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На 19 май 2015 г. в Конферентната зала
на СПА хотел „Съни гардън” – гр. Вър-
шец се проведе публично обсъждане на
отчета за изпълнение на бюджета на об-
щина Вършец за 2014 г., съгласно чл.
140, ал. 4 от Закона за публичните фи-
нанси, което бе инициирано и ръково-
дено от председателя на Общински съвет
инж. Анатоли Димитров. На събитието
присъстваха кметът на общината инж.
Иван Лазаров, зам.-кметът Петър Сте-
фанов, секретарят на общината инж. Да-
ниела Тодорова, председателите на
Постоянни комисии в ОбС Оля Янич-
кова и Адрияна Николова, общински
служители.

Липсваше заинтересованост от страна
на гражданите, неправителствените ор-
ганизации и второстепенните разпоре-
дители с бюджети.

Касовото изпълнение на бюджета на
общината за 2014 г. и усвоените средства
по Оперативни програми на ЕС бяха
презентирани от Красимира Тачева –
Директор на дирекция «Обща адми-
нистрация» и гл. счетоводител на общи-
ната. Изпълнението на бюджета за
отчетния период възлиза на 5 371 486 лв.,
което представлява 90.90 % спрямо го-
дишния разчет и 103.71 % спрямо из-

пълнението за същия период на 2013 г. –
стана ясно по време на обсъждането.

Собствените приходи са в размер на 1
888 530 лв., съставляващи: данъчни при-
ходи – 322 461 лв. и неданъчни приходи
– 1 566 069 лв. Събираемостта на мест-
ните приходи е 87 %, като бе отчетено
нарастване спрямо 2013 г. с 47.52 %. Об-
щина Вършец е вложила за периода 797
380 лв. в капиталови разходи, съставля-
ващи 14.8.% от разходите по бюджета.

Внесеният в общинската хазна турис-
тически данък е в размер на 35 898 лв. За
първи път от няколко години насам, ту-
ристическият данък е събран на 90 % и
отбелязва ръст с 1,52 %.

Община Вършец е приключила 2014 г.
без общински дълг. Не са допускани
преразходи на бюджета по параграфи и
по дейности.

През отчетният период общината е ра-
ботила по 15 проекта, финансирани със
средства на Европейския съюз. Дейнос-
тите по 5 от тях са приключили и са от-
четени. По останалите проекти
изпълнението продължава. За отчетния
период усвоените средства по Опера-
тивни програми възлизат на 7 658 032
лева.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА
ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

БЮДЖЕТА ЗА 2014 Г.

Времето неумолимо следва своя ход,
оставяйки след себе си велики събития в
живота на народите. Сред тях има та-
кива, за които постоянно си спомняме,
постоянно се връщаме към тях, за да ги
отбележим достойно. Такъв е 9 май 1945
г. - денят на Победата. На най-великата
победа, защото това е победата над фа-
шистката и нацистка идеология, на по-
бедата на Съветския съюз над
хитлеристка Германия във Великата оте-
чествена война на съветските народи. 9
май е празник на победата, която про-
мени съдбата на човечеството, празник
на всички онези, които с цената на собст-
вения си живот приближиха нейното
настъпване и на които днес ние дължим
всичко, което имаме. Защото без тяхната
самоотверженост и издръжливост светът
днес би бил съвсем друг. Този празник
отдавна е влязъл в сърцата как символ ге-

роизма и мъжеството на народа, отстоял
мира на Земята, като празник „со сле-
зами на глазах”, както се пее в известната
руска песен „День победы”.

9 май е особен празник в който се сли-
ват в едно душевната болка по загубите
и нанесените щети, но и огромната ра-
дост от великата победа - най-трудно из-
воюваната победа, в най-мащабната и
кръвопролитна битка на човечеството.
Битка, която продължи 1418 дни и нощи,
в която бяха въвлечени 72 държави (80 %
от населението на планетата). Военните
действия се водеха на територията на 40
държави, а във въоръжените сили бяха
мобилизирани 110 млн. човека. Общите
човешки загуби достигнаха 60—65 млн.
човека, от тях убити на фронта - 27 ми-
лиона, много от които граждани на
СССР.
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През месец април 2015 г., точно 15 го-
дини след началото на новото развитие
на „Електростарт“ АД, компанията за-
почна нова страница в стратегията си за
устойчив растеж, като въведе в екс-
плоатация високотехнологични линии
за асемблиране и производство на елек-
тронни продукти от най-висок клас.
Това стана възможно благодарение на
мащабния проект за внедряване в се-
рийно производство на електронни ком-
поненти за осветление, разработени и
произведени в „Електростарт“ АД.

Изследователският екип в „Електрос-
тарт“ АД от няколко години работи по
първата част на проекта - създаването
на собствени модели на високочестотни
електронни дросели, електронни тран-
сформатори за халогенни лампи, ЛЕД
драйвери, запални устройства с таймер
и др. През втората фаза на проекта се
извърши реконструкция и модернизи-
ране на работни халета, с цел пълното
им съответствие с изискванията за но-
вото електронно производство, закупу-
ване, доставка и въвеждане в
експлоатация на необходимото оборуд-
ване, разкриване на нови работни места,
наемане и обучение на производствени

служители.
Макар обобщена в две изречения, ог-

ромната и отговорна работа, с която
екипите на компанията бяха натоварени,
приключи за по-малко от 36 месеца. В
момента новото производство на елек-
тронни компоненти работи в нормален
режим и предприятието прави планове
за допълнително натоварване на мощ-
ностите и откриване на нови работни
места в края на годината. До края на
месец юни 2015 г. компанията органи-
зира „Дни на отворените врати“, в които
съобразно предварителните записвания,
всички служители на „Електростарт”,
както и техни близки и роднини, ще
могат да посетят новото производство и
да се запознаят с процесите в него.

Милена АЛЕН

„ЕЛЕКТРОСТАРТ” ВЪВЕДЕ В ЕКСПЛОАТА-
ЦИЯ СУПЕР МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ

ЛИНИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОННИ
КОМПОНЕНТИ ОТ НАЙ-ВИСОК КЛАС

На 1 и 2 май град Вършец за осми по-
реден път бе домакин на Националния
преглед на ученическите духови оркес-
три и мажоретни състави.

Концертната програма на естрадата
пред НЧ “Христо Ботев 1900” през пър-
вия ден на прегледа, включваше любими
изпълнения по избор от репертоара на
ученическите оркестри. Почитателите
на духовата музика, характерна и оби-
чана в нашия северозападен край, се на-
сладиха на майсторското изпълнение на
местния ученически духов оркестър
„Дефилир” при СОУ „Иван Вазов” и на
гостуващите духови оркестри при ОУ
„Патриарх Евтимий” - с. Новачене, фан-
фарен оркестър при ОУ „Константин
Фотинов” - гр. Лом и Литаковската ду-
хова музика при НЧ „Светлина 1900” –
с. Литаково.

През втория ден на прегледа в дефи-
лето по централния булевард „Репуб-
лика” се включиха 210 изпълнители от
шест духови оркестъра и два мажоретни
състава, събирайки възторжените ова-
ции на многобройната публика.

Конкурсната част на прегледа включ-
ваше три задължителни музикални про-
изведения, според предварително

обявения регламент – марш, хоро и про-
изведение по избор на участниците. Из-
пълненията бяха оценявани от жури в
състав: председател - Христофор Рада-
нов – композитор и бивш диригент на
оркестъра на Българското национално
радио и членове: Иван Стоянов – дири-
гент на Софийския духов оркестър и
Анатолий Габров – диригент на духовия
оркестър на Сухопътните войски – гр.
София.

Наградите на духовите оркестри и ма-
жоретни състави бяха връчени от кмета
на общината инж. Иван Лазаров. Първо
място журито присъди на Представите-
лен общински младежки духов оркестър
с мажоретки - гр. Троян, с диригент
Илиян Тодоров. Оркестърът получи па-
рична премия от 300 лева, статуетка и
почетна грамота.

Второто място, награда от 200 лева,
статуетка и грамота завоюва Литаковс-
ката духова музика при НЧ „Светлина
1900” – с. Литаково, община Ботевград,
с ръководител Дейвид Христов, а тре-
тото място с равен брой точки си под-
елиха ученически духов оркестър при
ОУ „Патриарх Евтимий”, с. Новачене,
община Никопол с ръководител Сави

Савов и оркестър „Дефилир” при СОУ
„Иван Вазов” гр. Вършец с диригент
Димитър Пеев, които получиха парични
премии от 100 лева, статуетки и гра-
моти.

Журито присъди още две специални
награди – за дебют, на детски духов ор-
кестър при НЧ «Иван Вазов 1872» - гр.
Берковица с диригент и ръководител
Иван Павлов, и поощрителна награда -
на фанфарен оркестър при ОУ «Кон-
стантин Фотинов» - гр. Лом с диригент
и художествен ръководител Жори Пет-
ров.

Участващите в Националния преглед
мажоретни състави от Троян, с хореог-
раф Елеонора Петковска и от Вършец, с
хореограф Невена Стоянова, също по-
лучиха статуетки и грамоти за участие.

Осмият национален преглед на учени-
ческите духови оркестри докосна ду-
шите на любителите на духовата
музика, които изживяха приятни мигове
с магията на духовите ритми и красотата
на мажоретните танци. А участниците
обещаха догодина отново да дойдат във
Вършец, за да продължим заедно тради-
цията.

Евелина ГЕОРГИЕВА

VІІІ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ДУХОВИ
ОРКЕСТРИ И МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ „ВЪРШЕЦ 2015”

На 14 май 2015 г., в навечерието на
Деня на славянската писменост и бъл-
гарската просвета и култура, в Кон-
гресната зала на столичния хотел
„Родина“ се проведе заключителният
етап на тазгодишния ХVІІІ Национа-
лен конкурс на Синдиката на българ-
ските учители „Учител на годината“.
Сред номинираните са общо 71 учи-
тели и директори от цялата страна,
като измежду тях бяха излъчени побе-
дителите в девет направления.

В присъствието на вицепрезидента
на страната Маргарита Попова, ми-
нистър-председателя на България
Бойко Борисов, кметът на Столична
община Йорданка Фандъкова и прези-
дентът на КНСБ Пламен Димитров,
бяха връчени наградите на удостое-
ните със званието „Учител на годи-
ната“ 18 учители и директори, на
носителите на специалната награда на
председателя на СБУ Янка Такева 30
учители и директори, и на останалите
номинирани в заключителния етап на
конкурса изявени учители и директори
от цялата страна.
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РАДКА КОСТАДИ-
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На 11.05.2015 г. за първи път по ини-
циатива на Училищния съвет на де-
цата в СОУ “Иван Вазов” – гр.Вършец
беше организиран Ден на отворените
врати под надслов “Моето мнение е
важно и чуто”. Във фоайето на учили-
щето бяха поставени две кутии за при-
емане на предложения – едната за
ученици, другата за родители. Така те
получиха възможността да дадат
своите препоръки за подобряване на
учебно-възпитателната работа; укреп-
ване на комуникацията учител-роди-
тел-ученик; иновативни мерки и
подходи за преодоляване различията в
мисленето на поколенията; предложе-
ния за промяна в нормативните доку-
менти – Правилник за дейността на
училището, Правилник за вътрешния
ред, Стратегия за преодоляване на нег-
рамотността сред ромските ученици.
Училищният съвет на децата ще за-
познае директора на СОУ “Иван

Вазов” с получените предложения,
които ще бъдат разгледани на педаго-

гически съвет.
Ива СТЕФАНОВА

Гласът на децата

МОЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО И ЧУТО продължава от 1 стр. >>>
За да отпразнуват величието и гордостта

на тази победа, и да поднесат венци и
цветя на признателност пред паметта на
загиналите в борбата срещу фашизма, жи-
телите на Вършец се събраха на 8 май пред
паметника на Септемврийци и паметните
плочи на загиналите във войните в града
ни. Гости на събитието бяха народният
представител от БСП д-р Емил Райнов и
председателят на Областния съвет на БСП
Жори Алексиев.Тържеството бе организи-
рано от общинските ръководства на БСП и
Българския антифашистки съюз.

Антон Матеев – председател на общин-
ската организация на БАС, увлекателно и
емоционално разказа за хода на войната, за
основната, решаваща заслуга за великата

победа на страната, която тогава се нари-
чаше Съветски съюз, и неговата Червена
армия. Разказа за решаващата битка при
Сталинград, за страшната 900-дневната
блокада на Ленинград, в която хиляди уми-
раха на ден от глад и студ – не смогваха
гробове да им изкопаят, булдозери зара-
вяха труповете в общи гробници; за „пътя
на живота” през замръзналото Ладожкото
езеро, превърнал се в единствения път към
живота; за волята на духа и вяра в побе-
дата.

В празничната програма взеха участие
групата за руски песни при НЧ „Пробуда
1934 г.”, кв.Заножене и певческа група
„Детелина” към Клуб на пенсионера „Коз-
ница” гр. Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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На 1 май ние, членовете на Пен-
сионерски клуб „Детелина” – с.
Черкаски, оставихме къщната ра-
бота и делничните грижи, за да се
съберем, да се повеселим, да се
почерпим и си кажем добра дума
– да отбележим Международния
ден на труда 1-ви май.

Благодарим на председателя на
клуба ни Димитър Борисов за
добрата организация на праз-
ника!

Павлина МИЛЕВА

В СЕЛО ЧЕРКАСКИ ОТБЕЛЯЗАХМЕ 1 МАЙ

За трета поредна година празникът на Св. Св.Константин и Елена събира жи-
телите на с. Долно Озирово, след въз-
становяване на традицията през 2013 г.
Този път денят съвпадна с честването
на Спасовден и така увеличи броя на
именниците, които си казаха „назд-
раве”. Нотариус Митко Симеонов дари
агнето за вкусния курбан, за което по-
лучи благодарност от жителите и
кмета на селото Ангел Петров.

Кметът благодари и на ръководст-
вото на местното читалище и своите
сътрудници, активно участвали в орга-
низацията на празника. Гости и тази
година бяха целият ръководен екип на
община Вършец, начело с инж. Иван
Лазаров, зам. – кметът Петър Стефа-
нов, секретарят Даниела Тодоров,
както и кметът на с. Спанчевци Емил
Иванов.

Празникът тази година бе проведен

в близост до построената вече църква
„Св. Илия” в центъра на селото, която
в момента е на етап изографисване, ин-
формира местният кмет. След церемо-
нията по освещаването на курбана за
здраве и празничната трапеза, при-
състващите седнаха на една маса и се
повеселиха с изпълненията на духов
оркестър „Солисти” и групата за на-
родни песни при НЧ ”Просвета1946”,
с. Д. Озирово.

Ден след курбана, групата взе учас-
тие и надпяванията „Огоста пее” в с.
Гложене, община Козлодуй, придру-
жена от кмета на Д. Озирово Ангел
Петров. Така културният живот на
местните християни продължава да
сплотява млади и стари, и да поддържа
жив духа на истинска общност, все по
– ценен в условията на глобализация.

Елена НИКОЛОВА

КУРБАН НА СЕЛОТО СЪБРА ЖИТЕЛИ НА
ДОЛНО ОЗИРОВО НА ВЪЛНУВАЩА СРЕЩА

Работодателите, желаещи да се вклю-
чат в схемата „Младежка заетост”,
могат да подават своите заявки в бюрата
по труда в цялата страна от 25 май 2015
г.

Схемата е по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014
-2020 г. и ще се изпълнява от Агенцията
по заетостта на територията на цялата
страна. Тя ще осигури стаж и обучение
на работното място на младежи на въз-
раст до 29 години включително.

Схемата „Младежка заетост” дава въз-
можност на работодателите да наемат
младежи в две основни направления:

● Стажуване: Работодателят или
определен от него служител да изпъл-
нява ролята на наставник на наетия по
схемата младеж. Целта е максимално ус-
вояване на практически умения по при-
добита професия или специалност в
рамките на стажа;

● Обучение по време на работа: По
време на работния процес тече и обуче-

ние на служителя по определена профе-
сия или специалност, като за целта се
предвижда работодателят или опред-
елен от него служител да изпълнява ро-
лята на наставник на включения в
обучение по време на работа младеж.

И в двата случая, ако настоящият адрес
на младежите е различен от населеното
място на работа, се осигуряват средства
за транспорт от и до работното място за
първия месец от стажа/обучението.

На работодателите, които осигурят
стажуване по схемата, ще бъдат пок-
рити разходите за:

● Възнаграждения - в размер на мини-
малния осигурителен доход за съответ-
ната основна икономическа дейност и
квалификационна група професии за съ-
ответната година, към която се отнася
разкритото стажантско място;

● здравните и социалните осигуровки
на младежите за срок от 6 месеца.

Ако след изтичането на стажа младе-
жът остане на работа и сключи безсро-

чен трудов договор, на работодателя ще
бъдат допълнително покрити разходите
за социално и здравно осигуряване за
срок от още 6 месеца. Разходите за въз-
награждението на наставника по време
на стажуване няма да бъдат покрити от
схемата и остават за сметка на работо-
дателя.

На работодателите, които осигурят
обучение по схемата, ще бъдат поети
разходите за:

● възнаграждения на наетото лице в
размер на 90% от минималната работна
заплата за страната;

● разходите за здравни и социални
осигуровки за срок от 6 месеца.

Разходите за възнаграждение на опред-
еления от работодателя наставник ще
бъдат поети от програмата (1/2 от мини-
малната работна заплата за страната)

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”
БЕРКОВИЦА

Тел.: 0953 88371; 0953 80 120; 0953
88 341

ЗА ВАС, РАБОТОДАТЕЛИ

Тази година отбелязваме 70 години от по-
бедата над хитлерофашизма на 9 май 1945
г. и края на Втората световна война. Кръг-
лата годишнина буди много трепети и въл-
нения. Нашата българска армия измина
пътя през Кюстендил, Гюешево, Крива па-
ланка, Стражин, Куманово и Скопие. Това
бе Първата фаза, но много от войниците и
офицерите продължиха победния си ход
през Сърбия, до Австрия и Унгария.

Подвигът на участниците във Втората
световна война е добър пример за подраст-
ващите.

СПИСЪК
на убитите в Отечествената война
1944 г. – 1945 г. от община Вършец:

1. Подофицер Георги Тодоров, 45-ти пе-
хотен полк. Роден 1920 г. в с. Вършец. Убит
на 16.10.1944 г. в м. „Маркови кули”, При-
лепско, Македония.

2. Подофицер Тодор Михайлов Петров,
41-ви пехотен полк. Роден 1912 г. в с. Вър-
шец. Убит на 07.03.1945 г. в с. Тешенфа,
околия Шиклош, Унгария.

3. Подофицер Александър Ангелов
Занов, 59-ти пехотен полк. Роден 1923 г. в с.
Заножене, Берковско. Убит на 13.03.1945 г.
в с. Драва, околия Серасей, Шиклош, Ун-
гария.

4. Капитан ІІ-ри ранг Никола Давидов
Иванов, роден 19.12.1917 г. в с. Заножене,
Берковско. Убит на 19.11.1945 г. при раз-
миниране на река Дунав при гр. Калафат,
Румъния.

5. Фелдфебел Георги Лазаров Георгиев,
роден на 17.07.1915 г. в с. Горно Озирово,
Берковско. Убит на 25.10.1944 г. при Ор-
лище, Сърбия.

6. Подофицер Йордан Ангелов Яначков,
роден на 01.10.1922 г. в с. Горно Озирово,
Берковско. Убит на 12.03.1945 г. при с.

Драва Чехи, околия Печки, Унгария.
7. Подофицер Димитър Антонов Иванов

(Копривски), роден на 29.06.1922 г. в с.
Горно Озирово, Берковско. Убит на
06.03.1945 г. при с. Драва Чехи, Полкона,
Унгария.

8. Подофицер Георги Йорданов Лилов,
15-ти пехотен полк. Роден 1920 г. в с.Долна
Бела речка, Берковско. Убит на 09.10.1944 г.
на кота 822, Подуевско, Сърбия.

9. Подофицер Видол Илиев Горанов, 15-
ти пехотен полк. Роден на 20.01.1916 г. в с.
Долно Озирово, Берковско. Убит на
19.11.1944 г. на кота 1376, планина Копао-
ник при гр. Подуево, Сърбия.

10. Георги Йорданов Маринов, 2-ра пара-
шутна дружина. Роден 1923 г. в с. Драга-
ница, Берковско. Убит на 18.10.1944 г. в
Сърбия.

11. Подофицер Войн Александров Пенов,
16-ти пехотен полк. Роден 1914 г. в с. Спан-
чевци, Берковско. Убит на 25.03.1945 г. в
Шиклош, Унгария.

12. Александър Михайлов Славков, 16-ти
пехотен полк. Роден 1914 г. в с. Спанчевци,
Берковско. Убит на 11.09.1944 г. в Македо-
ния.

13. Недялко Иванов Петров, 5-ти кавале-
рийски полк. Роден 1912 г. в с. Спанчевци,
Берковско. Убит на 22.10.1944 г. в Сърбия.

14. Кандидат-подофицер Георги Иванов
Георгиев, 15-ти пехотен полк. Роден на
19.09.1919 г. в с. Черкаски, Берковско. Убит
на 21.11.1944 г. в гр. Подуево, Сърбия.

По случай юбилея, нека да поздравим
всички ветерани от Втората световна
война, да им пожелаем здраве, още години
живот и щастливо, мирно бъдеще. Те из-
пълниха с чест своя дълг към род и Родина.
Сега е наш ред да помним направеното от
тях и да разказваме за подвизите им.

Емил ФИЛИПОВ

9 май
ДЕН НА ПОБЕДАТА

ДЕН НА ЕВРОПА

Продължава кампанията за набиране на
финансови средства за ликвидиране на по-
следиците от бедственото положение във
Вършец, чрез дарителски SMS и разкритата
дарителска банкова сметка на Общината.
Събраните средства ще бъдат предоставени
за възстановяване на емблематичния за град
Вършец Боров парк, разрушен вследствие
на ураганния вятър на 31 януари тази го-
дина.

Изказвам личната си и обществена благо-
дарност към хората, фирмите и неправител-
ствените организации, които до този
момент дариха средства чрез разкритата да-
рителска сметка:

Детелинка Филипова Нинова – 1000
лева ;

Театрална формация „Медека” – гр.
Вършец – 404,46 лева

Ученически съвет на децата към СОУ
„Ив. Вазов” – гр. Вършец – 300 лева;

Мирон Ивайлов Цветанов – 200 лева
Емилия Емилова Коралова –200 лева
Любомир Емилов Коралов – 200 лева;
Областна пощенска станция – гр. Мон-

тана - 100 лева;
Сдружение „Жените в ядрената енерге-

тика в България” – гр. Козлодуй – 90 лева;
Гълъбин Илиев Георгиев – 50 лева;
Витя Митрофанова Тодорова – 20 лева.

Благодаря им за съпричастността и отзив-
чивостта!

Благодаря и на дарителите чрез SMS!
Към този момент:
Брой изпратени SMS – 402;
Брой абонаменти от 2,00 лв. – 12.

КАМПАНИЯТА ПРОДЪЛЖАВА.
Можете да изпратите дарителски SMS с

текст на латиница DMS BOROV PARK на
номер 17 777 (за абонати на Tеленор, VIVA-
COM и Mtel).

За абонати по договор с Tеленор, VIVA-
COM и Mtel цената на 1 sms е 1 лев и ДДС
не се начислява.

За потребители на предплатени услуги на
трите оператора, цената на 1 sms е 1,20 лева,
като в нея е включен ДДС.

Дарителска сметка:
IBAN: BG 29 IORT 8038 8400 4180 00
Код за вид плащане – 445100 – дарения и

помощи от страната, основание за плащане
"Възстановяване на Боров парк Вършец"

Код за вид плащане – 445200 - дарения и
помощи от чужбина, основание за плащане
"Възстановяване на Боров парк Вършец"

"ИНВЕСТБАНК" АД, клон "СОФИЯ-АР-
СЕНАЛСКИ", офис "ВЪРШЕЦ"

ВIC: IORTBGSF

Вярвам във вашата съпричастност и от-
зивчивост за отстраняване на щетите от при-
родното бедствие!

инж. Иван ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец

БЛАГОДАРНОСТ
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 61
Днес, 07.05.2015 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 администрация за мандата
2011-2015 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец,
в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съвет-
ници.

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

На заседанието присъстваха още: инж. И. Лазаров - кмет на
община Вършец, П. Стефанов – зам.-кмет на община Вършец,
инж. агр. Д. Тодорова-секретар на община Вършец, А.Тошев-Ди-
ректор дирекция „СА“ , К. Тачева-Директор дирекция „ОА“, Е.
Димитров-кмет с. Спанчевци, Е. Георгиева-гл. експерт „Инфор-
мационно обслужване“ и граждани.

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

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

№160/24.04.2015 г. за учредяване право на прокарване по реда на
чл. 193, ал. 1 от ЗУТ през общински поземлени имоти с иденти-
фикатори - 12961.420.7 /зелена площ/, поземлени имоти с иден-
тификатори - 12961.420.32 /ул. Лазар Ванков/ и 12961.420.36 /ул.
Христо Ботев/ по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., за изграж-
дане на „Водопровод за минерална вода“ от сондаж № 4 до хотел
„Медикус“, собственост на „САН ПРОПЪРТИС“ ООД, гр.София.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка

№159/24.04.2015 г. за допускане на изработване на частично из-
менение на подробен устройствен план - план за регулация и заст-
рояване по реда на чл. 124а ал. 2 от Закон за устройство на
територията, отнасящ се за разделяне на УПИ XVIII в кв. 1 от
плана на с. Драганица, община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка

№155/24.04.2015 г. за разрешаване изработването на подробен
устройствен план - план за застрояване, съгласно чл. 124а, ал. 1 от
Закона за устройство на територията , отнасящ се за отреждане на
поземлен имот с идентификатор 12961.37.123 от КК и КР на гр.
Вършец от 2008 г., за курортно селище. Докладва: инж. Иван
Лазаров - кмет на община Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
№158/24.04.2015 г. за актуализиране на „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2015 г.”

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка

№156/24.04.2015 г. за изработване на частично изменение на Под-
робния устройствен план на гр. Вършец, отнасящо се за закри-
ване на нереализирана улица и създаване на нов урегулиран
поземлен имот (УПИ) XI – публична общинска собственост в се-
вероизточния край на квартал 14, по плана на гр. Вършец с пред-
назначение - „за комплексно обществено обслужване и
озеленяване“

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка

№162/24.04.2015 г. за провеждане на публичен търг с явно над-
даване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вър-
шец за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска
собственост на община Вършец, представляващи части от имоти
за поставяне на преместваеми обекти и части от сгради публична
и частна общинска собственост.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка

№168/29.04.2015 г. за представителство в редовно общото събра-
ние на акционерите на дружество с общинско участие МБАЛ „Д-
р Стамен Илиев“ АД - гр. Монтана по постъпила покана за 04
юни 2015 г. в 11:00 ч. в гр. Монтана.

Докладва: инж. Анатоли Димитров - председател Общин-
ски съвет - Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
№157/24.04.2015 г. за провеждане на публичен търг с явно над-
даване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вър-
шец, за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска
собственост на община Вършец, представляващ - сградата и съо-
ръжения на казана за изваряване на ракия, находящ се в с. Горна
Бела речка, община Вършец

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка

№161/24.04.2015 г. за провеждане на публичен търг с явно над-
даване за продажба на 18 бр. недвижими имота, собственост на
община Вършец, в изпълнение на „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2015 г.“ на община Вършец

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка

№163/24.04.2015 г. за отпускане на финансови средства на СНЦ
„Козница” - град Вършец.

Докладва: Олга Яничкова - председател на Комисия по об-
разование, култура, младежка дейност и спорт

11. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
№169/29.04.2015 г. за отпускане на еднократна финансова помощ
на зрелостници с един родител от „Випуск 2015 г”. на СОУ „Иван
Вазов“ гр. Вършец

Докладва: инж. Анатоли Димитров - председател Общин-
ски съвет - Вършец

12. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка №
166/29.04.2015 г. за представителство в Областния съвет за раз-
витие на област Монтана.

Докладва: инж. Анатоли Димитров - председател Общин-
ски съвет Вършец

13. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
№154/24.04.2015 г. за приемане на Общинска програма за закрила
на детето за 2015 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
14. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка

№153/24.04.2015 г. за приемане на Годишен план за действие по
изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните ус-
луги в община Вършец за 2016 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
15. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка

№140/31.03.2015 г. за приемане на Годишен доклад за наблюдение
на изпълнението за 2014 г. на общински план за развитие на об-
щина Вършец 2014-2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
16. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка

Вх.№167/29.04.2015 г. по Молби за финансова помощ към Об-
щински съвет – Вършец.

Докладва: Адрияна Николова - Председател на
ПК по АОНУОРСГПБК
17. Изказвания, питания, становища и предложения на гражда-

ните.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с Общинската администрация за мандата 2011
– 2015 г., дневния ред бе приет единодушно:13 гласа “за”, “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма.

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ № 632
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от

ЗМСМА отменя т.1 от свое решение № 407, от Протокол №
40/29.01.2014 г. Точки 2 и 3 от решението остават непроменени.

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

РЕШЕНИЕ № 633
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от

ЗМСМА и чл. 193, ал. 1 от Закона за устройство на територията
приема нова т.1 на Решение № 407 от Протокол № 40/29.01.2014
г. със следния текст:

1. Учредява право на прокарване и възникването на сервитут
на трасе на техническата инфраструктура през общински позем-
лени имоти с идентификатори 12961.420.7 /зелена площ/, об-
щински поземлени имоти с идентификатори 12961.420.32
/ул.“Любен Каравелов“/ и 12961.420.36 /ул.“Христо Ботев“/ по
КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., за изграждане на „Водопровод
за минерална вода“ от сондаж № 4 до хотел „Медикус“, собстве-
ност на „САН Пропъртис“ ООД, гр.София. Дължината на тра-
сето, което засяга имота в линейни метра, както и сервитутната
площ в декара, са посочени в табличен вид, както следва:

Обща площ на сервитута на трасето в линейни метра – 177.2
Обща площ на сервитута в декари – 0.531

2. Точки 2 и 3 от Решение № 407 от Протокол № 40/29.01.2014
год. остават непроменени.

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

РЕШЕНИЕ № 634
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от

ЗМСМА и §8 ал. 2 от ПР на ЗУТ, дава съгласието си УПИ XVIII
в кв.1 от плана на с. Драганица, общ. Вършец да бъде разделен на
два нови самостоятелни урегулирани поземлени имота с пред-
назначение – „за църковен храм“ и „за гробищен парк“, в съот-
ветствие със собствеността на същите.

Общински съвет – Вършец възлага на кмета на община Вър-
шец да предприеме необходимите процедури по Закона за уст-
ройство на територията за допускане изработването на частично
изменение на подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване по реда на чл. 124а ал. 2 от Закона за устройство на
територията, отнасящ се за разделяне на УПИ XVIII в кв. 1 от
плана на с. Драганица, общ. Вършец.

Съгласно чл. 124а, ал. 2 на ЗУТ, изработването на проекта да
стане чрез възлагане изработването на устройствения план в опи-
сания обхват и съгласно приложеното задание за проектиране по
чл. 125 от ЗУТ, неразделна част от настоящото решение.

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

РЕШЕНИЕ № 635
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от

ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията,
разрешава изработването на подробен устройствен план - план за
застрояване съгласно чл. 124а ал. 1 от Закона за устройство на те-
риторията, отнасящ се за отреждане на поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.37.123 от КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., за
курортно селище. Разрешава се и изработване на парцеларен
план, регламентиращ захранването на горепосочения имот с елек-
тричество и вода.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 на ЗУТ изработването на проектите да
се извърши за сметка на заинтересованото лице по чл. 131 на ЗУТ,
подало заявление вх. №9400-514/19.03.2015 г. за изработването
на устройствения план в описания обхват и съгласно с приложе-
ното задание за проектиране към искането, съгласно чл.125 от
ЗУТ, неразделна част от настоящото решение.

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

РЕШЕНИЕ № 636
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 управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.”, в раздел III.

Описание на недвижимите имотите, които общината има наме-
рение да предложи за предоставяне под наем и за продажба през
2015 г., както следва:

1.1 В точка 1 „Описание на имотите, които общината има на-
мерение да предложи за предоставяне под наем“, се включва за
отдаване под наем следния недвижим имот:

1.1.1 Сграда и съоръжения на казан за изваряване на ракия, на-
ходящ се в с. Горна Бела речка, община Вършец, област Монтана.

1.2 В точка 2.5. „Продажба на имоти общинска собственост
през 2015 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 тази точка се включват следните имоти:

В таблицата в частта: „Имоти в регулация сгради и парцели“
се включва следния имот:

1.2.1 Поземлен имот с идентификатор 12961.421.51 по КК и КР
на гр.Вършец от 2008 г., с площ 1 733 кв.м., отреден за ниско заст-
рояване до 10 м., с административен адрес гр. Вършец, ул. “Пета“
№ 28.

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

1.2.2 Поземлен имот с идентификатор 12961.34.844 по КК и КР
на гр. Вършец, местност „Грамада“ с площ 2 559 кв.м., с НТП ли-
вада.

1.2.3 Поземлен имот с идентификатор 12961.36.22 по КК и КР
на гр. Вършец, местност „Редежо“ с площ 1 294 кв.м., с НТП ли-
вада.

1.2.4 Поземлен имот № 073292 с площ 4.724 дка., находящ се в
м. „Лаго“ в землището на с. Горно Озирово, община Вършец.

1.3 В подточка 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 /по-
землени имоти, върху които е учредено право на строеж супер-
фиция по реда на ЗОС/, като в тази точка се включват следните
недвижими имоти:

1.3.1 Поземлен имот с идентификатор 12961.423.240 по КК и
КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ 695 кв.м. Върху недвижимия
имот е учредено право на строеж /суперфиция/ на Цветан Янач-
ков Георгиев с Нотариален акт № 284/15.09.1972 г., вписан в том
I, дело № 445/1972 г.

1.3.2 Поземлен имот /УПИ/ VI, пл. № 573 в кв.34 по регула-
циония план на с. Спанчевци, община Вършец с площ 684 кв.м.
Върху недвижимия имот е учредено право на строеж /суперфи-
ция/ на Борис Антонов Арсенов с нотариален акт №
137/22.05.1970 г., вписан в том I, дело №237/1970 г.

2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.” влиза в сила
от датата на приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС, промяната в „Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2015 г.” да се обяви на таблото пред сградата на
Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикува-
ната в сайта на община Вършец „Годишната програма за управ-
ление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015
г.”.

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

РЕШЕНИЕ № 637
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от

ЗМСМА, дава съгласие да се заличи пресечка в североизточния
край на кв.14 на гр. Вършец, свързваща улиците „Република“ и
“Отец Паисий“ и да се създаде нов урегулиран поземлен имот
/УПИ/ XI в кв. 14 с ново предназначение - „за комплексно об-
ществено обслужване и озеленяване“, като собствеността на
имота се запази публична общинска собственост.

Задължава кмета на община Вършец да извърши всички правни
и фактически действия по реда на чл. 134, ал. 2, т. 6, от Закона за
устройство на територията за изпълнение на настоящото реше-
ние.

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

РЕШЕНИЕ № 638
1. Общински съвет – Вършец на основание на основание чл.

14, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка
с чл. 13, ал. 1, ал.3 и ал.4 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1
от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и кон-
курси /НУРПТК/ на община Вършец взема решение за отдаване
под наем на следните терени - публична общинска собственост за
поставяне на обекти по чл. 56 от ЗУТ описани, както следва:

1.1. Част от поземлени имоти с идентификатори 12961.422.604
и 129861.422.603 по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с площ от
22 кв. м., върху, които е разположен преместваем обект – мета-
лен павилион /между сградата на „Пощенска станция“ гр.Вър-
шец и сградата на Общинския музей - Вършец/. Първоначален
месечен наем 33 лв. без ДДС.

1.2. Част от поземлен имот с идентификатор 12961.420.1 по КК
и КР на гр.Вършец от 2008 г., с площ 50 кв.м., върху, който е раз-
положен преместваем обект - метален павилион /в източния край
на „Слънчева градина/“. Първоначален месечен наем - 75 лв., без
ДДС.

1.3. Част от поземлен имот с идентификатор 12961.423.156 с
площ 15 кв.м. върху, който е разположен преместваем обект - ме-
тален павилион /до сградата на сектор „Чистота“ от към
ул.“Христо Ботев“/. Първоначален месечен наем – 22.50 лв., без
ДДС.

1.4. Част от поземлен имот с идентификатор 12961. 423.156 по
КК и КР ан гр.Вършец с площ 24 кв.м. върху, който е разположен
преместваем обект - метален павилион /срещу хотел „Здравец“ с
лице към ул.“Република“/. Първоначална месечна наемна цена –
36 лв., без ДДС.

1.5. Част от поземлен имот с идентификатор 12961.423.221 по
КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с площ 95 кв. м. върху, който е
разположен преместваем обект -метален павилион /срещу блок
МИУ с лице към ул.“Ботуня“/. Първоначална месечна наемна
цена – 95 лв., без ДДС.

1.6. Част от поземлен имот с идентификатор 12961.422.611 по
КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с площ 10 кв. м. върху, който е
разположен преместваем обект - дървено бунгало /срещу механа
„Рай“ с лице към ул.“Хан Омуртаг“/. Първоначална месечна на-
емна цена – 10 лв., без ДДС.

2. Срок за отдаване под наем на терените – 5 /пет/ календарни
години.

3. Всеки участник в търга може да участва за наемането на
един, няколко или на всички части от недвижими имоти - предмет
на търга.

4. Депозит за участие в търга - 500 лв., за всеки терен поот-
делно.

5. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната месечна на-
емна цена на съответния терен.

6. Цена на тръжната документация 100 лв. /сто лева/.
7. Задължава кмета на община Вършец да организира и про-

веде публичен търг по реда на Глава втора “Търгове” от Наред-
бата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на
община Вършец и да сключи договор/и за отдаване под наем със
спечелилите търга участници.

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

РЕШЕНИЕ № 639
1. Общински съвет – Вършец, на основание на основание чл.

14, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл. 13, ал. 1, ал.3 и ал.4 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 3 и чл.
6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове
и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец взема решение за от-
даване под наем на следните части от сгради -0 частна и публична
общинска собственост описани, както следва:

1.1 Част от сграда с идентификатор 12961.422.603.1 по КК и КР
на гр.Вършец от 2008 г. с площ 93 кв., включващо 4 броя поме-
щения с административен адрес: гр. Вършец, ул.“Република“
№82 и построената към сградата „Постройка на допълващото
застрояване“ с площ 21 кв.м.. Първоначална месечна наемна цена
- 228 лв. без ДДС.

1.2 Бюфет в столова на ученически стол, находящ се в сградата
с идентификатор 12961.422.212.2 по КК и Кра на град Вършец от
2008 г., /СОУ „Иван Вазов“, гр. Вършец, ул.“Цар Иван Асен II“ №
19/, с площ от 95 кв. м. Първоначална месечна наемна цена – 285
лв. без ДДС.

1.3 Бюфет в столовата в сграда с идентификатор
12961.422.299.1 по КК и КР на град Вършец от 2008 г., /втора
сграда на СОУ „Иван Вазов“ град Вършец, ул.“Дончо Станчев“
№ 47 а/ с площ 10 кв. м. Първоначална месечна наемна цена – 30
лв. без ДДС.

1.4 Кухненски бокс в сградата с идентификатор 501.72.1 по
плана на с. Спанчевци, община Вършец /бившата детска градина
в с. Спанчевци/ с застроена площ 50 кв.м. Първоначална месечна
наемна цена – 40 лв. без ДДС.

2. Срок за отдаване под наем на частите от сградите – 5 /пет/
календарни години.

3. Всеки участник в търга може да участва за наемането на
един, няколко или на всички части от сгради предмет на търга.

4. Депозит за участие в търга - 500 лв., за всеки обект поот-
делно.

5. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната месечна на-
емна цена, определена за съответния обект.

6. Цена на тръжната документация 100 лв. /сто лева/.
7. Задължава кмета на община Вършец да организира и про-

веде публичен търг по реда на Глава втора “Търгове” от Наред-
бата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на
община Вършец и да сключи договор/и за отдаване под наем с
спечелилите търга участници.

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

РЕШЕНИЕ № 640
Общински съвет Вършец, на основание с чл.21, ал.1, т.6 и чл.25

т.6 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1, т.9 от Правилника за Организацията и
дейността на Общински съвет Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинска администрация за мандата 2011-
2015 г. и чл.12, ал.1 и чл.33 от Наредба за упражняване правата
върху общинската част от капитала на търговските дружества с
общинско участие, за участието на Общината в граждански дру-
жества и в сдружения с нестопанска цел взема следното решение:

1. Определя за представител на Община Вършец в органите на
управление на дружество с общинско участие МБАЛ „Д-р Ста-
мен Илиев“АД д-р Румяна Трифонова Дамянова (Председател на
комисия по здравеопазване, социална политика и екология).

2. Определя и упълномощава д-р Румяна Трифонова Дамянова,
да представлява Община Вършец на редовно общо събрание на
акционерите на дружество с общинско участие-МБАЛ „Д-р Ста-
мен Илиев“ АД - гр. Монтана, което ще се проведе 04 юни 2015
г. в 11:00 ч. в гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ №2, или при липса
на кворум - на 19 юни 2015 г. в 11:00 ч., включително от името на
Община Вършец да изразява становища по свикването и про-
веждането на редовното общото събрание, по въпросите, вклю-
чени в дневния ред и обсъждани на събранието, да гласува от
името на Община Вършец и да извършва всички необходими дей-
ствия във връзка със защита правата на Община Вършец, като
съдружник в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров, А. Нико-
лова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Христов, д-р Б.
Бонев, П. Пенчев, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров и С.
Симеонов “против” – няма; “въздържали се” – 1- С. Сълков;

РЕШЕНИЕ № 641
1. Общински съвет – Вършец, на основание на основание чл.

14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 13,
ал. 1 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за ус-
ловията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/
на община Вършец“, взема решение за отдаване под наем на нед-
вижим имот, частна общинска собственост на община Вършец,
представляващ сградата и съоръжения на казана за изваряване на
ракия, находящ се в с. Горна Бела речка, община Вършец /Акт за
частна общинска собственост № 9/24.04.1997 г./

2. Определя първоначален годишен наем в размер на 576, лв.
без ДДС.

3. Срок за отдаване под наем – 10 г. /десет/ календарни години.
4. Депозит за участие в търга – 500 лв.
5. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна ме-

сечна наемна цена.
6. Цена на тръжната документация 50 лв. /петдесет лева/.
7. Дължимият годишен наем се заплаща от наемателя за първата

година от договора при подписването му, а за останалите години
падежът за плащане на дължимия наем е датата на подписания
договор.
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8. Задължава кмета на община Вършец да организира и про-

веде търга по реда на Глава втора “Търгове” от „Наредбата за ус-
ловията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община
Вършец“ и да сключи договор/и за отдаване под наем с спече-
лилия търга участник.

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

РЕШЕНИЕ № 642
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от

ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост
/ЗОС/, във връзка с чл.36, ал.1 и ал.2 от „Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинска собстве-
ност /НРПУРОС/ на община Вършец“ и чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1
от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и
конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение за про-
веждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на след-
ните недвижими имоти, частна общинска собственост на
община Вършец описани, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 12961.44.143 по кадаст-
ралната карта и кадастрални регистри на гр. Вършец, одобрени
със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния Ди-
ректор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Вършец, мест-
ност „КИСЕЛИЦА“ площ 476 кв.м. /четиристотин седемдесет
и шест кв.м./, трайно предназначение на територията – земедел-
ска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор:
44.143, категория на земята - седма. /Акт за частна общинска
собственост № 531/29.07.2014 г./. Първоначална тръжна про-
дажна цена, съгласно пазарната оценка – 290,00 лв.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 12961.13.150 по кадаст-
ралната карта и кадастрални регистри на гр. Вършец, одобрени
със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния Ди-
ректор на АГКК, адрес на поземления имот гр. Вършец, мест-
ност „РАКОВИЦА“, площ 3 834 кв.м. /три хиляди осемстотин
тридесет и четири кв.м./, трайно предназначение на територията
– земеделска, начин на трайно ползване - нива, номер по пред-
ходен план: 13.150. /Акт за частна общинска собственост №
506/09.06.2014 г./. Първоначална тръжна продажна цена, съг-
ласно пазарната оценка -2 607,00 лв.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 12961.13.94 по кадаст-
ралната карта и кадастрални регистри на гр. Вършец, одобрени
със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния Ди-
ректор на АГКК, адрес на поземления имот гр. Вършец, мест-
ност „РАКОВИЦА“, площ 1 446 кв.м. /хиляда четиристотин
четиридесет и шест кв.м./, трайно предназначение на терито-
рията – земеделска, начин на трайно ползване - нива, номер по
предходен план: 13.94. /Акт за частна общинска собственост №
509/09.06.2014 г./. Първоначална тръжна продажна цена, съг-
ласно пазарната оценка – 940,00 лв.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 12961.35.295 по кадаст-
ралната карта и кадастрални регистри на гр. Вършец, одобрени
със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния Ди-
ректор на АГКК, адрес на поземления имот гр .Вършец, мест-
ност „РАЕВЕЦ“, площ 3 262 кв.м. /три хиляди двеста шейсет и
два кв.м./, трайно предназначение на територията – земеделска,
начин на трайно ползване - ливада, номер по предходен план:
35.295. /Акт за частна общинска собственост № 507/09.06.2014
г./. Първоначална тръжна продажна цена, съгласно пазарната
оценка – 1 174,00 лв.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 12961.24.931 по кадаст-
ралната карта и кадастрални регистри на гр. Вършец, одобрени
със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния Ди-
ректор на АГКК, адрес на поземления имот гр. Вършец, мест-
ност „ГЛАМЕО“, площ 2 650 кв.м. /две хиляди шестотин и
петдесет кв.м./, трайно предназначение на територията – земе-
делска, начин на трайно ползване - ливада, номер по предходен
план: 24.5. /Акт за частна общинска собственост №
557/06.03.2015 г./. Първоначална тръжна продажна цена, съг-
ласно пазарната оценка – 1 034,00 лв.

1.6. Поземлен имот с идентификатор 12961.14.861 по кадаст-
ралната карта и кадастрални регистри на гр. Вършец, одобрени
със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния дирек-
тор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-12-
171/08.12.2008 г. на началника на СГКК- Монтана, адрес на
поземления имот гр. Вършец, местност „ГЛАМЕО“, площ 1 173
кв.м. /хиляда сто седемдесет и три кв.м./, трайно предназначение
на територията – земеделска, начин на трайно ползване - ливада,
номер по предходен план: 14.231. /Акт за частна общинска
собственост № 510/09.06.2014 г./. Първоначална тръжна про-
дажна цена съгласно пазарната оценка – 457,00 лв.

1.7. Поземлен имот с идентификатор 12961.14.862 по кадаст-
ралната карта и кадастрални регистри на гр. Вършец, одобрени
със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния дирек-
тор на АГКК, адрес на поземления имот гр. Вършец, местност
„ГЛАМЕО“, площ 1 043 кв.м. /хиляда четиридесет и три кв.м./,
трайно предназначение на територията – земеделска, начин на
трайно ползване - ливада, номер по предходен план: 14.231. /Акт
за частна общинска собственост № 511/09.06.2014 г./. Първона-
чална тръжна продажна цена съгласно пазарната оценка - 407,00
лв.

1.8. Поземлен имот с идентификатор 12961.24.79 по кадаст-
ралната карта и кадастрални регистри на гр. Вършец, одобрени
със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния дирек-
тор на АГКК, адрес на поземления имот гр. Вършец, местност
„АРЧИНАТА“, площ 2 489 кв.м. /две хиляди четиристотин осем-
десет и девет кв.м./, трайно предназначение на територията – зе-
меделска, начин на трайно ползване - нива, номер по предходен
план: 24.79. /Акт за частна общинска собственост №
551/19.12.2014 г./. Първоначална тръжна продажна цена, съг-
ласно пазарната оценка – 1 543,00 лв.

1.9. Поземлен имот с идентификатор 12961.27.95 по кадаст-
ралната карта и кадастрални регистри на гр. Вършец ,одобрени
със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния дирек-
тор на АГКК, адрес на поземления имот гр. Вършец, местност
„ЧУРКОВ РЪТ“, площ 417 кв.м. /четиристотин и седемнадесет
кв.м./, трайно предназначение на територията – земеделска,
начин на трайно ползване - ливада, номер по предходен план:
27.95. /Акт за частна общинска собственост № 543/07.11.2014
г./. Първоначална тръжна продажна цена, съгласно пазарната
оценка – 133,00 лв.

1.10. Поземлен имот с идентификатор 12961.27.78 по кадаст-
ралната карта и кадастрални регистри на гр. Вършец, одобрени
със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния дирек-
тор на АГКК, адрес на поземления имот гр. Вършец, местност
„ЧУРКОВ РЪТ “, площ 853 кв.м. /осемстотин петдесет и три
кв.м./, трайно предназначение на територията – земеделска,
начин на трайно ползване - ливада, номер по предходен план:
27.78. /Акт за частна общинска собственост № 540/07.11.2014
г./. Първоначална тръжна продажна цена, съгласно пазарната
оценка - 273,00 лв.

1.11. Поземлен имот с идентификатор 12961.27.77 по кадаст-
ралната карта и кадастрални регистри на гр. Вършец, одобрени
със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния дирек-
тор на АГКК, адрес на поземления имот гр. Вършец, местност
„ЧУРКОВ РЪТ “, площ 563 кв.м. /петстотин шейсет и три кв.м./,
трайно предназначение на територията – земеделска, начин на
трайно ползване - ливада, номер по предходен план: 27.77. /Акт
за частна общинска собственост № 541/07.11.2014 г./. Първона-
чална тръжна продажна цена, съгласно пазарната оценка –
180,00 лв.

1.12. Поземлен имот с идентификатор 12961.27.85 по кадаст-
ралната карта и кадастрални регистри на гр. Вършец, одобрени
със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния дирек-
тор на АГКК, адрес на поземления имот гр. Вършец, местност
„ЧУРКОВ РЪТ “, площ 860 кв.м. /осемстотин и шейсет кв.м./,
трайно предназначение на територията – земеделска, начин на
трайно ползване - ливада, номер по предходен план: 27.85. /Акт
за частна общинска собственост № 542/07.11.2014 г./. Първона-
чална тръжна продажна цена, съгласно пазарната оценка –
275,00 лв.

1.13. Поземлен имот с идентификатор 12961.27.31 по кадаст-
ралната карта и кадастрални регистри на гр. Вършец, одобрени
със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния дирек-
тор на АГКК, адрес на поземления имот гр. Вършец, местност
„ЧУРКОВ РЪТ “, площ 1 975 кв.м. /хиляда деветстотин седем-
десет и пет кв.м./, трайно предназначение на територията – зе-
меделска, начин на трайно ползване - ливада, номер по
предходен план: 27.31. /Акт за частна общинска собственост №
554/26.01.2015 г./. Първоначална тръжна продажна цена, съг-
ласно пазарната оценка – 632,00 лв.

1.14. Поземлен имот с идентификатор 12961.35.269 по ка-
дастралната карта и кадастрални регистри на гр. Вършец, одоб-
рени със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния
директор на АГКК, адрес на поземления имот гр. Вършец, мест-
ност „Павловица“, площ 6 424 кв.м. /шест хиляди двадесет и че-
тири кв.м./, трайно предназначение на територията – земеделска,
начин на трайно ползване - ливада, номер по предходен план:
35.269. /Акт за частна общинска собственост № 512/09.06.2014
г./. Първоначална тръжна продажна цена съгласно пазарната
оценка – 2 537 лв.

1.15. Поземлен имот с идентификатор 12961.32.148 по ка-
дастралната карта и кадастрални регистри на гр. Вършец, одоб-
рени със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния
директор на АГКК, адрес на поземления имот гр. Вършец, мест-
ност „Градище“, площ 2 128 кв.м. /две хиляди сто двадесет и
осем кв.м./, трайно предназначение на територията – земедел-
ска, начин на трайно ползване - ливада, номер по предходен
план: 32.148. /Акт за частна общинска собственост №
475/09.09.2013 г./. Първоначална тръжна продажна цена съг-
ласно пазарната оценка – 724,00 лв.

1.16. Поземлен имот с идентификатор 12961.36.32 по кадаст-
ралната карта и кадастрални регистри на гр. Вършец, одобрени
със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния дирек-
тор на АГКК, адрес на поземления имот гр. Вършец, местност
„РЕДЕЖО “, площ 523 кв.м. /петстотин двадесет и три кв.м./,
трайно предназначение на територията – земеделска, начин на
трайно ползване - ливада, номер по предходен план: 36.32. /Акт
за частна общинска собственост № 513/20.06.2014 г./. Първона-
чална тръжна продажна цена съгласно пазарната оценка - 183,00
лв.

1.17. Поземлен имот с идентификатор 12961.35.69 по кадаст-
ралната карта и кадастрални регистри на гр. Вършец, одобрени
със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния дирек-
тор на АГКК, адрес на поземления имот гр.Вършец, местност
„РЕДЕЖО“, площ 5 386 кв.м. /пет хиляди триста осемдесет и
шест кв.м./, трайно предназначение на територията – земедел-
ска, начин на трайно ползване - ливада, номер по предходен
план: 35.69. /Акт за частна общинска собственост №
508/09.06.2014 г./. Първоначална тръжна продажна цена съг-
ласно пазарната оценка – 1 993,00 лв.

2. Всеки участник в търга може да участва за закупуване на
един, няколко или всички недвижими имоти предмет на търга.

3. Цена на тръжната документация 150,00 лв.
4. Депозит за участие в търга 30 % от първоначалната тръжна

цена на съответния недвижим имот.
5. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна цена

на съответния недвижим имот.
6. Задължава кмета на община Вършец да организира и про-

веде търга по реда на Глава втора “Търгове” от Наредбата за ус-
ловията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община
Вършец“ и да сключи договор за продажба на недвижимите
имоти, след заплащане на сумата за закупуване от спечели-
лия/спечелилите търга участник/участници.

Гласували поименно: “за” – 9– инж. А. Димитров, А. Нико-
лова, д-р Р. Дамянова, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, И.
Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров “против”-3 – Т. Кънчев,
С. Сълков и С. Симеонов; “въздържали се” – 1- О. Яничкова;

Председателят на Общински съвет – Вършец обяви 15 ми-
нутна почивка.

След почивката: проверка на кворум - 13 общински съ-
ветници.

РЕШЕНИЕ № 643
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т.

23 от ЗМСМА отпуска от собствения си бюджет за 2015 г.- § 10
– 98 сумата от 1 350 лева (хиляда триста и петдесет лева) на СНЦ
„Козница” – град Вършец за покриване на месечни разходи за
хигиена. Сумата да се плаща всеки месец (от месец април 2015
г. до месец декември 2015 г. включително, по 150 лева месечно).

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Христов, д-
р Б. Бонев, П. Пенчев, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров
и С. Симеонов “против” – 1- С. Сълков; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 644
Общински съвет-Вършец, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23

от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет 2015 г., § 10-98 ед-
нократна финансова помощ в размер от по 150 (сто и петдесет)
лева на следните зрелостници с един родител и сираци от Ви-
пуск 2015 г. на СОУ „Иван Вазов“ и ПГИТ - град Вършец:

1. Анита Йорданова Иванова
2. Даян Георгиев Господинов
3. Деница Иванова Ганева
4. Ина Георгиева Цветанова
5. Лазар Алипиев Лазаров
6. Калина Найденова Ангелакиева
7. Петър Петров Илисеев
8. Явор Найденов Ангелакиев
9. Марио Иванов Димитров
10. Радослав Радославов Рачев
Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров, А. Ни-

колова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Христов, д-
р Б. Бонев, П. Пенчев, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров,
С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма; “въздържали се”
– няма;

РЕШЕНИЕ № 645
Общински съвет-Вършец, на основание чл.21, ал.1 т.23 от За-

кона за местното самоуправление и местната администрация из-
бира за представител на Общински съвет-Вършец в Областния
съвет за развитие на област Монтана - Иван Димитров Андров
и заместник представител – Петър Илиев Пенчев.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Христов, д-
р Б. Бонев, П. Пенчев, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров
и С. Симеонов “против” – 1— С. Сълков; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 646
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл.21, ал.1, т.12 от

ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето, във
връзка с чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за за-
крила на детето, приема Общинска програма за закрила на де-
тето за 2015 г.

2. Възлага на кмета на община Вършец да актуализира про-
грамата за закрила на детето за 2015 г., при възникване на необ-
ходимост.

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

РЕШЕНИЕ № 647
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 развитие на социалните услуги в об-
щина Вършец за 2016 г.

2. Възлага на кмета на община Вършец да актуализира плана
при възникване на необходимост.

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

РЕШЕНИЕ № 648
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 при-
лагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), Общин-
ският съвет реши:

1. Одобрява представения Годишен доклад за наблюдение на
изпълнението за 2014 г. на общински план за развитие на об-
щина 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” – 13– инж. А. Димитров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Христов, д-
р Б. Бонев, П. Пенчев, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров,
С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма; “въздържали се”
– няма;

РЕШЕНИЕ № 649
Общински съвет-Вършец, на основание чл.21, ал.1 т.6 и т.23

от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет-2015 г. § 10-98 су-
мата от 800 (осемстотин) лева на Юри Крумов за заснемане на
видеоклип на оркестър „Зелени дел“ гр. Вършец.

Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Димитров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Б. Бонев,
П. Пенчев, И. Андров, А. Станчева и д-р Ц. Велизаров “против”
-2– С. Сълков и С. Симеонов; “въздържали се” -1– Б. Христов

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на Об-
щински съвет – Вършец закри заседанието в 16:05 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец
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Днес, 26.05.2015 г. (вторник) от 15:00 ч., на основание чл. 23,
ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.2 от Правилника за организация
и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администрация за мандата
2011-2015 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец,
в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 11 положили клетва общински съвет-
ници. Отсъстват д-р Б. Бонев и Б. Христов.

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

На заседанието присъстваха още: инж. Иван Лазаров - кмет
на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова-секретар на община
Вършец, К. Тачева-Директор дирекция „ОА“ и Е. Георгиева -
гл. експерт „Информационно обслужване“.

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

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

№192/20.05.2015 г. за даване на предварително съгласие за уч-
редяване на безсрочен сервитут върху новообразувани имоти с
кадастрални номера 312083 и 313236 по КВС на землището на
с. Черкаски, община Вършец, като етап от процедурата по съг-
ласуване и одобряване на ПУП - Парцеларен план, за изграж-
дане на техническа инфраструктура: „Рехабилитация на
стоманен и реконструкция на съществуващ захранващ азбесто-
циментов водопровод от язовир „Среченска бара“ до гр. Враца“,
част от проект № 58111-65256 „Интегриран проект за воден
цикъл на гр.Враца“, финансиран от приоритетна ос 1 на Опе-
ративна програма „Околна среда 2007-2013“

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и

взаимодействието му с Общинската администрация за мандата
2011 – 2015 г., дневният ред бе приет единодушно: 11 гласа
“за”,“против” – няма; “въздържали се” – няма.

Общински съвет – Вършец прие следното решение:

РЕШЕНИЕ № 650
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от

ЗМСМА и чл. 61, ал.1, т.1 и ал.3, т.4 от Закона за горите дава
предварително съгласие за учредяване на безсрочен сервитут
върху новообразувани поземлени имоти № 312083 и № 313236,
находящи се в землището на с.Черкаски, община Вършец за
съгласуване и одобряване на ПУП – Парцеларен план, за из-
граждане на техническа инфраструктура: „Рехабилитация на
стоманен и реконструкция на съществуващ захранващ азбесто-
циментов водопровод от язовир „Среченска бара“ до гр.Враца“,
част от проект № 58111-65-256 „Интегриран проект за воден
цикъл на гр.Враца“, финансиран от приоритетна ос 1 на Опе-
ративна програма „Околна среда 2007-2013“.

На основание чл. 62, ал. 4 от Закона за горите настоящото ре-
шение да се съобщи на кмета на община Враца по реда на Ад-
министративно процесуалния кодекс и може да се обжалва при
условията и по реда, определени в него.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, П. Пенчев, И.
Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Сълков и С. Симео-
нов “против” – няма;“въздържали се”– 0.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на Об-
щински съвет – Вършец закри заседанието в 15:10 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

П Р О Т О К О Л № 62

Днес, 26.05.2015 г. (вторник) от 15:30 ч., на основание чл.
23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.2 от Правилника за орга-
низация и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинската администра-
ция за мандата 2011-2015 г. се проведе заседание на Общински
съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска админист-
рация Вършец.

Заседанието започва с 11 положили клетва общински съвет-
ници. Отсъстват д-р Б. Бонев и Б. Христов

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

На заседанието присъстваха още: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова-секретар на
община Вършец, К. Тачева-Директор дирекция „ОА“ и Е. Гео-
ргиева-гл. експерт „Информационно обслужване“.

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

№201/25.05.2015 г. за издаване на Запис на заповед в полза на
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща пла-
щане на данък върху добавената стойност след извършено
авансово плащане по Договор за отпускане на финансова
помощ № 12/321/01357 от 27.11.2012 г. по мярка 321 за Про-
ект „Многофункционален спортен център. Реконструкция на
съществуващ стадион и изграждане на спортна зала с покрит
плувен басейн в УПИ (Парц. IV) в кв. 90, град Вършец”, склю-
чен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплаща-
телна агенция.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администрация за ман-
дата 2011 – 2015 г., дневния ред бе приет единодушно: 11 гласа
“за”,“против” – няма; “въздържали се” – няма.

Общински съвет – Вършец прие следното решение:

РЕШЕНИЕ №651
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал.

5 от Закона за местното самоуправление и местната адми-

нистрация и на основание договор за отпускане на финансова
помощ № 12/321/01357 от 27.11.2012 г. по мярка 321 за Про-
ект „Многофункционален спортен център. Реконструкция на
съществуващ стадион и изграждане на спортна зала с покрит
плувен басейн в УПИ (Парц. IV) в кв. 90, град Вършец”, склю-
чен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплаща-
телна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул.
„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, иденти-
фикационен номер по ДДС № BG121100421, представляван
от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов,

Общинският съвет-Вършец

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Вършец да подпише

Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на
предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер на 631 021,19 лв. (шестстотин тридесет и
една хиляди двадесет и един лева и деветнадесет стотинки) за
обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на
извършено авансово плащане по договор за отпускане на фи-
нансова помощ № 12/321/01357 от 27.11.2012 г. по мярка 321
за Проект „Многофункционален спортен център. Реконструк-
ция на съществуващ стадион и изграждане на спортна зала с
покрит плувен басейн в УПИ (Парц. IV) в кв. 90, град Вър-
шец”, сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

2. Възлага на кмета на община Вършец да подготви необхо-
димите документи за получаване на разходите за ДДС към
авансовото плащане по договор № 12/321/01357 от 27.11.2012г.
и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна аген-
ция.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, П. Пенчев,
И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Сълков и С. Си-
меонов “против” – няма;“въздържали се”– 0.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на Об-
щински съвет – Вършец закри заседанието.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

П Р О Т О К О Л № 63
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продължава от 1 стр. >>>
Идеята на конкурса е да се стимулират

учителите-новатори, да се отдаде почит и
уважение, признание на труда на учите-
лите, претворили жаждата на българина
за просвета и наука, за народно само-
определение и култура - непреходен сим-
вол на националното ни достойнство,
традиции, гордост и духовност.

Тази година сред наградените в „При-
родоматематическо направление” е
старши учител Радка Костадинова – дъл-
гогодишен преподавател по физика и аст-
рономия в СОУ „Иван Вазов” – гр.
Вършец.

- Г-жо Костадинова, честитя Ви на-
градата. Обществената оценка на един
учител се вижда чрез резултатите и ус-
пехите, постигнати от неговите уче-
ници. В предишния брой на вестника
ни запознахме читателите с успехите
на младите физици и астрономи от
Вършец през тази учебна година. Раз-
кажете ни за Вашите лични постиже-
ния като преподавател и педагог, в
какви проекти и конкурси за учители
участвахте Вие, какви награди спече-
лихте?

- Благодаря за поздравленията! Посто-
янно участвам в конкурси, това е начин да
си сверявам часовника, да срещам и ко-
муникирам с изявени педагози и техните
оценители.

Последният конкурс за преподаватели с
иновативни практики, на който бях пока-

нена да участвам, бе на Британския съвет
за култура и форум „Демокрит“, в рам-
ките на събитие под надслов „Наука и ус-
тойчиви градове“. На този конкурс д-р
Младен Матев от БАН и Института за яд-
рено регулиране сподели впечатленията
си за един от проектите на учениците ни,
участвал и награден в Първия конкурс на
БАН - „Опасността от електромагнитните
полета в ежедневието”. Според него, про-
ектът е „най-стойностен и впечатляващ“
в конкурса.

Имам много и ценни награди : 2008 г. –
грамота „Неофит Рилски“ за дългого-
дишна цялостна високопрофесионална
трудова дейност като преподавател по

физика и астрономия; 2009 г. – награда от
Съюза на физиците в България и Агенция
за ядрено регулиране – бях изпратена на
специализация и квалификация в ОИЯИ
– Дубна , Руска Федерация; 2012 г - спе-
циална награда на СУ „Св. Климент Ох-
ридски“ и Департамента за информация
и усъвършенстване на учителите в ІХ На-
ционален конкурс за образователни и
програмни продукти, с разработката „Из-
ползване на видео фрагменти при обуче-
нието по атомна и ядрена физика“; 2012 г.
-квалификация в ЦЕРН, Швейцария – на-
града от Министерство на образованието;
2013 г.- наградата на СУ „Св. Климент
Охридски“ и Департамента за информа-
ция и усъвършенстване на учителите в Х
Национален конкурс за образователни и
програмни продукти, с разработка „Да
направим светлина“, секция интегрирано
обучение; 2013 г. - награда на Междуна-
родна фондация „Св.Св. Кирил и Мето-
дий“ за създаване на благоприятна учебна
среда в обучението по физика.

Всичко това нямаше да е възможно без
доверието и труда на моите ученици, с
които работя. Благодарна съм за подкре-
пата и доверието и на техните родители.
Благодаря за подкрепата на моите усилия
от страна на ръководството на СОУ „Иван
Вазов“.

- Как се стигна до номинирането Ви
в заключителния етап на конкурса
„Учител на годината”, от кого бе пред-
ложена Вашата кандидатура?

- След публикации във вестник „Учи-

телско дело“ за участието ни в конкурса
на БАН, и за интерактивните методи на
обучение в моята работа. Кандидатурата
ми бе предложена от г-жа Олга Яничкова
- председател на Синдиката на българ-
ските учители в община Вършец, на
която благодаря за оценката и номина-
цията.

- Присъждането най-високото звание
„Учител на годината” е адекватна
оценка на Вашия труд и доказателство,
че в днешните учители все още е жив
апостолският дух на възрожденските
учители. Откъде черпите самочувст-
вие и стимул, за да работите така все-
отдайно?

- От любовта си към професията.
- Как учениците могат да бъдат моти-

вирани за знания и интерес към учеб-
ния процес?

- Не е лесно. В днешно време учениците
са различни. Те са по-интелигентни - чер-
пят и обменят информация непрекъснато
онлайн, в интернет плуват в свои води.
Говорят свободно чужди езици. Незави-
сими са, не се поддават на манипулиране.
Могат да следят точността на всяка наша
дума чрез съвременните средства за ко-
муникации. И ако искаме да участват в
нашите часове, да ги мотивираме да учат
физика – трябва да ги опознаем, да ценим
техният нестандартен подход за решаване
на проблемите и отношението им към фи-
зиката.

- Кои са най-големите проблеми, пред
които се изправят родните учители?

Защо престижът и доверието в тази
професия девалвират в днешно време?
Какво бихте посъветвали младите учи-
тели, избрали това и трудно поприще?

- Един от големите проблеми е напред-
ъкът на съвременните технологии и про-
мяната, и информатизацията на
обществото, влизащи в конфликт с оста-
релите методи на обучение. Необходими
са нови методи в образованието. Трябва
да се приспособим към възможностите на
съвременните технологии и да ги превър-
нем в наш съюзник .

Учителската професия е публична,
учителите винаги са били във фокуса на
обществото. И ако то е добронамерено и
има повече доверие към тях, ще успее да
оцени учителите като творци. За това е
необходимо е да се промени нагласата на
обществото: да има обществено възпита-
ние за позитивизъм и ценностна система.
Необходима е и промяна в мотивацията
на учители и ученици - за да успеем да
научим учениците да мислят самостоя-
телно и да могат да прилагат знанието, а
защо не и да създават такова. Защото
както казва Явор Джонев: „Няма револю-
ция с такава дълбочина и дългосрочен
ефект, като промяната на образователната
система“.

Що се отнася до съветите към младите
колеги: може би трябва да бъдат по-
смели и да споделят и отстояват своите
идеи. Със сигурност те са по- креативни
и ентусиазирани.

Евелина ГЕОРГИЕВА

РАДКА КОСТАДИНОВА - НОСИТЕЛ НА ЗВАНИЕТО „УЧИТЕЛ НА
ГОДИНАТА” НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

Когато прочетеш това заглавие на по-
етичния сборник, естествено е да се по-
интересуваш какво съдържа той. На
22.04.2015 г. в Художествената галерия
на Вършец бе представена петата книга
на нашата съгражданка Теменужка Ки-
рилова.

„Да си творец не е шега, но такава е
моята съдба, материал за писане винаги
има, когато творческата мисъл от сърцето
извира” – с тези думи от новата си книга
се обърна г-жа Кирилова към присъства-
щите.

Като автор на сборниците с поезия
„Полъх над Вършец”, „Посвещение с
обич”, „Сезонът на детството”, „Звезден
прашец над Вършец” и сега – „Люта –
вършеченка”, тя доказва, че „поезията е
публична самота, но твориш, за да те
чуят”, както пише поетът Павел Матев.

Родена на Еньовден в село с чуднова-
тото име Люта (сега Владимирово), „там,
где гордо лъкатуши Огоста река, сред
плодородна черноземна земя”, Теме-
нужка Кирилова „с любов, вяра и топ-
лота дълги години учи децата на знания,
честност и доброта”.

След завършване на учителския инсти-
тут в Плевен, до пенсионирането си, ра-
боти като начална учителка в гр. Вършец.
Повече от 38 години учи малките, включ-
вайки се активно в живота на града.

„Вършец, за мен – благодатна земя,
в теб закодирах своята съдба!
Тук дадох волност и размах на стиха,
тук с любов учех и възпитавах деца,
импулсивно описах вършечката кра-

сота.”
В китния град среща своя съпруг и съз-

дава здраво и задружно семейство с
двама сина и една чаровна внучка. Така
обикновената българска жена от с. Люта,
от Дунавската равнина, станала „люта
вършеченка за града”.

Поредната книга е разказ за интересни
съдби, юбилеи, природни красоти и пос-
вещения.

Срещата-разговор започна с изпълне-
ния на ученическия духов оркестър „Де-

филир” с дългогодишен ръководител
Митко Пеев.Децата от състава съумяха
не само да изпълнят някои от творбите на
самородния музикант Дико Илиев, но до-
казаха, че с божествената си дарба той е
влязъл в душевността на българина. С
моменти от детството и нелекия житей-
ски път на твореца ни запознаха двете
сестри Тереза и Габриела Стефанови.

„Мил и скъп е бащиния дом, с много
труд и обич съграден, макар сега и само-
тен”. Вълнуващо, с чувство на тъга и
нежност, прозвуча стихотворението
„Бащин дом” в изпълнение на Симеон
Симов.

„Вършечката земя – с въздуха, водата и
ненадминатата красота” също е намерила
място в сборника. Светла Вангелова и
инициаторите за сътворяването на „Рай-
ски кът” – Димитър, Любен, Илия, Гео-
рги и Румен споделиха за „любовта към
зеленолистата гора”, за вярата и надеж-
дата, които са своеобразна „врата, водеща
към добри и смислени дела”.

Вечна е темата за жената, затова и тя
присъства в сборника. „Жена” е поема,
прочувствено изпълнена от Емилия Цан-
кова и е посветена на една силна жена,
основала в трудни години фирма
„Йови”.”Тържествен юбилей” бе проче-
тен от внучката Елица. Авторката получи
сърдечни поздравления и от Лидия Гора-
нова – снаха на Йовка Горанова.

Във връзка с 50-годишнината на СБР
„Св. Мина”, целогодишно възстановя-
ваща и укрепваща здравето на много хора
от цяла България, д-р Юлия Бъчварова –
един от ръководителите й през годините
сподели, че тя е празнична врата, отво-
рена за желани гости от страната. „В нея
живеят мечтите за оздравяване, лечение
и изцеление”.

Фанка Павлова – председател на Дру-
жеството на учителите-пенсионери спо-
дели, че Теменужка Кирилова е човек с
голямо сърце и щедра душа, която иска
да бъде разбрана.

Много бяха поздравите и пожеланията,
но искрено ни зарадва вниманието на
кмета на община Вършец инж. Иван Ла-
заров и на председателя на Общинския
съвет инж. Анатоли Димитров, които из-
пратиха поздравителни адреси и цветя,
както и присъствието на Председателя на
общинската организация на СБУ Оля
Яничкова на срещата.

С много цветя, искрени усмивки, добро
настроение и благодарности за естестве-
ността, непринудените и най-вече с под-
арените хубави мигове, завърши
срещата-разговор.

Емилия ГРИГОРОВА

ИЗПОВЕД НА ЕДНА „ЛЮТА – ВЪРШЕЧЕНКА”

Навършват се 125 години от рожде-
нието и 81 години от смъртта на
ПАНТО ГЕРОВ МИТРОВ – изтъкнат
общественик, проникнат от съзна-
нието, че чрез стопанската дейност се
гради общото благополучие на хората

и страната.
Роден през 1890 г. в с. Вършец, Бер-

ковска околия, починал 1934 г. в раз-
цвета на своя живот, но запомнен като
един изявен стопански деятел. Той е
бил от малцината млади, енергични и
импулсивни вършечeни, който, опи-
райки се изключително на личните си
сили и способности, успява да си из-
воюва и създаде достойно място между
търговското съсловие в с. Вършец, око-
лията и в столицата София, където ду-
мата му и неговото име са били винаги
високо ценени. Имал е контакти с тър-
говски фирми извън страната – Ан-
глия, Франция, Германия, които са
доставяли стоки за новооткритите ма-
газини във Вършец, околията и столи-
цата: платове, обувки, обзавеждане за
хотели и др. Винаги е проявявал усет и
темперамент за ред и законност, затова
е избиран много пъти за общински съ-
ветник и училищен настоятел. Той ни-
кога не е отказвал своето ценно и
компетентно сътрудничество по раз-
лични инициативи, затова присъст-

вието му се е ценяло еднакво от про-
тивници и приятели.

Участието му в живота на вършеч-
ката Популярна банка, която е същест-
вувала от 1924 до 1945 г. с неплатен
председател Борис Симов Господинов
– учител, е запомнен като един от най-
преданите и дейни членове на Управи-
телния съвет на банката, до края на
живота си. Тази банка, с ниския лихвен
процент за отпускане на кредит е била
един мощен лост за осъществяване на
редица стопански, културни и про-
светни мероприятия.

Панто Геров е бил женен за Първа от
Златковския род и е имал две деца, мо-
миче и момче – Дафина и Геро.

През своя кратък житейски път той е
успял да остави доста полезни дела и
едно известно име, което е послужило
за добър пример както на деца, внуци и
правнуци – днешни финансисти,
юристи, инженери, така и на младите
вършечани в борбата им за сполука и
напредък в живота.

Райна СИМОВА

ПОГЛЕД НАЗАД В МИНАЛОТО, ЗА ДА СИ ПРИПОМНИМ

От 11 до 17 май 2015 г. се проведе 20-
ият Международен фестивал на люби-
телските комедийни театри, пантомима
и сатира „Велко Кънев“ - Тополовград
2015 г. Фестивалът се е утвърдил като
най-авторитетният форум на любител-
ския комедиен театър в България и е
едно невероятно пространство на та-
ланта и красотата, на пречистващата
сила на смеха и на приятелството. Той
се организира от Министерство на кул-

турата, Съюза на артистите в България,
Съюза на народните читалища, Об-
щина Тополовград и читалище „Св.Св.
Кирил и Методий - 1894”.

В седемте фестивални дни, на сце-
ната на НЧ ”Св.Св. Кирил и Методий-
1894″ - гр. Тополовград се представиха
20 театрални състава от Македония,
Молдова, Сърбия, Турция, Украйна,
Гърция и България. Голямата награда
на фестивала е статуетката „Златна ка-

мила” - дело на тополовградския ху-
дожник Христо Дюлгеров.

Жури с председател - големият бъл-
гарски режисьор Борислав Чакринов -
директор на Драматичен театър „Ад-
риана Будевска” - гр. Бургас и членове:
Юрий Статков, Иван Ласкин и Вълчо
Янев, отличи най - добрите самодейни
театрални състави и актьори.

Нашите талантливи актьори от Теат-
рална формация „Медека“ при НЧ
“Христо Ботев 1900“ - гр. Вършец за-
воюваха поредната си награда. Пър-
вото място за най - добра женска роля
в раздела за актьорско майсторство бе
присъдено на Даниела Лилова, за ро-
лята й на Анна в спектакъла „Анна Би-
жуто“ от Марк Камолети, с режисьор
Борислав Борисов.

Театралите получиха медальон - пла-
кет от 20-то юбилейно издание и удос-
товерение от организационния
комитет, за изключителен принос в
Международния фестивал на любител-
ските комедийни театри, пантомима и
сатира „Велко Кънев“ - Тополовград
2015 г.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТЕАТРАЛНА ФОРМАЦИЯ „МЕДЕКА” СПЕЧЕЛИ ПРЕСТИЖНА
НАГРАДА НА МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ В ТОПОЛОВГРАД
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Отново е месец май и отново поред-
ното ято полетя!

За абитуриентите от СОУ „Иван
Вазов”, Випуск 2015, последният учи-
лищен звънец удари на 14 май - денят,
в който всички ние – ръководство, учи-
тели, ученици изпратихме с тържество
дванадесетокласниците от родното
училище, денят, съпроводен от мно-
гобройни емоции, денят, в който
всички са приятели, всички се обичат и
милеят един за друг.

Празникът започна с много настрое-
ние. Поздравление към порасналите
момичета и момчета от двата дванад-
есети класа отправи Ани Ангелова –
директор на училището. Наградени
бяха всички, доказали през годините
знания и талант. Благодарности от
страна на гимназистите прозвучаха
към ръководството, учителите и персо-
нала на училището. Трогателно бе об-
ръщението към Вилия Крумова и към
мен – класните ръководители. През

сълзи и усмивки, абитуриентките Габ-
риела Николова и Деница Ганева от-
правиха пожелания към своите
съученици. Калоян Георгиев артис-
тично представи в рими всеки от пре-
подавателите. Непрестанното
безкрайно броене 1, 2, 3, 4...12 огласи
простора.

Тъгата дойде в момента, когато за-
глъхна и последното „Уаааааа”…, но

за кратко!
Цветни балони, пълни с надежди по-

летяха в небето!
Децата ни са моята и на всички ни

Вяра!
Благодаря на съдбата си, че съм учи-

тел!
Вижте ни на снимката, порадвайте се

с нас!
Оля ЯНИЧКОВА

ПОРЕДНИЯТ НЕВЕРОЯТЕН ВИПУСК…СИ ОТИВА

Ценен подарък получиха почитате-
лите на писменото слово в навечерието
на 24 май - представянето на най-новия
роман „Сбогом на илюзиите” на писа-
теля-земляк и почетен гражданин на
Вършец Никола Статков. Той е издаден
от издателство "Български писател" –
София и е роман за почти изгубената
вяра, че можем да сме щастливи, и че
справедливостта все пак има шансове
да победи. Дали не е илюзорна надеж-
дата, че нещата някога ще се оправят и
светът ще стане по-хубав и по-съвър-
шен, пита авторът и очаква отговор от
своите читатели.

Срещата с писателя се състоя на 19
май в Художествената галерия на Вър-
шец и на нея присъстваха кметът на об-
щината инж. Иван Лазаров, зам.-кметът
Петър Стефанов, секретарят на общи-
ната инж. Даниела Тодорова, председа-
телят на Общинския съвет инж.
Анатоли Димитров, председателят на
Постоянната комисия по образование и
култура в ОбС Оля Яничкова, общин-
ски съветници, общественици, литера-

тори, културни дейци, много почита-
тели, приятели, съученици и земляци на
писателя.

Творбата бе представена от Мартен
Калеев – писател-земляк, журналист, за-
служил гражданин на Вършец и голям
приятел на Никола Статков.

В експозето си Мартен Калеев из-
тъкна, че книгата е написана във време,
когато отчаянието твърде често ни по-
сещава и е твърде опасно да погледнеш
човека отвътре, от неговия Космос:

„…Писателят Никола Статков може да
бъде четен или препрочитан по много
начини. Но е възможно да бъде разби-
ран само по един единствен начин – в
общия контекст на основополагащите
понятия на естетическото: реалност, чо-
веколюбие, красота. Писателят описва,
без да тълкува, реалните емоции в жи-
вота. Тълкувателните изводи и реакции
ги оставя за читателя. Не за читателя из-
общо, а само за онзи, който наистина
може да разбере и съпреживее днеш-
ното ни сбъркано битие, в което еже-
дневното ни докосване до греха

постепенно ни обезличава – било от из-
тощаващата съпротива срещу него,
било като бавно предателство към себе
си, като се оставяме на пагубния му
прилив и на логическите обезверяване
и безчувствие.

Романът му „Сбогом на илюзиите” е
подчертано личен роман. В него ще усе-
тим зарисовки, типажи, сюжети, харак-
терни за нашия регион. Героите му
правят опити да се завръщат, бягайки от
собствения си живот, да се преродят
далеч по-смирени чрез разговорите,
споровете, препирните, зевзеклъците.

Романът „Сбогом на илюзиите“ може
би се базира на истински събития. Това
не е поредният роман за преход, нито е
екшън, не е и захаросана драма, нито е
комедия (макар на отделни места да се
прокрадва, да прозира комичното).

Той просто е роман за неизличи-
мия недъг на обществото ни, затъ-

нало в лакомия и което сякаш носи
и люлее гибелта на ръцете си.

Неговото достойнство е урокът по от-
стояване на човешкото в света на съб-
лазните. Урок, които тепърва ни
предстои да усвояваме – защо, в крайна
сметка, разпродаваме на безценица ико-
ните на душите си?

Ще се опитам да завърша своите раз-
мишления с една мисъл на човечището
Достоевски: „Човекът е тайна. Тя трябва
да бъде разгадана, и ако се взираш в нея
през целия си живот, то не казвай, че си
загубил времето си. Аз се занимавам с
тази тайна, тъй като искам да бъда
човек...

А вие?“ – завърши при представянето
на романа писателят Мартен Калеев.

Доброто винаги побеждава злото,

което е… непобедимо

С този словесен каламбур започна
диалога си с читателите Никола Стат-
ков. Все тъжни работи, все грозни ра-
боти ни показват сутрин по
телевизията, няма нищо весело. В ро-
мана ми всъщност няма нищо ново –
всичко вече се знае, вече е видяно.

„…Най-голямата страст в света, това
е властта. Перефразирайки Чехов, ще
кажа: „Човек – това звучи подозри-
телно!“ Съветът ми е никога да не при-
емате хората като добри и честни
априори, а винаги да ги чакате да ви до-
кажат какви са, да ви докажат, че са
добри. Това, което аз смятам, че ми при-
надлежи като откритие в спора кой е
най-старият занаят на света е, че веч-
ният занаят на човечеството е убий-
ството. Измислят се оръжия - отначало
примитивни, после все по-съвършени,
откриват се училища за това, как се
убива, има цели академии, и милиарди,
и милиарди се харчат за военни цели. За
мое най-дълбоко съжаление, нещата не
се оправят никак. Навсякъде по света
сега „ври и кипи”.

Защо е така?
Махатма Ганди казваше, че земята

може да задоволи всички нужди на чо-
вечеството, освен неговата алчност.
Обаче, от друга страна, желанието на
човек да има, го кара да създава, да
върви напред. Този въпрос също съм го
разгледал в романа, защото ако няма
хора, които мислят, които създават, си-
вата маса ще умре от глад. И ще нас-
тъпи около нас сивота.

Злото е у човека, както кръвта е в
жилите му - изцедиш ли го, човекът

умира.

Доброто винаги побеждава злото,
което е… непобедимо. Знам, че звучи
тъжно, но е факт. Много горчивина има
в романа ми. Много ми се иска да вяр-
вам, че по някакъв невероятен начин, и
аз не зная по какъв, ние ще успеем да
запазим нашето райско кътче България.
Това е неземна красота. Обиколил съм
целия свят, по-красиво нещо от Бълга-
рия не съм видял. Ако успеем да я запа-
зим за внуците и правнуците ни - да й
се радват, ще бъде добре. Но, аз само ще
кажа: дано, дано…

Ако напиша нов роман и имам сили за
това, той ще се казва „Живей и помни,
че си смъртен”. Най-голямата проста-
щина е, ако някой се мисли за „голяма
работа” и ако така, на сериозно се
взима. Вече нямам самомнение за себе
си. Каквото съм могъл, съм направил.
Вие ще кажете добро ли е или лошо.
Литературната нива е безкрайна – вземи
ралото и ори, сей, пък каквото се по-
лучи. Вие ще кажете дали се е полу-
чило. Дано да се получава…“

Никола Статков получи цветя, поздра-
вителни адреси и подаръци от кмета на
община Вършец инж. Иван Лазаров и
от председателя на Общинския съвет
инж. Анатоли Димитров. И много
топли, човешки, добри думи от почита-
телите си, с пожелание да продължава
да търси и разкрива тайните на човеш-
ката душа и битие в следващите свои
творби.

А ние, въпреки песимистичната нотка
на романа „Сбогом на илюзиите”, все
пак вярваме, че доброто съществува, и
колкото то да е „крехко като черешово
клонче и плахо като пламък на свещ”,
както сам казва Никола Статков, то ни
дава вяра, оптимизъм и увереност в ус-
пеха на утрешния ден.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОПАСНОСТТА ДА ВИДИШ ЧОВЕКА ОТВЪТРЕ
Премиера на новия роман на писателя - земляк Никола Статков

Паметна среща под надслов „Писате-
лят остана в своя град”, посветена на пи-
сателя, редактора, белетриста, издателя
Емил Коралов (1906 г. – 1986 г.) - син на
учителите-антифашисти от Вършец
Донка и Дончо Станчеви, организира в
навечерието на 24 май – празника на
писменото слово, духовността и култу-
рата, Община Вършец.

Срещата, която е част от Културния ка-
лендар на общината, се проведе на 21
май 2015 г. в Художествената галерия на
град Вършец и в нея взеха участие
синът, дъщерята и внукът на писателя –
Любомир Коралов, Емилия Коралова-
Стоева и Георги Стоев.

На срещата-разговор присъстваха инж.
Иван Лазаров – кмет на община Вършец,
Петър Стефанов – зам.-кмет, инж. Да-
ниела Тодорова – секретар на общината,
Оля Яничкова – председател на Коми-
сията по образование и култура в Об-
щински съвет Вършец, общественици,
литератори, краеведи, директори на
учебни заведения, учители, читалищни
и културни дейци, музейни работници и
граждани, дошли да си спомнят за писа-
теля, да почетат неговата памет, и да раз-
кажат онова, което си спомнят от
родители, дядо и баба, за семейството на
двамата учители от Вършец.

Във Вършец е преминало цялото
детство и юношество на Емил Коралов,
роден по стечение на обстоятелствата в
близкото село Славотин, където родите-
лите му по това време са учителствали.
Вършец е мястото, където Емил Стан-
чев, с писателски псевдоним Коралов, е
видял героите си за най-важния за него
роман за възрастни „Чинарите зашу-
мяха“, спечелил му огромна читателска
любов, безброй читателски писма и
срещи. Във всички следващи свои книги
писателят разказва най-много за Вър-
шец. Навсякъде сред страниците на
„Двубоят“, „Спътници“, „Септем-
врийци“, „Тези, които обичаме“, „Градът
на светло“ се провижда Вършец с голе-
мите си чинари по пътя на старата алея и
с възрожденските си дворове, в които
Емил Коралов беше запомнил гласа и
нравствените повели на вършечките жи-
тели. „Вършец остана за баща ни центъ-
рът на Вселената. До последните си
часове той не забрави Вършец и него-
вите обитатели. Говореше ни постоянно

за тях до смъртта си”, споделиха синът и
дъщерята на Коралов.

Емилия Коралова и Любомир Коралов
прочетоха извадки от българската лите-
ратурна критика за Емил Коралов преди
и след Втората световна война, подгот-
вена от Националния литературен музей,
и представиха пред местната обществе-
ност документалната фотоизложба
„Емил Коралов, неконформистът” с
автор Румяна Пашалийска и художник
Ивелина Велинова, подготвена от На-
ционалната библиотека „Св. Св. Кирил
и Методий” и Националния литературен
музей в София.

Уредникът на местния общински музей
Благовест Драгиев запозна присъства-
щите с живота и творчеството на писа-
теля, а служителите от Туристическия
информационен център Даниела Лилова
и Георги Николов представиха откъс от
най-нашумелия роман на Емил Коралов
– „Чинарите зашумяха”.

Наследниците на Емил Коралов са сред
първите, които се отзоваха на призива на
общината за набиране на финансови
средства за възстановяване на парка във
Вършец и дариха пари за възстановяване
на щетите от бедственото положение.
„За нас този дарителски акт има емоцио-
нална и сантиментална стойност, защото
сме свързани с Вършец чрез паметта за
Емил Коралов. Вършец е градът на
нашия баща и на нашия чичо, големия
поет и преводач Лъчезар Станчев, на
тяхното детство и юношество. Щаст-
ливи сме, че жителите на Вършец позна-
ват творчеството на баща ни и пазят
спомена за него и неговите родители,
разбрахме, че писателят действително
остана в своя град”, казаха Емилия и
Любомир Коралови на финала на сре-
щата.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПИСАТЕЛЯТ ОСТАНА В СВОЯ ГРАД

На 21 май в НУ,,Васил Левски,
кв.Изток, гр.Вършец, по случай при-
ключване на учебната година на децата
от предучилищните групи в детската
градина и първи клас, се проведе тър-
жество, на което присъстваха много
гости – кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров, известният писател-зем-
ляк Никола Статков и съпругата му,
представители на общинската адми-
нистрация, учители, общественици и
родители на децата.

Директорът на училището Светла
Вангелова приветства всички с „Добре
дошли!” и предложи на гостите да ги
разходи из всяко кътче на училището и
детската градина към него. От всичко,
което видяха и чуха, те останаха възхи-
тени, а писателят Статков на висок глас
сподели, че за първи път попада на та-
кова прекрасно съчетание на красота,
ум, инициатива и дарба на ръководител
в лицето на директорката, под чието ръ-
ководство се обучават 160 ученици и
100 деца в детската градина. Последва
богата литературно-музикална про-
грама, представена от децата, която
предизвика бурни аплодисменти и при-
повдигнато настроение у присъства-
щите, особено с танците „Детска
планета”, „Кан-кан” и „Индийски
ритми”, подготвени от детските учи-
телки Нина Василева, Радка Евгениева,
Снежана Димитрова и Андрияна Апос-

толова.
Тържеството приключи с връчване на

подаръци и грамоти за най-добрите уче-
ници.

Напускайки този оазис, гостите бяха
заредени с богати впечатления и емо-
ции, пожелаха здраве и светлина в ду-
шите на малките деца. А на директора и
учителския екип - сили и дух, да про-
дължат да работят със същия ентусиа-
зъм в подготовката и възпитанието на
подрастващото поколение.

Райна СИМОВА

НЕЗАБРАВИМ МАЙСКИ ДЕН, НАСИТЕН
С ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ЕМОЦИИ
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