова от гр.
Вършец, съгласно скицата-схема пред-
ставляваща извадка от влезлия в сила Под-
робен устройствен план за изграждане на
улица публична общинска собственост на
община Вършец.

2. Актуализира „Годишната програма за управ-
ление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2014 г.” в частта точка 2.5. Про-
дажба на имоти общинска собственост през 2014
г., подточка 2.5.1 Имоти за продажба по реда на
чл. 35, ал. 1 от ЗОС чрез провеждане на публичен
търг или публично оповестен конкурс, като в
програмата се включва следните недвижими
имоти:

2.1 В таблицата в частта „Имоти в регулация,
сгради и парцели“ се включват следните
недвижими имоти:

2.1.1 Сграда на казана за изваряване на
ракия в кв. Заножене, гр. Вършец със
застроена площ 36 кв.м., прогнозна цена
на имота 3 000 лв. без ДДС.

2.1.2 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IX,
кв. 3 по плана на с. Стояново с площ 1
020 кв.м., прогнозна цена на имота 2 000
лв. без ДДС.

2.1.3 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ X,
кв. 3 по плана на с. Стояново с площ 1
050 кв.м., прогнозна цена на имота 2 000
лв. без ДДС.

2.1.4 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI,
кв. 3 по плана на с. Стояново с площ 1
040 кв.м., прогнозна цена на имота 2 000
лв. без ДДС.

2.2 В таблицата в частта „Земеделска земя“ се
включват следните недвижими имоти:

2.2.1 Поземлен имот с идентификатор
12961.34.124 по КК и КР на гр. Вършец
от 2008 г., с площ 1 116 кв.м., НТП ес-
тествени ливади, прогнозна стойност на
имота 600 лв.

2.2.2 Поземлен имот с идентификатор
12961.426.18 по КК и КР на гр.Вършец от
2008 г. с площ 473.58 кв.м., НТП зелен-
чукова градина, прогнозна цена на имота
1 500 лв.

2.2.3 Поземлен имот № 036021 по КВС на
землището на с. Горна Бела Речка, об-
щина Вършец с площ 301.307 дка., НТП
естествени ливади, прогнозна цена на
имота 105 000 лв./имота е отдаден под
наем до 30.05.2015 г./

2.2.4 Поземлен имот № 017025 по КВС на
землището на с. Горна Бела Речка, об-
щина Вършец с площ 379.411 дка., НТП
естествени ливади прогнозна цена на
имота 133 000 лв.

II. Промяната на „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2014 г.” влиза в сила от датата на
приемане на решението.

III.На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната
в „Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за 2014
г.” да се обяви на таблото пред сградата на Об-
щинска администрация – Вършец и да се отрази
в публикуваната на сайта на община Вършец
„Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за 2014
г.”

Гласували поименно: “за” – 9– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, И. Андров, д-р Ц. Велиза-
ров, А. Станчева, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А.
Николова и д-р Р. Дамянова“против” – 2- Т. Кън-
чев и С. Сълков; “въздържали се” – 2- С. Си-
меонов и инж. И. Цакански

Промяна в кворума излиза инж. И. Цакан-
ски. Общо дванадесет общински съветници.

РЕШЕНИЕ №446
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2,
т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за пред-
оставяне на наследниците на Иван Йорданов
Иванов, следния имот:

1.1 Поземлен имот № 12961.37.838 – ливада с
площ 1956 кв.м., находящ се в местността
“Бокьово млачище“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище Вършец, съг-
ласно скица – проект № 15-36644-
26.02.2014 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. 45 ж, ал. 2, изречение
второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по
реда на Административно процесуалния кодекс
/АПК/ на заявителя и служебно на Общинска
служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

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

РЕШЕНИЕ №447
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2,
т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за пред-
оставяне на наследниците на Никола Георгиев
Стоянов, следния имот:

1.1 Поземлен имот с идентификатор
12961.37.835 – ливада с площ 698 кв.м., на-
ходящ се в местността “Бокьово млачище“
– земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище Вършец, съгласно скица – проект No
15-16879/05.02.2014 г.

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

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

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

РЕШЕНИЕ №448
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2,
т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за пред-
оставяне на наследниците на Алипия Иванов
Коцов Врачански, следния имот:

1.1 Поземлен имот No 048047 – пасище,
мера с площ 3.000 дка., находящ се в мест-
ността “Ливагето“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище с. Долно Ози-
рово, съгласно скица – проект No
Ф00709/31.01.2014 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. 45 ж, ал. 2, изречение
второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по
реда на Административно процесуалния кодекс
/АПК/ на заявителя и служебно на Общинска
служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

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

Обявена почивка от 15:45 до 16:00 часа.
Заседанието продължава с кворум от три-

надесет общински съветници.

РЕШЕНИЕ №449
На основание чл. 94, ал. 3 от Закона за публич-

ните финанси, чл. 55, ал. 1 от Закона за държав-
ния бюджет на Р България за 2014 година и

чл.18, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната прогноза за местните
дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община
Вършец,

Общински съвет - Вършец приема допълнение
на свое Решение № 426 от Протокол №
41/10.02.2014 г., за приемане на бюджета на об-
щина Вършец за 2014 година като създава след-
ните нови точки, както следва:

2.1. Приема предложеното разпределение на за-
деления резерв за дейностите, финансирани с
трансферите за местни дейности, съгласно при-
ложение № 5.

3.3. Приема предложеното разпределение на за-
деления резерв за обектите, финансирани от це-
левата субсидия за капиталови разходи, съгласно
приложение № 6.

12. Одобрява актуализираната бюджетна про-
гноза за периода 2014, 2015, 2016 г.

13. Определя максималния размер на общин-
ския дълг за 2014 година в размер 231 012 лв.

14. Определя максималния размер на новите за-
дължения за разходи, които могат да бъдат на-
трупани през годината по бюджета на общината,
като наличните към края на годината задълже-
ния за разходи не могат да надвишават 5 на сто
от средногодишния размер на отчетените раз-
ходи за последните четири години.

15. Определя максималния размер на ангажи-
ментите за разходи, които могат да бъдат поети
през годината, като наличните към края на годи-
ната поети ангажименти за разходи не могат да
надвишават 30 на сто от средногодишния размер
на отчетените разходи за последните четири го-
дини.

16. Определя размера на просрочените задъл-
жения от предходната година, които ще бъдат
разплатени от бюджета за текущата година –
14 160 лв., съгласно приложение № 7.

17. Приема индикативен годишен разчет за
сметките за средства от Европейския съюз по ви-
дове източници и Оперативни програми, съг-
ласно Приложение № 8.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова, д-р Р.
Дамянова и инж. И. Цакански “против” – няма;
“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №450
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация и ПМС № 67 /
14.04.2010 г., във връзка с Приложение № 5 към
чл. 2, т. 4 от същото, Наредбата за заплатите на
служителите в държавната администрация, при-
ета с постановление № 129 на Министерския
съвет от 2012 г. и Приложение № 1 към чл. 3, ал.
2 от същата, актуализира индивидуалните ос-
новни месечни заплати на кмета на община Вър-
шец и кметовете на кметства в община Вършец,
считано от 01.03.2014 г., както следва:

1.Кмет на община Вършец 1 500.00 ( хиляда и
петстотин) лв.

2. Кметове на кметства:
2.1 Кметство с. Спанчевци 600.00 (шестсто-

тин) лв.
2.2 Кметство с. Долно Озирово 600.00 (шестс-

тотин) лв.
Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Ди-

митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, Б.
Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова и инж. И. Цакански “против” – няма;
“въздържали се” – 1- С. Сълков

РЕШЕНИЕ №451
Общински съвет–Вършец на основание чл.3,

ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за за-
крила на детето и чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА:

1. Приема Общинска програма за закрила на
детето за 2014 година.

2. Възлага на кмета на община Вършец да ак-
туализира програмата при възникване на необ-
ходимост.

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

продължава на 5 стр.>>>



Често пъти животът ме изненадва
и изумява със съвсем случайни
срещи, както стана и в случая с
една снаха от кв. Заножене на град
Вършец. Още в самото начало на
това случайно запознаване и
кратко общуване, преминало в оби-
чайната му форма – разговор, по-
чувствах топлия културен полъх,
който излъчваше моята събесед-
ничка. Непринудено се получи кра-
сота в общуването, което се повлия
изключително много от поведе-
нието на тази жена и определяйки
неговата стойност и значимост,
реших да ви представя проф. Весе-
лина Георгиева – историк.

Родена е през 1946 г. в с. Главаци,
обл. Монтана, но съдбата й опред-
еля още от малка да живее в
София, благодарение на нейните
родители, която тя продължава да
боготвори, въпреки, че вече не са

живи. Средното си образование за-
вършва в 7-мо училище в София, а
след това получава две висши об-
разования – българска филология и
история. Владее перфектно нем-
ски, руски, гръцки и френски език.
Семейна е – стрелата на Купидон е
изстреляна от кв. Заножене, има
син – адвокат.

Професионалният път на Весе-
лина Георгиева започва като учи-
тел по български език в София.
След това е асистент във Факул-
тета по българска филология в СУ
„Св. Кл. Охридски”, но любимият
й предмет си остава историята.
Приета е в историческия факултет
на Софийския университет, след
завършването му започва да се из-
качва по стълбата нагоре – става
асистент, доцент, професор по ис-
тория. През всичкото това време,
вече повече от 30 години, някои от

които и като пенсионер, е пръскала
искрици светлина от българската
история в душите на своите сту-
денти в Софийския и Благоев-
градския университет, като винаги
се е стремяла да бъде техен при-
ятел и да скъсява дистанцията
между тях и нея. През това време
става член на Българската акаде-
мия на науките, дълги години е на-
учен сътрудник в Института по
история към БАН, чак до началото
на февруари 2014 г. Сега, далеч от
софийския шум, пак не почива, а
продължава да твори и пише.

Проф. Георгиева е имала възмож-
ност да посети много чужди
страни, благодарение на участието
си в научни симпозиуми и кон-
греси, на които достойно е пред-
ставяла нашата малка родина
България и нейната история, а така
също се е запознавала с най-инте-

ресното от историята на тези
страни. При визитите си в Индия е
посетила много градове и истори-
чески забележителности на тази
огромна страна, запознала се е с
местния бит и култура. Тези
срещи, както на Запад в Европа,
така и на Изток, оставят незабра-
вими спомени и връзките й с тези
страни продължават и днес. Така
например, продължава активно да
си сътрудничи с факултета по ис-
тория към Виенския университет в
Австрия, поканена е в края на март
от декана на факултета да бъде
техен гост. Поддържа активни
връзки и с исторически факултети
в Германия – в Берлин, Бон, Мюн-
хен и др. градове. Във Франция се
запознава със зам.-ректора на Сор-
боната, чиято прабаба се оказва
българка и по негова молба пред-
оставя най-подробни исторически

данни за България и за страните от
Балканския полуостров.

Проф. Веселина Георгиева спо-
дели, че е готова да се отзове и сът-
рудничи на Туристическия
информационен център във Вър-
шец за издаване на пътепис за
околностите на града, който ще
привлича не само български, а и
чуждестранни туристи. В тази
връзка е поканила нейни познати –
археолози да дойдат тук и се запоз-
наят с интересен исторически
обект – пещерата над с. Горно Ози-
рово, в която се намира среднове-
ковна църква и евентуално
разработване на съответен проект.

На въпроса какво очаква от вре-
мето занапред, отговорът й е: „Да
бъда полезна там, където съм тър-
сена, а през есента очаквам да ме
ощастливи внуче”.

Райна СИМОВА
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РЕШЕНИЕ №452

Общински съвет –Вършец на основание чл.21,
ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.19 ал.2 от Закона за
социалното подпомагане, чл. 36 б ал.4 от Пра-
вилника за прилагане на закона за социалното
подпомагане:

1. Приема Годишен план за действие по из-
пълнение на Общинската стратегия за развитие
на социалните услуги в община Вършец за 2015
г.

2. Възлага на кмета на община Вършец да ак-
туализира Годишния план за действие по из-
пълнение на Стратегията при възникване на
необходимост.

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

РЕШЕНИЕ №453
Общински съвет-Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собстве-
ния си Бюджет-2014 г., параграф 10-98 сумата
от 700 (седемстотин) лева на Ева Начкова Ан-
гелова.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-

р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С.
Сълков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова,
д-р Р. Дамянова и инж. И. Цакански “против” –
няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №454
1. Общински съвет Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от
Закона за общинската собственост, чл.55, т.3 от
Наредбата за реда на придобиване, управление
и разпореждане с общинска собственост на об-
щина Вършец във връзка с чл. 19, ал. 4 от На-
редбата за реда и условията за поставяне на
преместваеми обекти на територията на община
Вършец дава съгласието си 400 кв.м. от позем-
лен имот № 036021, находящ се в м.“Равна ли-
вада“ по Картата на възстановената собственост
на землище с. Горна Бела Речка, община Вър-
шец да бъдат предоставени за изграждане на
площадка за поставяне на съоръжение за ин-
тегрирана система за наблюдение, опазване и
охрана на целеви територии и видове от При-
роден парк „Врачански балкан“ съгласно ски-
цата-схема неразделна част от настоящото
решение.

2. Срок на предоставеното право на ползване

подробно описано в т. 1 от настоящото решение
– 10 /десет/ календарни години.

3. Правото на ползване се предоставя от об-
щина Вършец на Природен парк „Врачански
балкан“ - безвъзмездно.

4. Възлага на кмета на община Вършец да из-
върши всички необходими административни
процедури по предоставяне правото на пол-
зване на Природен парк „Врачански Балкан“.

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

РЕШЕНИЕ №455
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл.39
ал.4 от ЗОС и чл.55, т.2 и т.3 от Наредба за реда
на придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост на община Вършец раз-
решава на „Футболен Клуб ВЪРШЕЦ 99“ (ре-
гистрирано по ф.д.604/1998 година) да ползва
Градски Футболен стадион гр. Вършец по 2
часа всеки ден за сезон 2013/2014 за трени-

ровки, мероприятия и провеждане на срещи на
националните шампионати по футбол за мъже.

2. Общински съвет Вършец на основание чл.
21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА, разрешава на „Футбо-
лен Клуб 99“ (регистрирано по ф.д. 604/1998 го-
дина) да провежда срещите си от националните
шампионати по футбол под егидата на БФС за
мъже на Градски Футболен стадион гр. Вър-
шец.

3. Разходите за поддръжка на Градски стадион
Вършец и базата се поема и разпределя про-
порционално между двата клуба „ФК Вършец
2012 и „ФК ВЪРШЕЦ 99“, съобразно неговото
ползване.

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

Поради изчерпване на дневния ред, председа-
теля на Общински съвет Вършец закри заседа-
нието в 16:45 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

Изявени личности:

ТОПЪЛ КУЛТУРЕН ПОЛЪХ ОТ КВ. ЗАНОЖЕНЕ

Нетърпеливите и дисциплини-
рани възрастни хора – членове на
пенсионерски клуб „Козница” – гр.
Вършец бяха заели местата си в ав-
тобуса доста преди уречения час за
тръгване. Всички бяхме развълну-
вани в очакването си за вълнуващи
срещи, нови запознанства и много
емоции, в компанията на колегите
от пенсионерски клуб „Детелина”
– гр. Ботевград.

На път за Ботевград бе взето ре-
шение да посетим Врачешкия ма-
настир, разположен в девствено
кътче в полите на Стара планина –
една забележителна обител, оце-
ляла в превратностите на исто-
рията, неколкократно опожарявана,
но възродена отново от силния
български дух. Силно се впечат-
лихме от поддържането на двора и
най-вече от изкусно изваяните
цветни фигури от чемшир.

В пенсионерски клуб „Детелина”
ни посрещнаха най-радушно, по
стар български обичай с погача и
мед. Колегите бяха приготвили бо-
гата трапеза и ни поканиха на вку-
сен обяд. Председателят на клуба

ни приветства със сърдечното
„Добре дошли!” и ни пожела щаст-
ливи и незабравими мигове в ком-
панията на техните пенсионери.

Председателят на нашия клуб
Цеца Антонова подари от името на
вършечките пенсионери часовник-
сувенир, който да буди ботевградс-
ките пенсионери в грижите им към
деца и внуци.

Фолклорната група към пенсио-
нерския ни клуб изпълни китка от
български народни песни и бе ап-
лодирана от присъстващите за емо-
ционалното си представяне.
Настъпи кулминацията на съв-
местното ни тържество – извиха се
кръшни български хора и ръче-
ници, а румбата, тангото, туистът и
модерните танци върнаха милите
спомени от нашите младини.

След обяд с приповдигнато наст-
роение поехме обратно към Вър-
шец, като през целия път песните
и шегите ни огласяха простора.
Прибрахме се доволни и мъничко
уморени, в очакване на нови под-
обни преживявания.

Захаринка НИКОЛОВА

НА ГОСТИ НА ПЕНСИО-
НЕРИТЕ ОТ БОТЕВГРАД

От около месец, към пенсионер-
ски клуб „Козница” гр. Вършец се
сформира нова певческа група -
„Детелина”. Своя дебют пред пуб-
лика групата направи на 16 април.
Заедно с активисти на клуба посе-
тихме Центъра за настаняване от
семеен тип на лица с физически
увреждания в града ни, за да позд-
равим домуващите и персонала с
предстоящите Великденски праз-
ници.

Макар и репетираща само от
месец, групата вече е подготвила
репертоар от няколко български
песни. Пред развълнуваната пуб-
лика певиците изпълниха „Години
млади”, „Анюта”, „Ирино моме”,
„Роден край”, „Тръгнала е Рума
мома”. Имаше и индивидуални из-
пълнения – „Яничери ходят, мамо”
изпя Венка Младнова, а „Ах къде е
мойто либе”- Василка Герасимова.

Настанените в Центъра не само
изслушаха с внимание и аплоди-
раха изявите на групата, но и сами
взеха участие със свои изпълнения.
Билян от град Плевен свири на
акордеон и пя български и маке-

донски песни, баба Надка от село
Мърчево изпя „Гледала мама девет
сина”, а Иван от село Черкаски по-
каза своето умение да играе бъл-
гарски народни хора.

От името на членовете на пен-
сионерския ни клуб, председател-
ката му Цеца Антонова поздрави
домуващите в Центъра, като им по-
жела здраве, да съхранят своя
бодър дух и им обеща да ги посе-

тим отново. Запознахме се и си по-
говорихме с някои от останалите
домуващи.

Състоя се една вълнуваща среща
между пенсионери и хора с физи-
чески увреждания, от която си
тръгнахме удовлетворени, прежи-
вели хубави емоции. Макар и за
кратко, внесохме разнообразие и
доставихме радост в живота им.

Василка ДАМЯНОВА

ЗАРАДВАХМЕ ХОРАТА С
УВРЕЖДАНИЯ ЗА ВЕЛИКДЕН



Редакцията на Общински вестник
“Вършец”поздравявановороденитебе-
бета:

Николай Сергеев Николаев, роден
на 28.03.2014 г.

Валентин Петров Петров, роден на
02.04.2014 г.

Иван Георгиев Иванов, роден на

06.04.2014 г.
Стефан Стефанов Младенов, роден

на 09.04.2014 г.

На бебетата и техните семейства –
ЧЕСТИТО!

Желаем им много здраве и сбъд-
нати мечти!

ПОЗДРАВ КЪМ НОВОРОДЕНИТЕ
ДЕЦА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Áðîé 4, àïðèë 2014 ã. Êàëåéäîñêîï ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ6

В деня на Великден младежи и ве-
терани водиха футболна битка след
многогодишно прекъсване.

Предварително обявеният от
кмета на селото Ангел Петров дву-
бой се проведе на местния стадион,
който посрещна спортистите обно-
вен и готов за надпреварата. Енту-
сиазъм и желание съпътстваха
футболният спектакъл, играл се
пред многобройна публика от хора
от селото и гости, дошли за празни-
ците.

Първият съдийски сигнал събуди
спомените за ежеседмичните фут-
болни срещи, провеждани на ста-
диона в с. Долно Озирово, които
винаги са били част от бита на мест-
ните хора. Без нарушения и непоз-
волени средства, както и под
постоянното насърчение на публи-
ката преминаха двете полувремена.
Срещата завърши с победа за от-
бора на младежите с резултат 4:3, и
както се вижда от резултата, бе
доста оспорвана.

Футболният двубой предложи
спортсменски дух, хъс и толерантна
игра, като дори след последния съ-
дийски сигнал и официалния край

на играта, ветерани и младежи про-
дължиха надпреварата с извънредно
време и дузпи. Така те дадоха заявка
за следващи срещи, които се оказаха
освен атрактивни, и много полезни
за вдъхновяване на младите хора да
се ангажират със спорт.

Победата на младежите срещу ве-
тераните не попречи на спортсмен-
ския дух и завърши с младежка
дискотека, организирана с помощта
на общинското ръководство. На нея
присъстваха и кметът на община
Вършец инж. Иван Лазаров, и зам.-
кметът Петър Стефанов.

Освен наздравици и поздравления
за успешното реализиране на ини-
циативата, бе обсъдено и разви-
тието на спорта в община Вършец,
и бъдещи намерения за спортни ме-
роприятия.

Елена ПЕТРОВА

ФУТБОЛЕН СПЕКТАКЪЛ В С. Д. ОЗИРОВО
СЛЕД ДЪЛГОГОДИШНО ПРЕКЪСВАНЕ
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Както пролетта е ярка и всичко в
нея е цветно и нежно, така и про-
летните цветя на този ден са най-
красиви.

С китка пролетно настроение, дъх
на цветя и върбови клонки, групата
за народни песни при НЧ „Про-
света 1935” – с. Черкаски беше на
гости на именичката от селото

Цвета Павлова. Попяхме, повесе-
лихме се, почерпихме се за здраве.

В този празничен ден сивотата на
трудното ни ежедневие се стопи
пред пъстротата на празника и ма-
гията на българската народна песен.

Миланка ХРИСТОВА
Секретар на НЧ „Просвета

1935”, с. Черкаски

НА ЦВЕТНИЦА В С. ЧЕРКАСКИ

На 13 април камбаната на 100-го-
дишния православен храм „Св. Гео-
рги Победоносец” във Вършец
празнично зазвъня, за да възвести го-
лемия християнски празник Цвет-
ница (Връбница) - един от
най-хубавите, най-очакваните про-
летни празници. Той е посветен на
тържественото посрещане на Иисус
Христос в Йерусалим с маслинови и
лаврови клонки. Затова всички дой-
доха на празничната Света литургия
с върбови клонки, китки здравец и
пролетни цветя, които след службата
отнесоха в домовете си. Вярва се, че
осветените върбови клонки имат
предпазна сила, носят здраве и спо-
лука.

Празникът продължи с дефиле на
мажоретен състав с хореограф Не-
вена Стоянова и ученически духов
оркестър „Дефилир” с диригент Ди-
митър Пеев при СОУ „Иван Вазов”,
по централния булевард „Република”
до Народно читалище „Христо Ботев
1900 г.”.

В слънчевия пролетен ден Община
Вършец организира за жителите и
гостите на града поредния цветен
празник с фолклорни танци и песни
на откритата естрада пред читали-
щето. Имаше и люлка, обкичена с
пролетни цветя, монтирана на старо
дърво пред читалището, на която

мнозина седнаха да се полюлеят и да
се снимат за спомен.

В празничната програма взеха учас-
тие деца от І и ІІ група на Обединено
детско заведение „Слънце” с ръково-
дители Петрана Петрова, Татяна
Григорова, Албена Иванова и Нина
Кънчева, които изпълниха музикална
композиция „Пролетно веселие” и
народни танци, а децата от театрал-
ното студио при Общински детски
комплекс с ръководител Цветелина
Въглярска представиха чрез кратък
поетично-музикален етюд празнич-
ните обичаи за Лазаровден и Цвет-
ница. С танци и песни се
представиха групата за народни

танци „Чародейки”, кв.Заножене;
танцов състав “Фолклорна китка”
при НЧ “Христо Ботев - 1900” с ръ-
ководител Невена Стоянова; деца от
танцов състав при СОУ “Иван
Вазов” с ръководител Невена Стоя-
нова; гостите от танцов състав „Бър-
зия” при НЧ „Иван Вазов” с. Бързия
с хореограф Тодор Тодоров; само-
дейците от групата за народни песни
при НЧ „Просвета”, село Горно Ози-
рово; танцьорите от танцов състав
„Стрешер” при НЧ „Просвета” с. Г.
Озирово.

След концерта отнесохме в домо-
вете си китка пролетно настроение,
дъх на цветя и върбови клонки,
много емоции от съприкосновението
с магията на българския фолклор и
усещане за пробуждането на новия
живот в природата. Едно усещане за
красота, хармония и щастие. Защото
на този ден сивотата на делника се
стопи пред цветността и яркостта на
празника. И защото местните жители
доказаха за пореден път, че тачат
българските обичаи, че поддържат
заедно жив огъня в сърцата на хората
– към изконните български тради-
ции, бит и култура, към българското!

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЦВЕТНИЦА ВЪВ ВЪРШЕЦ

Най-новата си постановка "За-
брадка на слънцето" представиха
актьорите от Драматично-куклен
театър Враца на 23 април в големия
салон на Народно читалище
"Христо Ботев 1900" - гр. Вършец.
Дебютът на спектакъла, по сцена-
рий на Кирил Топалов бе само
преди броени дни и за пръв път пос-
тановката гостува на чужда сцена.

Пиесата е твърде авангардна и
провокираща размисъл и тревога по
деликатен и опасен социален про-
блем.

Проблемът за мюсюлманската за-
брадка от редица години предиз-
виква остри дискусии и социални

сътресения не само в Европа. Какво
е забрадката - неизбежна част от об-
леклото на жената на Юг и на
Изток, където слънцето е по-силно
от другаде (нашите селски баби
също носят забрадки), или предиз-
викателен символ и знак на различ-
ност, инспириран често от крайния,
фундаменталисткия ислям, който
спекулира и злоупотребява с недос-
татъчната информираност на доб-
рия, почтения мюсюлманин?
Осъзната демонстрация ли е тя, или
пък е цена, която мюсюлманското
момиче трябва да плати на семей-
ството си, или на европейското гето,
в което живее, за да може да излиза

на улицата, да учи, да работи и да
обича като другите? Справедливо
ли е при отказ да носи забрадка мю-
сюлманската девойка да бъде жес-
токо малтретирана, понякога до
смърт, дори и от собственото си се-
мейство? Или - на какво се дължи
странният феномен: в редица от
най-големите европейски страни
най-адаптивни и добронамерени
към обществото, в което живеят от
десетилетия, в което са намерили
хуманен прием, безплатно жилище
и образование на децата си, да са
най-старите поколения мюсюл-
мани, а техните високо образовани
деца и внуци често да споделят
идеите на най-реакционния, фунда-
менталисткия ислям и да „отмъща-
ват” на обществата, които са ги
отгледали и изучили? Кои са онези
механизми и феномени, които пре-
връщат добрия ислям в страши-
лище и справедливо ли е при
споменаването на думата „мюсюл-
манин” съвременният европеец да
си представя непременно човек,
чиито джобове са натъпкани с
бомби?

В ролите видяхме Марина Котева,
Петко Петков, Камелия Лишковска,
Милена Милчева, Йоланда Михай-
лова, Цветана Горкиева и Сабина
Коен, а постановката е на Анастас
Попдимитров.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВРАЧАНСКИЯТ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ГОСТУВА НА
ВЪРШЕЧКА СЦЕНА С НАЙ-НОВИЯ СИ СПЕКТАКЪЛ

Танцов състав "Стрешер" - с. Горно Озирово

Танцов състав "Чародейките"
- гр. Вършец


