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На 5 и 6 юли 2014 г. за пореден
път сред китните дърветата в мест-
ността Зелени дел, НЧ „Пробуда
1934 Заножене” кв. Заножене, про-
веде IV фолклорен събор „Пей,тан-
цувай и на Зелени дел се любувай”.

Слънчевото и топло време поз-
воли „...приказката да продължи...”
. Приказката за родната земя, за
родния край. Приказката за Бал-

кана, събрал като в букет величие
и красота, история и
настояще.Приказката за гората,
приказката за Зелени дел - мест-
ността, разположена в живопис-
ния западен дял на Стара планина.
Над нея се намират възпетите в на-
родните песни отсечени скали - ле-
гендарните Тодорини кукли.
Именно тук за пореден път 820 са-

модейци от Северозапада показаха
красотата на българския фолклор,
разкриха неговото многообразие и
древна сила. С колоритните си и
автентични песни и танци те сът-
вориха един празник на българ-
ската младост, затвърдиха една
традиция и показаха богатството и
разнообразието на българския фол-
клор. Техните изпълнения напра-
виха празника тайнствен ,
магически , вълнуващ , български.

Читалищното настоятелство
казва своето огромно БЛАГОДАРЯ
на всички участници , които съхра-
няват, тачат и обичат българското,
защото бъдеще има само този,
който помни миналото си. А точно
то е истинско, защото това минало
има и красиви сбъднати мечти, и
погледи, вперени в следващите по-
коления.

Стефка ДРАГАНОВА
Секретар на НЧ”Пробуда 1934”

IV ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ПЕЙ, ТАНЦУВАЙ
И НА ЗЕЛЕНИ ДЕЛ СЕ ЛЮБУВАЙ”

В периода 25-27.06.2014 г. в Про-
фесионално-учебния център на
Областно управление „Пожарна
безопасност и защита на населе-
нието”– гр. Монтана, по предвари-
телно разработена програма се
проведе първоначално обучение на
доброволците от „Доброволно об-
щинско формирование” към Об-
щина Вършец.

В обучението взеха участие 9
доброволци-ентусиасти, които
след успешно положен тест полу-
чиха сертификати за проведено
първоначално обучение. Сертифи-
катите бяха връчени лично от ко-
мисар Венцислав Райков –
Началник на ОУ ПБЗН – Монтана.
Доброволното общинско формиро-
вание е регистрирано с номер М -

111-01-01 от 26.06.2013 г. и е с чис-
леност от 9 доброволци. Създадено
е на доброволен принцип, като в
него членуват 7 служители на ОбА
– Вършец, 1 от „Електростарт” АД
и 1 безработен. Всеки доброволец
е регистриран в регистъра на
Главна дирекция ПБЗН и има
личен персонален индетификацио-
нен номер.

Основната задача на формирова-
нието е да подпомага дейността на
служба „Пожарна безопасност и
защита на населението” при про-
веждане на неотложни аварийно-
възстановителни работи след
земетресение, и гасенето на горски
и полски пожари на територията на
община Вършец.

Георги АВРАМОВ

ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ДО-
БРОВОЛНОTO ОБЩИНСКО ФОРМИ-
РОВАНИЕ КЪМ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

На 27.06.2014 г. в община Вър-
шец беше проведена заключителна
кръгла маса по проект „Дъга на
надеждата”. На събитието при-
състваха Христина Баева и Румяна
Йотова – представители на Фонда-
ция „Партньори – България” и Да-
ниела Тодорова – секретар на
общината.

Ние, учениците от СОУ „Иван
Вазов” и ПГИТ, направихме обзор
на дейностите по проекта, анали-
зирахме своите постижения и труд-
ностите, с които сме се сблъскали
по време на изпълнението им. Дис-
кусията завърши с гласуване за
избор на най-харесвано меропри-
ятие по време на тримесечния ни
самостоятелен труд, който ни даде
чувство за увереност в собствените
сили и възможности на хора, го-
тови да се изправят пред предизви-

кателствата на новото време. Като
най-значим успех определихме
провеждането на ученическото са-
моуправление на училищно и об-
щинско ниво, което се превърна в
традиция за последните години.

Поздравления към участниците
отправиха и гостите на нашата
кръгла маса. Получихме пълна
подкрепа от страна на представи-
телите на Фондация „Партньори –
България” и пожелание от г-жа Да-
ниела Тодорова към всички деца –
да растем силни и самостоятелни
личности, умеещи да ценят мне-
нието на другия; да бъдем склонни
към съгласувано действие, толе-
рантно и партньорско поведение;
да разчитаме на своите знания и да
бъдем активни млади граждани на
XXI век сега.

Ива СТЕФАНОВА

СТЪПАЛА КЪМ ЦЕЛТА

За пореден път сме свидетели на
вандализма, безхаберието и безот-
говорното отношение към опазва-
нето на околната среда в нашия
град от страна на недобросъвестни
граждани.

В началото на месеца бяха пре-
кършени върховете на част от но-
возасадените чинари по пътя
между Вършец и квартал Зано-
жене.

Нашата съгражданка Норка Гео-
ргиева, жителка на кв. Заножене –
жена с активна гражданска пози-
ция, в знак на протест срещу ван-
далския акт постави върху всяка
счупена фиданка по едно бяло
цвете.

Докога едни ще засаждат, изграж-

дат, обновяват, а други с „лека
ръка” ще рушат? Докога с този ван-
дализъм? Нали всичко, което се
прави в този град, е за да стане той
по-красив, по-привлекателен за
гостите и туристите, по-добро
място за живот на местните жи-
тели?

Апелираме към добросъвестност
и по-отговорно отношение към
всичко, сътворено от благородните
човешки ръце, към опазване и съх-
раняване на природното богатство,
което имаме – то не е „ничие”, а
наше и на нашите деца, на всички
нас!

Общинска администрация
гр. Вършец

СТИГА ВАНДАЛИЗЪМ!

На Международния конкурс за
проекти „Уреди за кабинета по фи-
зика", проведен във Физическия

факултет на СУ „Св. Климент Ох-
ридски” и организиран от Съюза
на физиците в България, Грета

Красимирова от СОУ „Ив. Вазов”
Вършец спечели втора награда в
категория „Компютърни про-
грами” с разработката "Звук и
шум".

На ХVІ Национален конкурс
„Космосът – настояще и бъдеще на
човечеството, организиран от фон-
дация „Еврика”, младите физици
на Вършец завоюваха второ място
– диплом и предметна награда на
колектив в състав: Даяна Руменова,
Анета Лазарова и Теди Иванова от
СОУ „Иван Вазов“, гр. Вършец с
научен ръководител Радка Коста-
динова, за изработване на доку-
менталния филм „След 35 години
– въпроси и отговори“.

Предстои кандидатстване на уче-
ниците в конкурс по физика, орга-
низиран от Българската академия
на науките.

Евелина ГЕОРГИЕВА

УСПЕХИ ЗА МЛАДИТЕ
ФИЗИЦИ ОТ ВЪРШЕЦ



На 21 юни ние, членовете на гру-
пата за народни песни при НЧ „Про-
света 1931” – с. Черкаски посетихме
местността „Рупите”. Озовахме се на
едно закътано местенце в подно-
жието на Кожух планина. Мястото
беше неописуемо, далеч от шума и
суетата, затова и веднага усетихме
спокойствието му, сякаш тук времето
беше спряло.

Посетихме и гр. Мелник, който е
един изключителен архитектурен ре-

зерват, прочутия Роженски манастир
и накрая се разходихме в курорта
Сандански.

Изказваме огромната си благодар-
ност на ръководството на нашето чи-
талище, на г-н Цакански и г-н
Захариев за помощта, която ни ока-
заха, за да посетим този красив кът от
България.

Миланка ХРИСТОВА
Секретар на НЧ „Просвета 1931”

с. Черкаски
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Руската певица Марина Понама-
рьова – лауреат на редица пре-
стижни международни конкурси в
Талин, Пекин, „Романсиада без гра-
ници” Москва, солистка на ансамбъл
„Надежда” гр. Сочи и на вокално-
оперно студио в гр. Москва, изнесе
самостоятелен концерт в големия
салон на Народно читалище
“Христо Ботев 1900” - гр. Вършец.

Концертът бе организиран от Об-
щинското дружество на русофилите
във Вършец, със съдействието на
Национално движение “Русофили”
и Руския културно-информационен
център в София. Генерален спонсор
на концерта е Изпълнителният ди-
ректор на фирма „Електростарт” АД
инж. Анатоли Димитров. Офици-
ални гости на събитието бяха кметът
на община Вършец инж. Иван Лаза-
ров и областният координатор за об-
ласт Монтана на Движение
„Русофили” Йордан Върбанов.

Вършец бе една от поредните
спирки на певицата, пристигнала у
нас от столицата на Русия - Москва,
за да изнесе концерти в Разлог, Бан-
ско, Луковит, Гулянци, Кула, Бре-
гово, Радомир и Вършец.

Любовта към музиката и пеенето
определя смисъла на нейния живот,
независимо, че основна дейност на
певицата е преподавател в универ-
ситет – Марина Понамарьова е кан-
дидат на икономическите науки.

Пеенето й буквално омагьоса слу-
шателите, покори ги с искреността и
богатството на чувствата. Нейният
чист и дълбок глас очарова още в
първите мигове.

Репертоарът и жанровият диапазон
на певицата са в широки граници –
от класически и старинни романси,
песни за военните години, песни от
кинофилми и музикални спектакли,

до съвременни авторски песни.
Марина за трети път е в България.

Първият път през 2008 г. на Нацио-
налния събор “Приятелите на
Русия” край язовир “Копринка” – гр.
Казанлък се запознава с Бисер
Киров, заедно пеят български и
руски песни. Казва, че е посетила
много великолепни български гра-
дове, но Вършец е просто е изуми-
телен. Природата тук е уникална. А
паметникът на Владимир Висоцки в
Слънчевата градина на Вършец я
трогна до сълзи. Приятно е изненад-
ана, че в България, извън пределите
на Русия, е издигнат паметник в не-
гова чест, затова всички подарени на
концерта цветя постави пред него и
разбира се, се снима пред паметника
за спомен.

Понамарьова изрази огромната си
благодарност към общинското дру-
жество на русофилите във Вършец и
кмета на града Иван Лазаров за
предоставената възможност да из-
несе концерт на наша сцена.

На жители на Вършец дари своята
любов, своята молитва за добруване
и своите романси. Такова е и загла-
вието на последния й албум – „Моя
любовь. Моя молитва. Мой романс”.

Публиката в салона бе от различни
поколения, което още веднъж до-
каза, че любовта към руската песен е
жива.

Евелина ГЕОРГИЕВА

РУСКАТА ПЕВИЦА МАРИНА ПОНАМАРЬОВА
ПОКОРИ ВЪРШЕЧКАТА ПУБЛИКА

Колективът на Целодневна детска
градина "Звънче", кв.Заножене изказва
своята служебна и лична благодарност
на членовете на пенсионерския клуб и
читалище "Пробуда" – кв. Заножене,
които дариха собствени средства и за-

купиха за нуждите на детската градина
нова прахосмукачка.

От сърце им благодарим и им желаем
здраве и благоденствие!

Антоанета АЛЕКСИЕВА
Директор на ЦДГ „Звънче”

БЛАГОДАРНОСТ

"Този парк го направих без да ан-
гажирам с нито лев държавата.
Когато човек иска – намира пъ-
тища и средства. Ние лекарите
сме като артистите, колкото и да
си голям, умреш ли, нищо не остава.
И ако да не беше ми съзнанието за
това извършено полезно дело, жи-
вотът щеше да ми бъде безсмис-
лен."

Д-р Дамян Иванов

На 14-ти юли 2014 г. се навършиха
140 години от рождението на д-р
Дамян Иванов Ненов. Роден е в село
Балювица (Берковско), където по-
лучава основното си образование.
Прогимназия следва в Берковица, а
средното си образование завършва
с много добър успех в Първа со-
фийска мъжка гимназия.

Благодарение на баща си – Иван
Ненов и на по-големия си брат Ата-
нас, който се съгласява да подпо-
могне баща си в издръжката, се
сбъдва мечтата му да следва меди-
цина в чужбина. Заминава за Грац,
а втората година се премества във
Виена, където има възможността да
се срещне с бележити учени за вре-

мето си (Толд по анатомия и Лудвиг
по химия). Във Виена следва само 2
семестъра, след което се завръща
отново в Грац, където обстановката
е по-благоприятна за спокойно за-
нимание. След завръщането си в
България известно време е полкови
лекар във Видин, а по-късно през
1908 г. заема длъжностите секретар
на Върховния медицински съвет и
старши ординатор във вътрешно от-
деление на Александровска бол-
ница в София.

Интересът, който проявява към
балнеологията и предвид разклате-
ното му здраве от продължително
боледуване (сепсис) са фактори,
способстващи за бъдещото му тру-
доустрояване именно във Вършец.
През 1910 г. той е назначен за ди-
ректор-лекар на първата минерална
баня във Вършец, което го прави и
първи бански лекар в страната. Про-
явява изключителни умения и ини-
циативи за благоустрояването на
Вършец и издигането му от село в
известен курорт в страната. Под
негов личен контрол тук се създава
втория по големина парк в България
(след Борисовата градина в София),
както и изграждането на градината
около сградата на банята.

Като директор на банята той уп-
ражнява надзор върху курорта,
следи за построяването на всеки
хотел, насърчава хората в прояве-
ните от тях полезни инициативи,
полага големи грижи за лечението
на болните и проследява резулта-
тите от лечебното въздействие на
минералната вода. По време на Бал-
канската война (1912 г). постъпва
като санитарен капитан в главната
квартира на армията. След края на
войната отново заема длъжността
директор на банята във Вършец.
Включва се активно в акцията за

оздравяването на Вършец и окол-
ните села от върлуващата все още
холера. Издейства кредити за уни-
щожаването на повредените водо-
източници и за построяването на
нови, изолира болните и се грижи за
тяхното лечение. Успява да се
справи с холерата в твърде кратки
срокове.

През 1915 г. напуска длъжността
директор на баня Вършец, на която
си длъжност се завръща чак след
края на Първата световна война
през 1918 г. След като завършва
строителството на почивния дом
във Вършец, става негов управител
и същевременно главен лекар на
Чиновническото застрахователно
дружество.Усилията, които полага в
грижите си към децата, налагането
на санаториални режими по домо-
вете и изготвянето на програми,
свързани с балнеолечението и ме-
дицинското обслужване на курор-
тистите, му донася прозвището
Песталоци - по името на швейцар-
ския хуманист, педагог и филан-
троп.

Д-р Дамян Иванов умира на 15
юли 1959 г. в София и оставя името
си като един от създателите на ку-
рортното дело в страната, който
съзря, че България има пълния по-
тенциал да стане курортна държава.

Честването на дати, на които си
припомняме заслужилите личности,
не е просто акт, чрез който да се
сетим за определено име и за сътво-
реното от тях, а е момент, в който
трябва да си припомним, че заедно
с плодовете на техния труд са ни за-
вещани и отговорностите към тях.
Д-р Дамян Иванов е от тези лич-
ности, чиито „завещания” не само
предоставят безвъзвратно, но и на-
лагат отговорности към завещаното.

Благовест ДРАГИЕВ

140 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА Д-Р ДАМЯН
ИВАНОВ - ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ

За пореден път Целодневна детска
градина "Звънче" в кв.Заножене на
гр.Вършец отвори врати да посрещне
родители и гости. Поводът, както
всяка година, беше радостен и малко
тъжен - изпращането на децата от
подготвителната група в първи клас.

Всички с удоволствие се насладиха
на пъстрата палитра от стихове,
песни и танци, които децата изпъл-

ниха с огромно желание пред своите
родители и близки.

Бъдещите ученици получиха своите
удостоверения за завършена пред-
училищна подготовка и поздравле-
ния от своите учители, с пожелание
за здраве и много успехи в училище.
На добър час, мили деца!

Антоанета АЛЕКСИЕВА
Директор на ЦДГ „Звънче”

ЦДГ „ЗВЪНЧЕ” ИЗПРАТИ
ПОРЕДНИЯ ВИПУСК

ЧИТАЛИЩЕН ЖИВОТ

Кладенчето се намира в местността
„Камичански дол”. След равна тре-
виста поляна, пътеката ни повежда
надолу по склона на планинско дере.
Звънливото шуртене на чучур ни под-
сказва, че това е кладенчето, което
търсим. Старо поверие гласи, че во-
дата на това изворче е лековита. Сед-

нали на пейките, направени от добри
ръце, ние дишахме кристално чистия
планински въздух и пиехме от лечеб-
ната вода. С нежелание си тръгнахме
от това вълшебно място, но си обе-
щахме, че пак ще го посетим някой
ден

Миланка ХРИСТОВА

НА ИЗЛЕТ ДО „КЕЛАВОТО
КЛАДЕНЧЕ” В ЧЕРКАСКИ
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 46
Днес, 30.06.2014 г. (понеделник), от 15:00 ч., на осно-
вание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Пра-
вилника 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 Вър-
шец.

Заседанието започва с 11 положили клетва общински
съветници. Отсъстват д-р Румяна Дамянова и инж.
Иво Цакански.

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

На заседанието присъстваха още: инж. Иван Лаза-
ров - кмет на община Вършец, , инж. агр. Д. Тодорова
– секретар на община Вършец, А.Тошев-Директор ди-
рекция „СА“, К. Тачева-Директор дирекция „ОА“ и Е.
Георгиева-гл. експерт „Информационно обслужване“
и граждани.

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Ана-
толи 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 Вх.№212/20.06.2014 г. за актуализиране на „Го-
дишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2014 г.”
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец
2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх.№213/20.06.2014 г за провеждане на пуб-
лично оповестен конкурс по реда на ЗОС, НРПУРОС
и НУРПТК на община Вършец за отдаване под наем
на 5 бр. поземлени имоти /земеделски земи/, нахо-
дящи се в землището на с. Долно Озирово за създа-
ване на трайни насаждения.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец
3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №209/20.06.2014 г.; №208/20.06.2014 г.;
№207/20.06.2014 г.; №206/20.06.2014 г.; и
№205/20.06.2014 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 Лаза-
ров - кмет на община Вършец
4.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№ 222 /24.06.2014 г. за отпускане на
средства на духов оркестър „Дефилир“, вокална фор-
мация JOY и мажоретен състав на СОУ „Иван Вазов“
за участие в Международен младежки фестивал на
изкуствата „Жреци на музите“, гр. Царево, 20 –
30.08.2014 г.
Докладва: Олга Яничкова - председател на Коми-
сия по образование, култура, младежка дейност и
спорт.
5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх.№ 221 /24.06.2014 г. по Молби за финан-
сова помощ към Общински съвет – Вършец.
Докладва:Адриана Николова - председател ПК по
АОНУОРСГПБК
6.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: 11 гласа “за”,
“против” – няма; “въздържали се” – няма.

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ №479
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 2014
г.”, в частта раздел III. Описание на недвижимите имо-
тите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем и за продажба през 2014 г.,
точка 2.5. Продажба на имоти общинска собственост
през 2014 г., подточка 2.5.1 Имоти за продажба по реда
на чл. 35, ал. 1, чрез провеждане на публичен търг или
публично оповестен конкурс, както следва:
1.1. В 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 в таблицата /имоти в
регулация сгради и парцели/ се включва следния нед-
вижим имот:
1.1.1 Поземлен имот с идентификатор 12961.421.200
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и едно точка двеста/, по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.

Вършец, одобрени със Заповед № РД-18-44/17.08.2006
г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно из-
менение със Заповед : 18-8093-02.06.2014 г. на Начал-
ника на СГКК – Монтана, адрес на поземления имот:
гр. Вършец, улица „Първа“, площ – 454 кв.м. /чети-
ристотин петдесет и четири кв.м./, трайно предназна-
чение на територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – за търговски обект, комплекс, номер по
предходен план: квартал: 216, парцел: II. /Акт за
частна общинска собственост № 518/17.06.2014 г./
2. Промяната на „Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2014 г.” влиза в сила от датата на приемане на реше-
нието.
3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната в „Го-
дишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2014 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
2014 г.”.
Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б.
Бонев, И. Андров и А. Николова “против” – няма;
“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №480
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 14, ал.
1 от Закона за общинската собственост, във връзка с
чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 2 и
ал. 3 и чл. 25, 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-
лично оповестен конкурс за отдаване под наем на
следните поземлени имоти, нахождащи се в земли-
щето на с. Долно Озирово, описани както следва
1.1 Поземлен имот № 43274, площ 27.524 дка., НТП –
нива;
1.2 Поземлен имот № 43276, площ 2.010 дка., НТП –
нива;
1.3 Поземлен имот № 43278, площ 1.182 дка., НТП –
нива;
1.4 Поземлен имот № 43280, площ 12.344 дка., НТП -
нива
1.5 Поземлен имот № 46003, площ 4.000 дка., НТП
нива.
2. Определя първоначална годишна наемна цена – 20
/двадесет/ лв. за 1 декар.
3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти
предмет на търга - 10 /десет/ календарни години, счи-
тано от датата на сключване на договора за наем.
4. Депозит за участие в търга – 1 000 лв. /хиляда лева/.
5. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първона-
чалната годишна тръжна наемна на декар.
6. Цена на тръжната документация 200 лв. /двеста
лева/.
7. Определя конкурсните показатели за оценка на кон-
курсните предложения, както следва:
7.1 Предложена годишна наемна цена за наемане на
земеделските имоти – 40 т.
7.2 Предложена цена в лева на инвестицията за създа-
ване на трайните насаждения-30 т.
7.3 Срок за реализиране на конкурсното предложение
– 20 т.
7.4 Брой новооткрити сезонни и постоянни работни
места – 10 т.
Най-голям брой точки по всеки един от показателите
получава участника, предложил най-добри условия по
този показател. Всяко следващо предложение полу-
чава с 2 т. по малко.
8. Дължимият годишен наем се заплаща от наемателя
за първата година от договора при подписването му, а
за останалите години падежът за плащане на дължи-
мия наем е датата на подписания договор.
9. Задължава кмета на община Вършец да организира
и проведе търга по реда на Глава трета “Конкурси” от
„Наредбата за условията и реда за провеждане на тър-
гове и конкурси на община Вършец“ и да сключи до-
говор за отдаване под наем на недвижимите имоти със
спечелилия конкурса участник.
Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б.
Бонев, И. Андров и А. Николова “против” – няма;
“въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ №481
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 Коста Младенов Семов, следните
имоти:
1.1. Поземлен имот № 109217 – нива с площ 4.043 дка,
находящ се в местността “Дилковица“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище с. Горно Озирово,
съгласно скица – проект № Ф01228/26.02.2014 г.
1.2. Поземлен имот № 025067 – нива с площ 4.500 дка,
находящ се в местността “Мерезинето“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище с. Горно Озирово,

съгласно скица – проект № Ф01227/26.02.2014 г.
2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд- гр. Берковица
по реда на Административно процесуалния кодекс
/АПК/.
3. На основание чл. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.
Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б.
Бонев, И. Андров и А. Николова “против” – няма;
“въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ №482
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 Добрен Митров Добренов, следните
имоти:
1.1. Поземлен имот № 113039 – ливада с площ 2.752
дка, находящ се в местността “Торишка могила“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище с. Горно
Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01225/26.02.2014 г.
1.2. Поземлен имот № 038064 – нива с площ 3.828 дка,
находящ се в местността “Бальова ливада“ – земи от
Общинския поземлен фонд, землище с. Горно Ози-
рово, съгласно скица – проект № Ф01224/26.02.2014 г.
1.3. Поземлен имот № 114093 – ливада с площ 4.801
дка, находящ се в местността “Лозята“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище с. Горно Озирово,
съгласно скица – проект № Ф01223/26.02.2014 г.
2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд- гр. Берковица
по реда на Административно процесуалния кодекс
/АПК/.
3. На основание чл. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.
Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б. Бонев
и А. Николова “против” – няма; “въздържали се” –
няма

РЕШЕНИЕ №483
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 Михал Иванов Митров, следните
имоти:
1.1. Поземлен имот № 025052 – ливада с площ 3.298
дка, находящ се в местността “Мерезинето“ – земи от
Общинския поземлен фонд, землище с. Горно Ози-
рово, съгласно скица – проект № Ф01230/26.02.2014 г.
1.2. Поземлен имот № 108098 – нива с площ 0.700 дка,
находящ се в местността “Бразевица“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище с. Горно Озирово,
съгласно скица – проект № Ф01234/26.02.2014 г.
1.3. Поземлен имот № 108015 – нива с площ 1.001 дка,
находящ се в местността “Бразевица“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище с. Горно Озирово,
съгласно скица – проект № Ф01233/26.02.2014 г.
1.4. Поземлен имот № 030228 – зеленчукова култура с
площ 2.000 дка, находящ се в местността “Караджин
дол“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище с.
Горно Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01232/24.03.2014 г.
1.5. Поземлен имот № 104063 – нива с площ 0.300 дка,
находящ се в местността “Буковец“ – земи от Общин-
ския поземлен фонд, землище с. Горно Озирово, съг-
ласно скица – проект № Ф01231/26.02.2014 г.
1.6. Поземлен имот № 109115 – нива с площ 1.669 дка,
находящ се в местността “Дилковица“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище с. Горно Озирово,
съгласно скица – проект № Ф01229/26.02.2014 г.
2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд- гр. Берковица
по реда на Административно процесуалния кодекс
/АПК/.
3. На основание чл. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.
Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б.
Бонев, И. Андров и А. Николова “против” – няма;
“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №484
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 Пена Иванова Андрова Павлова, след-

ния имот:
1.1. Поземлен имот № 013085 – пасище с храсти с
площ 4.999 дка, находящ се в местността “Марков
лак“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище с.
Горно Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01226/26.02.2014 г.
2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд- гр. Берковица
по реда на Административно процесуалния кодекс
/АПК/.
3. На основание чл. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.
Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б. Бонев
и А. Николова “против” – няма; “въздържали се” –
няма

РЕШЕНИЕ №485
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 Симо Якимов Маринов, следните
имоти:
1.1. Поземлен имот № 015005 – нива с площ 1.303 дка,
находящ се в местността “Елезовица“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище с. Горно Озирово,
съгласно скица – проект № Ф01243/24.03.2014 г.
1.2. Поземлен имот № 109159 – нива с площ 3.203 дка,
находящ се в местността “Дилковица“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище с. Горно Озирово,
съгласно скица – проект № Ф01235/24.03.2014 г.
1.3. Поземлен имот № 043051 – пасище, мера с площ
3.426 дка, находящ се в местността “Сладуня“ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище с. Горно Ози-
рово, съгласно скица – проект № Ф01236/24.03.2014 г.
1.4. Поземлен имот № 030229 – ливада с площ 1.625
дка, находящ се в местността “Караджин дол“ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище с. Горно Ози-
рово, съгласно скица – проект № Ф01239/24.03.2014 г.
1.5. Поземлен имот № 030230 – нива с площ 1.500 дка,
находящ се в местността “Караджин дол“ – земи от
Общинския поземлен фонд, землище с. Горно Ози-
рово, съгласно скица – проект № Ф01240/24.03.2014 г.
1.6. Поземлен имот № 114094 – пасище, мера с площ
4.235 дка, находящ се в местността “Лозята“ – земи от
Общинския поземлен фонд, землище с. Горно Ози-
рово, съгласно скица – проект № Ф01241/24.03.2014 г.
1.7. Поземлен имот № 105027 – нива с площ 0.700 дка,
находящ се в местността “Крушако“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище с. Горно Озирово,
съгласно скица – проект № Ф01242/24.03.2014 г.
2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд- гр. Берковица
по реда на Административно процесуалния кодекс
/АПК/.
3. На основание чл. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.
Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б.
Бонев, И. Андров и А. Николова “против” – няма;
“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №486
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1,
т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бю-
джет 2014 параграф 10-98 сумата от 1 000 (хиляда)
лева на СОУ „Иван Вазов“ за участие в Междунаро-
ден младежки фестивал на изкуствата „Жреци на му-
зите“, град Царево на духов оркестър „Дефилир“,
вокална формация JOY и мажоретен състав на СОУ
„Иван Вазов“.
Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, Б. Христов, д-р Б. Бонев, И. Ан-
дров и А. Николова “против” – няма; “въздържали
се” – 1-С. Сълков

РЕШЕНИЕ №487
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.6
и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет-
2014 г. параграф 10-98 сумата от 300 (триста) лева на
Соня Георгиева Георгиева.
Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б.
Бонев, И. Андров и А. Николова “против” – няма;
“въздържали се” – няма

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят
на Общински съвет – Вършец закри заседанието в
15:40 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет Вършец
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Днес 10.07.2014 година (четвъртък) от 10:00 часа, на ос-
нование чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Пра-
вилника за организация и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с Об-
щинската администрация, за мандата 2011-2015 г. се про-
веде, заседание на Общински съвет - Вършец, в
заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 11 положили клетва общински съ-
ветници. Отсъства д-р Румяна Дамянова и д-р Боян Бонев.

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

На заседанието присъстваха още: инж. Иван Лазаров -
Кмет на Община Вършец, , инж. агр. Д. Тодорова – секре-
тар на община Вършец, А.Тошев-Директор дирекция „СА“,
К. Тачева-Директор дирекция „ОА“, А. Петров и Е. Гео-
ргиева-гл. експерт „Информационно обслужване“ и граж-
дани.

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

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1.Разглеждане на отчет на кмета на община Вършец за
изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за
първите шест месеца на 2014 година, съгласно Докладна
записка Вх.№244/01.07.2014 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№227/30.06.2014 г за приемане на стратегически
документи на община Вършец за програмен период 2014-
2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№245/02.07.2014 г. за одобряване на частично из-
менение на подробния устройствен план на кв.119 и кв.119а
по плана на гр.Вършец по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона
за устройство на територията /ЗУТ/.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

4.Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх.№246/02.07.2014 г. за актуализация на бюджет 2014 г.
на община Вършец и на поименни списък за капиталови
разходи.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

5.Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
№233/01.07.2014 г.; №234/01.07.2014 г №235/01.07.2014 г
;№236/01.07.2014 г; №237/01.07.2014 г №238/01.07.2014 г;
№239/01.07.2014 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 Вър-
шец

6.Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
№243/01.07.2014 г. за изменение и допълнение на „Наред-
бата за определянето на местните данъци на територията на
община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

7.Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
№240/01.07.2014 г. за изменение и допълнение на „Наред-
бата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Вършец
/по чл.9 от ЗМДТ/“

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

8.Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
№241/01.07.2014 г. за приемане на Наредба за насърчаване
на инвестициите с общинско значение в община Вършец и
издаване на сертификати клас „В“, съгласно чл. 22з., ал. 1
от Закона за насърчаване на инвестициите.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №242/01.07.2014 г. за приемане на нова Наредба за
управление на отпадъците на територията на община Вър-
шец съгласно чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Закона за управление на
отпадъците.Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№248/03.07.2014 г. по Молби за финансова
помощ към Общински съвет – Вършец.

Докладва:Адриана Николова- председател ПК по
АОНУОРСГПБК

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

Общински съвет Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ №488
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.

24 от ЗМСМА приема за сведение Отчета на кмета на об-
щина Вършец за изпълнение на решенията на Общински
съвет Вършец за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г.

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

РЕШЕНИЕ №489
1. Общински съвет Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.

12 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 3 от Закона за регионалното раз-
витие, приема Общински план за развитие на община Вър-
шец, 2014-2020 г.

2. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,
т. 12 от ЗМСМА приема Стратегия за развитие на туризма
в община Вършец, 2014-2020 г.;

3. Общински съвет Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.
12 от ЗМСМА приема разработени правила и методики за
мониторинг, контрол и последяваща оценка при изпълне-
нието на стратегическите документи на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров, А.
Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Цакански, Б. Хрис-
тов, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков
и С. Симеонов “против” – няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №490
1.Общински съвет Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 11

от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на те-

риторията /ЗУТ/ одобрява изготвения проект за частично
изменение на подробния устройствен план, отнасящ се за
разделяне на кв.119 и създаване на два нови кв.119 и кв.119а
по плана на гр.Вършец.

2. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30 дневен срок от обнародването му в „Дър-
жавен вестник“, чрез община Вършец пред Администра-
тивен съд – Монтана.

Гласували поименно: “за” – 10– А. Николова О. Янич-
кова, Т. Кънчев, И. Цакански, Б. Христов, И. Андров, А.
Станчева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №491
На основание чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните фи-

нанси, чл. 23, ал.2 от Наредбата за условията и реда за със-
тавяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните
дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълне-
ние и отчитане на бюджета на община Вършец и чл. 21, ал.
1,т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, Общински съвет – Вършец променя бю-
джета на община Вършец за 2014 г., както следва:

1. Увеличава приходната част на бюджета с 19 600 лв. по
§ 36-11 „Получени застрахователни обезщетения“ с 19 600
лв.

2. Увеличава разходната част на бюджета с 19 600 лв., по
§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ с 19 600
лв.

2.1 Обект „Закупуване на МПС за нуждите на общинска
администрация“

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров, А.
Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Цакански, Б. Хрис-
тов, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков
и С. Симеонов “против” – няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №492
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 наследни-
ците на Тимо Антонов Колчов, следните имота:

1.1 Поземлен имот №000760 – други трайни насаждения
с площ 3.326 дка, находящ се в местността “Вършечки
лозя“ – земи от общинския поземлен фонд, землище с. Чер-
каски, съгласно скица – проект № Ф01766/11.04.2014 г.

1.2 Поземлен имот №097066 – използвана ливада с площ
2.383 дка, находящ се в местността “Бостански дол“ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище с. Стояново, съг-
ласно скица – проект № Ф01765/11.04.2014 г.

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

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

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров, А.
Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Цакански, Б. Хрис-
тов, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков
и С. Симеонов “против” – няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №493
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 наследни-
ците на Георги Иванов Тончов, следните имота:

1.1 Поземлен имот №019012 – лозе с площ 6.935 дка, на-
ходящ се в местността “Вачовото“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище с. Стояново, съгласно скица –
проект № Ф00609/07.06.2014 г.

1.2 Поземлен имот №051094 – пасище, мера с площ 2.452
дка, находящ се в местността “Свидня“ – земи от Общин-
ския поземлен фонд, землище с. Стояново, съгласно скица
– проект № Ф00610/07.06.2014 г.

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

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

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров, А.
Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Цакански, Б. Хрис-
тов, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков
и С. Симеонов “против” – няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №494
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 наследни-
ците на Божил Дамянов Венов, следния имот:

1.1 Поземлен имот №099017 – нива с площ 2.664 дка, на-
ходящ се в местността “Обреща“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище с. Долна Бела Речка, съгласно скица
– проект № Ф01764/11.04.2014 г.

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

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

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров, А.
Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Цакански, Б. Хрис-
тов, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков
и С. Симеонов “против” – няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №495
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 наследни-
ците на Иван Георгиев Павлов, следния имот:

1.1. Поземлен имот №218282 – нива с площ 4.500 дка, на-
ходящ се в местността “Обреща“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище с. Долна Бела Речка, съгласно скица
– проект № Ф00508/29.04.2014 г.

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

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

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров, А.

Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Цакански, Б. Хрис-
тов, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков
и С. Симеонов “против” – няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №496
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 наследни-
ците на Тушо Григоров Каменов, следните имота:

1.1 Поземлен имот №108046 – ливада с площ 9.400 дка,
находящ се в местността “Радов дел“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище с. Драганица, съгласно скица –
проект № Ф00915 / 11.04.2014 г.

1.2 Поземлен имот №152005 – пасище, мера с площ 4.101
дка, находящ се в местността “Друнчовица“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище с. Драганица, съгласно
скица – проект № Ф00916 / 11.04.2014 г.

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

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

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров, А.
Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Цакански, Б. Хрис-
тов, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков
и С. Симеонов “против” – няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №497
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 наследни-
ците на Стамен Найденов Василев, следния имот:

1.1. Поземлен имот №145014 – нива с площ 11.639 дка,
находящ се в местността “Стръвни дол“ – земи от Общин-
ския поземлен фонд, землище с. Драганица, съгласно скица
– проект № Ф00912 /11.04.2014 г.

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

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

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров, А.
Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Цакански, Б. Хрис-
тов, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков
и С. Симеонов “против” – няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №498
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 наследни-
ците на Георги Митов Каменов, следния имот:

1.1 Поземлен имот №125012 – пасище с площ 19.824 дка,
находящ се в местността “Шилеговица“ – земи от Общин-
ския поземлен фонд, землище с. Драганица, съгласно скица
– проект № Ф00913/11.04.2014 г

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

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

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров, А.
Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Цакански, Б. Хрис-
тов, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков
и С. Симеонов “против” – няма; “въздържали се” – няма

Промяна в кворума влиза д-р Боян Бонев. Общо два-
надесет общински съветници.

РЕШЕНИЕ №499
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от

ЗМСМА и чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ приема изменения и до-
пълнения на „Наредбата за определяне размера на мест-
ните данъци на територията на община Вършец“, съгласно
направеното предложение от Кмета на община Вършец за
изменение и допълнение на „Наредбата за определяне раз-
мера на местните данъци на територията на община Вър-
шец“.

2. Задължава кмета на община Вършец, приетите с т. 1 от
настоящото решение изменения и допълнения на „Наред-
бата за определяне размера на местните данъци на терито-
рията на община Вършец“ да бъдат отразени и
актуализираната наредба да бъде качена в 7 /седем/ дневен
срок в сайта на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 6– инж. А. Димитров, А.
Николова, Б. Христов, И. Андров, А. Станчева и д-р Ц. Ве-
лизаров “против” – 1- С. Сълков; “въздържали се” – 5- О.
Яничкова, Т. Кънчев, И. Цакански, д-р Б. Бонев и С. Си-
меонов

НЕ СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ №500
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от

ЗМСМА и чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ приема изменения и до-
пълнения на „Наредбата за определяне размера на мест-
ните данъци на територията на община Вършец“, съгласно
направеното предложение от общински съветник Г-н Тодор
Кънчев да не се променя текста на чл. 10 ал.1 т.1 от Наред-
бата като всички останали текстове от предложението на
Кмета на община Вършец за изменение и допълнение на
„Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на община Вършец“ остават не променени.

2. Задължава Кмета на община Вършец, приетите с т. 1 от
настоящото решение изменения и допълнения на „Наред-
бата за определяне размера на местните данъци на терито-
рията на община Вършец“ да бъдат отразени и
актуализираната наредба да бъде качена в 7 /седем/ дневен
срок в сайта на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 6– О. Яничкова, Т. Кънчев,
И. Цакански, д-р Б. Бонев, С. Сълков и С. Симеонов “про-
тив” – няма; “въздържали се” – 6 - инж. А. Димитров, А.
Николова, Б. Христов, И. Андров, А. Станчева и д-р Ц. Ве-
лизаров

НЕ СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ №501
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от

ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ приема следните изменения и до-

пълнения на „Наредбата за определянето и администрира-
нето на местните такси и цени на услуги на територията на
община Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/“:

1.1 В чл. 26 се създават нови алинеи – ал. 9 и ал. 10 със
следните текстове:

(9) Таксите се плащат при издаване на разрешението за
посочения в него период.

1. При ползване на мястото повече от месец таксите се
плащат месечно.

(10) Длъжностното лице, издало разрешението за пол-
зване на място, може да го отнема, когато мястото не се из-
ползва по предназначение, когато не се ползва от лицето,
на което е предоставено, или когато обществени нужди на-
лагат това.

1.2 Създава се нов чл. 38а със следния текст:
Чл. 38a Не се заплаща такса за технически услуги при:
1. допълване (поправки) на одобрен кадастрален план;
2. писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за взе-

мания по влязла в сила оценка;
3. освидетелстване на строежи като негодни за ползване,

застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хи-
гиенно отношение, когато специализираната комисия ус-
танови, че тези условия са налице;

4. отчуждаване на недвижими имоти за строителство и
обезщетяване на правоимащите;

5. изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуж-
даване и обезщетяване и нова оценка на отчужден недви-
жим имот;

6. определяне на обезщетения за придаваеми недвижими
имоти към парцел по дворищнорегулационен план и за тех-
никоустройствени мероприятия;

7. даване на устни справки за кадастралното, регулаци-
онното и градоустройственото положение на недвижими
имоти;

8. даване на предварителна информация по въпроси на
техническото обслужване.

1.3 Отменя чл.45 от Наредбата, който гласи: „За попъл-
ване на техническата част в данъчна декларация – 5.00 лева
– незабавно, в деня на подаване на декларацията“.

1.4 Изменя се текста на чл. 62, както следва:
Чл.62. (1) При заявено писмено искане от лице, се извър-

шва еднократно почистване на едно гробно място срещу
заплатена такса в размер на 10.00 лв.

2. Задължава Кмета на община Вършец, приетите с т. 1 от
настоящото решение изменения и допълнения на „Наред-
бата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Вършец
/по чл.9 от ЗМДТ/“ да бъдат отразени и актуализираната
наредба да бъде качена в 7 /седем/ дневен срок в сайта на
община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров, А.
Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Цакански, д-р Б.
Бонев, Б. Христов, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велиза-
ров, С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма

Промяна в кворума излиза Иван Андров. Общо еди-
надесет общински съветници.

РЕШЕНИЕ №502
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от

ЗМСМА и чл. 22з., ал.1 от Закона за насърчаване на инвес-
тициите приема „Наредба за насърчаване на инвестициите
с общинско значение в община Вършец и издаване на сер-
тификати клас „В“.“

2. Задължава кмета на община Вършец приетата Наредба
за насърчаване на инвестициите с общинско значение в об-
щина Вършец и издаване на сертификати клас „В“ да бъде
качена в 7 /седем/ дневен срок от приемане на настоящото
решение в сайта на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров, А.
Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Цакански, д-р Б.
Бонев, Б. Христов, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велиза-
ров, С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма

Промяна в кворума влиза Иван Андров. Общо два-
надесет общински съветници.

РЕШЕНИЕ №503
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от

ЗМСМА отменя „Наредба за поддържане и опазване на
чистотата и управление на отпадъците на територията на
община Вършец“, приета с Решение № 345, Протокол № 34
от 29.06.2006 г. на Общински съвет - Вършец.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров, А.
Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Цакански, д-р Б.
Бонев, Б. Христов, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велиза-
ров, С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма

РЕШЕНИЕ №504
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от

ЗМСМА и чл. 22, ал. 1 от Закона за управление на отпадъ-
ците приема „Наредба за управление на отпадъците на те-
риторията на община Вършец“.

2. Задължава кмета на община Вършец наредбата, приета
с т. 1 от настоящото решение да бъде качена в 7 /седем/ дне-
вен срок от приемане на настоящото решение в сайта на
община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров, А.
Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Цакански, д-р Б.
Бонев, Б. Христов, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велиза-
ров, С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма

РЕШЕНИЕ №505
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.6 и

т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет-2014 г.
параграф 10-98 сумата от 100 (сто) лева на Венка Антимова
Горанова.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров, А.
Николова О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Цакански, д-р Б.
Бонев, Б. Христов, И. Андров, А. Станчева, д-р Ц. Велиза-
ров, С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на
Общински съвет – Вършец закри заседанието в 11:40
часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет Вършец
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Вършец е за нас мястото, където
бащата на баща ни се е върнал от
бойните полета на Първата све-
товна война.И тогава Вършец се е
превърнал в мястото на създава-
нето на романа за юноши „Учи-
лище за смелите“. В него Емил
Станчев с писателски псевдоним
Коралов разказваше как, когато
баща му е бил на война, е ставал на
разсъмване и е притичвал като по-
голям брат през смълчаните тъмни
шубраци, треперещ от страх, за да
поеме торбата с първия опечен
хляб от стария хлебар, излагащ се
на опасност в реквизираната за
войската фурна заради гладува-
щото учителско семейство. Вър-
шец е мястото, където баща ни е
видял героите си за най-важния за
него роман за възрастни „Чинарите
зашумяха“, спечелил му заедно с
„Нова летопис“огромна читател-
ска любов, безброй читателски
писма и срещи заради писател-
ската му борба срещу тоталита-
ризма, за гражданско общество,
лична свобода и човешко достой-
нство. Все постулати на автентич-
ната социалдемокрация, които той
отстояваше страстно до края на
дните си.

Във всички следващи свои книги
Коралов разказваше най-много за
Вършец. Навсякъде сред страни-
ците на „Двубоят“, „Спътници“,
„Септемврийци“, „Тези, които оби-
чаме“, „Градът на светло“ се про-
виждаше Вършец с големите си
чинари по пътя на старата алея и с
възрожденските си дворове, в
които баща ни беше запомнил
гласа и нравствените повели на
вършечките жители. Вършец ос-
тана за него центърът на вселе-
ната.

Там с чичо Лъчезар, бъдещият

голям поет и преводач, от когото се
носеше към всички нас не само
тайнственият полъх на голяма по-
езия, а и на Франция, бяха прежи-
вели най-важните моменти от
трудното си, но прекрасно детство,
най-тежките дни на лишения и
глад след войната, но и на братска
солидарност и обич, на обща
любов към литературата, която не
ги напусна до края на дните им.
Там беше мястото на спомена за
техните родители, учителите
Дончо и Донка Станчеви, за бащи-
ната цигулка и бащините стихове
и пиеси, за майчините и бащините
уроци по литература, справедли-
вост и човешка устойчивост. Вър-
шец беше мястото на веселите
игри и детски спомени, поделени
между леля Райна, чичо Весо,
чичо Любен, отишъл си много
млад, баща ни и най-малкия чичо
Лъчезар. Тук бяха брулили орехи, а
през зимата, както пише в спомена
за баща ни Лъчезар Станчев, баща
им нарамвал ловджийската пушка,
„и ние тръгвахме с него, но не на
лов, а на разходка през снежните
гори от дъбове и буки, под които
притичваха зайци.“

Дончо и Донка Станчеви бяха
отишли да учителстват около 1906
г. в село Славотин, недалеч от Вър-
шец, и там се беше родил баща ни.
Но във Вършец беше преминало
цялото му детство и юношество.
Във Вършец Емил Станчев, преди
да стане Коралов и кръстен на
“Емил“ на Русо, беше изчел люби-
мите си четива от бащината биб-
лиотека – Юго, Достоевски,
Тургенев, Флобер, Мопасан,
Чехов, а и Дефо, Жюл Верн и
Майн Рид, които го научиха не
само на литература, но и на спра-
ведливост човешка и белязаха ця-

лото му по-сетнешно творчество за
възрастни и деца. Във Вършец пи-
сателски се беше родила легендар-
ната романова поредица за Жари,
Морското момиче и Слънчевата
книга на познанието, с която той
беше станал един от първите бъл-
гарски любими фантасти с научни
прозрения, но и с писателски пос-
лания за хуманизъм и човешка
взаимопомощ.

Когато след време, през 30-те го-
дини на миналия век, с първата си
съпруга, талантливата писателка
Милка Петрова-Коралова, дъщеря
на едно от най-образованите бъл-
гарски семейства и сред най-кул-
турните българки от онова време,
завършила във Франция и майка на
Любо, баща ни беше създал заедно
с чичо Лъчезар - по нейна идея и с
нейни средства -незабравимия
български вестник за юноши и
деца „Весела дружина“, тези че-
тива намериха място сред страни-
ците на вестника, изпълнени с
модерни стихове и проза, с ри-
сунки и комикси. Милка си беше
отишла много рано от живота, едва
на 37-38 години. Но преди това за-

едно с раждането на трите си мом-
чета, написването на забележител-
ните си книги „Сама по света“,
„Незабравими дни“, „Пътуване до
Лондон“ и членството си в Клуба
на жените писателки , беше отда-
ден редактор и автор на вестник
„Весела дружина“ заедно със съп-
руга си и неговия любим брат Лъ-
чезар Станчев, на когото „Весела
дружина“ дължеше редакторство,
висока поезия и преводи, весели
поемки и игрословици. „Весела
дружина“, илюстриран от най-го-
лемите художници на онова време
Вадим Лазаркевич, Вера Лукова,
Стоян Венев,излизаше до 1947 го-
дина.

До последните си часове баща ни
не забрави Вършец и неговите
обитатели. Говореше ни постоянно
за тях до смъртта си. Не забрави
тревожните есенни дни на 1923-та,
когато мнозина от тях бяха станали
жертва на полицейския произвол
след кървавото потушаване на
Септемврийското въстание. Го-
дини по-късно издигна писател-
ския си глас срещу новите
изстъпления на властта, за което

литературният критик Тодор
Янчев писа през 1966 г. във вест-
ник „Народна култура“: „Емил Ко-
ралов, този голям изобразител,
изследва нравствената същност на
онази категория хора, които ста-
наха носители и жертви на
култа...Всъщност тук е засегната
парливата проблема за опустоша-
ващата сила на властта, когато тя
попадне в ръцете на нечестивите,
приспособленците...“Чинарите за-
шумяха“ е страстно написана
книга.“ Дни след смъртта му в
края на юли през 1986-та поетът
Салис Таджер добави във вестник
„Литературен фронт“: „Ако про-
следим списъка на неговите книги,
ще получим внушителна цифра от
над 100 заглавия проза и драма-
тургия за възрастни и деца, с които
поколения се възпитаваха на въз-
вишени чувства и човешки добро-
детели... Емил Коралов беше
призван да бъде един от изповед-
ниците и съдниците на нашата
драматична съвременност.“

Във Вършец по случай 90-годиш-
нината на баща ни през 1996-та, се
събрахме цялото семейство с
майка ни оперната певица Иванка
Митева-Коралова, отгледала все-
отдайно тримата синове на баща
ни, с дъщеря му и внуците, а най-
младата майка между нас, Мила
Коралова, кръстена на своята баба
Милка, очакваше първото си дете,
първата правнучка на баща ни,
Яна. После всички се снимахме
със сърдечните и мъдри върше-
чани, дошли да почетат нашия
скромен празник и да разкажат
онова, което си спомнят от роди-
тели, дядо и баба, за семейството
на двамата учители от Вършец.

Любомир КОРАЛОВ
Емилия КОРАЛОВА-СТОЕВА

ВЪРШЕЦ – МЯСТО ЗА ЛИТЕРАТУРА И БРАТСКА ОБИЧ

Комедийната пиеса "Анна Би-
жуто" от Марк Камолети избра те-
атрална формация "Медека" към
НЧ "Христо Ботев 1900"- гр. Вър-
шец за своя дебют. Формацията е
новосъздадена и носи древното
име на Вършец Медека, но много
от актьорите са наши стари дълго-
годишни познайници от предишни
постановки на любителската теат-
рална трупа към читалището.

Премиерата на спектакъла се
състоя на 17 юли 2014 г. в салона
на НЧ "Христо Ботев 1900" и бе
уважена от ръководството на об-
щина Вършец – кмета инж. Иван
Лазаров, председателя на общин-
ския съвет инж. Анатоли Димит-
ров, зам.-кмета Петър Стефанов и
секретаря на общината инж. Да-
ниела Тодорова.

Постановката е на гост-режи-
сьора Борислав Борисов – една от
легендите на Врачанския драма-
тично-куклен театър, актьор с
множество кино и телевизионни
участия.

В ролите видяхме Даниела Ли-
лова, Калин Замфиров, Венислава
Замфирова, Латинка Миронова и
Георги Николов - хора с различни
професии и образование, но съб-
рани от любовта към театралното
изкуство, от ентусиазма и жела-
нието за творческа изява. Поста-
новката бе дебют на театрална

сцена за младия Георги Николов –
ново попълнение на състава.

Актьорите бяха идеално под-
брани за персонажите, сякаш пие-
сата е писана специално за тях –
на сцената ги видяхме почти та-
кива, каквито ги познаваме и в жи-
вота – с маниерите им на
поведение, интонацията на гласа,
характерите им, затова и играта им
бе естествена и непринудена.

"Анна Бижуто" е комедия на си-
туациите, в която недоразуме-

нията между съпруг, съпруга и
любовниците им водят до ко-
мични и непредвидими ситуации.
В главната роля е икономката
Анна, изиграна блестящо от Да-
ниела Лилова. Тя попада във водо-
въртеж от случки, в които една
неочаквана "командировка" из-
празва дома, а в същото време той
е пълен с две любовни двойки.
Икономката обаче е истинско
„бижу” и успява да постави не-
щата на мястото им, като извлича

от това и финансова полза. Изне-
веряващите си съпрузи и техните
любовници след дълги надхитря-
ния се събират заедно в семейния
апартамент. Икономката Анна
виртуозно се справя със заплете-
ната ситуация и не позволява
двойките да се засекат.

Персонажите са изострени, авто-
рът иронизира света, в който
живее, но го прави по един особен
начин. С помощта на своите не-
уловими леки маниери, той ни

предлага да размишляваме над
живота много по-сериозно, откол-
кото ни се струва на пръв поглед.

Салонът на читалището бе пре-
пълнен от почитателите на Мел-
помена. Публиката се забавляваше
искрено и аплодисментите не
стихнаха. Комедийният сюжет на
пиесата и великолепната игра на
актьорите ни накараха да се пос-
меем от сърце и да се заредим с
много положителни емоции.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРЕМИЕРА НА ТЕАТРАЛНА ФОРМАЦИЯ „МЕДЕКА”

Емил Коралов вЕмил Коралов в
Берлин, 1953 г.Берлин, 1953 г.
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На 28 и 29 юни 2014 г. на терито-
рията на Природен парк „Врачански
Балкан“ се проведе артистичен пле-
нер, посветен на природното и кул-
турно богатство на парка. 11
художници от цялата страна се вклю-
чиха в събитието и в края на пленера
предоставиха своите творби на Ди-
рекцията на природния парк. Целта
на Арт пленер „Врачански Балкан“ е
да насочи обществения интерес към
едно от най-красивите кътчета на
България. Художествените творби ще
бъдат изложени в природозащитен
център „Натура“ в гр. Враца.

За да събудят вдъхновението си,
през първия ден от пленера художни-
ците посетиха село Очиндол и ком-
плекс "Дядо Йоцо гледа" на
територията на природния парк, Че-
репишкия манастир, Лакатнишките

скали, природна забележителност
„Ритлите“, скалните отвеси на про-
хода „Вратцата“ при гр. Враца и скал-
ния манастир „Св. Иван Рилски“.
През втория ден художниците оста-
наха да творят на открито сред зеле-
нината на красивия град Вършец.

За първи път Арт пленер „Врачан-
ски Балкан“ се проведе през юни
2013 г. отново във Вършец, с подкре-
пата на Община Вършец.

Събитието се осъществява по про-
ект „Изпълнение на дейности за уст-
ройство и управление на ПП
Врачански Балкан” на ДПП „Врачан-
ски Балкан”, финансиран от Опера-
тивна програма „Околна среда 2007 –
2013”. Пленерът е организиран от
Сдружение „Устойчиво Общество” с
подкрепата на клуб „Нещото“.

Нели АРАБАДЖИЕВА

ХУДОЖНИЦИ ОТ СОФИЯ, ПЛОВДИВ,
БЯЛА, ГАБРОВО И РУСЕ ПРЕСЪЗДАДОХА

КРАСОТАТА НА ВРАЧАНСКИЯ БАЛКАН

26 юли /събота/
20.30 ч. Концерт на фолклорния из-

пълнител Илия Луков
място: Естрадата пред НЧ
„Христо Ботев 1900”

1 август /петък/
21.00 ч. Лятно кино - прожекция на

филмите: „Приключенията
на Сами 2“ – анимация, САЩ
• „Кецове“ – игрален, Бълга-
рия
място: Летния амфитеатър в
парка
вход: свободен

2 август /събота/
11.00 ч. Национален шампионат на

българските породи кучета и
киноложка изложба
място: Боровия парк

20.30 ч. Концерт на Пламена Петрова
- изпълнителка на „Пайнер
мюзик“
място: Естрадата пред НЧ
„Христо Ботев 1900”

3 август /неделя/
10.00 ч. Конни състезания по преска-

чане на препятствия за ку-
пата на община Вършец
място: Местността „Синчово
поле“

21.00 ч. Лятно кино– прожекция на
филмите : „Замбезия“ – ани-
мация, ЮАР
• „Помпей“ – игрален, САЩ
място: Летния амфитеатър в
парка
вход: свободен

4 август /понеделник/
11.00 ч. Откриване на изложба от пле-

нер по живопис „50 години
град Вършец”
място: Градската художествена
галерия

18.00 ч. Турнир по футбол
място: Футболното игрище в
парка

20.30 ч. Официално откриване на
Празника на курорта, мине-

ралната вода и Балкана „Вър-
шец 2014”
• Концерт на Ваня Костова и
Боян Михайлов
място: Естрадата пред НЧ
„Христо Ботев 1900”

5 август /вторник/
10.00 ч. Състезание за деца по май-

сторско управление на вело-
сипеди
място: Слънчевата градина

17.00 ч. Турнир по волейбол
място: Волейболното игрище в
парка

18.00 ч. Турнир по футбол
място: Футболното игрище в
парка

19.00 ч. Театрална постановка„ Анна
бижуто” на театрална форма-
ция „Медека“ гр. Вършец
място: НЧ „Христо Ботев 1900”

20.30 ч. Руска вечер – Концерт на
група „Грамофон“
място: Естрадата пред НЧ
„Христо Ботев 1900”

6 август /сряда/
10.00 ч. Рисунка на асфалт

място: Паркинга пред община
Вършец

17.00 ч. Турнир по волейбол
място: Волейболното игрище в
парка

18.00 ч. Турнир по футбол
Място: Футболното игрище в
парка

20.30 ч. Сръбска вечер - Концерт на
оркестър „Ундърграунд“ на
Емир Кустурица
място: Естрадата пред НЧ
„Христо Ботев 1900“

7 август /четвъртък/
10.00 ч. Откриване на изложба „50 го-

дини град Вършец и 140 го-
дини от рождението на д-р
Дамян Иванов – първият бал-
неолог в България“
място: Общинска музейна
сбирка

17.00 ч. Турнир по волейбол – финал

място: Волейболното игрище в
парка

18.00 ч. Турнир по футбол – полуфи-
нал
място: Футболното игрище в
парка

20.30 ч. Фолклорна вечер – „Шарени
ритми“ - спектакъл на танцов
състав „Фолклорна китка“
към НЧ„Христо Ботев 1900“
място: Естрадата пред НЧ
„Христо Ботев 1900“

8 август /петък/
10.00 ч. Детско шоу

място: Естрадата пред НЧ
„Христо Ботев 1900“

20.30 ч. Тържествена церемония по
повод Празника на курорта,
минералната вода и Балкана
„Вършец 2014“
място: Естрадата пред НЧ
„Христо Ботев 1900“
• Празнична заря
• Концерт на Силвия Каца-
рова, със специалното участие
на КСТ „Огоста денс“
място: Естрадата пред НЧ
„Христо Ботев 1900“

9 август /събота/
11.00 ч. Алея на занаятите

място: Алеята с чинарите
18.30 ч. Турнир по футбол - финал

място: Футболно игрище в
парка

20.30 ч. Рок вечер – концерт на рок
групите „Обратен ефект“ и
„Северозападняците“
място: Естрадата пред НЧ
„Христо Ботев 1900“

10 август /неделя/
10.00 ч. „Балкана пее“ – надпяване на

фолклорни състави
място: Местността „Иванчова
поляна“

20.30 ч. Спектакъл на ансамбъл за
български народни танци
„Младост“ от Холандия
място: Естрадата пред НЧ
„Христо Ботев 1900“
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Сдружение „Гражданско общество
– Вършец 2011” уведомява жителите
на Вършец, че вратите на Сдруже-
нието са широко отворени за всички
пълнолетни граждани, без разлика
във възрастта, където ще могат да
проявят своята толерантност и съ-

причастност към околните, и дадат
воля на способностите си в културни
изяви.

Членският внос за годината е 3 лева.
Очакваме Ви! Заповядайте!
За информация: Калина Алексиева,

тел. 095272472.

О БЯ ВА

От края на месец юни, Спа хотел
„Медикус” предлага на своите гости и
на външни посетители голям (25 м х
12,5 м) външен басейн с минерална
вода и уникална за България пречист-
ваща система на водата без използване
на хлор.

Системата работи с два вида елек-
троди – меден и титаниев. Йониза-
цията за пръв път е използвана през
1967 г. от НАСА в космическата про-
грама Аполо за пречистване на питей-
ната вода по време на космическите
мисии. Медните йони унищожават
бактерии, водорасли и някои вируси в
басейна, и пречат да се образуват пов-
торно във водата. Титаниевите елек-
троди извършват процес на натурално
добиване на кислород чрез разделя-
нето на молекулата на водата. Докато
е в режим на окисление, собствен про-
цес на електролиза води до електро-
физическо разделяне на водата на
кислород и водород. Кислородът е 10
пъти по-силен окислител от хлора.

Предимствата са:
- кристално чиста вода;
- подходяща за възрастни и деца с

алергии към хлор;
- без неприятна миризма на пре-

парати;
- без дразнене на кожата и очите.

Ценоразпис за външни посетители:
Понеделник-петък:
За лица над 7 години 10,00 лв.
За деца от 3 до 7 години 5,00 лв.
За деца до 3 години безплатно

Събота и неделя, празнични и по-
чивни дни:

За лица над 7 години 15,00 лв.
За деца от 3 до 7 години 10,00 лв.

За деца до 3 години безплатно

В цената са включени:
● Инфрачервена сауна;
● Финландска сауна;
● Парна баня;
● Външен и вътрешен басейн;
● Джакузи;
● Фитнес:
● Релакс зона с топли лежанки;
● Шоков душ.

Работното време на басейна е всеки
ден от 08:00 – 20:00 ч.

НОВИЯТ ВЪНШЕН БАСЕЙН НА СПА
ХОТЕЛ „МЕДИКУС” Е ВЕЧЕ ОТКРИТ

6:00 ч. – Утринна хигиенна гимнас-
тика в местността “Иванчова по-
ляна”.

Сборен пункт – моста при банята;

07:00 ч. – 08:00 ч. – спортни игри
(федербал, игри с топка) в мест-
ността „Иванчова поляна“;

16:30 ч. – 18:30 ч. – близък и дале-
чен туризъм:

- по теренните пътеки в парка

- до местността „Иванчова поляна“
- до местността „Водопада“
- до местността „Бялата вода“
- до кв. Заножене
- до връх „Тодорини кукли“

Мероприятията се осъществяват
под ръководството на дипломиран
рехабилитатор.

Програмата е безплатна за жите-
лите и гостите на курорта и се фи-
нансира от Община Вършец.

От началото на месец юли Духов ор-
кестър "Дефилир" към СОУ "Иван
Вазов" гр. Вършец с диригент ма-
естро Димитър Пеев възобнови
своите летни концерти на открито.

Младите музиканти ще свирят без-
платно за жителите и гостите на града
всеки петък от 17.00 ч. пред фонтана
на Централния градски площад.

В репертоара на оркестъра са вклю-
чени маршове, народни хора, класи-
чески и съвременни произведения от
български и чуждестранни компози-
тори.

Петъчните концерти на открито ще
продължат през цялото лято и ще
приключат на 15 септември.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Ученически духов оркестър „Дефилир“
започна своите концерти на открито

Програма за физиопрофилактика на туриститеПрограма за физиопрофилактика на туристите
в курорта Вършец (от 01.07.2014 до 31.08.2014)в курорта Вършец (от 01.07.2014 до 31.08.2014)


