
Община Вършец подписа до-
говор за съвместна дейност №
РД 04-58 от 01.07.2019 г. с
Фонд „Социална закрила“ на
обща стойност от 29 200, 00
лева с ДДС, от които средства
от Фонд „Социална закрила“ -
26 280, 00 лева и собствено фи-
нансово участие – 2 920,00
лева.

С тези средства ще се осъ-
ществи „Доставка на ново
кухненското оборудване за
нуждите на Домашен социа-
лен патронаж, град Вър-
шец".

Основна цел: Обновяване на
материалната база в Домашен
социален патронаж, гр. Вър-
шец чрез закупуване на ново
кухненско оборудване.

Конкретни цели:
1. Създаване на условия за

подобряване дейността на До-
машен социален патронаж, гр.
Вършец чрез повишаване ка-
чеството на приготвяне и съх-
раняване на храната;

2. Подобряване условията на
труд на персонала, предоста-
вящ услугата „Домашен социа-

лен патронаж“ – гр. Вършец.
Основна дейност по про-

екта:
Доставка и монтаж профе-

сионално кухненско оборуд-
ване, както следва:

- печка електрическа с 6
плочи – 1 брой;

- миялна машина – 1 брой;
- електропарен казан – 1 брой;
- фритюрник електрически –

1 брой.
Кухненското оборудване ще е

професионално, отговарящо на
потребностите на Домашния
социален патронаж, с цел под-
обряване качеството на пригот-
вената храна и условията на
труд на персонала.

Уредите ще бъдат енергоспес-
тяващи, което е предпоставка
за намаляване на разходите по
приготвяне и съхранение на
храната.

Потребители на социалната
услуга „Домашен социален
патронаж“ – Вършец, който е
с капацитет над 200 потреби-
тели на социални услуги, са:

• Възрастни хора на пенси-
онна възраст;

• Лица с определена нетру-
доспособност над 70.99%,
определена от ТЕЛК/НЕЛК;

• Самотно живеещи лица,
които не са в състояние сами да
организират и задоволяват
жизнените си потребност,
нямат близки, които да се гри-
жат за тях и не са страна по до-
говор за предоставяне на
собственост срещу задължения
за издръжка и/или доглеждане;

• Потребители на социалната
услуга „Топъл обяд”.

Очаквани резултати:
- Обновена материалната

база в Домашен социален пат-
ронаж, гр. Вършец;

- Създадени условия за под-
обряване дейността на Дома-
шен социален патронаж –
Вършец чрез повишаване ка-
чеството на приготвяне и съх-
раняване на храната;

- Приготвяне на по-здравос-
ловна храна;

- Подобряване условията на
труд на персонала, предоста-
вящ услугата „Домашен социа-
лен патронаж“ – гр. Вършец.

Таня ПЕТРОВА

ДОМАШНИЯТ СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ВЪВ ВЪРШЕЦ
ЩЕ ИМА НОВО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ

В разгара на лятото сме.
Денят е горещ и задушен, а зе-
мята под краката ни гори. Лято
е и в душите и сърцата на пен-
сионерите от клуб „Чинарите“ –
гр. Вършец, посрещайки топ-
лата утрин на 3 юли с опияня-
ващия дъх на липите,
разцъфналите рози, с цвета на
храстите и прясно окосената
трева.

Празник е! Юбиляри са учи-
телките-пенсионерки Калина
Алексиева, Линка Иванова,
Йонка Петрова, Емилия Пет-
рова, рожден ден имаше и пред-
седателката на клуба ни Савка
Серафимова.

Отпразнувахме рождените им
дни край реката, в парка, сред
красивата природа, пищна ук-
раса и приятна музика. Тър-
жеството събра много хора и
внесе голяма радост и веселие
в душите ни.

В знак на признателност и
благодарност, всяка от рожде-
ничките получи поздравителен
адрес от кмета на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров. Про-
чувствени слова, цветя и
подаръци им поднесоха предсе-
дателката на клуб „Чинарите“
Савка Серафимова, Райна Си-
мова и членове на клуба.

А те – добрите хора, учили де-
цата ни на четмо и писмо, на
човечност и доброта, със сълзи
на очи изказаха благодарността
си за организираното в тяхна

чест тържество.
В тържествената част взеха

участие новосформираната
фолклорна група с ръководител
Елена Горанова към ПК „Чина-
рите“, които с изпълненията си
поздравиха домакините и гос-
тите, присъстващи на тържест-
вото.

Благодарим на членовете на
клуба, направили ни съпри-
частни на този вълнуващ праз-
ник, изпълнен с много емоции:
Вася Андреев, Лили Иванова,
Соня Живкова, Рени Антонова,
Катя Попова, Ира Дацова и на
Ди Джей Благовест Драгиев.

Под сръчните ръце на рожде-

ничките и техните кулинарни
умения ни бе спретната богата
трапеза. Всяка от тях имаше и
своя торта със свещичка с из-
писани цифри на навършените
години.

В парка се вихреха танц след
танц, извиваха се кръшни хора,
изпяха се много песни.

Мили учителки, животът е
ценен, когато създаваме блага и
оставяме светла диря след себе
си, и берем плодовете от труда
си. А вие бяхте и сте именно та-
кива, за което ви благодарим!

Желаем ви достойни старини,
светлина и обич в сърцата ви!

Ева ДИМОВА

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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На 03.07.2019 г. в заседателната
зала на Община Вършец се про-
веде работна среща с кмета на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров,
гл. инспектор Димитър Мишонов
- началник на РУ „Полиция“ -
Вършец , гл. инспектор Радослава
Лекова – зам.-началник сектор
„Охрана на обществения ред и те-
риториална полиция" в област-
ната дирекция на МВР –
Монтана, гл. инспектор Елвис
Иванов – началник сектор „Пътна
полиция“ на МВР – Монтана,
собственици и представители на
хотелите и къщите за гости в
града.

На срещата бяха обсъдени про-
мените в Закона за защита от
шума в околната среда, коменти-
раха се наказанията в случаите,
когато той се нарушава, както и
прилагането на превантивни
мерки за предотвратяването им.

На представителите на туристи-
ческия бранш беше препоръчано
да поставят на видни места в
обектите си кратка информация за
глобите при неспазване на закона
и бе отправен апел за съдействие
и оказване на достъп до стопа-
нисваните от тях обекти в слу-
чаите, когато е подаден сигнал.

Спас ЗАРЧЕВ

РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ
ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В

ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ
ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА

По стара традиция на Илин-
ден село Долно Озирово праз-
нува своя събор. Поради
промяната в Църковния кален-
дар, денят на Св.Пророк Илия,
чието име носи храмът на се-
лото, смени датата си от 2 ав-
густ на 20 юли.

За втора поредна година, по
инициатива на кметството в с.
Долно Озирово и на местното
читалище „Просвета“, се реали-
зира празникът на селото, като
намерението на организаторите
е той да се превърне в традиция.

Кметът на община Вършец
инж. Иван Лазаров поздрави
гостите и жителите на селото по
повод празника.

Тази година във фолклорния
фестивал „На весел празник“
взеха участие: НЧ „Просвета“ -
с. Долно Озирово, хор “Плани-
нарска песен“ - гр. София,
мъжка вокална група при НЧ
„Христо Ботев-1900“ - гр. Вър-
шец, танцов състав и певческа
група - с. Спанчевци, певческа
група - с. Селановци и други.

Спас ЗАРЧЕВ

ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „НА
ВЕСЕЛ ПРАЗНИК В С. ДОЛНО

ОЗИРОВО – ИЛИНДЕН”
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, УЧИТЕЛКИ ЛЮБИМИ!

На фона на всичко сиво и нега-
тивно, което ни залива от елек-
тронните и печатни медии,
трябва да се гордеем и радваме,
че сред нас, в нашето село Спан-
чевци, живее добротата, чест-
ността и благородството.

Доказателство за това е постъп-
ката на една скромна и отговорна

жена - Еленка Митова, която на-
мери на пътя портфейл с голяма
сума пари и документи и без да
се замисля, веднага предаде
всичко намерено на кмета на се-
лото Емил Иванов. С негова
помощ парите и документите
бяха върнати на собственика им.

Катерина ДАВИДОВА

ДОБРОТО Е ПО-СИЛНО



Жителите на село Спанчевци из-
казват специални благодарности
на кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров, на зам.-председа-
теля на Общински съвет - Вършец
Иван Андров, на Диана и Добро-
мир Добреви, за финансовата и
материална помощ, благодарение
на която зеленият кът в центъра на
нашето село изглежда така при-
казно.

Това беше идея на хора с голямо
желание да създадат кът за по-
чивка, място, на което можеш да

поседнеш и да се любуваш на кра-
сота, място, което да посреща
всички онези, идващи от близко и
далеч.

Градинката е факт и благодаре-
ние на неуморния труд на кмета на
с. Спанчевци Емил Иванов, на
Нора Петрова, Кирилка Сергеева
и Катерина Давидова, които се
грижат цветният килим да сияе
през всички сезони. Сигурни
сме, че красивите неща тепърва
ще се случват в Спанчевци!

Катерина ДАВИДОВА

Красиво начало
ЦВЕТНА ПРИКАЗКА В СПАНЧЕВЦИ

На сградата на основно ремон-
тираното по европейски проект
Народно читалище „Христо
Ботев-1900, гр. Вършец“ светят
„златните“ букви с името на чи-
талището и логото със стилизи-
рана отворена книга.

За да съберат средства за изра-
ботването и поставянето на над-
писа, ръководството и
самодейците на читалището ор-
ганизираха в края на месец юни
благотворителен концерт под
надслов „За буквите“. Анало-
гията с едноименното произведе-
ние на Черноризец Храбър не е

случайна – знае се, че читали-
щата винаги са били стожер на
българщината, на духовността,
на просветата.

В концерта взеха участие
всички самодейни състави към
читалището: женски народен хор
за обработен фолклор „Стефан
Кънев“ с ръководител Елена Го-
ранова, танцов състав „Фол-
клорна китка“ с хореограф
Невена Стоянова, мъжка вокална
група с ръководител и корепет-
итор Велислав Таралански,
група за стари градски песни
„Неразделни“ , както и гостува-

щите: вокална група „Весели
нотки“ при ЦПЛР- ОДК – Вър-
шец с ръководител Наталия Ди-
митрова, детски танцов състав
„Северняче“ при СУ „Иван
Вазов“ – Вършец с ръководител
Невена Стоянова, Галя Георгиева
– участник в ТВ състезанието
„Гласът на България“ – със со-
лови изпълнения и в дует с Ната-
лия Димитрова.

От благотворителната инициа-
тива е събрана сумата от 398 лева
в брой и 100 лева, преведени по
банковата сметка на читалището.

Набирането на средства про-
дължава, а желаещите да дарят
могат да го направят по банко-
вата сметка на читалището.

Евелина ГЕОРГИЕВА

С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ СЪБИРАТ
ПАРИ ЗА НАДПИС НА ЧИТАЛИЩЕ
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"ВиК" - участък Вършец уведо-
мява всички потребители на
вода, че голяма част от абона-
тите от община Вършец имат по
две, три и повече неплатени фак-
тури.

Това силно затруднява поддър-
жането на системата и редовното

и качествено подаване на вода.
Приканваме некоректните

платци да погасят задълженията
си към ВиК оператора, тъй като
в противен случай ще бъдем
принудени да включим неплати-
лите абонати в процедура по
прекъсване на водоподаването.

СЪОБЩЕНИЕ
от "ВиК" - участък Вършец

Павел Петров Соколов е най-
възрастният фронтовак в община
Вършец и най-старият мъж в
града. Роден е на Петровден (по
стар стил) - на 12 юли 1919 г. в
тогавашното село Заножене, сега
квартал на град Вършец.

Тази година дядо Павел отпраз-
нува 100-годишния си рожден
ден в добро здраве, обкръжен от
близки и роднини - на двора, под
сянката на асмите. Духна све-
щичките върху тортата и се
чукна с чаша с вино, като си по-
жела до доживее до 120 години.
Поздравителен адрес по случай
юбилея му изпрати кметът на об-
щина Вършец инж. Иван Лаза-
ров.

Впечатлиха ме неговата бод-
рост, несломим дух и оптими-
зъм, добрият му външен вид.
Въпреки преклонната му въз-
раст, не можеш да му дадеш го-
дините - той е словоохотлив,

засмян и с чудесно чувство за
хумор, само дето слухът му вече
доста е понамалял.

Животът на дядо Павел никак
не е бил лек. Семейството му е
било многолюдно, има шест
братя и сестри. До 7- годишната
си възраст пасе домашния доби-
тък, след което тръгва на учи-
лище и завършва тогавашния ІІІ
клас (сега VІІ). Поради липса на
гимназия в родния град и сиро-
машията, спира по-нататъшното
си образование.

Започва да работи 14 годишен –
оре нивите на баща си, добива
дърва в гората. Войниклъка си
изкарва като мерач, след което се
оженва през 1942 г. Веднага на
другата година го взимат запас в
Крагуевац (Сърбия) като кару-
цар.

През март 1944 г. отново го
викат запас в гр. Белоградчик и
заминава за един месец на
фронта, стигайки до Унгария с V-
та ловна рота, като каруцар в до-
макинска част. Поверяват му
реквизирани каруца и два коня,
за които да се грижи, с тях пре-
возва хранителни продукти и об-
лекло до войниците
непосредствено на огневия
рубеж. „Аз бях най-младият от
обоза, затова все мен караха, дру-
гите каруцари не искаха да се
доближават до фронтовата
линия” – спомня си дядо Павел.

След войната започва работа в

Горско стопанство гр. Берковица,
работи тежка физическа работа,
все навън, на открито, влачи
трупи от гората, преживява 4 хи-
рургически операции. Пенсио-
нира се след 40 години трудов
стаж като горски работник, но не
сяда вкъщи да бездейства. За-
почва работа като каруцар в
местното ТКЗС, където работи
до 74-годишна възраст.

Павел Соколов има един син и
две дъщери, шест внуци, пет
правнуци и една пра-правнучка.

Кварталът, в който живее, е в
подножието на планината и е от-
далечен на 3 км от центъра на
Вършец. До преди няколко го-
дини ходи пеша до пазара във
Вършец, но сега вече краката не
го държат. За него се грижи
синът му Петър. Храна му носят
от Социалния патронаж, като той
се самообслужва – храни се сам,
измива си съдовете.

Може би работата, движението
и оптимистичният поглед към
живота са го крепили, за да до-
живее до тази преклонна възраст.

При последната ми среща с
него, когато беше 92-годишен,
ми каза на шега, че очаква праз-
нуването на 100-годишния си
юбилей след „някоя и друга го-
дина”.

Радвам се, че тази негова мечта
се сбъдна! Да е жив и здрав още
много години!

Евелина ГЕОРГИЕВА

Столетниците на Вършец
ФРОНТОВАКЪТ ПАВЕЛ СОКОЛОВ

ОТПРАЗНУВА 100-ГОДИШНИЯ СИ ЮБИЛЕЙ

На 07.07.2019 г. се навършиха
134 години от рождението и 106
години от героичната гибел на
един от известните военнона-
чалници за нашия район – капи-

тан Георги Симов Господинов
(28.01.1885 г. – 07.07.1913 г.).

Като военночалник на 35-ти
пехотен полк, загива в боя с
гърците край Дойранското

езеро.
Погребан е във военните гро-

бища на град Струмица, Маке-
дония.

Райна СИМОВАРайна СИМОВА

ПОГЛЕД НАЗАД – ЗАСЛУЖЕНА
ПОЧИТ НА ГЕРОЙ ОТ МИНАЛОТО

На 23 юли 2019 г. кметът на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров
подписа административен договор
с Министерство на труда и соци-
алната политика за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси“ 2014-
2020 по процедура
BG05M9OP001-2.040 «Патро-
нажна грижа за възрастни хора
и лица с увреждания – Компо-
нент 2».

Основната цел на проекта е под-
обряване качеството на живот и
превенция на социалната изолация
на възрастни хора над 65 години, с
ограничения или в невъзможност
за самообслужване, както и на хора
с увреждания и техните семейства.

Проектът включва предоставяне
на почасови мобилни интегрирани
здравно-социални услуги за нуж-
даещи се 50 потребители над 65
годишна възраст.

Същността на услугата се израз-
ява в индивидуализирана подкрепа
за хора с увреждания и възрастни
хора в домашна среда от специа-
лизиран екип от двама здравни
специалисти и четирима социални
работници, както и един координа-
тор на услугата.

Основни дейности, осъществя-
вани от специалистите по здравни
грижи: предоставяне и събиране
на здравна информация, промоция

на здравето, превенция и профи-
лактика на болестите, медицински
и здравни грижи и дейности, ресо-
циализация, реадаптация и реха-
билитация, манипулации, оказване
на спешни и други дейности, про-
веждане на обучение в областта на
здравните грижи.

Основни дейности на специалис-
тите в областта на социалните дей-
ности: предоставяне и събираме на
информация, социално-битови
дейности, подпомагане на специа-
листите по "Здравни грижи" при
извършване на дейности, свързани
с удовлетворяване на основните
жизнени потребности па потреби-
теля.

Срокът за изпълнение на проекта
е 14 месеца, считано от датата на
подписване на договора за безвъз-
мездно финансиране.

Общата стойност на проекта е 65
923,20 лв., от които 56 034,72 лв. -
финансиране от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд
и 9 888,48 лв. - национално съфи-
нансиране.

Заявления (по образец) от по-
тенциалните потребители на ус-
лугата и кандидатстващите за
медицински и социални работ-
ници се приемат от 25 юли до 20
август 2019 г. (включително) в
Деловодството на Община Вър-
шец, бул. "България" № 10.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА
В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Проект ВG05M9ОР001-2.040

„Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания –

Компонент 2“
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Днес, 31.05.2019 г., (петък) от 09:00 ч., на основание
чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с общин-
ската администрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе
заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната
зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва общински
съветници.

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

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров
– кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на
община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на об-
щина Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“, А.
Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Георгиева - гл. екс-
перт „Информационно обслужване”, С. Зарчев – „Връзки
с обществеността“, Е.Димитров-кмет с. Спанчевци , А.
Петров – кмет на с. Долно Озирово, Б. Василев – кметски
наместник с. Горна Бела речка, В. Милчев – кметски на-
местник с. Долна Бела речка, Цветелина Въглярска – Ди-
ректор на ЦПЛР – ОДК – Вършец, д-р Илко Асенов –
председател на настоятелство на НЧ „Изгрев 2019“ с. Г.
Б. речка, М. Асенова – представител на „Фондация за
нова култура“ и граждани.

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Ана-
толи Димитров – Председател на общински съвет -Вър-
шец.

Промяна на кворума – влиза г-н Благовест Христов.
Присъстват 13 общински съветници

Председателят на общински съвет Вършец инж. Ана-
толи Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал.2 т.2 от
Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019
г. предложи, следните допълнения в дневния ред:

1. Включване на Докладна записка вх. №
130/28.05.2019 г. като точка 15-та от дневния ред на за-
седанието.

2. Включване на Докладна записка вх. №
131/30.05.2019 г. като точка 7-ма от дневния ред на засе-
данието.

3. Включване на Докладна записка вх. №
132/30.05.2019 г. като точка 8-ма от дневния ред на засе-
данието.

Общият брой точки в дневният ред стават 16.
Гласували: “за”- 13; “против” – няма; “въздържали

се” – няма.

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

писка вх. № 117/16.05.2019 г. относно предложение за
вземане на решение от Общински съвет – Вършец по
реда на чл. 21, ал. 5 от ЗУТ, за деклариране на съгласие
за сключено застрояване на един етаж между УПИ VIII
и УПИ IX в кв. 65 от подробния устройствен план на гр.
Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 122/20.05.2019 г. относно разглеждане на за-
явление вх.№ 9400 - 1175/13.05.2019 г. от Диана Венчева
Петкова – Конецовска и Иван Аспарухов Конецовски, с
адрес: гр. Враца, ул. “Бузлуджа“ № 1, с искане за разре-
шаване изработването на ПУП-ПРЗ за промяна на пред-
назначението от земеделска в неземеделска земя на
поземлен имот с идентификатор 12961.33.33 по КК и КР
на гр. Вършец, с ново отреждане: „за къмпинг, бунгала и
магазин“, както и допускане изработването на парце-
ларни планове за захранване на имота с ел. енергия, во-
допровод и канализация.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 116/16.05.2019 г. относно вземане на реше-
ние за провеждане на публичен търг с явно наддаване по
реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец,
за отдаване под наем на недвижими имоти-частна об-
щинска собственост, представляващи земеделски земи с
НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови
култури, изоставени трайни насаждения и други сел-
скостопански територии, находящи се на територията на
всички землищата в населените места на община Вър-
шец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 121/20.05.2019 г. относно кандидатстване на
община Вършец пред Фонд „Социална закрила” с про-
ектно предложение „Доставка на ново кухненското обо-
рудване за нуждите на Домашен социален патронаж,
град Вършец” и осигуряване на съфинансиране по про-
екта.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 119/20.05.2019 г. относно вземане на реше-
ние за издаване на Запис на заповед в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ
авансово плащане по Договор за отпускане на финансова
помощ № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. за проект: „Ре-
конструкция и рехабилитация на част от общинската
пътна мрежа в Община Вършец – общински път
MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спан-
чевци /III-812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/
кв. Заножене - м. Водопада“, финансиран по подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или раз-
ширяването на всички видове малка по мащаби ин-
фраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., съ-
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския зе-

меделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР).

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 120/20.05.2019 г. относно вземане на реше-
ние за издаване на Запис на заповед в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ пла-
щане на данък върху добавената стойност (ДДС) към
авансово плащане по Договор за отпускане на финансова
помощ № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. за проект: „Ре-
конструкция и рехабилитация на част от общинската
пътна мрежа в Община Вършец – общински път
MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спан-
чевци /III-812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/
кв. Заножене - м. Водопада“, финансиран по подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или раз-
ширяването на всички видове малка по мащаби ин-
фраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., съ-
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския зе-
меделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР).

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 131/30.05.2019 г. относно вземане на реше-
ние за издаване на Запис на заповед в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ
авансово плащане по Договор за отпускане на финансова
помощ № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г. за проект:
„Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на об-
щинска музейна колекция“ по подмярка 7.2. „Инвес-
тиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в сел-
ските райони“ от Програмата за развитие на селските ра-
йони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 131/30.05.2019 г. относно вземане на реше-
ние за издаване на Запис на заповед в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ пла-
щане на данък върху добавената стойност (ДДС) към
авансово плащане по Договор за отпускане на финансова
помощ № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г. за проект:
„Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на об-
щинска музейна колекция“ по подмярка 7.2. „Инвес-
тиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в сел-
ските райони“ от Програмата за развитие на селските ра-
йони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 123/20.05.2019 г. относно разглеждане на за-
явление вх. № 3300-651/03.05.2019 г., от д-р Илко
Николов Асенов – Председател на настоятелството на
Народно читалище „Изгрев 2019“ ЕИК 205621600, със
седалище и адрес на управление: с. Горна Бела Речка,
3544, ул. “Първа“ № 63.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 128/23.05.2019 г. относно закупуване на апа-
ратура за образна диагностика /рентгенов апарат/.

Докладва: Ивайло Цветанов – председател на ПК
по ЗСДЕ

11. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 126/23.05.2019 г. относно вземане на реше-
ние по Докладна записка вх. № 110/14.05.2019 г. от д-р
Веселин Петков – управител на „Медицински център –
Вършец“ ЕОО.

Докладва: Ивайло Цветанов – председател на ПК
по ЗСДЕ

12. Докладна записка вх. № 125/22.05.2019 г. относно
отпускане на награди за учениците зрелостници, пока-
зали отличен успех за целия курс на обучение и помощ
за деца сираци и полусираци.

Докладва: Адрияна Николова - председател на ПК
по ОКМДС

13. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 127/23.05.2019 г. относно разглеждане и взе-
мане на решение по Докладна записка вх. №
127/23.05.2019 г. относно вземане на решение за опред-
еляне на представител на Община Вършец в свиканото за
06.06.2019 г. редовно общо събрание на акционерите на
МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев “ АД град Монтана, гласу-
ване на изрични пълномощия на същия, неговите пози-
ции и мандат.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател
на Общински съвет – Вършец

14. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 124/22.05.2019 г. относно вземане на реше-
ние по молби за отпускане на финансова помощ с Вх. №
103/09.05.2019 г. и Вх. № 106/10.05.2019 г.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по
АОНУОРСГПБ

15. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 130/28.05.2019 г. относно определяне на
такса по чл. 2, ал. 1, т. 8 от „Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Вършец“ /по чл.9 от ЗМДТ/, за
посещаване на Забавно лятно училище „Дъга“ към Цен-
тър за подкрепа за личностно развитие /Общински
детски комплекс/, гр. Вършец за периода от 17.06.2019 г.
до 16.08.2019 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

16. 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, него-
вите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе
приет единодушно:

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

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ № 717
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1,

т. 23 от ЗМСМА и чл. 131 във връзка с чл. 21, ал. 5 от За-
кона за устройство на територията /ЗУТ/, дава съгласие
за сключено застрояване на един етаж между УПИ VIII
/осем/ в кв. 65 /шестдесет и пет/ от подробния устрой-
ствен план на гр. Вършец, собственост на „Хубев“
ЕООД, ЕИК 106591931 и УПИ IX /девет/ в кв.65 /шест-
десет и пет/ от подробния устройствен план на гр. Вър-
шец, собственост на „Медицински център – Вършец“
ЕООД, ЕИК 111046509, без засягане на конфигурацията
и кадастралните граници на имотите, което да се из-
върши от „Хубев“ ЕООД, ЕИК 106591931, собственик на
поземлени имоти с идентификатори 12961.423.196,
12961.423.564 и 12961.423.569 по КК и КР на гр. Вър-
шец, за които е разрешено изработване на Комплексен
проект за инвестиционна инициатива за изграждане на
хотелски комплекс, със Заповед № 429/28.06.2018 г. на
Кмета на Община Вършец.

Упълномощава кмета на община Вършец да извърши
всички правни и фактически действия за подписване на
необходимите документи, които да бъдат заверени нота-
риално за даденото с настоящото решение съгласие от
Общински съвет – Вършец по реда на чл. 21, ал.5 от ЗУТ,
за сключено застрояване на един етаж между УПИ VIII
/осем/ и УПИ IX /девет/ в кв. 65 /шестдесет и пет/ от под-
робния устройствен план на гр. Вършец.

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

РЕШЕНИЕ № 718
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т.23 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство
на територията /ЗУТ/, допуска изработване на проект за
подробен устройствен план – план за застрояване за про-
мяна на предназначението на поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.33.33 по КК и КР на гр. Вършец от
земеделска в неземеделска земя, с ново предназначение
„за къмпинг, бунгала и магазин“, както и изработване на
парцеларни планове за захранване на имота с ел. енер-
гия, водопровод и канализация.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ изработването на под-
робен устройствен план – план за застрояване и парце-
ларни планове за захранване на имота с ел. енергия,
водопровод и канализация да се извърши за сметка на
собствениците на имота Диана Венчева Петкова – Коне-
цовска и Иван Аспарухов Конецовски с адрес: гр. Враца,
ул. “Бузлуджа“ № 1.

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

РЕШЕНИЕ № 719
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската
собственост във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 42, ал. 1 и ал.
2 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата
за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси
/НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение за про-
веждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване
под наем на недвижими имоти частна общинска собст-
веност на община Вършец, представляващи земеделски
земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зелен-
чукови култури, изоставени трайни насаждения и други
селскостопански територии, описани по землища, както
следва:

- Землище гр. Вършец – 78 бр. имота, описани в при-
ложение към докладната;

- Землище с. Спанчевци – 145 бр. имота, описани в
приложение към докладната;

- Землище с. Драганица – 111 бр. имота, описани в при-
ложение към докладната;

- Землище с. Черкаски - 109 бр. имота, описани в при-
ложение към докладната.;

- Землище с. Стояново – 135 бр. имота, описани в при-
ложение към докладна;

- Землище с. Д. Озирово – 336 бр. имота, описани в
приложение към докладната;

- Землище с. Г. Озирово - 406 бр. имота, описани в при-
ложение към докладната;

- Землище с. Долна Бела речка – 125 бр. имота, опи-
сани в приложение към докладната;

- Землище с. Горна Бела речка – 64 бр. имота, описани
в приложение към докладната.

2. Определя първоначални годишни наемни цени,
както следва:

- 8 лева. /осем/ за 1 /един/ декар за поземлените имоти
с НТП лозя, храсти, зеленчукови култури, изоставени
трайни насаждения, други селскостопански територии и
овощни градини.

- 20 лева /двадесет/ за 1 /един/ декар за поземлени
имоти с НТП ниви.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти,
подробно описани в т. 1 от решението – 6 /шест/ стопан-
ски години, считано от 01.10.2019 г.

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

5. Определя депозит за участие в търга, както следва:
- за имоти с площ до 10 дка - 20 лв. за всеки земедел-

ски имот поотделно;

- за имоти с площ от 10 до 20 дка - 50 лв. за всеки зе-
меделски имот поотделно;

- за имоти с площ от 20 дка до 50 дка – 100 лв. за всеки
земеделски имот поотделно;

- за имоти с площ от 50 дка до 100 дка – 300 лв. за всеки
земеделски имот поотделно;

- за имоти с площ над 100 дка - 500 лв. за всеки земе-
делски имот поотделно;

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първона-
чалните годишни тръжни наемни цени, описани в т. 2 от
настоящото решение.

7. Цена на тръжната документация 50 лв. /петдесет
лева/.

8. Дължимият годишен наем се заплаща от наемате-
лите за първата стопанска година от договора при под-
писването му, а за останалите стопански години падежът
за плащане на дължимия наем е датата на подписания
договор.

9. Задължава кмета на община Вършец да организира
и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от „На-
редбата за условията и реда за провеждане на търгове и
конкурси на община Вършец“ и да сключи договори за
отдаване под наем на земеделските земи със спечелилите
търга участници.

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

РЕШЕНИЕ № 720
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и
във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 6 от Закона за социално под-
помагане, Общински съвет – Вършец:

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Вършец
с проектно предложение „Доставка на ново кухненското
оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж,
град Вършец” пред Фонд „Социална закрила” към ми-
нистъра на труда и социалната политика.

2. Поема ангажимент за осигуряване на необходимото
съфинансиране в размер на 10 % от общата стойност на
проекта, не повече от 3 000 лв., за сметка на бюджета на
община Вършец.

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

РЕШЕНИЕ № 721
Относно: Издаване на запис на заповед от община Вър-

шец в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна аген-
ция, обезпечаващ авансово плащане по договор №
12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. по подмярка 7.2. „Ин-
вестиции в създаването, подобряването или разширява-
нето на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ на мярка 7. „Основни услуги и обно-
вяване на селата в селските райони“ за проект „Рекон-
струкция и рехабилитация на част от общинската
пътна мрежа в Община Вършец – общински път
MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спан-
чевци /III-812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/
кв. Заножене - м. Водопада“, сключен между Община
Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

На основание: чл. 21, ал. (1), т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал.
(4) и ал. (5) от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и Договор за отпускане на фи-
нансова помощ № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ на мярка 7. „Основни услуги и обно-
вяване на селата в селските райони“ за проект „Рекон-
струкция и рехабилитация на част от общинската
пътна мрежа в Община Вършец – общински път
MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спан-
чевци /III-812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/
кв. Заножене - м. Водопада“, сключен между Община
Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, се-
далище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар
Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, иденти-
фикационен номер по ДДС № BG121100421, представ-
ляван от Изпълнителния директор Живко Тодоров
Живков,

Общински съвет – Вършец
РЕШИ:

1. Упълномощава кмета на община Вършец да под-
пише Запис на заповед, без протест и без разноски, пла-
тима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 1 640 080,70 лв.
(един милион шестстотин и четиридесет хиляди и
осемдесет лева и седемдесет стотинки) за обезпечаване
на 100 % от заявения размер на авансовото плащане по
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. по подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или раз-
ширяването на всички видове малка по мащаби ин-
фраструктура“ на мярка 7. „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ за проект „Ре-
конструкция и рехабилитация на част от общинската
пътна мрежа в Община Вършец – общински път
MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спан-
чевци /III-812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/
кв. Заножене - м. Водопада“, сключен между Община
Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на кмета на община Вършец да подготви не-
обходимите документи за получаване на авансовото пла-
щане по Договор № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. и да
ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,
А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В.
Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Най-
денов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков; “против” –
няма; “въздържали се” – няма;
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РЕШЕНИЕ № 722
Относно: Издаване на запис на заповед от община Вър-

шец в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна аген-
ция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената
стойност (ДДС) към авансово плащане по Договор №
12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. по подмярка 7.2. „Ин-
вестиции в създаването, подобряването или разширява-
нето на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ на мярка 7. „Основни услуги и обновя-
ване на селата в селските райони“ за проект „Рекон-
струкция и рехабилитация на част от общинската
пътна мрежа в община Вършец – общински път MON
1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-
812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/ кв. Зано-
жене - м. Водопада“, сключен между Община Вършец и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

На основание: чл. 21, ал. (1), т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал.
(4) и ал. (5) от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и Договор за отпускане на финан-
сова помощ № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ на мярка 7. „Основни услуги и обновя-
ване на селата в селските райони“ за проект „Рекон-
струкция и рехабилитация на част от общинската
пътна мрежа в община Вършец – общински път MON
1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-
812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/ кв. Зано-
жене - м. Водопада“, сключен между Община Вършец и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и
адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III”
№136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен
номер по ДДС № BG121100421, представляван от Из-
пълнителния директор Живко Тодоров Живков,

Общински съвет – Вършец
РЕШИ:

1. Упълномощава кмета на община Вършец да под-
пише Запис на заповед, без протест и без разноски, пла-
тима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 328 016,14 лева (три-
ста двадесет и осем хиляди и шестнадесет лева и че-
тиринадесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от
заявения размер на разходите за ДДС към авансовото
плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ на мярка 7. „Основни услуги и обновя-
ване на селата в селските райони“ за проект „Рекон-
струкция и рехабилитация на част от общинската
пътна мрежа в община Вършец – общински път MON
1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-
812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/ кв. Зано-
жене - м. Водопада“, сключен между Община Вършец и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на кмета на община Вършец да подготви не-
обходимите документи за получаване на плащане на
данък върху добавената стойност (ДДС) към авансовото
плащане по Договор № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. и
да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.

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

РЕШЕНИЕ № 723
Относно: Издаване на запис на заповед от община Вър-

шец в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна аген-
ция, обезпечаващ авансово плащане по договор №
12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г. по подмярка 7.2. „Ин-
вестиции в създаването, подобряването или разширява-
нето на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ на мярка 7. „Основни услуги и обновя-
ване на селата в селските райони“ за проект: „Ремонт и
обновяване на съществуваща сграда на общинска му-
зейна колекция“, сключен между Община Вършец и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

На основание: чл. 21, ал. (1), т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал.
(4) и ал. (5) от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и Договор за отпускане на финан-
сова помощ № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г. по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ на мярка 7. „Основни услуги и обновя-
ване на селата в селските райони“ за проект „Ремонт и
обновяване на съществуваща сграда на общинска му-
зейна колекция“, сключен между Община Вършец и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и
адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III”
№136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен
номер по ДДС № BG121100421, представляван от Из-
пълнителния директор Живко Тодоров Живков,

Общинският съвет - Вършец
РЕШИ:

1. Упълномощава кмета на Община Вършец да под-
пише Запис на заповед, без протест и без разноски, пла-
тима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 115 217, 05 лева (сто
и петнадесет хиляди двеста и седемнадесет лева и
нула пет стотинки)за обезпечаване на 100 % от заяве-
ния размер на авансовото плащане по Договор за пред-
оставяне на безвъзмездна финансова помощ №
12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г. по подмярка 7.2. „Ин-
вестиции в създаването, подобряването или разширява-
нето на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ на мярка 7. „Основни услуги и обновя-
ване на селата в селските райони“ за проект „Ремонт и
обновяване на съществуваща сграда на общинска му-
зейна колекция“, сключен между Община Вършец и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на кмета на община Вършец да подготви не-
обходимите документи за получаване на авансовото пла-
щане по Договор № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г. и да

ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.

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

РЕШЕНИЕ № 724
Относно: Издаване на запис на заповед от община Вър-

шец в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна аген-
ция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената
стойност (ДДС) към авансово плащане по Договор №
12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г. по подмярка 7.2. „Ин-
вестиции в създаването, подобряването или разширява-
нето на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ на мярка 7. „Основни услуги и обновя-
ване на селата в селските райони“ за проект: „Ремонт и
обновяване на съществуваща сграда на общинска му-
зейна колекция“, сключен между Община Вършец и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и Договор за отпускане на финансова
помощ № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г. по подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или раз-
ширяването на всички видове малка по мащаби ин-
фраструктура“ на мярка 7. „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони“ за проект „Ремонт и обно-
вяване на съществуваща сграда на общинска му-
зейна колекция“, сключен между Община Вършец и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и
адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III”
№136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен
номер по ДДС № BG121100421, представляван от Из-
пълнителния директор Живко Тодоров Живков,

Общинският съвет - Вършец
РЕШИ:

1. Упълномощава кмета на община Вършец да под-
пише Запис на заповед, без протест и без разноски, пла-
тима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 22 677, 89 лева (два-
десет и две хиляди шестстотин седемдесет и седем
лева и осемдесет и девет стотинки) за обезпечаване на
100 % от заявения размер на разходите за ДДС към аван-
совото плащане по Договор за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ № 12/07/2/0/00815 от
25.10.2017 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създава-
нето, подобряването или разширяването на всички ви-
дове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7.
„Основни услуги и обновяване на селата в селските ра-
йони“ за проект Ремонт и обновяване на съществу-
ваща сграда на общинска музейна колекция“,
сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

2. Възлага на кмета на община Вършец да подготви не-
обходимите документи за получаване на плащане на
данък върху добавената стойност (ДДС) към авансовото
плащане по Договор № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г. и
да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.

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

РЕШЕНИЕ № 725
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 23 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните
читалища, приема за сведение планираните читалищните
дейности за 2019 г. от Народно читалище „Изгрев 2019“,
ЕИК 205621600, със седалище и адрес на управление: с.
Горна Бела Речка, 3544, ул.“Първа“ № 63.

Читалищните дейности на Народно читалище „Изгрев
2019“, с. Горна Бела речка да бъдат включени към Про-
грамата за развитие на читалищната дейност за 2019 г. на
община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А. Димитров, А.
Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Зам-
фиров, О. Яничкова и С. Сълков; “против” – няма;
“въздържали се” – 5 - Б. Христов, И. Цветанов, Г. Най-
денов, А. Коцина, Г. Иванов;

РЕШЕНИЕ № 726
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за об-
щинската собственост /ЗОС/, реши:

1. В „Годишната програма за управление и разпореж-
дане с имоти – общинска собственост за 2019 г. на Об-
щина Вършец“, създава нов раздел X с наименование
„Предоставяне на имоти за безвъзмездно управление по
реда на чл. 12, ал. 3 от ЗОС“. Сега съществуващият раз-
дел X - „Други данни определени от общинският съвет“,
става раздел XI със същото наименование.

2. Актуализира „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.
на Община Вършец“, в частта раздел X „Предоставяне
на имоти за безвъзмездно управление по реда на чл. 12,
ал. 3 от ЗОС“, като в същият се включва:

- Част от сградата на Кметство с. Горна Бела Речка,
представляваща сграда № 501.182.2 /петстотин и едно
точка сто осемдесет и две точка две/ по регулационният
и застроителен план на с. Горна Бела Речка, община Вър-
шец, област Монтана, одобрен с решение № 253/2009 г.
на Общински съвет – Вършец, представляващи - 5 /пет/
помещения, голяма зала /салон/, фоайе и три класни стаи
/Акт за публична общинска собственост № 40/10.11.1998
г./

3. Промяната на „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019
г.” влиза в сила от датата на приемане на решението.

4. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната в „Го-
дишната програма за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост за 2019 г на Община Вършец” 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 уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска собстве-
ност за 2019 г. на Община Вършец ”.

Гласували поименно: “за” – 7 – инж. А. Димитров, А.
Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Зам-
фиров и О. Яничкова; “против” – няма; “въздържали
се” – 6 - Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Ко-
цина, Г. Иванов и С. Сълков;

РЕШЕНИЕ № 727
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 8 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/, предоставя за безвъзмездно управле-
ние за срок от 10 /десет/ години на Народно читалище
„Изгрев 2019“, ЕИК 205621600, със седалище и адрес на
управление: с. Горна Бела речка, 3544, ул. “Първа“ № 63,
част от сградата на Кметство с. Горна Бела Речка, пред-
ставляваща сграда № 501.182.2 /петстотин и едно точка
сто осемдесет и две точка две/ по регулационният и заст-
роителен план на с. Горна Бела Речка, община Вършец,
област Монтана, одобрен с решение № 253/2009 г., на Об-
щински съвет – Вършец, представляващи - 5 /пет/ поме-
щения, както следва: 1/ Голяма зала (салон) - за
прожекции, концерти, лекции, дискусии, празници и съ-
бирания на общността и на гости на читалището; 2/
Фоайе – читалня към библиотеката; 3/ Първа класна стая
– за библиотека на читалището; 4/ Втора класна стая – за
председателя и секретаря на читалището и 5/ Трета
класна стая – за образователни работилници, семинари,
изложби.

Гласували поименно: “за” – 7 – инж. А. Димитров, А.
Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Зам-
фиров, О. Яничкова,; “против” – 4 - Б. Христов, А. Ко-
цина, Г. Иванов и С. Сълков; “въздържали се” – 2 - И.
Цветанов, Г. Найденов;

Промяна на кворума – излизат О. Яничкова и С.
Сълков. На заседанието присъстват 11 общински съ-
ветници.

РЕШЕНИЕ № 728
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т.23 от ЗМСМА и чл. 6 ал.1 т.23 от Правилника за орга-
низацията и дейността на Общински съвет Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация за мандата 2015-2019 г., дава мандат за
преговори на временна комисия в състав:

Председател: Ивайло Цветанов – председател на ПК
по здравеопазване, социална политика и екология;

Членове: 1. инж. Анатоли Димитров – председател на
Общински съвет – Вършец;

2. Олга Яничкова – председател на ПК по бюджет, фи-
нанси и стопанска политика;

3. Вътко Маринов – председател на ПК по туризъм,
икономика, устройство на територията и управление на
общинска собственост;

4. Д-р Веселин Петков – управител на „Медицински
център – Вършец“ ЕООД;

Задачи на комисията:
1. В срок до 15.06.2019 г. да се събере и разгледа оферти

за доставка на апаратура за образна диагностика /рен-
тгенов апарат/.

2. В срок до 15.06.2019 г. да внесе предложение в Об-
щински съвет – Вършец за закупуване на апаратура за
образна диагностика /рентгенов апарат/, с условия – цена,
срок на плащане, начин на плащане и гаранция.

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

РЕШЕНИЕ № 729
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т.23 от ЗМСМА и чл. 6 ал.1 т.23 от Правилника за орга-
низацията и дейността на Общински съвет Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация за мандата 2015-2019 г., приема годишен
финансов отчет за 2018 год. за дейността на „Медицин-
ски център – Вършец“ ЕООД – гр.Вършец.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров,
А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В.
Замфиров, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Ко-
цина и Г. Иванов; “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 730
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска от собствения си бюджет
за 2019 год. § 10 – 98 сумата от 750,00 лв. /седемстотин и
педесет лева/.

I. Награда за отличен успех:
1. Габриела Петрова Стефанова – сумата от 100,00 лева;
2. Мария Ивова Митрова – сумата от 100,00 лева;
3. Росица Ценкова Давидова - сумата от 50,00 лева;
4. Димитрина Владова Димитрова - сумата от 50,00

лева;
5. Ния Миткова Митова - сумата от 50,00 лева;
6. Жасмина Васева Андреева - сумата от 50,00 лева;
7. Деяна Станимирова - сумата от 50,00 лева;

II. Помощ:
1. Евгени Цеков - сумата от 100,00 лева;
2. Анита-Никита Руменова Петкова - сумата от 100,00

лева;
3. Петьо Ангелов – сумата от 100,00 лева;

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров,
А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В.
Замфиров, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Ко-
цина и Г. Иванов; “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 731
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл. 6, ал. 1, т. 9 от Правилника за органи-
зацията и дейността на Общински съвет Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска ад-

министрация за мандата 2015-2019г. и чл. 12, ал. 1 и чл.
33 от Наредба за упражняване правата върху общинската
част от капитала на търговските дружества с общинско
участие, за участието на Общината в граждански дру-
жества и сдружения с нестопанска цел реши:

Гласува изрични пълномощия на г-н Ивайло Величков
Цветанов - общински съветник в Общински съвет – Вър-
шец, които да участва като представител на общината в
редовното общо събрание на акционерите в органите на
управление на дружество с Общинско участие МБАЛ „
Д-р Стамен Илиев “ АД гр. Монтана на 06.06.2019 г. като:

По т.1 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на
доклада на Съвета на директорите за дейността на дру-
жеството през 2018 г.

По т.2 от дневния ред – да гласува „ЗА“ одобряване на
годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год.,
заверен от регистрирания одитор.

По т.3 от дневния ред – да гласува „ЗА“ вземане на ре-
шение за разпределяне на печалбата на дружеството за
2018 г.

По т.4 от дневния ред – да гласува „ЗА“ освобожда-
ване от отговорност членовете на Съвета на директорите
за дейността им през 2018 г.

По т.5 от дневния ред – да гласува „ЗА“ избиране и наз-
начаване на предложения регистриран одитор за 2019 г.

По т.6 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на
предложената промяна в състава на съвета на директо-
рите.

По т.7 от дневния ред – да гласува „ЗА“ определения
тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директо-
рите.

По т.8 от дневния ред – да гласува „ЗА“ определеното
възнаграждение на членовете на Съвета на директорите,
на които няма да бъде възложено управлението, да бъде
в размер на две средни месечни работни заплати в ле-
чебното заведение, но не повече от петкратния размер на
минималната месечна работна заплата, установена за
страната за съответния месец, в съответствие с Наредба
№9 от 2000г. за условията и реда за провеждане на кон-
курси за възлагане на управлението на лечебни заведе-
ния по Закона за лечебните заведения, като членовете на
Съвета на директорите, на които не е възложено управ-
лението, могат да получават въпросното възнаграждение,
в случаите, в които това не противоречи на императив-
ните разпоредби на нормативен акт.

По т.9 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на
предложената промяна в капитала на дружеството.

По т.10 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на
предложената промяна в Устава на дружеството.

По т. 11 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на
вътрешни правила за изпълнение на Наредбата за орга-
низацията и реда за извършване на проверка на деклара-
циите и за установяване на конфликт на интереси,
включително за избора и работата на комисиите, за во-
дене на регистъра на декларациите, за съхраняването и
унищожаването на декларациите и за одобряването на
данните от тях.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров,
А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В.
Замфиров, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Ко-
цина и Г. Иванов; “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 732
Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1,

т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет
2019, § 10-98 еднократна финансова помощ в размер от
500 (петстотин) лева на Любомир Йорданов Алексан-
дров.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров,
А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В.
Замфиров, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Ко-
цина и Г. Иванов; “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 733
Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6

и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет
2019, § 10-98 еднократна финансова помощ в размер от
500 (петстотин) лева на Йото Пеков Ценков.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров,
А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В.
Замфиров, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Ко-
цина и Г. Иванов; “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 734
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал.

1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 8 от
„Наредба за определянето и администрирането на мест-
ните такси и цени на услуги на територията на община
Вършец“, определя такса за посещение на Забавно лятно
училище „Дъга“ към Център за подкрепа за личностно
развитие гр.Вършец, за периода от 17.06.2019 г. до
16.08.2019 г., както следва:

- За един ден – 3.00 /три/ лева;
- За една седмица – 10.00 /десет/ лева;
- За един месец – 40.00 /четиридесет/ лева.

2. Възлага на кмета на община Вършец, таксите за пол-
зване на Забавно лятно училище „Дъга“ към Център за
подкрепа за личностно развитие гр. Вършец да бъдат
предоставяни в бюджета на Център за подкрепа за лич-
ностно развитие гр. Вършец, след изтичане на съответ-
ния календарен месец.

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

Поради изчерпване на дневния ред, председателят
на общински съвет – Вършец закри заседанието в
10:35 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец



За трета поредна година клуб „Чи-
нарите“ – гр. Вършец и Община
Вършец“ организираха конкурс за ли-
тературно творчество на тема
„Вършец – мой любим град“.

В тазгодишното издание на кон-
курса се включиха 11 участници.

В миналия брой на вестника помес-
тихме стихотворението „Призна-
ние“, спечелило първото място.

По молба на читатели и проявен
огромен интерес от страна на
участници в конкурса, жители и
гости на град Вършец, публикуваме
творбите и на останалите награ-
дени автори.

ВТОРО МЯСТОВТОРО МЯСТО

ПОД ЗВЕЗДИТЕ
НА ВЪРШЕЦ

есе

Какво е живот без мечти? Небе без
звезди. Ден без слънце. Угаснало ог-
нище. Къща без детски смях. Тъжно,
пусто, самотно, безполезно съществу-
ване... Мечтите са светли, прекрасни
ангелчета, които пърхат невидими
около нас и правят целия живот цве-
тен, ценен и щастлив. Всяка сбъдната
мечта е нечие щастие. А аз съм дете.
Сбъдната мечта на мама и татко.

Мечтата е нещо, което се намира в
сърцето на човек с надеждата да му се
случи. Както ние - малките вярваме, че
Белобрадият старец ще ни донесе меч-
таните подаръци, така и възрастните
имат своя Лапландия за сбъдване на
желания и молитви.

Всеки път, когато гледам моя град от
връх Тодорини кукли започвам да меч-
тая. Моят град ли? Едва ли мога да го
опиша с няколко думи. Тук съм на си-
гурно място. Защитена съм от студе-
ния, неприветлив свят. Вършец е тих
пристан, в който мога да отдъхна след
бурен ден. Крепост, в която мога да се
скрия. Огледало на моята същност.
Малък, уютен, изпълнен с топлина.
Място, където винаги съм добре

дошла. Тук мога да бъда себе си. Това
е моят роден дом.

Вървя бавно в тунела от чинари,
вдишвам с наслада пролетния аромат
на цветята и очите ми се спират върху
разцъфтелите дървета. Стъпвам пок-
рай алеите на Слънчевата градина, из-
градени във формата на лъчи.
Изкачвам на един дъх римските стъ-
пала и у мен се поражда въпрос:
”Осъзнаваме ли в какъв рай на Земята
ние сме благословени да живеем?“
Това е нашият дом, а ние сме неговите
добри стопани. Природата – чародейка
е изпълнена с живителните сили на
житейското начало. Тя е нежно
слънце, кристален планински въздух и
топли минерални води, вековни гори и
високи сини планини. Тя пази и съх-
ранява живота!

Нощем, когато небето сияе с игриви
звезди, аз гледам с любопитство към
него. Тук е моята мечта. От много
малка мама ми четеше книги за откри-
тия Космос. Когато тя е била дете, ней-
ната съкровена мечта била да стане
космонавт. Ето, че и у мен се породи
желание за фантастично пътешествие
и нови открития. Искам да видя как се
раждат звездите, колко студено е на
Нептун и колко горещо е на Меркурий.

Meчтая да пътувам. Но накъде да
тръгна... Иска ми се да стана един
много велик учен и да пътувам до
Юпитер - най-голямата и тежка пла-
нета в Слънчевата система. Копнея да
видя нови хора, нови Светове и Галак-
тики. Искам да мога да ходя там и
именно там да се намира моето откри-
тие като велик учен. Мечтая да успея
да изобретя машина, но не каква да е.
Супер мощна машина, която да има
способността да направи всички от
моя град вечно млади и здрави, да ле-
кува неизлечимите болести, да храни
гладните и бедни същества, да прави
така, че цветята никога да не увяхват,
хората да плачат само от радост, кам-
баните да бият само на празник, да
връща добрите хора, които са си тръг-
нали вече. Тази машина ще носи
живот, затова ще я нарека Живот. Това
откритие ще ми е достатъчно, но няма
да спра да работя, защото всеки път,

когато се връщам във Вършец ще виж-
дам прекрасния резултат от моето ге-
ниално откритие. Всички ще чуят за
Вършец и ще го свързват с Живот.

Сбъдването на мечтите е велик-
олепна цел в живота, особено когато
ще донесе здраве, щастие и удовле-
творение на много хора. Винаги щас-
тието е пълно, когато е споделено.
Иначе красотата помръква и все нещо
не ми достига.

Днес моята машина Живот може да е
въображаема, но утре кой знае?!
Моите детски ръце са крехки, а утре
може да се окажат силни и можещи, за
да създадат Живот. Човек е голям, кол-
кото мечтите си. А всяка реализирана
мечта е стъпало към нещо ново. Исти-
ната е, че всичко започва от самите
нас. Ние сме тези, които можем да
променим живота към по-добро. И то-
гава чудесата наистина ще се случат,
ще се надпреварват да се случват! Аз
ще продължа да се променям. Но моят
Вършец ще продължи да отразява
моите мечти, надежди и копнежи. Ще
минат години, ще създам свое семей-
ство и ще имам друг дом. Но ще знам,
че някъде там насред този огромен
свят има място, където винаги съм
добре дошла. Във Вършец – моят
любим град.

Виктория ГЕОРГИЕВА
СУ „Иван Вазов“,4 а клас

ТРЕТО МЯСТОТРЕТО МЯСТО

ТУК СЪРЦЕТО Е
ЗЛАТЕН ЛИСТЕЦ

С разширени от спомен зеници в мен
звъни стародавен звънец
и ме вземат две сенки на прицел –
мама с татко са тук, във Вършец.

Че за тях най-любим курорт беше
с лековитата своя вода.
Мама с песни му благодареше,
от нозете й диря следа.

И повежда ме родова памет,
Гласовете им викат ме тук.
Слушам тъжните песни на мама,
а оре татко с тежкия плуг.

В роден край грее най-чист простора,
тук сърцето е златен листец.
И с водата ни чудотворна
нека вечно те има, Вършец!

Колко спомени крие Балкана,
колко песни в тревата лежат.
С излекувани болки и рани
колко хора проводи на път!

Ти си малко градче, но голяма е
балканската твоя душа!
Зная, ти помниш и татко, и мама –
с тази мисъл сега се теша.

Зная, ще спастриш и моите стъпки,
песента ми – в гласа на щурец,
че водата, когото окъпе,
в теб остава навеки, Вършец!

Захаринка НИКОЛОВА

СПЕЦИАЛНА НАГРАДАСПЕЦИАЛНА НАГРАДА
НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦНА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ПОД ТОДОРИНИ КУКЛИ
есе

Моят дом е едно прекрасно планин-
ско градче, сгушено в пазвите на
Стара планина. То е толкова специ-
ално, заради своите истории и ле-
генди. Една от тях е за младата Тодора,
която отказала да се потурчи, хвърлила
се от върха на планината и му дала
името си - връх Тодорини кукли. От-
горе се открива най-прекрасната
гледка за мен - към дома!

Когато имаш нужда да се прибереш в
родния дом, можеш да намериш много
пътища. Най-често използваният път е
този, който семейството ти е изградил
за теб, за да се връщаш всеки път, ко-
гато ти стане тежко. Често ще се
сещаш за майчината любов, за бащи-
ната закрила, за прекрасните гозби на
баба и всичко това ще те тласка към
дома. Ще те кара да копнееш за онова
малко място, което те прави истински
щастлив. Не чакай да стане късно!

Ако пък стане твърде късно, трябва
да поемеш по пътя на спомените. Кол-
кото и тежко да ни е понякога от тях,
накрая само те ни остават. Понякога,
прибирайки се у дома, спомените за
загубените ми близки ме обзема на-
пълно. Ходя на специалните ни места
и сякаш те са отново с мен. Има много
песни, филми и приказки, които често
ме пренасят в спомени. Ароматът на
топли мекици ме връща в детството.
Често като чуя по новините за поред-
ната измама с възрастни хора, започ-
вам да се страхувам за моята баба,
защото тя е самичка на село.

Дори природата ми липсва и тя е
моят трети път към родната къща.
Приказното ми родно място крие
много тайнствени и прекрасни кът-
чета. Тук има топли и лековити мине-
рални извори. Те славят родният ми
град и разнасят здраве по света. Чис-
тият планински въздух е с мирис на
бор. Нареждаме се на второ място по
площ в страната след Борисовата гра-
дина, благодарение на прекрасния ни
боров парк. Когато се разхождам по
алеите на слънчевата градина, си пред-
ставям, че ходя по лъчите на слънцето,
защото те светят под краката ми.

Когато имам нужда от спокойствие
се разхождам по алеята с вековните ни
чинари, защото те ми внушават мъд-
рост и спокойствие. Тяхната дебела и
златна сянка ме пази от бедите и ло-
шите решения. Когато поглеждам към
величествената секвоя, виждам пре-
красното синьо небе, защото сякаш
нейният връх няма край, също като
моята обич към дома.

Прекрасно е, че моето място е там,
където съм родена и там, където ви-
наги ще ми е добре. Тук е моето се-
мейство. Тук са приятелите ми. Тук е
живота ми. Тук съм наистина щаст-
лива. И това е моят малък свят. Пъти-
щата са безброй, но кой всъщност е
този чудноват и прекрасен град, къ-
дето се намират моят дом? Името му е
Вършец. Синоним е на Зелен рай.
Елате и се уверете!

Мария МИТРОВА
СУ „Иван Вазов“, 12 клас

ТРЕТИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ВЪРШЕЦ – МОЙ ЛЮБИМ ГРАД“
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В занимания по интереси учениците от
ЦДО IV-а клас на СУ „Иван Вазов“ се
изявиха на Националния конкурс с меж-
дународно участие „Щърко шарен,
добре си ни дошъл”, организиран от Ди-
рекция природен Балкан „Сините ка-
мъни“ гр. Сливен и ОУ „Христо Ботев“
в село Самуилово, с рисунки в раздел
„Изящно изкуство“ и в раздел „Компю-
търна рисунка“.

Конкурсът се провежда за седма го-
дина в чест на най-голямата естествена
колония щъркели, която по традиция се
събира в сливенското село Самуилово и
е включен в Националния календар за
младежки дейности на МОН. Тази го-
дина в него участваха над 500 млади ху-
дожници. Награждаването се състоя в
Природозащитен туристически център
на Дирекция природен парк ,,Сините ка-
мъни” в Сливен.

В първа възрастова група, раздел „Ком-
пютърна рисунка“, второ място спечели
Михаела Георгиева, 10 г., от Клуб "Ди-
зайн с MS Paint – Бисерче вълшебно“

при ЦДО IV а клас, СУ "И. Вазов" -
Вършец, а ръководителят на клуба Ане-
лия Иванова получи Благодарствен
адрес. Директорът на училището Ани
Ангелова поздрави наградените и им
пожела бъдещи успехи.

Анелия ИВАНОВА

НАГРАДА ЗА КЛУБ "ДИЗАЙН С
MS PAINT – БИСЕРЧЕ ВЪЛШЕБНО“



Вероятно прочитайки загла-
вието, мнозина биха се запи-
тали – възможно ли е да има
роботика във Вършец?

Да, демографската криза е на-
лице, учениците стават все по-
малко. Но това не значи, че
възможностите за качествено
образование и модерно обуче-
ние намаляват. Когато има учи-
тели, мотивирани да изградят
отбор по роботика в училището,
в което преподават, когато има
организации, финансиращи въз-
можност за високотехноло-
гично обучение и занимания в
училище като ФРГИ и SAP Labs
България и когато има вдъхно-
вени, любознателни ученици,
роботиката достига и до мал-
ките населени места. За СУ
„Иван Вазов“ – гр. Вършец, мо-
тивираните учители бяха Радка
Костадинова и Beнциcлaв Cтa-
мeнoв.

А участниците трябваше само
да имат желание и интерес към
роботиката и астрономията, за-
щото в програмата имаше раз-
работване на астрофизичен
проект. Така учениците от шко-
лата по астрономия към учили-
щето: Елина Ивайлова, Тереза
Стефанова, Радослав Рангелов,
Борис Горанов и Доброслав
Иванов се вляха и в клуба по ро-
ботика. Освен тях се включиха
Росица Манева и Венислав Пет-
ров от 7 клас, Бенджамин Гора-
нов, Дейвид Давидов и Петър
Петров от 9 клас.

За да заработи клуб по робо-
тика в СУ „Иван Вазов“, през
2018 г. двамата учители участ-
ват в конкурс за ментори „Робо-
тика за България“ към
Фондация „Работилница за
граждански инициативи“
(ФРГИ) и SAP Labs България.
След одобрение на кандидату-
рата, отборът на училището по-
пада в „Дивизия B“ –
новопостъпили отбори. Освен

нея, в „Роботика за България“
има дивизия А и дивизия PRE-
MIER- участници от предишни
издания на конкурса.

Работата започва, след като
SAP Labs България и ФРГИ из-
пращат комплект Lego с програ-
мируем модул Mindstorm
educations 45544 и състезателно
поле. Следва онлайн обучение
на менторите от IT специалисти
в SAP Labs България, за кон-
струиране и програмиране на
робот Lego Mindstorm, а по-
късно онлайн подкрепа относно
правилата на състезанието First
Lego League. След това започва
обучение на учениците за про-
грамиране на робота. За работа
с програмите помага Beнциcлaв
Cтaмeнoв.

„Целта при програмирането
беше да изпълним определени
мисии, в три на брой задания.
Резултатите от изпълнението
на всяко задание, което включ-
ваше състезателна игра, на-
учен проект, дизайн на робота
и екипна активност, трябваше
да регистрираме на сайта на
„Роботика за България“. Със-
тезателната игра се състоеше
в осъществяването от робота
в рамките на само две минути
на максимален брой предвари-
телно зададени мисии. Науч-
ният проект беше в областта

на астрономията. А екипната
активност се състоеше в съз-
даване на отборни умения,
участие в общи мероприятия и
събития. Едно от тях беше по-
сещението на завод за робо-
тика „Милара“ – гр. Пловдив.

Там се срещнахме с невероятни
специалисти, научихме много
за работата на завода и на слу-
жителите“, споделя Радка
Костадинова, един от менто-
рите на училищния отбор по ро-
ботика.

Предаването на всяко задание
е свързано с много труд, с много
репетиции, корекции на програ-
мите. От училището изказват
специални благодарности на
Бенджамин Горанов, Дейвид
Давидов и Тереза Стефанова.

Резултатите за младите разра-

ботчици не закъсняват. Отборът
на СУ „Иван Вазов“ получава
място във финалната десятка и
покана за участие в Национал-
ното състезание по роботика на
15.06.2019 г.

Състезанието се състоя в зала
6 на НДК - София. Над 220
участници (177 ученици и 43
ментори) от 15 населени места
в страната премериха сили на
финалното състезание по робо-
тика. От регистрираните в нача-
лото на годината 97 отбора от
35 града и 4 села, след третия
етап до фестивала достигат 30-
те най-добре подготвени.

„За нас беше гордост и ра-
дост, че бяхме сред финалис-
тите! Състезавахме се в
четири направления: робо-ди-
зайн, робо-игра, отборна игра и
представяне на научно-изслед-

ователски проект. Всички
участници от отбора: Елина
Ивайлова, Тереза Стефанова,
Бенджамин Горанов и Дейвид
Давидов се състезаваха в на-
правленията. Първо предста-
виха своя научно-
изследователски проект за
„Осветление в Космоса“. С
учебната лаборатория Lab-
Mate „Еinstain II“, екипът из-
следва всички предлагани в
момента на пазара източници
на изкуствено осветление за из-
лъчвани от тях UV лъчи, за на-

личие на електромагнитни
трептения и за промяна на ин-
тензитета на светлината с
разстоянието от тях. Следва-
щото изпитание беше да пред-
ставят дизайна на робота.
Предпоследното изпитание се
състоеше в демонстриране на
умения за работа в екип от
учениците, умения за решаване
на проблеми и стратегическо
мислене. И последното, най-
продължително и сериозно из-
питание беше представянето
на работата на робота. В три
опита отборът търсеше най-
доброто съчетание между
време и изпълнени мисии“, про-
дължава с разказа си Радка Кос-
тадинова.

Преди състезанието отборът
от Вършец е на 10-то място по
брой точки. След трите игри
достигна до 4 и 5 място. Из-
следователският проект намира
място на финалите. Отборът по-
лучава награда и грамота за от-
личен научно-изследователски
проект. Състезанието е продъл-
жително: от 9.30 до 16.30 часа
без прекъсване, но пълно с емо-
ции: с напрежение и радост, с
удовлетворение и надежда.

След ваканцията младите хо-
рата ще продължат работа и
през следващата учебна година,
заредени с ентусиазъм, вдъхно-
вени от интереса към програми-
рането и технологиите.
Учениците, които се състеза-
ваха, вече ще имат нова роля: на
помощник-ментори. По този
начин ще се осигури прием-
ственост на техните знания и
умения и по-добра подготовка
на новия отбор, в който ще
участват ученици от 7 и 8 клас.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Народно читалище „Изгрев-
2019“ - с. Горна Бела речка ор-
ганизира всеобщ курбан за
здраве на Илинден.

Жителите и гостите на селото
се изкачиха до мястото с об-
рока на Свети Илия, който се
намира над селото, след пър-
вата „крива“, както наричат за-
воите по пътя към Лакатник на
местния диалект. Сборният
пункт бе пред читалището.

В миналото денят на Св.
Илия се е отбелязвал в Горна
Бела речка до към 50-те години
на миналия век, след което тра-
дицията се е загубила. На праз-
ника всички се качвали до
оброка на светеца и там се е
приготвял традиционен курбан
за здраве.

Мястото се намира в букова
гора, поради което, въпреки

традиционните горещини,
празникът е продължавал през
целия ден, а вечерта всички за-
едно са се прибирали по домо-
вете си.

За първи път от повече от по-
ловин век, на 20 юли 2019 г. хо-
рата от Горна Бела речка

възродиха ритуала и отново
приготвиха традиционния кур-
бан за здраве, мир и проспери-
тет на всички присъстващи на
тържеството, на всички жи-
тели от селото и на всички
хора по света.

Спас ЗАРЧЕВ

ВСЕОБЩ КУРБАН ЗА ЗДРАВЕ В ГОРНА
БЕЛА РЕЧКА НА ИЛИНДЕН

ÐÎÁÎÒÈ ÏÐÅÂÇÅÌÀÒ ÑÓ „ÈÂÀÍ ÂÀÇÎÂ“

áðîé 7, þëè 2019 ã. Êàëåéäîñêîï ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ6

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ
Орган на Общински съвет Вършец

ИЗДАТЕЛ: Община Вършец
e-mail: admin_varshetz@mail.bg
тел.: 095 272 222 , факс: 095 272 323
Главен редактор: Евелина Георгиева
Редакционна колегия: Юлия Антонова
Печат: „ЛГ график“ ООД - Враца

Курбан по случай Илинден
направиха в село Горно Ози-
рово, община Вършец. На об-
рока в местността „Иброва
поляна“ в съботния ден се съб-
раха не само местните, но и
близки и роднини, съобщи
кметът на селото Архангел
Петров.

Курбанът е за здраве и благо-
получие. Оброкът се намира
над закритото местно учи-
лище, в някогашната ябълкова
градина.

Кметът на община Вършец
инж. Иван Лазаров бе сред гос-
тите на тазгодишния курбан.

Спас ЗАРЧЕВ

ЗА ЗДРАВЕ И БЕРЕКЕТ СЕ ПОМОЛИХА
НА ИЛИНДЕН В ГОРНО ОЗИРОВО

Отборът по роботика в СУ „Иван Вазов“, Вършец е възможен
благодарение на подкрепата на Фондация „Работилница за граждански
инициативи“ и SAP Labs България по програма „Роботика за България“.


