
В Е С Т Н И К Ъ Т Н А О Б Щ И Н А

ÂÚÐØÅÂÚÐØÅ ÖÖ
юни 2015 г. брой 6, година LXXXVwww.varshets.bg

На 27 юни 2015 г. в Художествената
галерия на гр. Вършец се проведе кръгла
маса на тема: „Ползите от доброволния
труд за общността”. Събитието бе в рам-
ките на проект „Младежка инициатива
за доброволно движение в град Вър-
шец”, който се изпълнява от Сдружение
с общественополезна дейност „Футбо-
лен клуб Вършец 2012”. Проектът се
осъществява с финансовата подкрепа на
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛА-
ДЕЖТА (2011 – 2015), Подпрограма 3:
Младежко доброволчество и участие в
доброволчески инициативи по Договор
№ 25-00-30/17.12.2014 г.

Общата стойност на проекта за безвъз-
мездна финансова помощ е 8 955 лева, а
срокът за изпълнение - 6 месеца.

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

рията на община Вършец в добровол-
чески дейности и популяризиране на
ценностите на доброволчеството.

Конкретни цели:
• Насърчаване на активното участие на

младите хора от община Вършец в жи-
вота на общността, чрез методите на не-
формалното образование за придобиване
знания, умения и опит в сферата на доб-
роволчеството;

• Насърчаване на доброволчеството
чрез ефективни и ефикасни кампании и
инициативи за неговото популяризиране;

• Активизиране на организации,
местна власт и общност за работа с доб-
роволци.

По време на кръглата маса бе обоб-
щено изпълнението на конкретните дей-
ности по проекта. Местната общност,
както и представители на местната власт,
бяха запознати с извършените инициа-
тиви от младите доброволци, постигна-
тите резултати и бъдещите намерения за

все по сериозно развитие на младежкото
и гражданското доброволчество на тери-
торията на град Вършец.

Дейност 1 – Публично представяне
на проекта.

На 10.02. 2015 г. в град Вършец беше
представен проект „Младежка инициа-
тива за доброволно движение в град
Вършец”, който се изпълнява от Сдру-
жение с общественополезна дейност
„Футболен клуб Вършец 2012”.

Дейност 2. Провеждане на обучения.
В гр. Благоевград от 19-21 февруари

2015 г. беше проведено изнесено обуче-
ние за 30 участници от основната целева
група, в три модула, по следните теми:

1. «Не на пасивността».
Целта на обучението беше повишаване

активността на младите хора и тяхната
готовност да извършват доброволен
труд.

2. «Не на вандализма».
Целта на обучението е осмисляне на

въздействието, цената и правните по-
следствия от проявите на вандализъм,
превенция на вандализма.

3. «Не на езика на омразата и агре-
сията».

Целта на обучението е разбиране на
човешките права и възпитание в дух на
толерантност и преодоляване на езика на
омразата.

Дейност 3. Провеждане на информа-
ционни срещи и инициативи.

В рамките на дейността бяха реализи-
рани 5 информационни срещи с ученици
от СОУ “Иван Вазов” – гр. Вършец. Тези
срещи се проведоха в неформална об-
становка. Целта на срещите беше пови-
шаване нивото на информираност сред
младежите, тяхната готовност по отно-
шение включване в доброволчески ини-
циативи, и увеличаване на младежите,
склонни да дарят своя труд в полза на об-
ществото.

Дейност 4. Дейности за информация
и публичност.

Изработени информационни мате-
риали (дипляни, рекламни тениски),
публикувани прес съобщения за прове-
дените събития и инициативи в рамките
на проекта.

Георги НИКОЛОВ

Успешно реализиран проект за
доброволчество в град Вършец

С концерт и театрална постановка,
на 4 юни във Вършец бе отбелязана
115-та годишнина от създаването на
Народно читалище „Христо Ботев
1900”.

Секретарят на читалището Румен
Александров разказа неговата исто-
рия. То е основано на 4 юни през да-
лечната 1900 г., като за председател е
избран тогавашният учител, а по-
късно известен писател и антифашист
Дончо Станчев.

Новообразуваното читалище се нас-
танява в една от стаите на местното
училище и веднага започва своята
културно-просветна дейност. Израбо-
тен е Устав, приет от Общото събра-
ние и утвърден през 1903 г. със
заповед на тогавашния министър на
народната просвета.

През годините, поради различни
причини, читалището се мести ня-
колко пъти. Първоначално заема една
стая в къщата на Тодор Минчев, но
тъй като се оказва, че е тясно, след
една година се премества в две стаи в
къщата на Марин Гърков. Приходите,
които получава читалището не били
достатъчни за покриване разходите по
наема, затова се решава да бъде пост-
роена дъсчена барака близо до мине-
ралната баня, в която да се настани
читалището и която да служи за чи-
талня на местните жители и на летов-
ниците в тогавашното село Вършец.

В периода 1906 г. – 1920 г. читали-
щето прекъсва своята дейност поради
започването на Балканската и Първата
световна война. По време на това пре-
късване бараката се закупува от един
родолюбив вършеченин, който прави
млекарница в нея. В единия ъгъл пос-
тавя маса, на която слага книги, доне-
сени от къщи и един-два
ежедневника. Всеки, който влезел да
пазарува, можел да прочете вестника

и да си вземе книга. Така той поддър-
жал духа на вършечени през военните
години. Най-интересното било, че на
бараката поставил табела, на която с
големи букви пишело: „Млекарница –
Читалище „Христо Ботев”.

На 26.12.1920 г. читалището възста-
новява своята просветителска и наро-
дополезна дейност. То се помещава в
различни частни къщи, а през 1934 г.
започва строежът на читалищна
сграда, която през 1937 г. е завършена
и официално открита, и в която чита-
лището се помещава и развива дей-
ността си и до днес.

Най-впечатляващото е, че сградата е
построена изцяло с доброволния труд
и дарения на местното население, в
нея не е вложена нито една стотинка
държавна пара.

Повече от век читалището във Вър-
шец е извор на непреходни традиции
и жажда за съхраняване на култур-
ните ценности, то поддържа огъня на
знанието, обогатява духовния и кул-
турен живот на града. През него са
преминали такива дългогодишни и
всеотдайни председатели и само-
дейци като Лили Пангарева, Георги
Симеонов, Ангел Еждерски, Елена

Горанова, Фанка Павлова и много,
много други.

В празничния концерт по повод 115-
та годишнина от основаването на НЧ
„Христо Ботев 1900”, на откритата
естрада пред читалището взеха учас-
тие тригласен женски хор за обрабо-
тен фолклор „Стефан Кънев” с
ръководител Елена Горанова и госту-
ващата танцова формация „Стрешер”
при НЧ „Просвета” – с. Горно Ози-
рово с хореограф Георги Митрофа-
нов.Кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров изпрати поздравителен
адрес и кошница с цветя по случай
празника, а председателят на читали-
щето инж. Алекси Алексов връчи по-
четни грамоти на дългогодишни и
изявени ръководители на състави и
самодейци, във връзка със 115-годиш-
нината на културната институция.

Актьорите от театрална формация
„Медека” към НЧ „Христо Ботев
1900” представиха в голямата зала на
читалището комедията „Анна Би-
жуто” от Марк Камолети, с която за-
воюваха редица престижни награди
на национални и международни теат-
рални фестивали през тази година.

Евелина ГЕОРГИЕВА

115 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА МЕСТНОТО
ЧИТАЛИЩЕ ОТБЕЛЯЗАХА ВЪВ ВЪРШЕЦ

За седма поредна година Сдружение
„Граждани за европейско развитие на
България” награди учениците от І до VІІ
клас от община Вършец, постигнали от-
лични резултати в учебния процес.

Празникът се състоя на 15.06.2015 г.
пред НЧ “Христо Ботев-1900“ - гр. Вър-
шец. Наградени бяха 145 деца от общи-
ната.

Наградите, осигурени от Сдружението
бяха почетна грамота и тениска, а от об-
щинското ръководство - шоколад.

Г-жа Адрияна Николова - общински
съветник от ГЕРБ - Вършец, Председа-
тел на „Жени ГЕРБ” и член на общин-
ското ръководство на партията, връчи

наградите на заслужилите ученици през
учебната 2014/2015 г.

Бъдещият първокласник Иво Цветели-
нов рецитира стихотворението „Аз съм
българче“.

Галя ГЕОРГИЕВА

СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО
РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ” ВРЪЧИ НАГРАДИ НА
ОТЛИЧНИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

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

В ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

За трета поредна година Община
Вършец и Туристически информацио-
нен център - Вършец, с любезното съ-
действие на Български арт и
фолклорен център “Нестия”- гр. София
организираха Международен фолкло-
рен фестивал „Пъстра огърлица” - Вър-
шец 2015 г., който се проведе от 19 до
21 юни 2015 г.

Събитието е част от културния ка-
лендар на Община Вършец и бе от-
крито от кмета на общината инж.Иван
Лазаров.

Целта на фестивала е популяризиране
на фолклорното богатство и култур-
ните традиции на България и страните
от Европейския регион, и затвържда-
ване на добрите отношения между об-

щините в областта на културата.
Общо над 500 участници от 20 фол-

клорни състава, танцови ансамбли и
индивидуални изпълнители от Маке-
дония (Клуб „Бисер” - Кичево) и раз-
лични краища на България дефилираха
по главната улица на Вършец в атрак-
тивно шествие, и показаха на откри-
тата сцена пред НЧ „Хр. Ботев 1900”
красотата, богатството и уникалността
на фолклора.

По централния булевард на града и
пред читалище „Хр. Ботев 1900” се из-
виха кръшни български хора, съби-
райки заедно танцьори и публика в
една пъстра фолклорна огърлица.

Специално участие в дните на фести-
вала взе народният певец Венцислав

Пенев – солист на оркестъра за на-
родна музика към БНР и участник в ня-
колко издания на Международния
фестивал „Пирин Фолк”.

Истинско удоволствие бе да се на-
блюдава богатството и колоритността
на носиите, музиката, движенията, зву-
ците на различните държави и фол-
клорни области на България. Бурни
овации предизвикаха изпълненията на
Танцова школа „Терпсихора” – гр. Дуп-
ница с атрактивните руски танци
„Московская кадриль” и „Смуглянка”.

Всички участници в Международния
фолклорен фестивал «Пъстра огър-
лица» получиха статуетки и грамоти за
участие.

Евелина ГЕОРГИЕВА

МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
„ПЪСТРА ОГЪРЛИЦА“ - ВЪРШЕЦ 2015
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На 4 и 5 юни 2015 г. в гр. Монтана се
състоя заключителна двудневна регио-
нална среща по проект “Насърчаване на
детското участие чрез издигане ролята на
ученическите съвети на училищно, об-
щинско, областно и национално ниво”.
На събитието присъстваха представители
на Фондация “Партньори България”,
УНИЦЕФ, Областна администрация –
Монтана, нашите координатори г-жа
Мария Шуманска и г-н Антон Тошев и
менторът на УСД към СОУ “Иван Вазов”
– гр. Вършец г-жа Албена Цветкова. С
тяхната подкрепа, ние, децата от Вършец
и нашите приятели от Общински съвет
на децата – Монтана, успяхме да се ут-
върдим като едни от водещите детски съ-
вети в страната – получихме възможност
да изявим творческия си потенциал, да
дадем своето мнение по важни за нас въ-
проси и то да бъде чуто, да повярваме в
собствените си сили.

В периода април-юни 2015 г. Училищ-
ният съвет на децата към СОУ “Иван
Вазов” насочи своето внимание към дей-
ности в две приоритетни направления:
работа с родители и работа с деца от уяз-
вими групи - със специални образова-
телни потребности и от ромски произход.
В училището беше проведен Ден на отво-

рените врати и постигнати споразумения
с г-жа Ани Ангелова, директор. Част от
отправените от нас и нашите родители
предложения, ще бъдат включени в Пра-
вилника за вътрешния ред на училището.
За учениците със специални образова-
телни потребности бяха организирани
конкурс-изложба “Светът през моите
очи” и тържествен концерт. Под ръко-
водството на Катрин Георгиева от 10 б
клас се проведе и анкетно проучване на
мнението на децата от квартал “Изток”
по различни въпроси, свързани с образ-

ованието.
Нашия труд беше оценен от ръководи-

телите на проекта и награден със серти-
фикат за сътрудничество, издаден от
Държавна агенция за закрила на детето,
УНИЦЕФ и Фондация “Партньори Бъл-
гария”. Искаме да благодарим на ръко-
водството на община Вършец, на
ръководството на нашето училище, на
координаторите и всички възрастни,
които ни подкрепяха, за да повярваме, че
можем и че бъдещето е в наши ръце!

Ива СТЕФАНОВА

Гласът на децата
РЕГИОНАЛНА СРЕЩА НА ДЕТСКИТЕ СЪВЕТИ

ПОД НАДСЛОВ “НИЕ СМЕ БЪДЕЩЕТО”

Община Вършец подкрепи за пети път
Националната кампания „Да изчистим
България заедно”, организирана от bTV
Media Group. Досега акцията се провеж-
даше под мотото „Да изчистим България
за един ден”.

Петото издание стартира на 10 май и
включва пет еднодневни акции в най-за-
мърсените зони.

Община Вършец се включи в акцията на
31 май, която стартира в 9.00 часа в не-
делния ден. В нея взеха участие 300 чо-

века – служители от Общинска адми-
нистрация, членове на Пенсионерските
клубове и доброволци от всички населени
места в общината.

Бяха почистени 12 детски площадки и
прилежащите към тях обекти и площи в
град Вършец, и всички населени места от
общината.

Събраните по време на акцията отпа-
дъци са извозени в Регионалното депо за
ТБО – гр. Монтана.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО

Община Вършец, в качеството си на
партньор по проект „ Нови възможности
за грижа“ стартира процедура за втори
прием на документи за кандидат-асис-
тенти от 22.06.2015 г. до 10.07.2015 г.
/включително/.

Пълния пакет от документи за канди-
датстване може да получите в сградата
на сектор "Чистота" (бившето БКС), с
адрес: гр. Вършец, ул. "Хр. Ботев" № 44,
от 8.30 ч. до 17.00 ч., всеки работен ден.

Приемът на документи се извършва в
същата сграда, от 8.30 ч. до 17.00 ч.,
всеки работен ден, в посочения срок.

Към заявлението по образец и задъл-
жителното приложение към него, потре-
бителят на услугата прилага следните
документи:

• документ за самоличност (за
справка); за дете - удостоверение за раж-
дане (копие);

• документ за самоличност на законния
представител – родител, настойник, по-
печител (за справка);

• експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК
(копие); протокол на ЛКК, актуална
епикриза, етапна епикриза или друг ме-
дицински документ, доказващ, че кан-
дидатът е с ограничения или в
невъзможност за самообслужване
(копие);

• удостоверение за настойничество/по-
печителство (копие);

• заповед/съдебно решение за настаня-
ване на дете в семейство на близки или

роднини или приемно семейство по чл.
26 от Закона за закрила на детето
(копие).

В рамките на проекта ще се извърши
оценка на потребностите на подалите
заявления лица с увреждания, въз ос-
нова на която ще се формира индиви-
дуален бюджет за ползване на услугата
и ще се извърши подбор на най–нуж-
даещите се потребители. Индивидуал-
ните оценки на потребностите на
кандидат-потребителите на услугата
„Личен асистент” ще се извършват в
дома им от служители на дирекция „Со-
циално подпомагане”, обслужваща те-
риторията на съответната община.
Кандидатите вписват в заявлението и
предпочитанията си за работа с конкре-
тен потребител или потребители.

Към заявлението си кандидат-асистен-
тът прилага следните документи:

• документ за самоличност (за
справка);

• автобиография;
• документи за придобитата образова-

телна степен и съотносима за длъж-
ността „личен асистент” квалификация;

• служебна бележка от месторабота
(ако кандидатът работи);

• служебна бележка от учебно заведе-
ние (ако кандидатът учи);

• пенсионно разпореждане (само за
кандидат, който е придобил право на
професионална пенсия за ранно пенсио-
ниране и е в трудоспособна възраст);

• копие от удостоверение за преминато
обучение по операция „Алтернативи” по
Оперативната програма «Развитие на
човешките ресурси 2007 – 2013 г.»

За лични асистенти по проекта могат
да кандидатстват лица в трудоспособна
възраст или лица, които не са придобили
право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за
социално осигуряване, и са:

• безработни лица;
• трудово заети лица: наети или само-

наети, които могат да извършват допъл-
нителен почасов труд;

• неактивни лица (студенти или придо-
били право на професионална пенсия за
ранно пенсиониране - в трудоспособна
възраст), които могат да извършват до-
пълнителен почасов труд.

Основна цел на проекта е превенция
на зависимостта от институционален
тип грижи, подобряване качеството на
живот на деца и възрастни хора с ув-
реждания и тежко болни лица с ограни-
чения или в невъзможност за
самообслужване и създаване на възмож-
ности за социално включване.

Целеви групи са:
• хора с увреждания с ограничения или

невъзможност за самообслужване;
• хора над 65 г. с ограничения или в не-

възможност за самообслужване;
• семейства на деца с увреждания;
• самотно живеещи и тежко болни

лица.

ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ПО ПРОЕКТ
„НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“

За пореден път Дочо Иванов и неговото
семейство събраха цялото село в салона на
местното читалище на курбан, който съв-
падна с най-българския празник 24 май –
Деня на славянската писменост и българ-
ската просвета и култура.

Гости на празника ни бяха кметът на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров, зам.-
кметът на общината Петър Стефанов,

секретарят на община Вършец инж. Да-
ниела Тодорова, кметът на с. Спанчевци
Емил Димитров и кметският наместник на
с. Черкаски Валери Трендафилов.

Искрено Благодарим на Дочо Иванов за
неговото себераздаване, за това, че почита
традициите и организира такива хубави
общоселски тържества за здраве и берекет.

Миланка ХРИСТОВА

КУРБАН В СЕЛО ЧЕРКАСКИ

Боровата гора е едно от емблематичните
места във Вършец. Всеки, който е посетил
курорта, е преминал по алеите и пътеките
на боровия парк, за да подиша чист въздух,
да се порадва на прохладата, тишината и
спокойствието сред боровете, да послуша
песента на птиците и ромона на близкия
поток. През 2013 г. тук бе построен летен
амфитеатър, в който сред прохладата на
гората да се изнасят концерти, да се про-
жектират филми, да се провеждат някой от
мероприятията през време на Празника на
курорта, минералната вода и Балкана.

Тази година общинското ръководство
гласува доверие на нас, пенсионерите от
клуб „Козница” да почистим и подготвим

за новия курортен сезон района на боро-
вия парк, главно около амфитеатъра, пе-
шеходните алеи до Иванчова поляна и
римските стълби. На 31 май в инициати-
вата „Да изчистим България заедно” се
включихме около 60 членове на клуба.
Трудихме се усърдно и свършихме добре
работата си. Събрахме не само всички бок-
луци, но и изсъхналите клони, изкоре-
нихме къпини и трънаци, подрязахме
дърветата, оформихме храстите. Прека-
рахме един прекрасен ден сред природата,
обагрена с много зеленина, цветя и обляна
в слънце. Откъснахме се от ежедневните
си грижи и тревоги.

Василка ДАМЯНОВА

ПЕНСИОНЕРИ СЕ ВКЛЮЧИХА
В ПОЧИСТВАНЕТО НА ГРАДА

На 1 юни, на новопостроената детска
площадка в с. Черкаски бе празнично от-
белязан Деня на детето.

Инициативата е на ръководството на НЧ
„Просвета – 1931” и се проведе със съдей-
ствието на кметския наместник на селото
Валери Трендафилов.

На този ден слънцето грееше с най-яр-
ката си светлина, птиците пееха най-хуба-

вите си песни, а гълъбчето – то кацна на
детската пързалка, сякаш за да поздрави
малчуганите, които са лицето на нашето
село, и нашето бъдеще.

Председателката на читалището Нуне
Морисовна и кметският наместник Ва-
лери Трендафилов раздадоха на децата ла-
комства и балони.

Миланка ХРИСТОВА

В С. ЧЕРСКАСКИ ОТБЕЛЯЗАХА
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО

На 1 юни, по случай Международния
ден на детето, на откритата естрада пред
НЧ „Христо Ботев - 1900”, Община Вър-
шец организира забавно детско шоу
"Песни, танци и игри с приятели добри”.

За забавленията на децата и на всички,
които все още пазят детското в сърцето си,
се погрижиха актьорите-самодейци Гео-
рги Николов, Даниела Лилова и Венис-
лава Замфирова от Театрална формация
„Медека” към НЧ „Христо Ботев – 1900”,
в ролите на забавните клоуни и водещи
Барокококо, Пук и Куп. Децата от ОДЗ
„Слънце” бяха подготвили програма с
песни, танци и стихотворения.

Участници и зрители се потопиха в игри
и приключения, в радостна глъч и забав-
ления. Много песни, танци, гатанки, ско-
ропоговорки и различни състезания
подгряваха емоциите на празника.

Община Вършец бе осигурила подаръци
и играчки, балони и много изненади.

Участниците в детското шоу получиха

талони за безплатно парче торта от слад-
карница „Шугър” с управител Ася Стан-
чева, лакомства и награди, осигурени от
г-жа Нели Найденова от „Денонощен ма-

газин за кафе и шоколадови изделия”, г-
жа Диана Вернезова от ЕТ ”Диана – 97” и
от ресторант „Галата” – гр. Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

С ПЕСНИ, ТАНЦИ И ИГРИ ОТПРАЗНУВАХА
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО ВЪВ ВЪРШЕЦ
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 65
Днес, 30.06.2015 г. (вторник) 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 – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с Об-
щинската администрация, за мандата 2011-2015 г. се
проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в за-
седателната зала на Общинска администрация Вър-
шец.

Заседанието започва с 12 положили клетва общин-
ски съветници. Отсъства Олга Яничкова.

Председателят на Общински съвет Вършец - инж.
Анатоли Димитров, на основание чл.57, ал.1 и ал.2, т.2
от Правилника за организация и дейността на Об-
щински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимо-
действието му с Общинската администрация, за
мандата 2011-2015 г. предложи включване на две до-
пълнителни докладни записки в дневния ред и се гла-
суваха следните решения.

1. Вземане на Решение за включване в дневния ред
на две допълнителни докладни записки - докладна за-
писка с Вх.№239/29.06.2015 г. и докладна записка с
Вх.№241/29.06.2015 г. от инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец.

2. Дневният ред става от 15 точки
Гласували: “за” – 12–“против” – няма;“въздър-

жали се” – няма.

1. Вземане на Решение за промяна в реда на дневния
ред като т.10 от дневния ред - докладна записка с
Вх.№230/24.06.2015 г. от инж. А. Димитров – предсе-
дател на Общински съвет –Вършец става т.1, допъл-
нителна докладна записка с Вх.№239/29.06.2015 г.
става т.5 и допълнителна докладна записка с
Вх.№241/29.06.2015 г. става т.14.

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

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

На заседанието присъстваха още: инж. И. Лазаров
- кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова-сек-
ретар на община Вършец, А.Тошев-Директор дирек-
ция „СА“, К. Тачева-Директор дирекция „ОА“, Е.
Георгиева-гл. експерт „Информационно обслужване“
и граждани.

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

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

писка №230/24.06.2015 г. за приемане на Годишен фи-
нансов отчет за 2014 г. на „Медицински
център-Вършец“ ЕООД.

Докладва: инж. Анатоли Димитров - председател
Общински съвет - Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №227/22.06.2015 г. за имотите с НТП пасище,
мера и ливади, които се определят за индивидуално и
общо ползване за предоставяне под наем, по реда на
чл. 37и, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на
ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.14/20.02.2015г./, за новата стопан-
ска година, на животновъди, на собственици или пол-
зватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегри-
раната информационна система на БАБХ, съобразно
броя и вида на регистрираните животни.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

3.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №221/19.06.2015 г. за изработване на частично
изменение на Подробния устройствен план на гр. Вър-
шец, отнасящо се за обособяване на самостоятелен
урегулирана поземлен имот, като прилежащ урегули-
ран поземлен имот към сграда с идентификатор
12961.423.133.6 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №223/19.06.2015 г. за актуализиране на „Го-
дишната 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 за-
писка №239/29.06.2015 г. за допълнение към Докладна
записка №223/19.06.2015 г. за актуализиране на „Го-
дишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2015 г.”

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №224/19.062015 г. за провеждане на публичен
търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и
НУРПТК на община Вършец за отдаване под наем на
част от недвижим имот публична общинска собстве-
ност, представляващ 1 бр. стая от сградата на
Кметство в с. Горно Озирово, община Вършец за офис
на фирма „Алпико Агро ГО“ ЕООД.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

7.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №219/19.06.2015 г. за провеждане на публичен
търг с явнно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и
НУРПТК на община Вършец за отдаване под наем на
части от недвижими имоти публична и частна общин-
ска, собственост на община Вършец, за поставяне на
преместваеми обекти.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

8.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №222/19.06 2015 г. за отдаване под наем на по-
мещение на ПП „Български демократичен център“ за
осъществяване на политическа дейност на терито-
рията на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

9.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №220/19.06.2015 г. за провеждане на публичен
търг с явно наддаване за продажба на 5 бр. недвижими
имоти, собственост на община Вършец в изпълнение
на „Годишната програма за управление и разпореж-
дане с имоти – общинска собственост за 2015 г.“ на об-
щина Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №182/11.05.2015 г. за предоставяне на имоти
по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с &
27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.Докладва: инж. Иван
Лазаров - кмет на община Вършец

11.Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №139/31.03.2015 г. за приемане на отчет на
бюджета за 2014 г. на Община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

12.Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №217/16.06.2015 г. за включване като член в
Постоянната комисия по бюджет, финанси и стопан-
ска политика Петър Пенчев - общински съветник.

Докладва: инж. Анатоли Димитров - председател
Общински съвет - Вършец

13.Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх.№228/24.06.2015 г. за награждаване на
деца с изявени дарби.

Докладва: Адрияна Николова - Председател на
ПК по АОНУОРСГПБК

14. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №241/29.06.2015 г. за финансово подпомагане
на шест деца от гр. Вършец, кв. Изток, пострадали при
инцидент, в следствие на който са причинени изгаря-
ния по лицата и телата им.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

15. Изказвания, питания, становища и предложения
на гражданите.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организа-
цията и дейността на Общински съвет – Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация за мандата 2011 – 2015 г., дневния ред
бе приет единодушно:

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

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ № 653
Общински съвет – Вършец на основание чл.6 ал.1 т.

23 от Правилника за организация и дейността на Об-
щински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимо-
действието му с Общинската администрация за
мандата 2011-2015 г. и чл.17, т.11 от Наредбата за уп-
ражняване правата върху общинската част от капитала
на търговските дружества с общинско участие, за
участието на общината в гражданските дружества и в
сдружения с нестопанска цел приема годишен финан-
сов отчет за 2014 година на «Медицински център –
Вършец» ЕООД.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
А. Николова, д-р Р. Дамянова, 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 № 654
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 37и, ал. 3 от Закона за измене-
ние и допълнение на ЗСПЗЗ /обн. ДВ
бр.14/20.02.2015г./, определя пасищата и мерите, опи-
сани в приложение № 1 към настоящото решение, и
ливадите, описани в приложение № 2 към настоящото
решение от Общинския поземлен фонд на община
Вършец, които ще се отдават под наем за индивиду-
ално и общо ползване по реда на чл. 24а, ал. 2, във
връзка с чл. 37и, ал. 1 от ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ
бр.14/20.02.2015г./, за новата стопанска година на
собственици или ползватели на животновъдни обекти
с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ, съ-
образно броя и вида на регистрираните животни.

Възлага на кмета на община Вършец в срок до
01.07.2015 г. списъците с имотите за индивидуално
ползване с категории и средни годишни рентни пла-
щания за землищата на територията на общината да
се обявят на информационните табла пред сградите на
Кметствата на територията на общината, както и да се
публикуват на интернет страницата на общината.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
А. Николова, д-р Р. Дамянова, 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;

Промяна в кворума влиза О. Яничкова. Общо
тринадесет общински съветници.

РЕШЕНИЕ № 655
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т.11 от ЗМСМА дава съгласие да изработването на
частично изменение на подробния устройствен план
за регулация и застрояване на гр. Вършец, отнасящ се
за обособяване на самостоятелен урегулиран позем-
лен имот, като прилежащ терен към сграда с иденти-
фикатор 12961.423.133.6 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г., в качеството му на собственик по смисъла на
чл. 134, ал. 2 т. 6 от Закона за устройство на терито-
рията.

Задължава Кмета на община Вършец да извърши
всички правни и фактически действия по реда по За-
кона за устройство на територията за изпълнение на
настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров,
А. Николова, 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 № 656
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

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

1. Актуализира „Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2015 г.”, в раздел III. „Описание на недвижимите имо-
тите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем и за продажба през 2015 г.“,
точка 1 „Описание на имотите, които общината има
намерение да предложи за предоставяне под наем“,
като в тази точка се включва следната част от недви-
жим имот публична общинска собственост:

1.1 Част от недвижим имот публична общинска
собственост, представляващ 1 бр. стая с РЗП 17
кв.м., разположена до стаята използване за Поща,
от сграда с идентификатор 501.162.1 по кадаст-
ралния план на с. Горно Озирово, използвана за
кметство в с. Горно Озирово, община Вършец
/Акт за публична общинска собственост №
25/10.02.1998 г./.

2. Актуализира „Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2015 г.”, в раздел III. „Описание на недвижимите имо-
тите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем и за продажба през 2015 г.“,
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 пуб-
личен 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:

2.1 Урегулиран поземлен имот VI, кв.46 по ре-
гулационния план на с. Долна Бела Речка, об-
щина Вършец с площ 882 кв.м.

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

2.2 Поземлен имот с идентификатор
12961.40.176 по КК и КР на гр. Вършец с площ
5036.53 кв.м., с НТП ливада.

2.3 Поземлен имот с идентификатор
12961.43.64 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г.,

с площ 827 кв.м., с НТП ливада.
2.4 Поземлен имот с идентификатор

12961.426.37 по КК и КР на гр. Вършец, с площ
1346.22 кв.м., НТП зеленчукова градина.

3. Промяната на „Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2015 г.” влиза в сила от датата на приемане на реше-
нието.

4. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната в „Го-
дишната 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 публикуваната в сайта на
община Вършец „Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2015 г.”.

Гласували поименно: “за” – 8– инж. А. Димитров,
А. Николова, д-р Р. Дамянова, Б. Христов, д-р Б. Бонев,
И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров “против” –
3- С. Сълков , Т. Кънчев и С. Симеонов; “въздържали
се” – 2- О. Яничкова и П. Пенчев

РЕШЕНИЕ № 657
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 об-
щинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2015г.”, в раздел III. Описание на недвижимите имо-
тите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем и за продажба през 2015 г.,
точка 2.5. Продажба на имоти общинска собственост
през 2015 г., подточка 2.5.2 Имоти за продажба по реда
на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 37 от НРПУ-
РОС на община Вършец /поземлени имоти върху,
които е учредено право на строеж суперфиция по реда
на ЗОС/, като се включва следния недвижим имот:

1.1 Поземлен имот №073297, находящ се в
местността „Лаго“ в землището на с.Горно Ози-
рово, община Вършец с площ от 1500 кв.м.,
начин на трайно ползване – друга селскостопан-
ска територия, категория на земята при непо-
ливни условия – четвърта, върху, които чрез
учредено право на строеж и е изградена сграда
„Скотовъден дом“ собственост на Димитър Пет-
ров Велин и Илия Петров Петров с адрес с.Горно
Озирово, община Вършец, ул.“Младост“ № 5.

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

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 адми-
нистрация – Вършец и да се отрази в публикуваната
в сайта на община Вършец „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2015г.”.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров,
А. Николова, д-р Р. Дамянова, Б. Христов, д-р Б. Бонев,
П. Пенчев, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров,
С. Сълков и С. Симеонов “против” – 1- Т. Кънчев;
“въздържали се” – 1- О. Яничкова;

РЕШЕНИЕ № 658
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 14,

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 про-
веждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община
Вършец“, взема решение за провеждане на публичен
търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от
недвижим имот публична общинска собственост за
офис, представяващ 1 бр. стая с РЗП 17 кв.м., /в съ-
седсво със стаята, използвана за Поща/ от сграда с
идентификатор 501.162.1 по кадастралния план на с.
Горно Озирово – сградата на Кметството в с. Горно
Озирово, община Вършец /Акт за публична общинска
собственост № 25/10.02.1998 г./.

2. Срок за отдаване под наем на частта от недвижи-
мия имот – 3 /три/ календарни години.

3. Начална месечна наемна цена – 20 лв., без ДДС.
4. Депозит за участие в търга - 500 лв.
5. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната

месечна наемна цена.
6. Цена на тръжната документация 100 лв. /сто лева/.
7. Задължава Кмета на община Вършец да органи-

зира и проведе публичен търг по реда на Глава втора
“Търгове” от „Наредбата за условията и реда за про-
веждане на търгове и конкурси на община Вършец“ и
да сключи договор/и за отдаване под наем със спече-
лилите търга участници.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров,
А. Николова, 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;

продължава на 4 стр. >>>
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РЕШЕНИЕ № 659

Общински съвет – Вършец 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 конкурси /НУРПТК/ на об-
щина Вършец“, взема решение за провеждане на пуб-
личен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
части от сгради публична и частна общинска собстве-
ност за поставяне на кафе-апарати, както и на части от
терени публична общинска собственост за поставяне
на обекти по чл. 56 от ЗУТ описани, както следва:

1. Терени за поставяне на обекти по чл. 56 от ЗУТ:
1.1 Част от поземлен имот с идентификатор

12961.420.7 и по КК и КР на гр. Вършец от 2008
г., с площ от 12 кв.м., върху който е разположен
преместваем обект – метален павилион /на входа
на балнеоложкия парк до гъбките за продажба на
билети/.

Начална месечна наемна цена – 18 лв., без ДДС.
1.2 Част от поземлени имоти с идентификатори

12961.422.604 и 129861.422.603 по КК и КР на гр.
Вършец от 2008 г., с площ от 22 кв. м., върху
който е разположен преместваем обект – метален
павилион /между сградата на „Пощенска стан-
ция“ гр. Вършец и сградата на общинския музей/.

Първоначален месечен наем 33 лв. без ДДС.
2. Части от сгради публична и частна общинска

собственост за поставяне на кафе-апарати:
2.1 Част от фоайето на първия етаж от сграда с

идентификатор 12961.423.156.3 по КК и КР на гр.
Вършец от 2008 г. с административен адрес гр.
Вършец, ул. “Република“ № 57 /Сграда на сектор
„Чистота“ при Об.А. – Вършец/ с площ 1 кв.м.

Първоначална месечна наемна цена – 50 лв., без
ДДС.

2.2 Част от коридора на първия етаж в сградата
с идентификатор 12961.423.490.3 по КК и КР на
гр. Вършец от 2008 г., с адрес гр. Вършец, ул.
“Васил Левски“ № 44. /Професионална гимназия
по икономика и туризъм гр. Вършец/, с площ от 1
кв. м.

Първоначална месечна наемна цена – 50 лв., без
ДДС.

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

4. Всеки участник в търга може да участва за наема-
нето на един, няколко или на всички части от недви-
жими имоти, предмет на търга.

5. Депозит за участие в търга - 500 лв., за терените за
поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за
всеки от тях по-отделно и 200 лв. за частите от недви-
жимите имоти за поставяне на кафе апарати, за всеки
от тях по-отделно.

6. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната ме-
сечна наемна цена на съответния терен/част от сграда.

7. Цена на тръжната документация 100 лв. /сто лева/.
8. Задължава кмета на община Вършец да органи-

зира и проведе публичен търг по реда на Глава втора
“Търгове” от „Наредбата за условията и реда за про-
веждане на търгове и конкурси на община Вършец“ и
да сключи договор/и за отдаване под наем със спече-
лилите търга участници.

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

РЕШЕНИЕ № 660
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 14,

ал. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка
с чл. 18, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от „Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец“, взема решение за от-
даване под наем на недвижим имот частна общинска
собственост, представляващ “Метален павилион”, на-
ходящ се на ул. ”Република” № 55 в гр. Вършец /Акт
за частна общинска собственост № 69/28.04.2000 г./,
на Политическа партия „Български демократичен цен-
тър“, рег. по ф.д № 10918/2007 г. на Софийски градски
съд, със седалище и адрес гр. София 1303, ПК 17 и
адрес за кореспонденция гр. Монтана, ул.“Хан Аспа-
рух“ № 34.

2. Срок за отдаване под наем 3 г. /три/ календарни го-
дини.

3. Месечна наемна цена 80 лв., без ДДС.
4. Задължава Кмета на община Вършец да сключи

договор за наем с ПП “„Български демократичен цен-
тър“ за отдаване под наем на помещението, подробно
описано в настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров,
А. Николова, 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 № 661
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за об-
щинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл. 36, ал. 1
и ал. 2 от „Наредбата за реда на придобиване, управ-
ление и разпореждане с общинска собственост
/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 провеждане на публичен търг с явно
наддаване за продажба на следните недвижими имоти
частна общинска собственост на община Вършец опи-
сани, както следва:

1.1 Поземлен имот № 073292 (нула, седем, три,
две, девет, две) по картата на възстановената
собственост на землището на с. Горно Озирово,
община Вършец, област Монтана, с ЕКАТТЕ
16866, площ – 4 724 кв.м., /четири хиляди седем-
стотин двадесет и четири кв.м./, вид собственост
– стопанисвано от общината, начин на трайно
ползване - друга селскостопанска територия, ка-
тегория на земята при неполивни условия - чет-
върта. Местност „Лаго“. Имотът е образуван от
поземлен имот № 073285. В имота има 1 сграда –
краварник с площ 53 кв.м., /петдесет и три кв.м./.
Акт за частна общинска собственост №
568/15.05.2015 г.

Първоначална тръжна продажна цена 1984 лв.
(хиляда деветстотин осемдесет и четири) съг-
ласно пазарната оценка на имота.

1.2. Поземлен имот с идентификатор
12961.422.715 (дванадесет хиляди деветстотин
шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и
две точка седемстотин и петнадесет) по кадаст-
ралната карта и кадастралните регистри на гр.
Вършец, одобрени със Заповед РД-18-
74/24.06.2008 г. на Изпълнителния Директор на
АГКК; последно изменение със заповед: 18-1522-
21.02.2014 г. на Началник на СГКК – Монтата;
адрес на поземления имот: гр. Вършец, община
Вършец, област Монтана; площ: 1 300 кв.м. /хи-
ляда и триста кв.м./; трайно предназначение на
територията: урбанизирана; начин на трайно пол-
зване: за стопански двор; номер по предходен
план: квартал: 2, парцел: част от УПИ IX. Акт за
частна общинска собственост № 584/15.06.2015
г. Първоначална тръжна продажна цена 10 000 лв.
,без ДДС (десет хиляди без ДДС) съгласно па-
зарната оценка на имота.

1.3. Поземлен имот с идентификатор
12961.426.37 (дванадесет хиляди деветстотин
шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и
шест точка тридесет и седем) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Вършец,
одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на
Изпълнителния Директор на АГКК, последно из-
менение със заповед КД-14-12-334 от 07.12.2011
г. на Началник на СГКК – Монтана, адрес на по-
земления имот: гр. Вършец, местност „Милкина
ливада“, площ - 1 346 кв.м. /хиляда триста чети-
ридесет и шест кв.м./; трайно предназначение на
територията – земеделска, начин на трайно пол-
зване - зеленчукова градина, номер по предходен
план - 12961.420.37, категория на земята - седма.
Акт за частна общинска собственост №
588/15.06.2015 г. Първоначална тръжна продажна
цена 3900 лв (три хиляди и деветстотин) съгласно
пазарната оценка на имота.

1.4. Поземлен имот с идентификатор
12961.426.18 (дванадесет хиляди деветстотин
шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и
шест точка осемнадесет) по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Вършец, одоб-
рени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Из-
пълнителния Директор на АГКК, последно
изменение със заповед: КД-14-12-334/07.12.2011
г. на Началник на СГКК – Монтана, адрес на по-
земления имот: гр. Вършец, местност „Милкина
ливада“, площ - 474 кв.м. /четиристотин седем-
десет и четири кв.м./, трайно предназначение на
територията – земеделска, начин на трайно пол-
зване - зеленчукова градина, номер по предходен
план - 12961.420.18, категория на земята - седма.
Акт за частна общинска собственост №
589/15.06.2015 г. Първоначална тръжна продажна
цена 3100 лв. (три хиляди и сто) съгласно пазар-
ната оценка на имота.

1.5. Поземлен имот с идентификатор
12961.426.10 (дванадесет хиляди деветстотин
шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и
шест точка десет) по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на гр. Вършец, одобрени
със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълни-
телния Директор на АГКК, последно изменение
със заповед: КД-14-12-334/07.12.2011 г. на На-
чалник на СГКК – Монтана, адрес на поземления
имот: гр. Вършец, местност „Милкина ливада“,
площ – 1 162 кв.м. /хиляда сто шестдесет и два
кв.м./, трайно предназначение на територията –
земеделска, начин на трайно ползване – ливада,
номер по предходен план - 12961.420.10, катего-
рия на земята - седма. Акт за частна общинска
собственост № 591/15.06.2015 г. Първоначална
тръжна продажна цена 7200 лв. (седем хиляди и
двеста) съгласно пазарната оценка на имота.

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

3. Цена на тръжната документация 150 лв.,
4. Депозит за участие в търга 30 % от първоначал-

ната 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 органи-

зира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове”
от „Наредбата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси на община Вършец“ и да сключи
договор за продажба на недвижимите имоти, след за-
плащане на сумата за закупуване от спечелилия/спе-
челилите търга участник/участници.

Гласували поименно: “за” – 7– инж. А. Димитров,
А. Николова, д-р Р. Дамянова, д-р Б. Бонев, И. Андров,
А. Станчева, д-р Ц. Велизаров “против” – 3- Т. Кън-
чев, С. Сълков и С. Симеонов ; “въздържали се” – 3-
О. Яничкова, Б. Христов и П. Пенчев

РЕШЕНИЕ № 662
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на на-
следниците на Анастас Йорданов Нисторов, следния
имот:

1.1 Имот № 081056 с НТП нива, с площ 5.000
дка в местността „Бързевица“ – земи от Общин-
ския поземлен фонд, землище Долно Озирово,
съгласно скица – проект № Ф00901/31.03.2015 г.;

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, реше-
нието може да се обжалва пред Районния съд - гр. Бер-
ковица по реда на Административно процесуалния
кодекс /АПК/.

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

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров,
А. Николова, 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 № 663
Общински съвет Вършец на основание чл. 52 ал. 1 и

чл. 21, ал. 1, т. 6 , във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 140, ал.5 от Закона за публичните фи-
нанси

Р Е Ш И :
1. Приема уточнен годишен план на бюджета за 2014

година по приходната и разходната част, по функции и
дейности, както следва:

І. ПО ПРИХОДА 5 909 339 лв.
В т.ч.

Приходи с държавен характер 3 048 136 лв.
Приходи с общински характер 2 861 203 лв.

ІІ. ПО РАЗХОДА 5 909 339 лв.
В т.ч.:

Държавни дейности - 3 048 136 лв.
Общински дейности - 2 861 203 лв.

2. Одобрява окончателен поименен списък за капи-
талови разходи за 2014 год., в размер на 981 080 лв.,
по обекти и източници на финансиране, съгласно При-
ложение № 6.

Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2014
год., в размер на 5 371 486 лв., разпределени както
следва:

І. Приходи с държавен характер – 2 950 474 лв.
ІІ. Приходи с общински характер - 2 421 012 лв.

Приема отчета на поименния списък за капиталови
разходи за 2014 година на стойност 797 380 лв. по
обекти и източници на финансиране, съгласно Прило-
жение № 6.

Приема отчета за състоянието на общинския дълг за
2014 година в размер на 0 лв., съгласно Приложение
№ 7

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров,
А. Николова, 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 № 664
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1

т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация взема решение за:

1. Променя числеността на Комисията по бюджет,
финанси и стопанска политика от 5 на 6 члена

2. Избира за шести член Петър Илиев Пенчев-об-
щински съветник.

Гласували: “за” – 13–“против” – няма;“въздър-
жали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 665
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.6

и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет-
2015 г. параграф 10-98 сумата от 100 (сто) лева на
Мария Ивова Митрова

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров,
А. Николова, 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 №666
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.6

и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет-
2015 г. параграф 10-98 сумата от 100 (сто) лева на Рени
Бориславова Петрова

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров,
А. Николова, 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 №667
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.6

и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет-
2015 г. параграф 10-98 сумата от 100 (сто) лева на Ма-
рина Лъчезарова Горанова

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров,
А. Николова, 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 №668
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.6

и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет-
2015 г. параграф 10-98 сумата от 100 (сто) лева на
Елица Христова Горанова

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров,
А. Николова, 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 №669
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.6

и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет-
2015 г. параграф 10-98 сумата от 100 (сто) лева на Люд-
мила Лъчезарова Горанова.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров,
А. Николова, 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 № 670
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от бю-
джета на Общинска администрация – Вършец, дей-
ност 122, параграф 4214 „Помощи и обезщетения по
решение на Об.С“ общата сума от 450.00 лв., по 150.00
лв., /сто и петдесет лева/ еднократна финансова помощ
на следните деца:

1. Бисер Василев Добринов;
2. Васил Василев Добринов;
3. Рикардо Василев Добринов;

Сумите да бъдат изплатени на единия от двамата ро-
дители на цитираните в настоящото решение деца.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров,
А. Николова, 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 №671
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от бю-
джета на Общинска администрация – Вършец, дей-
ност 122, параграф 4214 „Помощи и обезщетения по
решение на Об.С“ общата сума от 300.00 лв., по 150.00
лв., /сто и петдесет лева/ еднократна финансова помощ
на следните деца:

1. Исус Петров Каменов;
2. Димитър Петров Каменов;

Сумите да бъдат изплатени на единия от двамата ро-
дители на цитираните в настоящото решение деца.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров,
А. Николова, 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;

ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ №672
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, отпуска от бю-
джета на Общинска администрация – Вършец, дей-
ност 122, параграф 4214 „Помощи и обезщетения по
решение на Об.С“ общата сума от 150.00 лв., по 150.00
лв., /сто и петдесет лева/ еднократна финансова помощ
на:

1. Исус Бисеров Добрилов.
Сумата да бъде изплатена на единия от двамата ро-

дители на цитираното в настоящото решение дете.
Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров,

А. Николова, 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;

Поради изчерпване на дневния ред, Председате-
лят на Общински съвет – Вършец закри заседа-
нието в 16:05 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец
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Екологична и красива ограда, сътво-
рена по почина „Направи си сам” от тру-
долюбивите ръце на 79-годишния
Симеон Спасов, когото всички в града
познават като бай Симо, привлича пог-
леда на минувачите в двора на ул.
„Банкя” № 15 във Вършец.

Симеон Спасов споделя, че не е вло-
жил нито стотинка в начинанието –
единствено труд, фантазия и усет към
красивото. Оградата е от „жив плет”,
върху който са плъзнали алени тренда-
фили, които му придават оригинален из-
глед.

„Това е един пример как съгражданите
ни могат без много средства, сами да

облагородят дворните си пространства,
да стане градът ни по-красив и уютен.
Живият зелен плет не е от специален
сорт, дори не знам как се казва расте-
нието, сам съм си го завъждал, то дава
издънки и се сгъстява. Отскоро „пуснах”
като кант върху зелената ограда и ярко-
червен трендафил, още е малък, но очак-
вам след известно време да покрие
цялата ограда”, разказва Симеон Спасов.

Грижата за поддръжката на живия плет
е лесна и не изисква влагането на допъл-
нителни средства след засаждането. Ос-
тава удоволствието от постигнатата
хармония с природата.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Интересно
ОТ НИЩО - НЕЩО

На 13.06.2015 г. фолклорна група
„Китка” при НЧ „Просвета 1935” –
с. Спанчевци с ръководител Антоа-
нета Петкова, взе участие във фол-
клорното предаване „От българско,
по-българско” по ТВ „Скат”, с во-
деща Галя Асенова.

Групата се представи с няколко
песни, предимно от фолклора на
нашия край. Разказахме накратко ис-
торията на селото ни, показахме чрез
снимки по-важните забележител-
ности на Спанчевци и как виждаме

неговото развитие в бъдеще като ту-
ристическа дестинация. Показахме и
някои традиционни за селото ни
ястия, като качамак със сирене, ба-
ница със сирене от печени кори,
питка и др.

С групата беше и кметът на Спан-
чевци Емил Димитров, който от те-
левизионния екран поздрави всички
жители на селото ни, както и нашата
група, като ни пожела да продължим
да изучаваме и съхраняваме тради-
циите на местния фолклор, чрез пес-

ните, танците, обредите и ритуалите.
Заедно с нашата група, в предава-

нето взе участие и група от Балчик,
така че можахме да съпоставим фол-
клора на Североизтока с фолклора на
Северозапада – два противоположни
полюса.

Завършихме с едно общо Дико-
Илиево хоро на двете групи. Прека-
рахме много весело този
забележителен за нас ден, като си
обещахме и други такива срещи.

Каменка ЙОРДАНОВА

НА ГОСТИ НА ПРЕДАВАНЕТО
„ОТ БЪЛГАРСКО, ПО-БЪЛГАРСКО”

6:00 ч. – 08:00 ч. - Сутрешна гимнас-
тика и спортни игри (волейбол, баскет-
бол, федербал) в местността “Иванчова
поляна”.

Сборен пункт – моста при банята;

16:30 ч. – 18:30 ч. – Разходки и спор-
тни игри:

- по теренните пътеки в парка;
- до местността „Иванчова поляна“;

- до местността „Водопада“;
- до кв. Заножене.

Мероприятията се осъществяват под
ръководството на дипломиран рехаби-
литатор.

Програмата е безплатна за жителите и
гостите на курорта и се финансира от
Община Вършец.

Телефон за връзка: 0886684268.

ПРОГРАМА ЗА ФИЗИОПРОФИЛАКТИКА
НА ТУРИСТИТЕ В КУРОРТА ВЪРШЕЦ

(от 25.05.2015 г. до 31.08.2015 г.)

Библиотеката при НЧ "Хр.Ботев 1900"
- гр.Вършец, ученици и учители от
СОУ"Иван Вазов" се включиха на
06.06.2015 г. в инициативата на прези-
дента на Република България "Чети с
мен". Всички разгледаха книжното бо-
гатство на Библиотеката, запознаха се с

реда и условията за заемане на книги.
А след това излязохме на пейките пред

сградата на читалището и всеки прочете
откъс от любимо произведение.

Йорданка МИТЕВА
Библиотекар при

НЧ „Хр. Ботев 1900”

ЧЕТИ С МЕН!

Заедно с много други състави, на-
шата група при НЧ „Просвета –
1931” – с. Черкаски взе участие в
Националния фолклорен събор
„Де е българското” в с. Очин дол.

Преди много години Вазовият
герой Дядо Йоцо питаше „Де е
българското?”, седнал на сянка под
високите церове, замислен, с пог-
лед, мечтателно впит в простран-
ството, вслушвайки се в глухия
шум на Искъра. Днес неговият па-
метник величествено се издига на
скалата, надвиснала над дълбоката
клисура, която ехтеше от звучните
български песни. Публиката беше

омагьосана от богатството на бъл-
гарския фолклор, музиката и коло-
ритността на носиите.

Читалищното настоятелство беше
включило всички свои членове и
след представянето на певческата
група посетихме манастира „Се-
демте престола”, и се насладихме
на красотата на искърското де-
филе. И всичко това, благодарение
на кмета на община Вършец г-н
Иван Лазаров и ръководството на
нашето читалище!

Миланка ХРИСТОВА
Секретар на

НЧ „Просвета – 1931” с. Черкаски

НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР
„ДЕ Е БЪЛГАРСКОТО“

Благодарение на очите си, ние виж-
даме и оценяваме света около нас, и
при нужда търсим помощ от знае-
щата, внимателна и усмихната д-р
Ваня Манкова – завеждащ очното от-
деление в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”
– гр. Монтана, родена в гр. Вършец –
един от тачените доктори на града.

Често пъти при рутинен преглед за

изписване на очила, тя открива сери-
озни заболявания на очите и неза-
бавно насочва пациента за
допълнително изследване и адекватно
лечение.

Д-р Манкова, приемете сърдечна
благодарност от всички, на които сте
помогнала и продължавате да пома-
гате при нужда. Поднасяме Ви огро-

мен букет от пожелания за здраве и
професионални успехи в тази ху-
манна професия – офталмологията.
Благодарност и на прекрасно подгот-
вения екип, с който работите.

Бъдете все така съпричастна и все-
отдайна към проблемите на своите
пациенти!

Райна СИМОВА

Б Л А Г ОД А Р Н О С Т

Днес, 26.06.2015 г., (петък) от 14:00
часа, 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 ад-
министрация за мандата 2011-2015 г. се
проведе заседание на Общински съвет
- Вършец, в заседателната зала на Об-
щинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 9 положили
клетва общински съветници. Отсъстват
Б. Христов. П. Пенчев, д-р Р. Дамянова
и И. Андров.

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 и Е. Георгиева-гл. експерт
„Информационно обслужване“.

Заседанието беше открито и ръково-
дено от инж. Анатоли Димитров –
председател на Общински съвет -Вър-
шец.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Разглеждане и вземане на реше-

ние по Докладна записка
№233/24.06.2015 г. за представител-
ство в Общото събрание на дружество
с общинско участие „Булинвест“ООД
с ЕИК 111543144 и постъпила покана
за свикване на извънредно Общо съб-
рание на дружество с Общинско учас-
тие „Булинвест“ ООД с ЕИК 111543144
за 29 юни 2015 г. от 10 ч. в гр. София
1618, бул. “Цар Борис III“ №168, Биз-
нес Център „Андромеда“, партер П4.

Докладва: инж. Анатоли Димитров
- председател Общински съвет - Вър-
шец

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правил-

ника за организацията и дейността на
Общински съвет – Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с Об-
щинската администрация за мандата
2011 – 2015 г., дневният ред бе приет
единодушно: 9 гласа “за”,“против” –
няма; “въздържали се”

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и взе-
мане на решение по Докладна записка
№233/24.06.2015 г. за представител-
ство в Общото събрание на дружество
с общинско участие „Булинвест“ООД
с ЕИК 111543144 и постъпила покана
за свикване на извънредно Общо съб-
рание на дружество с общинско учас-
тие „Булинвест“ООД с ЕИК
111543144, за 29 юни 2015 г., от 10 ч. в
гр. София 1618, бул. “Цар Борис III“
№168, Бизнес Център „Андромеда“ -
партер П4.

Докладва: инж. Анатоли Димит-
ров - председател Общински съвет -
Вършец

Изказаха се:инж. А. Димитров и Т.
Кънчев

Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ №652

Общински съвет Вършец, на основа-
ние с чл.21, ал.1, т.6, чл.25, т.6 от
ЗМСМА, чл. 6, ал.1, т.9 от Правилника
за Организацията и дейността на Об-
щински съвет Вършец, неговите коми-
сии и взаимодействието му с общинска
администрация за мандата 2011-2015 г.,
и чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредба за уп-
ражняване правата върху общинската
част от капитала на търговските дру-
жества с общинско участие, за учас-
тието на Общината в граждански
дружества и в сдружения с нестопан-
ска цел, взема следното решение:

Определя и упълномощава Благовест

Радославов Христов (председател на
Постоянна комисия по туризъм, иконо-
мика, устройство на територията и уп-
равление на общинска собственост), да
представлява Община Вършец в ка-
чеството на съдружник с 25% от капи-
тала на „БУЛИНВЕСТ“ ООД, ЕИК
111543144, на Общото събрание на
съдружниците на „БУЛИНВЕСТ“
ООД, което ще се проведе на
29.06.2015 г., от 10.00 ч,, съгласно по-
кана за свикване на извънредно общо
събрание на съдружниците на „Булин-
вест“ ООД, в гр. София 1618, бул. “Цар
Борис III“ №168, Бизнес Център „Ан-
дромеда“ - партер П4, включително от
името на Община Вършец да изразява
становища по свикването и провежда-
нето на Общото събрание, да гласува
„Против„от името на Община Вършец
с 25% от капитала на „БУЛИННВЕСТ“
ООД по въпросите, включени и обсъж-
дани в дневния ред, да връчва уведом-
ления на „БУЛИННВЕСТ“ ООД и на
другия съдружник „МИР-7“ ЕООД, и
да извършва всички необходими дей-
ствия, във връзка със защита правата на
Община Вършец като съдружник в
„БУЛИНВЕСТ“ ООД.

Гласували поименно: “за” – 9– инж.
А. Димитров, А. Николова, д-р Б.
Бонев, О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц.
Велизаров, А. Станчева, С. Сълков и С.
Симеонов “против” – няма;“въздър-
жали се”– 0-;

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на Общински съвет –
Вършец закри заседанието в 14:15 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец
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Наближава лятото - време за без-
грижни игри и забавления на деца и
ученици. От 8 юни отвори врати За-
бавно лятно училище "Дъга". Об-
щински детски комплекс- гр.
Вършец, с подкрепата на Община
Вършец, за втора поредна година ще
се погрижи за едно пълноценно и не-
забравимо лято на малките жители и
гости на града ни.

На официалното откриване на лят-
ното училище, директорката на ОДК
Цветелина Въглярска сподели, че
опитът от миналата година показва,
че си е струвал труда на всички учи-
тели-доброволци, за чиято всеот-
дайна дейност Забавно лятно
училище „Дъга” бе номинирано от
Фондация „Лале” и „НАРД” за "Доб-
роволческа инициатива 2014".

„Надявам се, че всеки от нас ще от-
несе скъп спомен и приятелство от
дните, прекарани заедно, и ще раз-
казва за емоциите и топлите чувства
до … следващото лято, когато ще се
срещнем отново, готови за нови при-

ключения и запознанства”, обърна се
в приветственото си слово към въз-
питаниците на училището г-жа Въг-
лярска.

Тази година Забавно лятно учи-
лище "Дъга" ще бъде организирано в
две възрастови групи - до 11- го-
дишна възраст, през месец юни и над
12- годишна възраст, през месец
юли. Занятията ще бъдат с продъл-

жителност 4 часа - от 9.00 ч. до 13.00
ч.

Предвижда се всеки един ден от
седмицата да има различни занима-
ния – арт работилници, театър, худо-
жествено слово, спорт, туризъм,
танци, музика, екология, балет,
срещи с известни земляци, конен
спорт и др.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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На 08.06.2015 г. в Руския културно-ин-
формационен център – гр. София се със-
тоя церемония по тържествено
награждаване на победителите от нацио-
налния етап на два международни учени-
чески конкурса – “Заедно в XXI век” и
“Зелена планета 2015”. Организаторите –
Фондация “Устойчиво развитие за Бълга-
рия” и Представителството на Россот-
рудничеството в Република България
събраха в залата ученици и преподава-
тели от цялата страна. В престижния кон-
курс “Зелена планета 2015” първо място
в раздел “Живот на горите и съдби на хо-
рата” зае Мария Митрова, ученичка от
СОУ “Иван Вазов”. Наградата беше връ-
чена от Сергей Смитюшенко - директор
на Руския културно-информационен цен-
тър. Мария продължава участие в меж-
дународния етап на конкурса със своето
стихотворение „Заклинание за обич”.

Албена ЦВЕТКОВА

ЗАКЛИНАНИЕ ЗА ОБИЧ

В зелената прегръдка на Балкана
родила съм се, расна и летя
и с шепи сбирам обич разпиляна,
за да я пръскам редом по света.

За хората от тая обич има,
за птиците, за пъстрите цветя,
за буките вековни посред зима,
за слънцето, огряващо дома.

Във дните си съм приказно момиче
с венец от билки, къпани в роса.
На горска фея с него аз приличам
пред ручея с най-бистрата вода.

Във сънищата – волна самодива –
безгрижна и магична, с бял воал.
Легенди и реалност в мен се сливат,
а любовта превръщам в ритуал.

И в приказното царство на гората
откривам сякаш нови светове
с богатства нови, с тайни на Земята,
грижливо пазени от векове.

Човеко, трябва да си отговорен
към малките и истински неща!
В природата вратите са отворени –
тя мъдрост и любов ни завеща.

За да запазим приказката моя,
за да я има и след нас дори
се иска смелост, грижа, обич, воля…
Заклевам те, Човеко, запомни!

Мария МИТРОВА

ПЪРВО МЯСТО ЗА МАРИЯ ОТ НАЦИО-
НАЛНИЯ ЕТАП НА МЕЖДУНАРОДНИЯ

КОНКУРС “ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА 2015”

Театрално студио "Малкият принц"
при Общински детски комплекс - гр.
Вършец взе участие в ХІХ-то изда-
ние на Национален ученически теат-
рален фестивал „Климент
Михайлов”, Русе 13 – 19 юни 2015 г.

Организатори на фестивала бяха
ДТ “Сава Огнянов”, Общински
детски център за култура и изкуство,
Общински младежки дом, ОП „Русе
Арт“ и Куклен театър Русе. На три
сцени едновременно, в две възрас-

тови групи, 24 състава с млади та-
ланти от цялата страна, показаха
своите дарби и артистични умения.

Спектаклите бяха оценявани от
жури с председателстващ Крум Гер-
гицов – драматург на Русенски дра-
матичен театър и бивш негов
директор, театрален и литературен
критик с многобройни публикации;
актрисите Мина Маринова от драма-
тичната трупа на театъра и Румяна
Джамбазова от Куклен театър Русе.

На сцената на ДТ “Сава Огнянов”
нашите млади актьори представиха
спектакъла "Бедният крал" по авто-
рска пиеса на Теодора Попова и след
достойната си актьорска игра бяха
отличени от журито с ПЪРВА НА-
ГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРА ТЕАТ-
РАЛНА ТРУПА, като им бе връчена
грамота, диплом и плакет.

Постановка и сценография – Цве-
телина Въглярска. Участваха: Си-
меон Симов в ролята на Краля,
Димитър Тошев – Принц Гил-
бърд/Гилиам – градинаря, Доброслав
Иванов – съветник на Краля, Жас-
мина Андреева – Принцеса Алексан-
дра, Айлин Ферад – Принцеса

Беатрис, Йоана Мазаджиева – При-
нцеса Валентина и Кристиана Янич-
кова – разказвач.

От сърце благодаря на всички деца
за всеотдайния им труд, на кмета на
Община Вършец инж. Иван Лазаров,
който повярва в талантливите ни
деца и осигури средства за транспорт
и хранене на състава. С уважение и
благодарност се обръщам и към ръ-
ководството на НЧ ”Христо Ботев -
1900”- гр. Вършец с председател
Алекси Алексов, за подкрепата и
възможността да репетираме и иг-
раем на тяхна сцена, както и да из-
ползваме множество декори.

Всички ние обединихме усилията и
възможностите си и успяхме. Вяр-
вам, че този успех ще бъде послед-
ван и от други участия в престижни
театрални фестивали.

Бъдете здрави, деца и всички Вие,
наши съмишленици, останете зави-
наги пленени от магията, наречена
ТЕАТЪР!

Цветелина ВЪГЛЯРСКА
Ръководител на

ТС ”Малкият принц”
Директор на ОДК - гр. Вършец

В ПЛЕН НА МАГИЯТА, НАРЕЧЕНА ТЕАТЪР
І-во място за Театрално студио "Малкият принц" при ОДК - Вършец

Авторът на „Северозападен ро-
мань” Стоян Николов-Торлака и из-
дателят на романа Николай
Фенерски се срещнаха с читатели и
представиха произведението в Биб-
лиотеката на НЧ „Хр. Ботев 1900” –
гр. Вършец.

Публичното представяне на излез-
лия наскоро роман бе организирано
от читалищната библиотека, като
част от честванията, посветени на
115-та годишнина от основаването
на читалището.

В „Северозападен романь" пипер-
ливият език на автора е част от все-
кидневието ни, а героите от книгата
невъзмутимо показват магията на
нашия северозападен регион, с която
всеки един от нас е израснал. Това е
четиво, богато поръсено с човечност
и нашенски диалект.

Романът е правдоподобен до болка,
разтърсващо искрен, без цензура. В
него авторът показва същността на
нашия край с извънредна естестве-
ност и непринуденост.

За другоселците, незапознати с
диалекта на Северозапада, на по-
следните страници има допълнение

- речник на някои от думите и израз-
ите, „преведени” на книжовен език.

Според Стоян Николов-Торлака,
целта му е да покаже, че хората от
Северозапада са силни и стой-
ностни, със здрави корени и вроден
инстинкт да оцеляват. Че не трябва
да се срамуваме от диалекта си, за-
щото той ни откроява сред другите

със своята идентичност и неповто-
рим колорит. И че ироничното „се-
верозападнал”, с което понякога
пренебрежително наричат нашия
край, всъщност може би трябва да
бъде заменено със „северозапазен”,
защото е съхранил дълбоко своята
самобитност.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА „СЕВЕРОЗАПАДЕН РОМАНЬ” ВЪВ ВЪРШЕЦ

ЗАБАВНО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ „ДЪГА” ОТНОВО ОТВОРИ ВРАТИ

Уважаеми жители на община Вършец,
Обръщаме се към Вас с молба за

съдействие в събирателската ни дейност
за обогатяване колекциите във фонда на
Националния музей на образованието.

Домовете на хората пазят вещи и
материали с ценна информация за
българското образование от различни
години /учебни пособия, униформи,
свидетелства, снимки, писма и др./, които
могат да бъдат предоставени на музейния
фонд.

Със съзнанието, че дарителството е
преди всичко акт на свободна воля и

избор, се надяваме да ни подкрепите в
това начинание.

С помощта на Вашия жест, нека заедно
съхраним паметта за просветното ни
минало и традиции.

Очакваме Ви с благодарност!

Адресът ни е:
Национален музей на образованието
ул. „Априловска“ 15
5300 Габрово

Тел. за връзка 066/800 440; 066/806 461
Е-mail: nmo@abv.bg

А П Е Л

ФК „Вършец 2012“ записа най-доб-
рото си класиране в третата година от
участието си в първенствата на „А“
ОФГ – Монтана. Момчетата постигнаха
17 победи, 1 равенство и 6 загуби, и с
актив от 54 точки заслужиха третото
място в крайното класиране.

Великолепно представяне направи
най-малкият ни отбор - набор 2006/2007
г. Още в дебютния си сезон на зеления
терен, те вкараха 34 гола, постигнаха 7
победи и 1 загуба, и завършиха на второ
място. Много малко не им достигна, за
да спечелят квота за Републиканското
първенство за тяхната възраст в гр.

Трявна.
Отлично класиране и за още една фор-

мация на ФК „Вършец 2012“ - на трето
място в тяхната възрастова група за-
върши отборът - набор 2000/2001 г.

Вършец за пореден път доказа, че е
„футболен град“. Усилията, които влагат
ръководството на отбора, в лицето на
Анатоли Димитров, Иван Лазаров, Ве-
нелин Стефанов и Христо Тачев, игра-
чите от мъжкия отбор, и страстта на
всичките около 40 деца от Детско-юно-
шеската школа на клуба заслужават ува-
жение и похвала. Дано и занапред
клубът продължи възходящото ниво на
представянето си, все повече деца да за-
обичат футбола и всички заедно да вър-
вим напред.

Георги НИКОЛОВ

ЗАВЪРШИ СЕЗОН 2014/2015 В „А“ ОФГ ЗА
ВСИЧКИ ФОРМАЦИИ НА ФК „ВЪРШЕЦ 2012“

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ
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