
Официалната церемония по повод
празника на курорта, минералната
вода и Балкана на 05.08.2016 г. за-
почна с изпълнения на ученически
духов оркестър „Дефилир” при СУ
„Иван Вазов” – гр. Вършец с ръко-
водител Николай Пеев.

Официални гости на събитието
бяха: Ивайло Петров – областен уп-
равител на област Монтана, архи-
мандрит Антим – протосингел на
Видинската митрополия, свеще-
ноиконом Петко Балджиев – ено-
рийски свещеник на гр. Вършец,
инж. Милчо Доцов – кмет на об-
щина Берковица, Румен Първин –
общински съветник от ОбС – Въл-
чедръм, ст. инспектор Димитър
Мишонов – за началник на РУП –
Вършец, инж. Милен Кунев – ин-
спектор РСПБЗН – гр. Берковица,
инж. Анатоли Димитров – изпъл-
нителен директор на „Електрос-
тарт“ АД и председател на
Общински съвет – Вършец, Ад-
рияна Николова, Олга Яничкова и

Гинка Апостолова – общински съ-
ветници от ОбС – гр. Вършец.

Празничен благослов и поздрав-
ления към присъстващите отпра-
виха архимандрит Антим –
протосингел на Видинската митро-
полия, областният управител на об-
ласт Монтана Ивайло Петров и
кметът на община Берковица инж.
Милчо Доцов.

В тържественото си слово кметът
на община Вършец инж. Иван Ла-
заров отбеляза:„Смисълът на този
празник е да се преклоним и отда-
дем заслужена почит пред ембле-
матичните за Вършец величествен
Балкан, лечебни минерални извори
и невероятно красива природа,
които са го направили еталон и
символ на балнеологичен курорт,

даряващ здраве, сили и бодрост.
Думите на известната българска
поетеса Дора Габе, че Господ не се
е скъпил, когато е уреждал този
край най-красноречиво говорят за
великолепието на природата, която
ни заобикаля. Надяваме се, че по
време на Празника гостите ни са
успели да се докоснат до магията
на нашия град, до гостоприем-
ството на местните хора, а натрупа-
ните положителни емоции ще ги
карат да се връщат при нас отново и
отново. Искам да благодаря на
всички вас, които днес сте тук, че
сте съпричастни и споделяте с нас
тези прекрасни празнични дни.”

Поздравителни адреси по случай
Празника изпратиха Бойко Борисов
– министър-председател на Репуб-
лика България, Десислава Атана-
сова – народен представител от ПП
ГЕРБ, 12 МИР - Монтана, Пенка
Пенкова – кмет на община Лом и
Златко Живков – кмет на община
Монтана.

По традиция официалната цере-
мония завърши с празнична заря,
на фона на песента “Вода” в изпъл-
нение на Елица и Стунджи.

След официалната част, празни-
кът продължи с концерт на косми-
ческия глас на България Валя
Балканска и родопски гайдари.

Спонсори на Празника на ку-
рорта, минералната вода и Балкана
„Вършец 2016” са: Вътко Маринов,
„Милки Фуудс“ ЕООД, „Войнов и
сие“ СД, "Електростарт" АД,
„Хинд къмпани“ ООД, „БКС 2003“
ЕООД, „Вършец Холидей“ ЕООД-
Тянкови къщи, „Ауто Мончи“
ЕООД - Вършец, „Лъчи 03“ ЕООД,
„Сан Пропъртис“ ООД, АТА –Спа ,
Къща за гости „Берлин“, „Станчеви
- Ася Станчева“ ЕООД, „Нелан 99“
ЕООД, ЕТ „ Михаил Петков“- гр.
Ботевград, „Харигетур“ ЕООД, ЕТ
„ Моник-Емил Иванов“, „Васстрой
– 2007“ ЕООД, ЕТ „Диана 97-
Диана Вернезова“.
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Над 350 участници от 24 пев-
чески и танцови фолклорни групи

и състава се включиха в тазгодиш-
ното издание на фолклорния праз-

ник „Балкана пее“ в местността
„Иванчова поляна“ над Вършец.

Надпяването и надиграването в
Балкана по традиция слага финал
на едноседмичните тържества,
посветени на минералната вода и
Балкана в курортния град.

Сцена за изява сред природата
имаха формации и индивидуални
изпълнители от общините Кнежа,
Видин, Ситово (Силистренско),
Мездра, Враца, Вършец, Монтана,
Своге, Георги Дамяново, Козлодуй.

Надпяването нe е с конкурсен ха-
рактер, затова всички фолклорни
групи получиха грамоти за участие
в празника, който продължи през
целия ден.
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ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК „БАЛКАНА ПЕЕ“

Кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров прие на работна
среща посланика на Република
Корея в България г-н Шин Бунам и

д-р Ан Канг - бизнесмен и инвес-
титор от Южна Корея. Визитата е
по инициатива на г-н Шин Бунам, а
целта на посещението бе обсъж-
дане на възможностите за инвести-
ране в областта на спа туризма. 

В срещата участваха областният
управител на област Монтана
Ивайло Петров, зам.-областният
управител Нина Петкова, зам.-кме-
тът на община Вършец Петър Сте-
фанов, секретарят на общината
инж. Даниела Тодорова и зам.-
председателят на Общинския съвет
Олга Яничкова.

„Негово Превъзходителство
изяви желание да посети нашия
град и да се запознае с природните
дадености и възможностите за раз-
витие на спа туризма. Туризмът е

традиционен отрасъл за нашата об-
щина и ние се гордеем с разнооб-
разните възможности за отдих и
лечение, които можем да предло-
жим. Всеки нов инвеститор, пред-
почел курорта Вършец, ще срещне
пълно съдействие от страна на об-
щината", заяви по време на сре-
щата кметът на Вършец инж. Иван
Лазаров.

По-късно корейските гости се за-
познаха чрез мултимедийна пре-
зентация с историята и културата
на града, с инвестиционния потен-
циал и възможностите за развитие
на туризма във Вършец. Бе органи-
зирана разходка, по време на която
разгледаха местните забележител-
ности.
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ВЪРШЕЦ МОЖЕ ДА СИ ПАРТНИРА С ЮЖНА КОРЕЯ В СФЕРАТА НА СПА ТУРИЗМА



В тематичната вечер, посветена на
рока като част от програмата на Праз-
ника на курорта, минералната вода и
Балкана, за пръв път гост на вършечка
сцена бе вечната бунтарка, рок музи-
кантката и певица Милена Славова, на-
ричана Кралицата на рока, и
музикантите от нейната група Явор,
Додо и Станчо.

В началото на концерта Милена пред-
аде поздрави на Вършец от името на
вършечкия рок-музикант и певец Джу-
дас, с когото, както тя сподели, си
пишат всеки ден в глобалната мрежа.

Милена Славова е най-шарената
“птица” на родната сцена. Винаги скан-
дална, но и болезнено откровена. И в
текстовете на песните си, много от
които пише сама, не изневерява на бун-
тарската си същност.

Неостаряващата рок дама №1 е вече
над 30 години на сцената. Близо час и
половина, без прекъсване, чаровната

рокаджийка забавлява предимно мла-
дежката публика. Зрителите не я оста-
виха да си тръгне и я извикваха
многократно на бис.

Певицата изпълни акустична версия
на „Стоп“ на Сам Браун, кавър версии
на песни на Георги Минчев, емблема-
тичните си авторски парчета „Немам
нерви“, „Ха-ха“ (Опитах се да светя
като крушка), „Робърт“, първата песен
по неин текст „Спомен“, балади, както
и песни от най-новия й, последен албум
„Милена 13“, излязъл миналата година.
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РОК ПЕВИЦАТА МИЛЕНА
ВЗРИВИ ВЪРШЕЧКАТА ПУБЛИКА
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Магичният глас на народната певица
Валя Балканска и изпълненията на пет-
има гайдари от Родопа планина вдигнаха
българския дух по време на тържестве-
ния концерт във Вършец, по повод Праз-
ника на курорта, минералната вода и
Балкана на 5 август. Концертът на от-
критата сцена на НЧ „Христо Ботев
1900“ бе истински празник за душата. 

Много са нещата, с които Валя Балкан-
ска впечатлява. Прекрасният й глас, за
който казват че се чува през три долини,
кара сърцето ту да лудее, ту да замира.
Тя пее само на живо и казва, че за нея
няма значение дали излиза пред 5 човека
или пред цял стадион – усещането ви-

наги е еднакво, изпълненията й винаги
извират от дълбините на голямото й ро-
долюбиво сърце.

Под професионалния съпровод на гай-
даря Петър Янев - една от емблемите на
Родопа планина, с когото тя пее вече 18
години, гласът на Валя Балканска близо
час и половина владееше простран-
ството в центъра на Вършец и сърцата и
душите на присъстващите.

Пред местната публика тя изпълни ро-
допски народни песни, сред които ем-
блематичните „А бре, юначе, лудо и
младо", "Горо ле, горо зелена", "Май-
чинко, стара майчинко", „Руфинка“,
„Петко льо, Капитанине“ и разбира се,

най-известната - „Излел е Делю хайду-
тин“. Тази песен, в изпълнение на Валя
Балканска стана повод за националната
ни гордост, след като през 1977 г. излетя
с американските космически станции
"Вояджър-1" и "Вояджър-2" в междуз-
вездните пространства като послание от
Земята, в търсене на извънземен братя по
разум, а през 2004 г. напусна пределите
на Слънчевата система. 100 формации
има записани на златната плоча, която
лети в Космоса. Сред тях са детски плач,
кучешки лай, шум на ручей, музика от
Бетховен, Стравински, Щраус. И между
тях - песента на нашата Валя, избрана
между 250 000 песни от цял свят!

Народната певица е награждавана с
орден „Стара планина", с олимпийската
награда на Първата олимпиада по из-
куствата в Лос Анджелис и много други.
ЮНЕСКО я обяви за гражданин на
света. Номинирана е за държавната на-
града "Св. Паисий Хилендарски" за 2005
г. През декември 2005 г. изпълнителката
получава своята звездна плоча в българ-
ската Алея на славата.

На финала на концерта Валя Балканска
изпя вечната българска песен „Хубава
си, моя горо“, под съпровод на петте каба
гайди и призова всички да бъдем единни,
да бъдем българи и да обичаме България,
където и да се намираме по света.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Над 35 занаятчии от цялата страна
участваха тази година в "Алеята на за-
наятите” във Вършец. Изявата е част от
проявите, посветени на празника на ку-
рорта, минералната вода и Балкана
„Вършец 2016“. Уникалните произведе-
ния на майсторите бяха подредени на
емблематичната за града „Алея на чи-
нарите“. 

Традиционният тукашен хенд мейд
фест всяка година има и постоянни, и
нови участници. В седмицата от 1 до 7
август „Алеята на занаятите“ събра спе-
циално пристигналите за изложението
производители от Троян, Габрово, Бо-
тевград, Берковица, Монтана, Чипро-
вци, Горни Лом, Враца, София и
Вършец. Под сянката на старите чинари
нагъсто са подредени, бижута, суве-
нири, съдове, декоративни и ароматизи-
рани свещи, троянска керамика, изделия
от дърво, картини, пана, гоблени, до-
машни сладка и какво ли още не.

Сред старите познайници срещаме
Дочо Тодоров и Димитър Терзиев от
Троян – майстори-грънчари и произво-
дители на традиционна троянска кера-
мика, Валентин Миланов от Монтана,

изработващ картини от пясък и кафе,
местния дърворезбар Ангел Паунов,
изпод чиито ръце дървото сякаш ожи-
вява, Мая Ангелова от Чипровци – про-
изводител на домашни сладка и
конфитюри, Емилия Еленкова от Горни
Лом, Монтанско, която произвежда су-
венири, пана и картини от природни ма-
териали и семена.

Някои от майсторите демонстрират
таланта си направо на алеята – майка и
дъщеря „рисуват“ картини с цветен
пясък под погледите на минувачите, а
грънчарят Димитър Терзиев от Троян

помага на мераклиите да се научат на
тънкостите на занаята, като държи и на-
правля ръцете на всеки, решил да изра-
боти сам керамична ваза или гърненце.
Казва, че за занаята му няма възрастови
ограничения – до грънчарското колело,
редом с него сядат да се учат и съвсем
малки дечица, и възрастни хора. Около
импровизираната му работилничка на
открито през целия ден е пълно със зри-
тели, наблюдаващи интересната атрак-
ция.

Емилия Еленкова от Горни Лом
участва в „Алеята на занаятите“ вече 17

години – от 1999 г. насам не е пропус-
кала нито едно издание. Богатото й въ-
ображение и фантазия и сръчните й
ръце сътворяват картини, пана и суве-
нири от естествени материали, които са
оцветени от самата природа – червена и
зелена леща, бял боб, просо, грах, се-
мена от мак и люцерна.

Мая Ангелова от Чипровци идва на
„Алеята на занаятите“ от 4-5 години.
Произвежда сладка и мармалади по
стари домашни рецепти. През 2009 г. се
ражда идеята за малък бизнес за ръчно
производство на сладка, предимно от
горски плодове. През 2015 г. отваря
врати малката работилница за произ-
водство на сладка „Синевка“ в село
Превала, Чипровско, която осигурява
поминък за цялото семейството – съп-
ругът, свекърът и синът й берат гор-
ските плодове от Балкана и гората, а
Мая сама произвежда сладостите.
Предлаганите сладка се варят на печки
на дърва, така, както са го правили на-
шите баби, тъй като по този начин и
ароматът им става по-домашен, според
нея. Казва, че много държи на качест-
вото на произведената от нея биопро-

дукция, ето защо плодовете и билките
събират ръчно само от райони, далече
от пасищни места, за да не се замърся-
ват от животните. Асортиментът на ра-
ботилничката за домашно сладко
непрекъснато се разширява, като освен
традиционните за региона боровинки,
горски ягоди, диви череши, вишни, ма-
лини и къпини, експериментира и с
нови плодове – тази година е произвела
домашно сладко от портокали, червен
касис, пъпеш, шипков мармалад.

Местният, колоритен и сладкодумен
дърворезбар Ангел Паунов събира ми-
нувачите освен с традиционните си кар-
тини, пана, сувенири, съдове и лъжици,
и с интересни и нестандартни творения
– амулети, медальони, изработени от
костилка на праскова, дървени свирки и
дървени ароматизатори за стая или ав-
томобил. Обяснява на туристите, как
могат да сложат в ароматизатора стък-
лено флаконче или просто памучно там-
понче, напоено с етирично масло от бор
и да си спомнят за прословутия Боров
парк във Вършец и за кристално чистия
балкански въздух.
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ПЪСТРА И НАСИТЕНА „АЛЕЯ НА ЗАНАЯТИТЕ“ СЪБРА ВЪВ ВЪРШЕЦ МАЙСТОРИ ОТ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ

В продължение на седмица, от 27 юли
до 2 август, магията на Вършец бе вдъх-
новение за художници от различни
краища на България. 

Изложба с 40 творби от ежегодния
пленер по живопис бе открита на 3 ав-
густ в Градската художествена галерия
на Вършец. 

Пленерът е организиран от дружест-
вото на монтанските художниците
“Тенец” и се осъществява с подкрепата
на община Вършец.

Тази година той е под надслов “Ма-
гичният Вършец”. В традиционната
проява взеха участие 18 художници от
София, Монтана, Ботевград, Сливен,
Силистра и Вършец. Сред тях са из-
явени имена като Румен Статков, Мар-
тин Георгиев, Володя Казаков, Дончо

Планински, Рени Петрова, местните
творци – братята Георги и Кънчо Пау-
нови и Гошо Александров, а най-мла-
дата участничка бе Ани Лазарова от
Вършец – ученичка в местната гимна-
зия. 

Всеки от авторите дари по картина, за-
печатала погледа му към красотите на
магичния Вършец, с което ще се обо-
гати фондът на местната художествена
галерия, разполагаща с около 700 платна
и 30 скулптори от дърво, глина и гипс.

Кметът на община Вършец инж. Иван
Лазаров връчи на художниците грамоти
за участие в пленера.

Събитието е част от програмата по
повод Празника на курорта, минерал-
ната вода и Балкана.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ХУДОЖНИЦИ РИСУВАТ
МАГИЧНИЯ ВЪРШЕЦ

КОСМИЧЕСКИЯТ ГЛАС НА БЪЛГАРИЯ ВАЛЯ БАЛКАНСКА И
РОДОПСКИ ГАЙДАРИ ПРЕНЕСОХА РОДОПА ПЛАНИНА НА

ВЪРШЕЧКА СЦЕНА

Хумористът Димитър Туджаров –
Шкумбата и певецът Владимир Димов,
по-известен като Владо Димов, забав-
ляваха публиката в специална тема-
тична вечер, посветена на комиците и
талантите в един от дните на Празника
на града.

Злободневните и актуални хуморис-
тични скечове и анекдоти на неподра-
жаемия комик Шкумбата и изпълнените
от него песни на сръбската група от
близкото минало „Сребърни криле“,
предизвикаха възторга и овациите на
зрителите. В репертоара му, освен кла-

сическите теми, бяха включени и сю-
жети в крак с днешния глобализиран
свят и виртуално пространство – общу-
ването чрез Скайп, лова на Покемони,
техномузиката.  Димитър Туджаров
сподели, че е идвал във Вършец преди
близо 30 години, спуснат с парашут над
градския стадион, като част от шоу по
време на тогавашния Празник на ку-
рорта.

Владо Димов е едно от популярните
лица на българската музика. Става из-
вестен на публиката от участието си в
един от проектите на „Шоуто на
Слави”– „ Аз пея в Ку-ку бенд”. Малко
по-късно стартира и телевизионното
предаване  “Five stars” по bTV, където
Владо е едновременно водещ и певец-
изпълнител. През 2007 г. певецът  за-
вършва магистратура по поп и джаз
пеене и става асистент–преподавател
при доц. Алис Боварян в Националната
музикална академия, където има и клас
в момента.

Владо Димов изпълнява репертоар от
различни жанрове. Пред вършечката
публика той изпя кавър-версии на песни

на Тодор Колев, Васил Найденов, песни
на португалски и на руски език, песни
от български филми, диско парчета,
както и обработен в съвременен аран-
жимент фолклор – песните „Лудо младо
сън засънило“ и „Песен за Райна Поп-
георгиева“.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЕЧЕР НА КОМИЦИТЕ И ТАЛАНТИТЕ
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л  № 14
Днес, 22.07.2016 г. (петък) от 10:00 ч., на основа-

ние чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Пра-
вилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация
за мандата 2015-2019 г. се проведе заседание на Об-
щински съвет - Вършец, в заседателната зала на Об-
щинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва об-
щински съветници.

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

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лаза-
ров – кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам-
кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова -
секретар на община Вършец, К. Тачева - директор
дирекция „ОА“, А.Тошев - директор дирекция
„СА“, Е. Георгиева - гл. експерт „Информационно
обслужване“, А. Петров -  кмет с. Долно Озирово, Б.
Василев - кметски наместник с. Г.Б.речка и граж-
дани.

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

Председателят на общински съвет Вършец инж.
Анатоли 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 допъл-
нения в дневния ред:

1. Включване на докладна записка с
Вх.№388/21.07.2016 г. под № 1 в дневния ред.

2. Включване на докладна записка с Вх.№
386/21.07.2016 г. под № 2 в дневния ред.

3. Включване на докладна записка с
Вх.№387/21.07.2016 г. под № 3 в дневния ред.

Общият брой точки в дневния ред стават 12.

Гласували: “за”- 10; “против” – 3; “въздържали
се” – няма. 

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

записка с Вх.№ 388/21.07.2016 г. относно Временна
комисия формирана с Решение №119 от Протокол
№16 от 31 юли 2012г. на Общински съвет – Вършец
и гласувани промени в комисията с Решение 138 от
Протокол №6 от 18 февруари 2016г.за разглеждане
на финансови отчети и вземане на решения за дей-
ността на дружества с Общинско участие „Вършец
Негован“ ООД, „Медицински център Вършец“
ЕООД и „Булинвест“ООД.

Докладва: инж. Анатоли Димитров - председа-
тел на Общински съвет – Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх.№ 386/21.07.2016 г. относно приемане
на Общинската програма за управление на отпадъ-
ците на територията на Община Вършец за периода
2016 - 2020 г.

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

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх.№ 387/21.07.2016 г. относно предоста-
вяне ползването на Градския футболен стадион в
град Вършец на ФК „ОЗИРОВО“ и ФК „Вършец
2012“.

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

4. Разглеждане на отчет за дейността на Предсе-
дателя на Общински съвет – Вършец, мандат 2015 –
2019 година и неговите комисии, за периода 01.01-
30.06.2016 г., съгласно Докладна записка
№376/15.07.2016 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров - Председа-
тел на Общински съвет - Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх.№ 369/12.07.2016 г. относно писмо
изх. № 37/29.06.2016 г., от Областен Управител на
област Монтана, Председател на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената те-
ритория обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Монтана,
за вземане на решение от Общински съвет - Вършец
във връзка с провеждане на извънредното общо съб-
рание на асоциацията - на 28.07.2016 г. от 10.30 ч. в
Областна администрация – Монтана, както и за по-
зицията на общината по предложения дневен ред на
заседанието, и получаване на мандат за гласуване
на точките от дневния ред на извънредното общото
събрание.

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

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх.№ 370/12.07.2016 г. за вземане на ре-
шение по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устрой-
ство на територията, относно одобряване на ПУП –
ПРЗ за създаване на два нови квартала – кв.40 и
кв.177 по регулационния и застроителен план на

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

щина Вършец
7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна

записка с Вх.№ 371/12.07.2016 г. относно вземане
на решение за провеждане на публичен търг с явно
надаване на основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ,
чл.103 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и
НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем
на недвижими имоти земеделски земи с НТП па-
сища, мери и ливади на собственици на пасища сел-
скостопански животни и на лица, които поемат
задължение да ги поддържат в добро земеделско и
екологично състояние, по ред, определен в
ППЗСПЗЗ.

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

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх.№ 372/12.07.2016 г. относно актуали-
зация на поименния списък на капиталови разходи
на община Вършец за 2016 година.

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

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх.№ 373/13.07.2016 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 об-
щина Вършец

10. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 368/12.07.2016г., относно
молба вх. № 7000-128/20.04.2016 г., от „Нет сърф
нет“ ООД, гр. Монтана, бул. “Трети март“ № 78,
ЕИК BG 111542312, относно искане за учредяване
право на прокарване на отклонения от общи мрежи
и съоръжения на техническата инфраструктура по
реда на чл. 193 от ЗУТ за изграждане на „Кабелна
мрежа за пренос на данни гр. Вършец“.

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

11. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх.№ 374/15.07.2016 г. относно от-
пускане на еднократна стипендия на ученици от
СОУ „Иван Вазов“.

Докладва: Адрияна Николова – Председател на
ПК по ОКМДСТ

12. Изказвания, питания, становища и предложе-
ния на гражданите.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за органи-
зацията и дейността на общински съвет – Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с общин-
ската администрация за мандата 2015 – 2019 г.,
дневния ред бе приет:

Гласували: “за”- 11; “против” – 1; “въздържали
се” – 1.

Общински съвет – Вършец прие следните реше-
ния:

РЕШЕНИЕ №265
На основание чл.6, ал.1, т.8 и чл.50, ал.1 и 3 от

Правилника за Организация и дейността на общин-
ски съвет Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинската администрация за мандата
2015 – 2019 година, и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и
чл.8 от Наредбата за упражняване на правата върху
общинската част от капитала на дружествата с об-
щинско участие, за участието на общината в граж-
дански дружества и в сдружения с нестопанска цел,
Общински съвет Вършец, реши:

1. Упълномощава Временната комисия избрана с
Решение №119 на Общински съвет Вършец, Прото-
кол №16 от 31 юли 2012 година и гласувани про-
мени с Решение 138 от Протокол №6 от 18 февруари
2016 година в състав:

Инж.Анатоли Димитров – Председател
Вътко Маринов
Антоанета Коцина

Да проведе преговорен процес в рамките до
30.10.2016 година с управителя на „Булинвест“
ЕООД, г-н Бисер Богданов за прекратяване на съд-
ружието на Община Вършец в дружество с общин-
ско участие „Булинвест“ ЕООД, чрез продажба на
дяловете на Община Вършец в размер на 962 дяла
при минимална цена в размер на 175 лева за дял.

2. След провеждане на преговорния процес Коми-
сията да внесе за гласуване в Общински съвет Вър-
шец окончателния текст на Решение на Общински
съвет за продажба на дяловете на Община Вършец
в дружество с общинско участие „Булинвест“
ЕООД.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Ма-
ринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова,
И.Цветанов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “про-
тив” – 1 - Г.Найденов;“въздържали се” – няма;

Промяна в кворума.Излиза: Г. Найденов
Общо 12 общински съветници.

РЕШЕНИЕ №266
На основание чл. 21, ал. 1, т.12 и ал. 2 от Закона

за местното самоуправление и местната админист-
рация и чл. 52, ал. 8 и ал.9 от Закона за управление
на отпадъците, общински съвет Вършец:

1. Приема Общинска програма за управление на
отпадъците на територията на Община Вършец за
периода 2016-2020 г.;

2. Възлага на кмета на община Вършец ежегодно
да внася пред общински съвет Вършец отчет за из-
пълнение на програмата.

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов,
В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова,
И.Цветанов, Г.Иванов “против” – 1 - С.Сълков;
“въздържали се” – 1 - А.Коцина;

РЕШЕНИЕ №267
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.39, ал.4 от
ЗОС и чл.55, т.2 и т.3 от Наредба за реда за придо-
биване, управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец, разрешава пол-
зването на градския футболен стадион в град Вър-
шец на „ФУТБОЛЕН КЛУБ ОЗИРОВО“ през
сезон 2016/2017 за провеждане на футболните
срещи от „А“ Областна футболна група, под еги-
дата на БФС.

2. Общински съвет – Вършец на основание чл.21,
ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.39, ал.4 от
ЗОС и чл.55, т.2 и т.3 от Наредба за реда за придо-
биване, управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец, разрешава пол-
зването на градския футболен стадион в град Вър-
шец на „ФУТБОЛЕН КЛУБ ВЪРШЕЦ 2012“ по 4
часа всеки ден, както и да провежда срещите си от
националните шампионати по футбол под егидата
на БФС за мъже и юноши за сезон 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019 год.

3. Разходите за поддръжка на градския футболен
стадион в град Вършец и базата, се поемат и раз-
пределят между двата клуба - „ФУТБОЛЕН
КЛУБ ОЗИРОВО“ и „ФУТБОЛЕН КЛУБ ВЪР-
ШЕЦ 2012“, съобразно неговото ползване.

Гласували поименно: “за” – 11 – А.Николова,
Г.Апостолова, В.Маринов, Б.Христов, И.Андров,
В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов и С.Сълков “против” – няма;“въздър-
жали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №268
Общински съвет Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.23 от ЗМСМА приема за сведение отчета за
дейността на Председателя на Общински съвет
Вършец, дейността на Общински съвет Вършец и
неговите комисии за периода 01.01.2016 г. -
30.06.2016 г.

Гласували: “за” – 12 ;“против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №269
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 198е, ал. 5
от Закона за водите /ЗВ/ и чл. 5, ал. 6 от Правил-
ника за организацията и дейността на асоциациите
по Водоснабдяване и канализация реши:

1. Гласува изрични пълномощия на Кмета на об-
щина Вършец – инж. Иван Михайлов Лазаров като
законен представител на община Вършец, който да
представлява общината в извънредното заседание
на общото събрание на Асоциацията по В и К Мон-
тана, насрочено на 28.07.2016 г.

2. На 28.07.2016 г., Кмета на община Вършец –
инж.Иван Михайлов Лазаров да се регистрира като
присъстващ представител на община Вършец в из-
вънредното заседание на общо събрание на Асо-
циацията по водоснабдяване и канализация на
обособената територия обслужвана от „В и К“
ООД, гр. Монтана.

3. По т. 1 от дневния ред – да гласува „ЗА“ пре-
поръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета на Асоциацията по В и К – Монтана за
2017 г., в размер на 20 000 лв.

4. По т. 2 от дневния ред – да гласува „ЗА“ съгла-
суване на Бизнес план за развитие на дейността на
оператора „Водоснабдяване и канализация“ ООД,
гр. Монтана, за регулаторния период 01.01.2017 г. –
31.12.2021 г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона
за водите и чл. 6.4/д/, от Договора за стопанисване,
поддържане и експлоатация на В и К системите и
съоръженията, и предоставяне на водоснабдителни
и канализационни услуги, сключен между Асоциа-
цията и В и К оператора.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов,
В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова,
И.Цветанов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “про-
тив” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №270
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от Закона за
устройство на територията и Решение № 1 от Про-
токол № 4/07.07.2016 г., на Експертен съвет по уст-
ройство на територията при община Вършец, реши:

1. Одобрява изработения ПУП – план за регула-
ция и застрояване за кв. 40 и кв. 177 по регулаци-
онния и застроителен план на гр. Вършец от 1986
г., съгласно изготвения проект.

2. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30 /тридесет/ дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез
община Вършец пред Административен съд – Мон-
тана.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Ма-
ринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова,
И.Цветанов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “про-
тив” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №271
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 14 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи,
чл. 103 и чл. 104 от Правилника за прилагане на За-
кона за собствеността и ползването на земеделски
земи, чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от Закона за общинската
собственост във връзка с чл. 13, ал. 1 от НРПУРОС
на община Вършец и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от „На-
редбата за условията и реда за провеждане на тър-
гове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“,
взема решение за провеждане на публичен търг с
явно наддаване за отдаване под наем на земеделски
земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици
на пасищни селскостопански животни, регистри-
рани в Интегрираната информационна система на
БАБХ, както и на лица, които поемат задължение да
ги поддържат в добро земеделско и екологично със-
тояние, по реда на чл. 103 от ППЗСПЗЗ, описани в
приложения към настоящото решение съдържащи -
номер на имота по КВС, землище, местност, начин
на трайно ползване, категория на земята и площ,
както следва:

- Землище гр. Вършец – 486 бр., имота с НТП ли-
вада и 451 бр., имота с НТП пасища мери;

- Землище с. Спанчевци – 139 бр., имота с НТП
ливада и 85 бр., имота с НТП пасище, мера;

- Землище с.Драганица - 109 бр., имота с НТП ли-
вада и 134 бр., имота с НТП пасища, мера;

- Землище с. Черкаски – 83 бр., имота с НТП ли-
вада и 137 бр., имота с НТП пасище, мера;

- Землище с. Стояново - 72 бр., имота с НТП ли-
вада и 47 бр., имота с НТП пасище, мера;

- Землище с. Д. Озирово – 77 бр., имота с НТП ли-
вада и 106 бр., имота с НТП пасище, мера;

- Землище с. Г. Озирово – 433 бр., имота с НТП
ливада и 187 бр.., имота с НТП пасище, мера;

- Землище с. Д. Б. Речка – 156 бр., имота с НТП
ливада и 53 бр.., имота с НТП пасище, мера;

- Землище с. Г. Б. Речка – 169 бр., имота с НТП ли-
вада и 30 бр.., имота с НТП пасище, мера.

2. Определя първоначална годишна наемна цена -
8 лева /осем/ за 1 /един/ декар.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите
имоти подробно описани в т. 1 от решението - 1
/една/ стопанска година 2016 - 2017 г.

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

5. Определя депозит за участие в търга, както
следва:

- за имоти с площ до 20 дка. - 50 лв. за всеки зе-
меделски имот по отделно;

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

- за имоти с площ от 50 дка. до 100 дка. – 200 лв.
за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ над 100 дка. - 500 лв. за всеки
имот по отделно;

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху пър-
воначалната годишна тръжна наемна цена на съот-
ветния недвижим имот за които участва съответния
участник в търга.

7. Цена на тръжната документация 50 лв. /петде-
сет лева/.

8. Дължимият годишен наем се заплаща от наема-
телите преди подписване на договора за наем.

9. Задължава кмета на община Вършец да органи-
зира и проведе търга по реда на Глава втора “Тър-
гове” от „Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община Вър-
шец“ и да сключи договор/и за отдаване под наем
земеделските земи с спечелилите търга участници.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Ма-
ринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова,
И.Цветанов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “про-
тив” – няма;“въздържали се” – няма;
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РЕШЕНИЕ №272

Общински съвет – Вършец на основание чл. 124, ал.
2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 23, ал. 3
и 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
тригодишната прогноза за местните дейности и за със-
тавяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане
на бюджета на община Вършец, чл. 21, ал. 1, т. 6 от За-
кона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, Общински съвет – Вършец извършва
вътрешни промени в Разчета за финансиране на капи-
таловата програма на община Вършец за 2016 година,
по обекти и източници на финансиране, съгласно при-
ложения Проект на Разчет за финансиране.

/ виж  ТАБЛИЦА 1 /

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов,
И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” –
няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №273
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на на-
следниците на Никола Златков Маринов, следните
имоти:

1.1. Нива с идентификатор 027056, ЕКАТТЕ 69537,
с площ от 2.000 дка, находяща се в местността
“Ливадето“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище с. Стояново, съгласно скица –

проект № Ф00533/06.06.2016 г.
1.2. Нива с идентификатор 051098, ЕКАТТЕ 69537,

с площ от 1.252 дка, находяща се в местността
“Свидня“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище с. Стояново, съгласно скица – проект
№ Ф00534/06.06.2016 г.

1.3. Лозе с идентификатор 033060, ЕКАТТЕ 69537,
с площ от 0.500 дка, находяща се в местността
“Андровото“ – земи от Общинския поземлен
фонд, землище с. Стояново, съгласно скица –
проект № Ф00536/06.06.2016 г.

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

3. На основание чл. 45ж, 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” – 12 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов,
И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” –
няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №274
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 193, ал. 4 от Закона за устрой-
ство на територията и чл. 295, ал. 7 от Закона за елек-
тронните съобщения, реши:

1. Учредява безвъзмездно право на прокарване на ин-
женерна инфраструктура в полза на „Нет сърф нет“
ООД, гр. Монтана, бул. “Трети март“ № 78, ЕИК BG

111542312, за реализиране на обект „Кабелна мрежа за
пренос на данни гр. Вършец“, съгласно представения
трасировъчен план и приложения към него регистър на
имоти, през които преминава обект „Кабелна мрежа за
пренос на данни - гр.Вършец“. Неразделна част от нас-
тоящото решение е трасировъчен план и приложения
към него регистър на имоти, през които преминава
обект „Кабелна мрежа за пренос на данни- гр. Вър-
шец“.

2. Съгласно чл. 193, ал. 5 от Закона за устройство на
територията, с прокарването на отклонения от общи
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
не могат да се влошават условията за застрояване на
поземлените имоти, да се препятства установеният
начин на трайно ползване на поземлените имоти и да се
засягат разрешени строежи или съществуващи сгради.

3. На основание чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство
на територията, упълномощава Кмета на община Вър-
шец да издаде заповед/и за учредяване на безвъзмездно
право на прокарване от общите мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура в полза на „Нет сърф
нет“ ООД, гр. Монтана, бул. “Трети март“ № 78, ЕИК
BG 111542312, за реализиране на обект: „Кабелна
мрежа за пренос на данни гр. Вършец“, съгласно пред-
ставения трасировъчен план и приложения към него
регистър на имоти, през които преминава обект „Ка-
белна мрежа за пренос на данни- гр. Вършец“.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов,
И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” –
няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №275
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.6

и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си бюджет за
2016 година § 10-98 сумата от 600лв. /шестстотин лева/
на ученици от СОУ „Иван Вазов“ гр.Вършец:

1. Георги Мирославов Найденов – 50 лв. /петдесет
лева/

2. Димина Ивайлова Ангелова – 50 лв. /петдесет
лева/

3. Елина Миронова Ивайлова – 50 лв. /петдесет лева/
4. Емма Мирославова Лилова – 50 лв. /петдесет

лева/
5. Анета Иванова Лазарова – 100 лв. /сто лева/
6. Ива Стефанова Стоянова – 50 лв. /петдесет лева/
7. Стефан Викторов Андреев – 50 лв. /петдесет лева/
8. Митра Радославова Кирилова – 50 лв. /петдесет

лева/
9. Марина Лъчезарова Горанова - 100 лв. /сто лева/
10. Александра Йосифова Алексиева - 50 лв. /пет-

десет лева/
Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров,

А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов,
И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” –
няма;“въздържали се” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред, председате-
лят на общински съвет – Вършец закри заседа-
нието в 11:30 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет Вършец

Днес, 29.07.2016 г. (петък) от 13:00 часа, на основа-
ние чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.2 от Пра-
вилника за организация и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с Общинската администрация за мандата
2015-2019 г. се проведе заседание на Общински съвет
- Вършец, в заседателната зала на Общинска адми-
нистрация Вършец. 

Заседанието започва с 9 положили клетва общински
съветници. Отсъстват: инж.Анатоли Димитров, Бла-
говест Христов, Георги Найденов, Георги Иванов.

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

На заседанието присъстваха още: П.Стефанов –
зам.- кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова-
секретар на община Вършец, К. Тачева-директор ди-
рекция „ОА“ Е. Георгиева-гл. експерт
„Информационно обслужване“, А. Петров- кмет с.
Долно Озирово, Е.Истатков – техн. сътрудник кв.За-
ножене.

Съгласно уведомително писмо изх.№ 383/19.07.2016
г. заседанието беше открито и ръководено от Олга
Яничкова – Зам.-председател на Общински съвет -
Вършец.

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

записка с Вх. № 401/28.07.2016г. за одобряване на
Споразумение за партньорство между Община Бер-
ковица и Община Вършец и осигуряване на финанси-
ране във връзка с проектно предложение
„Проектиране и изграждане на компостиращи инста-
лации за разделно събрани зелени и/или биоразгра-
дими отпадъци, включително осигуряване на
необходимото оборудване и на съоръжения и техника
за разделно събиране на зелени и биоразградими от-
падъци“ по Оперативна програма „Околна среда“
2014-2020 г., Приоритетна ос 2, процедура
BG16М10Р002-2.001

Докладва:  инж.Иван Лазаров – кмет на община
Вършец

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 2015 – 2019 г., дневния ред
бе приет с: 9 гласа “за”,“против” – няма; “въздър-
жали се - няма ”

Общински съвет – Вършец прие следните решения: 

РЕШЕНИЕ № 276
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и в съот-
ветствие с изискванията за кандидатстване за финан-
сиране на проект по Оперативна програма Околна
среда 2014-2020 г. (ОПОС 2014-2020 г.), Приоритетна
ос 2: Отпадъци, Процедура за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ „Проектиране  и  из-
граждане  на  компостиращи  инсталации  за разделно
събрани   зелени   и/или   биоразградими   отпадъци,
вкл.   осигуряване   на необходимото оборудване и на
съоръжения и техника за разделно събиране на зелени
и биоразградими отпадъци“, BG16M10P002-2.001:

1. Одобрява споразумение за партньорство между
община Берковица и община Вършец за подготовка и
изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации за разделно събрани зе-
лени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуря-
ване на необходимото оборудване и на съоръжения и

техника за разделно събиране на зелени и биоразгра-
дими отпадъци”, в съответствие с изискванията за
кандидатстване за финансиране на проект по Опера-
тивна програма Околна среда 2014-2020 г. (ОПОС
2014-2020 г.), Приоритетна ос 2: Отпадъци, Проце-
дура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ „Проектиране и изграждане на компости-
ращи инсталации за разделно събрани зелени

и/или биоразградими отпадъци, включително
осигуряване на необходимото оборудване и на съо-
ръжения и техника за разделно събиране на зелени и
биоразградими отпадъци“, BG16M10P002-2.001.
(Приложение І към настоящото решение)

2. Дава съгласие Кмета на Община Вършец да под-
пише споразумението с всички произтичащи от него
ангажименти. 

Гласували поименно: “за” – 9 –А. Николова, Г.
Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О.
Яничкова, И. Цветанов, А.Коцина и С. Сълков “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 277
Общински съвет Вършец на основание чл. 21, ал. 2,

във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и в съот-
ветствие с изискванията за кандидатстване за финан-
сиране на проект по Оперативна програма Околна
среда 2014-2020 г. (ОПОС 2014-2020 г.), Приоритетна
ос 2: Отпадъци, Процедура за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ „Проектиране  и  из-
граждане  на  компостиращи  инсталации  за разделно
събрани   зелени   и/или   биоразградими   отпадъци,
вкл.   осигуряване   на необходимото оборудване и на
съоръжения и техника за разделно събиране на зелени
и биоразградими отпадъци“, BG16M10P002-2.001:

1. Дава съгласие, средствата в размер до 340 000 лв.
разпределени между Община Берковица и Община
Вършец в съотношение 2:1, съобразно количеството
депониран зелен отпадък, за община Берковица – до
226 666 лв. и община Вършец –  до 113 334 лв. и не-
обходими за:

● покриване на първоначалните допустими разходи
по проекта, преди средствата по проекта да бъдат въз-
становени от ОПОС;

● покриване на допустимите разходи по проекта,
които няма да бъдат финансирани от ОПОС, вкл.
собствения принос; 

● покриване на недопустими разходи, присъщи и
необходими за изпълнението на проекта, да бъдат оси-
гурени от източници на финансиране, както следва:

- отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 за реда и на-
чина за изчисляване и определяне на  размера на обез-
печенията  и отчисленията, изискани при
депониране на отпадъци.

2. Дава съгласие при необходимост, в хода на из-
пълнение на проекта, да бъде стартирана процедура
за поемане на общински дълг за получаване на кре-
дит от банка или друга финансова институция или
заем от фонд ФЛАГ ЕАД за целите на изпълнението
на проекта.

Гласували поименно: “за” – 9 –А. Николова, Г.
Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О.
Яничкова, И. Цветанов, А.Коцина и С. Сълков “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред, Зам.-предсе-
дателят на общински съвет – Вършец закри засе-
данието в 13:32 ч.

Олга Яничкова
Зам.-председател на Общински съвет - Вършец 

П Р О Т О К О Л  № 15
ПОИМЕНЕН СПИСЪК - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В

РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЕКТИТЕ ОТ
КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2016 Г.

ТАБЛИЦА  1



„Има Смисъл“ е интернет кампания
насочена изцяло към потребителите на
опаковани стоки, която стартирахме на
25май тази година в над 35 от най-по-
сещаваните сайтове в интернет:
Vbox7.com, Play.novatv.bg, Sinoptik.bg,
Dariknews.bg, Vesti.bg, Gong.bg, Nova-
news.bg, Novanews.bg/Kamerite.bg,
Gospodari.com, Novatv.bg,
m.sinoptik.bg, m.dariknews.bg,
m.vesti.bg, m.gong.bg, dalivali.bg,
btv.bg, btvnovinite.bg, bweb, m.nova-
news.bg, m.vbox7.com, vbox7.com app,
Play.novatv.bg app. 

От 09.09.2016 г. ще се излъчва и в Со-
фийското метро в рамките на 1 месец.

Произведени бяха 4 видеа, които по-
казват пътя на всеки един отпадък до
превръщането му в нови продукти,
правила за разделно събиране, различ-
ните процеси и няколко практични съ-
вета за удобен и красив кът за разделно
събиране у дома. Лицата на кампа-
нията са известният метеоролог Емил

Чолаков и певицата Белослава. Лич-
ности, приемащи каузата за опазване
на природата за своя лична, хора, пол-
зващи се с доверието и положително
отношение в обществото. 

Целите на кампанията са да инфор-
мират гражданите как работят систе-
мите за разделно събиране и да ги
мотивират, като дадат смисъл на тех-
ните усилия. Клиповете показват:

• всички процеси, през които преми-
нават отпадъците, след като бъдат из-
хвърлени в цветните контейнери; 

• полезна информация за ползите от
рециклирането за всеки потребител;

• разбиват някои от най-големите ми-
тове, дискредитиращи СРСООп, а
именно:

1. Как става обслужването на цвет-
ните контейнери

2. Нищо не се рециклира и се из-
хвърля на депото

3. Няма рециклиращи предприятия в
България

4. Няма сортиращи инсталации
5. Сложна и досадна работа
6. Контейнерите не са достатъчно на

брой/ са много далече
7. Нямам място вкъщи
Всички тези лозунги звучат като оп-

равдание, липса на стимул и намиране
на смисъл. Ето защо нарекохме кампа-
нията „Има Смисъл“. 

Основните Послания на кампанията
са:

• Всеки цвят контейнер се вдига по
определен график и е различен за
всеки град. Ако забележите нещо не-
редно в извозването на отпадъците или
около контейнерите не е почистено,
можете да подадете сигнал на зелената
линия на Екопак: 0800 15 253. Всеки
камион е с обозначителна табела, на
която е указано кой цвят контейнер се
обслужва.

• Екопак е разположила над 15 500
цветни контейнера за разделно съби-

ране, които се обслужват с 45 специа-
лизирани камиона и се транспортират
до 16 сортиращи инсталации, като една
от тях е специално за стъклени отпа-
дъци. Адресите на контейнерите за
всеки град са определени от общината
и могат да се видят на адрес:
http://www.ecopack.bg/bg/karta-na-
obshtinite/152/view/.

• Разделени по видове, отпадъците се
балират и транспортират за рецикли-
ране в едно от над 50- те предприятия
в страната.

• Системата за разделно събиране на
отпадъци от опаковки се финансира от
такса, която е включена в цената на
всеки един опакован продукт, който ку-
пуваме.

• Всеки тон рециклирана хартия спа-
сява 13 дървета  и спестява използва-
нето на 4 кВт/ч електроенергия. 

• 1 килограм рециклирана хартия
спестява използването на 32 литра пи-
тейна вода. 

• 90% от всички картонени опаковки
могат да се рециклират.

Само за 1 година Екопак събира и
предава за рециклиране над 87 000
тона отпадъци и така спасява от изси-
чане над 580 000 дървета. 

• Над 80% от рециклираната пласт-
маса се влага при производството на
дрехи, обувки, чанти, килими, играчки
и др.

• Алуминият от рециклираните кен-
чета се използва за производството на
консервени кутии, алуминиево фолио,
парапети, съдове за готвене, части за
автомобили.

• Стъклени опаковки могат да бъдат
рециклирани многократно без да губят
свойствата си. 

• Цената на рециклирането се плаща
от всички нас, защото е включена в це-
ната на опакованите продукти.

• Има смисъл! Събирайте и изхвър-
ляйте отпадъците си разделно!
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В тематичната вечер, посветена на

театъра по време на Празника на ку-
рорта и минералната вода, гост на
местните любители на Мелпомена бе
Драматичен театър „Драгомир Асе-
нов“ – гр. Монтана с постановката
„Лъжла“ или “Как да задържиш мъжа
си” - комедия от М. Майо и М. Еникен.

Пиесата се играе за първи път в Бъл-
гария според режисьора й Юри Стат-
ков, ако не се брои представянето й от
един любителски състав в Ботевград.
Известно е, че е играна с огромен
успех в Русия. За сценичния вариант
Статков ползва именно руския й пре-
вод. Премиерата на спектакъла бе в
края на месец март тази година на сце-
ната на Монтанския театър.

“Лъжла“ е забавна комедия на ситуа-
циите. Линията обаче не върви по по-
сока на разкриване на
недоразуменията. Самото действие
поражда едно след друго редица нови

недоразумения. Сюжетът тръгва от
едно семейство, в което жената от-
казва все още да имат дете. Поради
тази причина, съпругът напуска дома.
Жена му и най-добрата й приятелка се
съюзяват в битката как да го върнат
обратно. 

В представлението участваха мла-
дите актриси Радостина Ганева и
Елеонора Петрова, за които то е дебют,
и добре познатите ни актьори Петър
Митев и Ирина Димитрова. Участваха
още Тони Христова и Асен Таков.

Евелина ГЕОРГИЕВАМногобройни фенове от Вършец и
целия регион се стекоха пред откри-
тата сцена на НЧ „Христо Ботев 1900“
в курортния град, за да видят и чуят на

живо любимата си изпълнителка Весна
Змиянац в тематичната сръбска вечер,
която бе част от проявите на Празника
на курорта, минералната вода и Бал-
кана „Вършец 2016“. 

Стилът на сръбската певица е фолк,
турбо фолк, поп фолк, поп. Позната е
в България от близкото минало, най-ак-
тивните й години са от 1979 г.

Фолк певицата вдигна адреналина на
любимата си публика с хитовете
„Казни ме“, „Сто живота“, „Кралица
туге“, „Кад замиришу йорговани“ ,
„Сватови“, „Не куни га, майко“ и други
неостаряващи свои песни. 

Весна Змиянац започва музикалния
си път под крилото на Шабан Шаулич.
Прави пробив като певица в сръбската
лента "Сок от сливи", заедно с Нада
Топчагич и Мирослав Илич. Тя е сред
най-известните и доказали се сръбски
звезди, наричана често „Кралица на
фолка“.

Евелина ГЕОРГИЕВА

БАЛКАНСКАТА МЕГАЗВЕЗДА ВЕСНА
ЗМИЯНАЦ ИЗНЕСЕ КОНЦЕРТ ВЪВ ВЪРШЕЦ

В рамките на една седмица на терито-
рията на община Вършец възникват два
пожара. 

На 25.07.2016 г. възниква смесен гор-
ски и полски пожар в землището на с.
Драганица, в местността Кремениш, а
на 31.07.2016 г. - на границата на зем-
лищата на гр. Вършец и с. Долно Ози-
рово, в м. Свидня и м. Дъбравата. 

В ликвидирането на пожарите вземат
участие: Антон Тошев, Георги Аврамов,
Емил Истатков, Венцислав Младенов и
Яким Якимов - доброволци от „Добро-
волно формирование“ (рег. № М-111-
01) към община Вършец. 

Съвместно със служителите на ПУ на
ПБЗН - Вършец и ТП на Държавно гор-
ско стопанство – Берковица, се гаси с

жива сила и където е възможно, с про-
тивопожарен автомобил, при трудни ус-
ловия: силно пресечен горски терен с
денивелация, обрасъл с храстовидна
растителност, суха дървесна маса, не-
окосена трева, при екстремно високи
температури на въздуха, като при вто-
рия пожар са спасени от изгаряне около
150 дка овес, готов за прибиране. 

И двата пожара са локализиран и ов-
ладени. 

Обръщаме се към всички жители на
общината с призив: нека в този пожа-
роопасен сезон всички да бъдем внима-
телни и отговорни в действията си и да
не допускаме човешката небрежност да
изпепели природата!

Георги АВРАМОВ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗНИКНАЛИ ПОЖАРИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

„ИМА  СМИСЪЛ“
Интернет кампания на ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ за разделно събиране на отпадъци от опаковки

Невероятна вечер с любими и попу-
лярни руски песни осигуриха за мест-
ните жители и гостите на Празника на
курорта, минералната вода и Балкана
във Вършец вокално-инструментална
група „Нова китара“ – гр. Видин с во-
калист и китарист Кирил Василев и те-
норът – солист на Великотърновския
музикално-драматичен театър „Кон-
стантин Кисимов“ Момчил Караиванов,
заедно със Симфониета Видин на
01.08.2016 г. 

Изявата е част от идеята на организа-
торите на празника за включването на
специални „тематични вечери”, посве-
тени на културата и изкуството на да-
дена страна. 

Обединени от любовта към руската
музика, на естрадата пред НЧ „Христо
Ботев 1900” изпълнителите изнесоха
концерт „Вечер на руската песен”, под
диригентството на енергичния и атрак-
тивен маестро Свилен Симеонов и по-

топиха в невероятния дух на руската
култура почитателите на руската му-
зика. 

Пред местната публика те предста-
виха песни за душата - обичани и попу-
лярни руски мелодии и песни от
военните години: "Смуглянка", "Ех, до-
роги", "Позови меня", „Душа болит",
"Тëмная ночь", "Севастопольский
вальс", "Я люблю тебя, жизнь“, «Ка-
линка»,"Подмосковные вечера", "Мил-
лион алых роз", както и песни от
филмите "Жесток романс", "Бялото
слънце на пустинята", "Седемнадесет
мига от пролетта", "Москва не вярва на
сълзи" и др. 

По време на концерта се изля дългоо-
чакваният, живителен летен дъжд,
който не уплаши многобройната пуб-
лика. Почитателите на руската песен ос-
танаха до края на концерта под открито
небе, извиквайки изпълнителите на бис.

Евелина ГЕОРГИЕВА

РУСКА ВЕЧЕР ВЪВ ВЪРШЕЦ

ТЕАТРАЛНА ВЕЧЕР

Със заповед № ОХ-547/19.07.2016 г. на
министъра на отбраната на Република
България се обявяват 209 длъжности за
приемане на служба в доброволния ре-
зерв във военните формирования на
СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ
НА СИЛИТЕ, ВОЕННОМОР-
СКИТЕ СИЛИ И ЦЕНТРАЛНО ВО-
ЕННО ОКРЪЖИЕ.

За ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕ-
ПЕН – МОНТАНА са обявени след-
ните длъжности:

1. Младши експерт със звание капитан
– 1 бр.

2. Специалист със звание старши сер-
жант – 1 бр.

3. Старши оператор на ЕИТ със звание
ефрейтор – 1 бр.

Длъжностите ще се заемат след про-
веждане на конкурс по документи, като
информация за необходимите  доку-
менти, условията и реда за канди-
датстване може да се получи от:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН
ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул.“България“ №10 (

ет. 2 всеки вторник от 08.30 до 16.30
часа)

Емил Иванов, тел. (09527) 21 90
GSM 0898 740 104

Срок за подаване на заявленията
във Военно окръжие ІІ степен -

Монтана - 14.09.2016 г.

О Б Я В А

Община Вършец съобщава на
всичи физически и юридически
лица- собственици на земеделски
имоти във всички землища на об-
щина Връшец, че на основание §49
от Предходните и заключителни
разпоредби на ЗИД на Закона за го-
рите, в сила от 07.08.2015 г.,  Запо-
вед № РД-09-581/20.08.2015г. на
министъра на земеделието и хра-
ните и Заповед № 104/София от
20.01.2016 г. на Изпълнителния ди-
ректор на Изпълнителна агенция по
горите, са изготвени списъци на
поземлените имоти на територията
на община Вършец, притежаващи
характеристика на гора по сми-
съла на чл.2, ал.1, т.1 от Закона за
горите. 

Списъците с имотите са поста-
вени на информационните табла
пред сградите на всички кмества на
територията на община Вършец, а
за землището на гр. Вършец - на
информационтото табло пред сгра-
дата на Община Вършец.

Всички заинтересовани лица
могат да подават жалби, възраже-
ния, искания и т.н. относно земе-
делските имоти, включени в
изготвените списъци, като същите
могат да се подават във всяко
кмество на територията на община
Вършец, както и в деловодството
на общината в срок от 2 /два/ ме-
сеца, считано от 26.07.2016 г. до
26.09.2016 г.

За допълнителна информация:
тел. 09527/22–22, вътр. 962

СЪОБЩЕНИЕ



Вече четвърта поредна година Об-
щина Вършец и Конна база „Вър-
шец“ организират конни състезания
по прескачане на препятствия за ку-
пата на Община Вършец. Атрактив-
ното събитие се проведе на
състезателен пясъчен плац край Вър-
шец на 31.07.2016 г., като част от про-
грамата на Празника на курорта,
минералната вода и Балкана „Вър-
шец 2016”. 

В състезанието взеха участие 35
състезатели с 45 елитни коня от над
10 клуба от цяла България – София,
Плевен, Вършец, Монтана, Арба-
наси, Бутан, Мизия, Кнежа и др. Лю-
бителите на конния спорт се
насладиха на невероятното майстор-
ство на жокеите и се възхитиха от
перфектната и професионална орга-
низация на турнира. Стюардите, съ-
диите, гл. секретар и
паркур-майсторът бяха от Национал-
ната федерация по конен спорт. 

Състезанието беше разделено в 4
паркура с общо 60 старта. 

Първото изпитание бе X паркур,
деца, с височина 80 см. На І място се
класира Ивайла Каменова с кон Ко-
рида от ККС „Вършец 2014“, ІІ място
зае Тайлър Сандър с кон Памона от
ККС „Плевен“, а ІІІ-то – Таня-Мари
Димитрова с кон Литъл Куатро от
ККС „Калоян 92“ – с. Арбанаси. 

Второто изпитание бе с височина
100 см (за 4-5-годишни коне, деца и
аматьори). В тази категория се про-
ведоха 3 паркура. В раздел аматьори

І място зае Валентин Рангелов с кон
Лайза от ККС „Монтана“, ІІ-ро –
Венци Младенов с кон Корида от
ККС „Вършец 2014“, ІІІ-то – Милена
Азманова с кон Каритат от ККС „Ин-
тегра“ – гр. София. В паркур деца, І
място спечели Таня-Мари Димитрова
с кон Литъл Куатро от ККС „Калоян
92“. В паркур 4-5 годишни коне І
място зае Денислав Александров с
кон Каре от ККС „Сторгозия“ – гр.
Плевен, ІІ-ро – Пламен Киров с кон
Халуна от ККС „Студенец“ - с. Садо-
вец, ІІІ-то – Антон Дацински с кон Се
Моа от ККС „Студенец“. 

В третото изпитание – отворен пар-
кур, височина 110 см за 5-годишни и
по-възрастни коне, първи се класира
Венето Тенев с кон Уайтмен от Клуб
по конен спорт «Тенев и син» - гр.
София, а негови подгласници станаха

Теодор Попов с кон Гигантика от
Клуб по конен спорт «Вършец 2014»
и Апостол Тенев от Клуб по конен
спорт «Тенев и син». 

В последното изпитание - отворен
паркур по хронометър, с височина
120 см за 6-годишни и по-възрастни
коне, първото място завоюва Апостол
Тенев с кон Рагтайм от Клуб по конен
спорт «Тенев и син», втори се нареди
Карол Уитбред с кон Провокатор от
ККС „Плевен“, а трети се класира
Олег Горанов с кон Лъки от Клуб по
конен спорт „Бутан“. 

Победителите получиха купи, ме-
дали и парични награди от кмета на
община Вършец инж. Иван Лазаров. 

Раздадените паричните премии в
четирите паркура са на обща стой-
ност 1300 лева.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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В традиционния, ежегоден об-
щинския турнир по волейбол тази
година се включиха общо 6 отбора
– мъже от Вършец, Монтана и Бер-
ковица. 

Турнирът стартира на 3 август, а
финалните срещи се играха на 5 ав-
густ на волейболното игрище в Бо-
ровия парк. Организатор и главен
съдия по време на първенството бе
Тихомир Тодоров, а помощник
съдия – Тодор Тодоров от Монтана.

Победителите получиха купата на

Община Вършец, медали, грамоти
и парични премии на обща стой-
ност 450 лева, връчени им от кмета
на община Вършец инж. Иван Ла-
заров.

На І място се класира отбор
„Сборная“ от Вършец с капитан
Ангел Тодоров, ІІ място зае отбор
„Тони спорт“ от Берковица с капи-
тан Фернандо Лилов, а ІІІ-то място
получи отбор „Гунди” от Монтана
с капитан Цветко Кузмов.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНСКИ ТУРНИР ПО
ВОЛЕЙБОЛ В БОРОВИЯ ПАРК

В истински празник за малките
спортисти, техните родители, баби
и дядовци се превърна третият ден
от Празника на курорта, минерал-
ната вода и Балкана „Вършец
2016“. 

В новия парк, в близост до СБР
„Св. Мина“, през целия ден кипеше
спортна надпревара, от сутринта до
късния следобед имаше забавления
и игри, радостна глъчка и много
емоции за малчуганите.

По алеите и на детските пло-
щадки бяха организирани различни
състезания и мероприятия. За най-
малките се проведе състезание с ве-
лосипеди и тротинетки, имаше и
специално обособени в тревните

площи детски зони за скачане с
надуваеми топки, състезания с въ-
жета по двойки и единично, игри с
обръчи, а по-големите взеха учас-
тие в надпревара с ролери, в арт ра-
ботилниците за изработване на
самолетчета и пана от естествени
материали, в игрите по плажен
тенис, скачащи кокили, парков
хокей и парад на хвърчилата.

Организатори на детския спортен
празник бяха Община Вършец и
неправителствената организация
„Идея спорт“, включваща студенти
и преподаватели от Великотър-
новския университет „Св. Св.
Кирил и Методий“.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СПОРТЕН ПРАЗНИК
ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ

Тази година традиционният тур-
нир по футбол събра общо 15 от-
бора - от Вършец и общината, от
Враца, Монтана и Мездра. Изиг-
раха се общо 38 мача, като пове-
чето от тях бяха на доста добро
ниво. Имаше страхотни голове,
добри спасявания на вратарите,
майсторски отигравания и много
положителни емоции за публиката,
която във финалните мачове, иг-
рани на 6 август, наброяваше около
350 човека. За поредна година тур-
нирът беше ръководен много авто-
ритетно от главния съдия Петко
Петков от областната съдийска ко-
легия в гр. Монтана.

В мача за трето и четвърто място,
миналогодишният финалист
„Пчелна майка“ (Враца) спечели с
2:1 срещу отбора на „Пестицид“
(Монтана). За третата си позиция
те заслужиха медали, грамота и па-
рична премия от 200 лева, връчени
им от Венелин Стефанов - предсе-
дател на УС на ФК „Вършец 2012“. 

В много оспорван финал, отборът

на „Заножене“ (Вършец) спечели с
5:2 срещу „Винарките“ (Монтана).
Инж. Анатоли Димитров - предсе-
дател на Общински съвет Вършец
и изпълнителен директор на „Елек-
тростарт” АД - гр. Вършец връчи
медалите, грамота и парична пре-
мия от 300 лева на заелия второто
място тим. 

Шампионите от „Заножене“ за-
служиха златните си медали и па-
рична премия от 500 лева, а купата
на Община Вършец и шампанското
бяха връчени от кмета на общината
инж. Иван Лазаров. 

Бяха раздадени и 4 индивидуални
награди (стъклени плакети и гра-
моти) на най-добрите състезатели
по постове: за най-добър вратар бе
отличен Цветелин Ангелов от „За-
ножене“ (Вършец) ; най-добър за-
щитник - Венислав Митов от
„Заножене“; най-добър нападател -
Денислав Езекиев от „Винарките“
(Монтана); най-полезен играч -
Бойко Илиев от „Заножене“.

Георги НИКОЛОВ

ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА
МАЛКИ ВРАТИЧКИ ЗА КУПАТА

НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

КОННИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО
ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ

Тринадесет любители-фотографи
от Вършец, Монтана и София участ-
ваха в обявения от Община Вършец
през месец април конкурс «Фото-
предизвикателство Вършец». Темата
на неговото първо издание е „Един
миг от природата на Вършец“. 

Да доловиш и запечаташ с камера
красотата на мига, да погледнеш
природата на Вършец през призмата
на собствения мироглед, да усетиш

магията на заобикалящия ни свят и
да я покажеш на другите чрез фото-
графското изкуство – това е наис-
тина едно голямо
предизвикателство.

Фотографиите бяха подредени в
експозиция на открито пред сградата
на Общинската администрация, а
обявяването и награждаването на
победителите в конкурса се състоя
на 4 август, като част от проявите,

посветени на Празника на курорта,
минералната вода и Балкана „Вър-
шец 2016“.

7-членно жури номинира три от из-
пратените общо 39 фотографии, като
за по-голяма обективност и безпри-
страстност класацията бе анонимна,
без да се знаят имената на авторите.

На първо място бе класирана твор-
бата на Евелина Георгиева, второ
място зае Цветан Спасов, а на трето
място се нареди Фани Павлова – и
тримата от Вършец.

Зам.-кметът на община Вършец
Петър Стефанов връчи на победите-
лите в конкурса грамоти и парични
награди на обща стойност 300 лева,
осигурени от Община Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СТАНАХА ИЗВЕСТНИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА
„ФОТОПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ВЪРШЕЦ“
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