
С тържествена литургия в храм
„Свети Георги“, отслужена специ-
ално от видинския митрополит
Даниил, започна кулминационната
вечер от Празника на курорта, ми-
нералната вода и Балкана във Вър-
шец на 2 август.

Официалната церемония по
повод Празника започна на откри-
тата сцена пред НЧ „Христо
Ботев-1900“ с изпълнения на уче-
нически духов оркестър „Дефи-
лир” при СУ „Иван Вазов”, с
ръководител Николай Пеев и ма-
жоретен състав към същото учи-
лище, с хореограф Невена
Стоянова.

Специални гости на събитието
бяха: инж. Иван Лазаров – кмет на
община Вършец, Видинският мит-
рополит Даниил, архимандрит
Антим – протосингел на Видин-
ската митрополия, свещеноиконом
Петко Балджиев – енорийски све-
щеник на гр. Вършец, инж. Дилян
Димитров и Ирена Димова – на-
родни представители от ПП ГЕРБ,
12 МИР Монтана, , Нина Петкова
и Цветко Цветков – зам.-областни
управители на област Монтана,
бригаден генерал Явор Матеев –
командир на 68-ма бригада на Си-
лите за специални операции на
Българската армия, Радослав Най-
денов и Ася Владиславова - – зам.-
кметове на община Берковица,
инж. Анатоли Димитров - изпъл-
нителен директор, председател на
Съвета на директорите на „Елек-
тростарт“ АД и председател на
ОбС Вършец, Олга Яничкова и
Адрияна Николова – общински съ-
ветници.

Поздравителни адреси по повод

празника бяха получени от област-
ния управител на Монтана Росен
Белчев, Златко Живков – кмет на
община Монтана, Даниел Панов –
кмет на община Велико Търново и
председател на УС на Национал-
ното сдружение на общините в Ре-
публика България, Янка Такева –
председател на СБУ, от Асоциа-
цията на българските градове и ре-
гиони, бригаден генерал Явор
Матеев – командир на Силите за
специални операции, Иван Барзин
– кмет на община Вълчедръм, д-р
Валентин Василев – кмет на об-
щина Разград, Милчо Доцов –
кмет на община Берковица, Илиян

Янчев – кмет на община Малко
Търново и други кметове на об-
щини.

В тържественото си приветствие
към гостите и жителите на община
Вършец кметът на общината инж.
Иван Лазаров отбеляза: „Традици-
онно Община Вършец в първите
дни на август организира и про-
вежда тези прекрасни празници,
на които се прекланяме и почи-
таме лековитата минерална вода и
уникалната природа, които са на-
правили нашия град една харес-
вана и желана туристическа
дестинация. Но освен с тези при-
родни дадености, Вършец е извес-
тен и със своята архитектура и
градоустройство, върху които са
работили такива велики инженери
и архитекти като арх. Нешев и арх.
Ангелов, както и д-р Дамян Ива-
нов – първият балнеолог, оставил
трайна следа върху развитието на
курорта Вършец. По негово време
са построени първата държавна
минерална баня тук, боровия парк,

Слънчевата градина и Алеята на
чинарите, която ни вдъхновява и
до днес. „Не се е скъпил Господ,
когато е уреждал този край. Не са
се скъпили и хората, които са го
доуреждали“ – това са думи на го-
лямата българска поетеса, писа-
телка и преводачка Дора Габе,
която е била чест гост на Вършец.
Затова наше морално задължение
и ангажимент е да продължаваме
да го доуреждаме по най-добрия
начин - така, че той да става все
по-красив и по-желан.“

Празнично приветствие и благо-
слов към жителите и гостите на
Вършец отправи Видинския мит-
рополит Даниил.

Тържествата продължиха с кон-
церт на поп изпълнителя Влади-
мир Ампов -Графа. Изненада за
всички присъстващи беше дуетна
песен на Графа с младата певица
от Вършец Галя Георгиева.

„Песента, която изпяхме с Графа
се казва "Никой". Не сме имали
никакви репетиции, дори не съм се
срещала с него преди концерта.
Просто си стоях в публиката и из-
веднъж ми се обаждат, за да ми съ-
общят, че ще пеем дует с него, аз
естествено много се развълнувах.
Посрещна ме неговия мениджър и
ме попита коя песен искам да из-
пеем и аз избрах тази, защото ми е
най-любимата негова песен“ – раз-
каза ученичката от местната гим-
назия след концерта.

Празничната вечер завърши с
пищна заря, специален подарък за
жителите и гостите на града.

Спонсори на Празника на ку-
рорта, минералната вода и Балкана
„Вършец 2019” са: „Електростарт“
АД, Спа хотел „Съни гардън“
ЕООД, „Деа проджект – Даниела
Йоцева, „Нелан 99“ ЕООД, Водос-
набдяване и канализация“ ООД,
„Хинд 2013“ ООД, Фондация Лъ-
чезар Станчев за поезия, „Сан про-
пъртис“ ООД, „АТА Спа“ ООД,
Къща за гости „Берлин“, „ТИ ЕНД
ТИ ДИЗАЙН“ ООД, „ДДС 06“
ЕООД, „Ауто Мончи“ ЕООД,
„Фити терм“ ЕООД, „Лъчи 03“
ЕООД, „Васстрой 2007“ ЕООД,
ЕТ Михаил Петков, „ПРО“ ЕАД -
клон Вършец, Къща за гости „Да
Винчи“, Пенка Зафирова – Къща
за гости и „НБ Трейд 2009“.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОВОД
ПРАЗНИКА НА КУРОРТА, МИНЕРАЛНАТА

ВОДА И БАЛКАНА „ВЪРШЕЦ 2019”

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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Подобряването на социал-
ните услуги за деца и усло-
вията им на живот бяха част от
темите, по които кметът на
Вършец инж. Иван Лазаров
разговаря с д-р Джейн Муита -
представител на УНИЦЕФ за
България. Тя бе на посещение
в курортния град.

Това е първа визита на д-р
Муита във Вършец. Посеще-
нието е във връзка с изпълне-
нието на ангажиментите на
УНИЦЕФ и българското пра-
вителство, които подписаха
нов програмен период 2018-
2022 г. за подобряване на поло-
жението на децата в страната –
особено в сферите на детското
и младежкото участие, приоб-
щаващото образование.

Основна тема на разговора бе
подобряването на социалните
услуги за деца, условията им
на живот, сегрегацията на част
от децата в ромския квартал и
на децата с увреждания.. И
инж. Лазаров и д-р Муита се
обединиха около тезата, че ин-
тегрирането на социално уяз-
вими групи задължително
трябва да премине през образ-
ованието и то от възможно
най-ранна възраст.

"Когато говорим за деца в
риск и в неравностойно поло-
жение, в нашия край се говори
основно за маргинализираните
групи. Смятам, че трябва да се
търсят механизми и модели, с
които достъпът до образование
да се осъществява по най-доб-
рия и успешен начин, да се
опитаме да намерим меха-
низми, с които родителите да
бъдат ангажирани с това ранно
образование на децата си,
което после е предпоставка за

по-добри резултати и по-добра
социализация в обществото." –
каза кметът Лазаров.

Преди срещата Общински
съвет Вършец е делегирал пра-
вата на кмета да подпише спо-
разумение за съвместна
дейност със ЦОП - кв. "Рако-
вица" в Берковица, който ак-
тивно работи с Уницеф.
Центърът работи активно за
по-доброто бъдеще на децата в
района и се ангажира да про-
дължи дейността си във Вър-
шец.

Инж. Лазаров подчерта, че
децентрализацията и осигуря-
ването на средства за специ-
фични социални грижи е
условие за добра интеграция и
като цяло за по- добър живот
на децата.

Джейн Муита благодари за
разбирането на кмета по раз-
гледаната проблематика, както
и за поетите ангажименти. По
време на визитата си във Вър-
шец тя бе придружена от Де-
сислава Енчева - директор
"Социални дейности" към
UNICEF България и Теодора
Генова - директор на Център за
обществена подкрепа - кв. Ра-
ковица в Берковица. На сре-
щата присъства и зам.-
председателят на ОбС Вършец
г-жа Олга Яничкова и Адриана
Николова- общински съветник,
председател на комисията по
образование, култура, мла-
дежки дейности и спорт.

УНИЦЕФ е детският фонд на
ООН, световен лидер в попу-
ляризирането и отстояването
на правата на децата в над 190
страни, включително и в Бъл-
гария.

Петя ГЕНОВА

УНИЦЕФ ЩЕ РАБОТИ ЗА ПО-ДОБЪР
ЖИВОТ НА ДЕЦАТА ВЪВ ВЪРШЕЦ

КУРОРТЪТ НА СЕВЕРОЗАПАДА
ЩЕ ПРИВЛИЧА ТУРИСТИ
ОТ СЪСЕДНА СЪРБИЯ
Интервю с кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров
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За най-малките жители и гости
на Празника на града, Община
Вършец организира приказно-пе-
сенно шоу с водеща актрисата
Илиана Балийска, която е и откри-
вател на млади таланти.

Талантливи деца от 3 до 12 г.
имаха възможност да се предста-
вят с песен, танц или стихотворе-
ние на откритата сцена на НЧ
„Христо Ботев-1900“ във Вършец
на 31 юли.

Специално участие с песни и
танци взеха децата от вокална
група „Весели нотки“ при ЦПЛР –
ОДК Вършец с ръководител Ната-
лия Димитрова.

Детското шоу „Приказно-пе-
сенна въртележка“ бе изпълнено с
много смях, усмивки, весело праз-
нично настроение и щуро забавле-
ние. Имаше танци, гатанки и
китка от най-популярните детски
песни, модно ревю, конкурс
„Мини Мис и мини Мистър“.

Празникът се превърна в своеоб-
разен кастинг на млади дарования,
а на финала деца от различни въз-
растови групи получиха номина-
ции за таланти и покана да
участват в ХХ юбилеен фестивал
„Талантиада“ и Конкурс "Мини
Мис и Мини Мистър" за талан-
тливковчета от 3 до 12 години,

който ще се проведе в гр. София.
Евелина ГЕОРГИЕВА

Усилен ремонт тече в село
Спанчевци. В населеното място
и по пътя до "Минкови бани" се
сменят подземни комуникации,
а на места и водопроводът. В
района се намират няколко по-
чивни станции, както и общин-
ският басейн.

В летния сезон движението е
натоварено, но няма проблеми
с преминаването на автомоби-
лите.

"Пътят ще бъде разширен,
така че ще може колите да се
разминават. Отсечката до
"Минкови бани" ще бъде на-
пълно ремонтирана и ще се
постави нов асфалт", съобщи
кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров.

Финансирането е със средства

по програмата за развитие на
селските райони. Проектът
включва реконструкцията на
три обекта. Освен работата в
Спанчевци, реконструкция се
извършва на околовръстния път
и в квартал "Заножене". 3 200
000 лева е стойността на про-
екта, който трябва да приключи
следващата година. Кметът на
Вършец е убеден, че в най-
скоро време туристите ще пъту-
ват по нов път за почивните
бази в "Минкови бани".

Павлина ПЕЦЕВА

ПРАВЯТ НОВ ПЪТ ДО
„МИНКОВИ БАНИ“

Кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров награди нашите
млади съграждани Валентин Ми-
ленов Иванов и Максимилиян Ми-
рославов Найденов.

На 4 август т.г. 10-годишните Ва-
лентин и Максимилиян, ученици в
местното СУ „Иван Вазов“, нами-
рат в градския парк на Вършец мо-
билен телефон – смартфон
HUAWEI и веднага го предават на
дежурните служители на МВР, пат-
рулиращи пред сградата на Район-
ното управление.

Полицаите реагират своевре-
менно и собственика на телефона е
установен.

Действието на момчетата е при-
мер за добро възпитание и висок
морал и дава пример на околните.
Намереният смартфон е скъпа вещ,
но въпреки това децата не го взи-
мат, а правят това, което е редно в
такъв случай – да уведомят поли-
цейските служители и да предадат
намерения телефон.

Кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров връчи на Валентин
Иванов и Максимилиян Найденов
благодарствени писма, в които се
изтъква, че благородната им пос-

тъпка е достоен пример за общест-
вено поведение и доблест и на-
помня на хората да изпълняват своя
граждански дълг. „Вашата пос-
тъпка – да уведомите полицейските
служители и да предадете намере-
ния телефон, е пример за честност,
добро възпитание и висок морал“,
се посочва в писмата.

Градоначалникът подари на мом-
четата по една раница за училище
и блутут колонка и благодари на
родителите им за доброто семейно
възпитание и високите морални

ценности, които децата притежа-
ват.

Преди това директорът на Об-
ластна дирекция на МВР Монтана
- ст. комисар Пламен Томов се
срещна с Валентин и Максимии-
лиян в сградата РУ-Вършец. В при-
съствието на състава на районното
управление той им благодари сър-
дечно за честната постъпка и им
връчи благодарствени писма, като
знак на признателност за морално
поведение.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ НАГРАДИ
ДЕЦА ЗА ДОБЛЕСТНА ПОСТЪПКА
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Като жител на с. Д. Озирово
и председател на пенсионер-
ски клуб „Озировци“, изказ-
вам своята благодарност към
кмета на община Вършец
инж. Иван Лазаров и към
кмета на с. Д. Озирово Ангел
Петров за това, че положиха
усилия и извършиха основен
ремонт на главната улица в се-
лото.

Те също така ни оказаха без-
резервна помощ и подкрепа за
определяне, ремонт и оборуд-
ване на ново помещение, в
което в момента се помещава
нашият клуб, вече просторен,
светъл и функционален.

По същия начин постъпиха и
с лекарския кабинет, в който
практикува нашия лекар д-р
Петър Петров. Новият каби-
нет вече се помещава на пър-

вия етаж в сградата на кметст-
вото, напълно и основно ре-
монтиран. Мястото се
превърна в един наистина съв-
ременен лекарски кабинет, със
сигурност най-хубавият в об-
щината. Радостното в случая
е, че почти целия ремонт бе
извършен лично от д-р Пет-
ров, което му прави чест.

На кмета на община Вършец
инж. Иван Лазаров, на кмета
на с. Д. Озирово А. Петров и
на д-р П. Петров – най-сър-
дечна благодарност за всичко,
което правят в интерес и в
полза на жителите на с. Долно
Озирово. Желаем им здраве и
очакваме от тях и занапред да
продължават да работят по
същия начин – сърцато и отго-
ворно в полза на обществото.

Емил ЗАРЧЕВ

БЛАГОДАРНОСТ

ДЕЦА СЕ ЗАВЪРТЯХА В ПРИКАЗНО-ПЕСЕННА
ВЪРТЕЛЕЖКА С АКТРИСАТА ИЛИАНА БАЛИЙСКА

Близките на Димитър Пеев по-
лучиха високото отличие на тър-
жествено заседание на
Общинския съвет, проведено на
31 юли в конферентната зала на
СПА хотел „Съни гардън“, по
време на Празника на курорта,
минералната вода и Балкана
„Вършец 2019“.

Мотивите за номинирането на
маестро Пеев са активното му
участие в обществения и култу-
рен живот на общината, безре-
зервната му отдаденост на
духовата музика, възраждането
на Националния преглед на уче-
ническите духови оркестри в гр.
Вършец и създаването на учени-
чески духов оркестър „Дефилир“
към СУ „Иван Вазов“ - Вършец.

Димитър Николов Пехов
(Митко Пеев) е роден на
18.04.1942 г. в гр. Вършец, къ-
дето завършва средното си об-
разование.

На 10-годишна възраст започва
да свири в местния ученически
оркестър, под ръководството но
Борислав Димитров - учител по
музика. Свири на тромпет, като
също овладява кларинет и саксо-
фон

След завършване на средното
си образование започва да ра-
боти като музикант в местния
духов оркестър, а през есента на
1959 г. заминава войник в гр.
Сливен. Веднага е забелязан от
диригента на военния духов ор-
кестър и е приет за тромпетист,
където остава до края на военна
си служба.

След казармата работи като му-
зикант към Бюро „Естрада“ –
Враца, Концертна дирекция –
София (до 1987 г.) и като кул-

турно-масовик към СКК – Вър-
шец, където се пенсионира през
2003 г.

През 1961 г. създава първия
ученически духов оркестър към
ЕСПУ „Васил Коларов“ – гр.
Вършец, който оркестър същест-
вува до 1983 г., както и първия
фанфарен ученически оркестър
към същото училище.

През 1971 г. му е възложена за-
дачата да създаде градския духов
оркестър на Вършец, който се
формира с още 22 музиканти към

местното читалище.
Мечтата на живота му е да

предаде знанията и уменията си
на младото поколение, да въз-
роди градската духова музика, да
остави след себе си достойни по-
следователи. През 2009 г. създава
ученически духов оркестър „Де-
филир“ към СОУ „Иван Вазов“ –
Вършец.

По негова инициатива, през
2010 г.,, след близо 20-годишно
прекъсване, Националният пре-
глед на ученическите духови ор-
кестри във Вършец е възроден.

Димитър Пеев почива на
18.04.2016 г., точно на рождения
си ден, на 74-годишна възраст.

Кметът на община Вършец
инж. Иван Лазаров връчи почет-
ния знак – „Символичен ключ на
град Вършец“, на сина на Дими-
тър Пеев – Николай Пеев.

Синът на Маестрото прие отли-
чието с благодарност за това, че
трудът на баща му получава за-
служено признание и е оценен по
достойнство, и разказа спомени
за баща си.

От името на общинските съвет-
ници, председателят на ОбС
инж. Анатоли Димитров подари

на семейство Пееви статуетка с
гравирано посвещение: „На го-
лемия музикант и човек Дими-
тър Пехов – с благодарност!“

По време на церемонията бяха
представени мултимедийни пре-
зентации с архивни фото и видео
кадри от последните години от
живота на Д. Пеев, свързани с
дейността му като диригент на
ученически духов оркестър „Де-
филир“.

За град Вършец Митко Пеев –
Музиканта завинаги ще остане
една легенда. Няма човек в града
и общината, който да не го поз-
наваше!

Обществеността на Вършец ще
помни големия музикант и
човек, отдал енергията и силите
си за развитие на духовите ор-
кестри в града, оставил душата
си във всяко свое дело.

В негова чест организаторите
на Националния преглед на уче-
ническите духови оркестри, по
инициатива на кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров,
взеха решение през 2016 г. пре-
гледът да носи името на Дими-
тър Пеев.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРИСЪДИХА ПОСМЪРТНО ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН
НА ВЪРШЕЦ“ НА ДИРИГЕНТА И МУЗИКАНТА ДИМИТЪР ПЕЕВ
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ÂÚÐØÅÖ3
КУРОРТЪТ НА СЕВЕРОЗАПАДА ЩЕ

ПРИВЛИЧА ТУРИСТИ ОТ СЪСЕДНА СЪРБИЯ
Интервю на Петя ГЕНОВА

Разговаряме с кмета на Вършец
инж. Иван Лазаров в разгара на
събитията, посветени на Праз-
ника на курорта, минералната
вода и Балкана. За културата,
инфраструктурата, проблемите
на хората и бъдещето на Вър-
шец като туристическа дести-
нация, ето какво сподели
градоначалникът.

- Празникът на града, като
част от културния календар, е и
част от възможностите за раз-
витие на културния туризъм.
През последните години вие
усилено работите Вършец да
бъде припознаван като турис-
тически център в България.

– Наистина работим доста сери-
озно. С културния календар,
който всяка година приемаме и
събитията, които провеждаме
през целия туристически сезон –
за нас като балнео и спа курорт,
най-активно това е от началото на
месец май до края на септември,
се стремим постоянно да има ня-
какви събития, които да ангажи-
рат вниманието на гостите и да са
интересни. Провеждаме фолкло-
рен фестивал „Пъстра огърлица“,
който е традиционен с междуна-
родно участие. Тази година
имахме гости от седем държави,
много бяха и българските участ-
ници. Едно много интересно съ-
битие, което показва традициите
и фолклора на различни народи.
Провеждаме от години и фести-
вал на ученическите духови ор-
кестри и мажоретни състави на
името на Димитър Пеев. Той
също е много интересен – обеди-
нява любителите на духовата му-
зика и почитателите на
Дикоилиевите хора. Така че се
стремим непрекъснато да има
знакови събития в рамките на
всеки месец и съответно кулми-
нацията е с празника на града със
своята много богата и вълнуваща
програма.

– Вече сте помислили и как
през зимата да създадете инте-
рес у туристите със спечеления
трансграничен проект със Со-
кобаня.

– Със Сокобаня сме партньор-
ска община, която също е турис-
тически център и заедно,
съвместно искаме да разширим
възможностите на трансгранич-
ния туризъм и да обогатим нашия
културен календар през зимните
месеци. По тази програма ще
бъдат изградени 10 еднотипни
дървени къщички, в които ще се
предлагат сувенири, напитки от
нашия край, ще се дава информа-
ция за природните и исторически
забележителности на курорта. В
двете общини тази зима ще има
фестивали, които ще събират пуб-
лика от двете страни на грани-
цата. Във Вършец събитието ще
премине под надслова "Зима,
звезди и вино", а в Сокобаня -
"Зимна спортна магия". Надяваме
се да привлечем по този начин

гости и от съседна Сърбия и да
направим обмяна на туристопо-
тока, за да може да си популяри-
зираме и ние дестинацията, както
и те.

- Казват, че царската корона е
тежка. Твърд ли е, жежък ли е
кметският стол?

– Наистина отговорностите са
много. Сериозен е ангажиментът
да си кмет. Който не познава ра-
ботата, не може да разбере какво
изисква и какво коства тази длъж-
ност. Кметът не е кмет осем часа,
кметът е кмет 24 часа, седем дни
в седмицата. Кметът е отговорен
да се грижи за хората, за полити-
ките в общината и населеното
място, от които е избран. Трябва
да е на разположение и да дава
всичко от себе си.

– Прави ми впечатление, ко-
гато обикалям из вашите села
за различни събития, че Вие ви-
наги успявате да намерите
време да уважите хората там.
Не свършва за Вас общината с
град Вършец.

- Абсолютно не свършва общи-
ната с град Вършец. Винаги сме
обръщали внимание на селата.
През двата мандата, през които
съм кмет на община Вършец,
всички събития, които са иниции-
рани както от големите, така и от
по-малките села в общината, са
подкрепени. Почти във всяко село
провеждаме фолклорни събори,
има създадени фолклорни пев-
чески групи, които подпомагаме -
купуваме носии, подкрепяме ги
при пътуванията им за участие
във фестивали в региона и стра-
ната. За пенсионерските клубове
също постоянно се грижим. Над-
явам се и виждам, че това е начи-
нът в тези малки села да се
осъществи този социален контакт
и да се разнообрази социалния
живот на тези възрастни хора.

– Стига ли ви бюджета, за-
щото като се поразрових преди
да направя това интервю, ми
направи впечатление напри-
мер, че Община Вършец дава
най-голяма еднократна помощ
за новородено в област Мон-
тана – петстотин лева.

- Бюджетът на малките общини
никога не стига. Бюджетът се
формира от собствени приходи и
от държавната изравнителна суб-
сидия /които се ползват целево/.
За работата на Общината това е
като бюджета на едно семейство

– никога не стига и се харчи при-
оритетно. Най-важният документ,
който се приема от Общинския
съвет в началото на годината е
бюджетната рамка, в нея се зала-
гат всички приоритети, залагат се
очакваните приходи. През годи-
ната работим по този бюджетна
рамка, като много важно за една
Община е бюджетът да бъде реа-
лен, да бъде подреден по приори-
тети, за да може да се харчи
разумно и да се постигат приори-
тетите и политиките на една об-
щина.

– Кои са приоритетите на Об-
щина Вършец?

– Основните приоритети на
екипа ни е да предлагаме и да из-
пълняваме всички публични ус-
луги, които са задължение на
Община Вършец в пълен обем, за
да може наистина общинският
център, който е един от най-попу-
лярните курорти не само в Севе-
розапада, а и в цяла България да
можем да го поддържаме на та-
кова ниво, че да прави добро впе-
чатление на гостите и на всички,
които минават от тук. Да са до-
волни и местните хора.

Искаме да се виждат усилията
ни за поддържането на зелената
среда, как се поддържат улиците,
тротоарите, чистотата, уличното
осветление, грижата за възраст-
ните и социално слабите. Това са
неща, които изискват страшно
много средства и са проблем за
всички малки общини. Надявам
се ние да се справяме и да е поло-
жителна оценката и на жителите,
и на гостите на града.

– Не сте увеличавали такса
битови отпадъци. Как поддър-
жате чистотата?

– Не сме увеличили такса смет.
Това е много сериозно перо на об-
щина Вършец и коства 350 000
лева собствено дофинансиране на
разходите и много усилия. Осо-
бено през летните месеци, когато
активният сезон е в разгара си,
увеличаването на отпадъците е
многократно – това изисква про-
мяна на графици, събиране и сме-
тоизвозване и в почивните дни.
Сектор „Чистота“, който е към
Общинска администрация, ра-
боти без почивен ден.

Също голям разход на общината
е поддържането на големите зе-
лени паркови площи – богатст-
вото на нашия град.
Непрекъснато се изисква, косене,
почистване, поддържане. Над-
явам се да се справяме по най-

добрия начин.

– Лятото освен време за праз-
нуване е и време за ремонтни
дейности. Какво се случва и на
това „бойно поле“?

– Това лято наистина се очер-
тава да мине под знака на ремон-
тите, за което искам да се извиня
на жителите на града, на гостите,
които ще ни гостуват през този
сезон. Едно сериозно неудобство,
което не можем да избегнем, за-
щото времето за ремонти е докато
„времето“ позволява. Поставили
сме си доста сериозни цели и за-
дачи и трябва да изпълняваме
проекти по Програмата за разви-
тие на селските райони. Включва
се преасфалтиране, подмяна на
бордюри и тротоари на осем
улици с обща дължина около 2 км
и съответно около 3,5 км преас-
фалтиране, направа на канавки –
почти чисто ново строителство на
общинска пътна мрежа.

Започна и реконструкция на
четвъртокласен път Вършец - кв.
Заножене – Спанчевци и на об-
щински път кв. Заножене – м.
„Водопада“. Това са над 5 000 км
асфалт, над 10 000 тона асфалт,
което е стряскащо като коли-
чество. Всичко това се надявам да
успеем да го довършим до края на
строителния сезон. Това със си-
гурност коренно ще промени ин-
фраструктурата на града, със
сигурност е за добро и се надявам
да бъде оценено от гостите и жи-
телите на града. Ще се движим по
едни нови улици, нови тротоари,
обликът на града ще се промени
коренно, защото това са доста се-
риозен процент улици и общин-
ска пътна мрежа.

– За какво най-често ви тър-
сят хората? Какви са техните
ежедневни проблеми, болки?

– В малкия град хората търсят
кмета за всичко – дето се казва и
за сватби, и за погребения. Ние
сме длъжни да обърнем внимание
на всеки, да се опитаме да решим
и най-злободневните проблеми.
Търсят ни от проблеми със ком-
шиите, през битови проблеми до
възможности, с които да им по-
могнем по някакъв начин – осо-
бено възрастните хора, които са
по селата и са по-изолирани и в
най-тежко положение. На тях
трябва да им се обръща най-сери-
озно внимание, за да бъдат под-
помагани и обгрижвани, защото
те не заслужават този живот,
който водят в момента.

Търсят ме и за междуетажна
собственост. Налага се кметът
често да взима отношение.

– А за работа търсят ли Ви?

– Да, много хора ме търсят за
работа. За съжаление кметът не е
бизнесмен и работата, която има
възможност да осигури е един-
ствено в дейностите, които Об-
щината извършва. Така че
възможностите на кмета са огра-
ничени в това да дава работа.
Единствения друг вариант за за-
етост е, когато печелим и реали-

зираме различни национални и
европейски социални програми с
временна заетост – като патро-
нажната грижа например.

– Трябва да разбирате май от
всичко – и от право, и от строи-
телство.

– Така е. Със сигурност трябва
да разбираме от всичко! А не-
щата, които не разбираме, ги от-
насям до компетентните органи и
до хората, които могат да помог-
нат.

– По този повод – добре ли ра-
ботите като екип, доволен ли
сте от администрацията?

– Разбира се, винаги има какво
да се желае. Не казвам, че екипът
е идеален, но смятам, че се спра-
вяме добре и това е видимо по ре-
зултатите, които са плод на
общите ни усилия.

– Г-н Лазаров, като управник,
пък и като гражданин на Вър-
шец – чашата наполовина
пълна ли е, или на половина
празна? Оптимист ли сте?

– Оптимист съм! Аз винаги съм
го казвал – оптимист съм и това
ме е мотивирало и ме мотивира
да работя за града и за развитието
му. Мисля, че това е стимул за
целия екип – да виждаме, че Вър-
шец се променя ежедневно. Това
е изключителна сила, която ни
поддържа тук и кара да работим
все по-сериозно и амбициозно.
Видно е през последните години
колко се промени Вършец – на-
правиха се доста инвестиции и в
инфраструктурата, и в туристи-
чески атракциони, и в спортната
инфраструктура, направи се пре-
чиствателна станция. В момента
се работят непрекъснато улици,
тротоари, нов асфалт.

– Чакаме и палеопарка…

– Да, така е. На етап изготвяне
на обществена поръчка сме – ще
започне провеждането й, за да
може да бъде избран изпълнител
на строителните дейности и за из-
работването на макетите на жи-
вотните и на интерактивната част,
която ще бъде част от изложе-
нието. Доста интересен проект,
съвместно с музея „Олтения“ в
Крайова по Програмата за тран-
сгранично сътрудничество.
Мисля, че това доста ще повиши
качеството на туристическата ус-
луга, нещо ново и различно, което
ще се предлага в нашия град. В
България има само на още едно
място такъв музей, така че ще е
много интересен атракцион и
мисля, че ще разшири трансгра-
ничните възможности, защото от
Румъния се надявам заради пар-
тньорството ни да има много
голям интерес към този парк.

– И накрая?

- Желая на всички жители на об-
щината здраве и мир! На всички
останали – добре дошли в краси-
вия ни град!
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П Р О Т О К О Л № 56

Днес, 04.07.2019 г. (четвъртък) от 15:30 ч.,
на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и
чл.56, ал.2 от Правилника за организация и
дейността на Общински съвет – Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с Об-
щинската администрация за мандата
2015-2019 г. се проведе заседание на Общин-
ски съвет - Вършец, в заседателната зала на
Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили
клетва общински съветници.

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседа-
нието е законно и може да взема законови ре-
шения.

На заседанието присъстваха още: инж.
Иван Лазаров – кмет на община Вършец, Е.
Георгиева – гл. експерт „Информационно об-
служване“, С. Зарчев – „Връзки с обществе-
ността“.

Заседанието беше открито и ръководено от
инж. Анатоли Димитров – председател на Об-
щински съвет - Вършец.

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

Докладна записка с Вх. № 155/02.07.2019 г.
относно вземане на решение за издаване на
Записи на заповед в полза на ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция, обезпечаващи аван-
совото плащане и плащането на данък върху
добавената стойност (ДДС) към авансово пла-
щане по Договор за отпускане на финансова
помощ № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г. за
проект: „Реконструкция и рехабилитация
на част от уличната мрежа на гр. Вършец,
община Вършец“, финансиран по подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобрява-
нето или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ 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., съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския земеделски фонд за разви-
тие на селските райони (ЕЗФРСР).

Докладва: инж.Иван Лазаров – кмет на
община Вършец

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински

съвет – Вършец, неговите комисии и взаимо-
действието му с Общинската администрация
за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе
приет с:

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

Общински съвет – Вършец прие следните
решения:

РЕШЕНИЕ № 735
Относно: Издаване на запис на заповед от

община Вършец в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаващ аван-
сово плащане по договор № 12/07/2/0/00019
от 19.09.2017 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширява-
нето на всички видове малка по мащаби ин-
фраструктура“ на мярка 7. „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ за
проект „Реконструкция и рехабилитация
на част от уличната мрежа на гр. Вършец,
община Вършец“, 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 са-
моуправление и местната администрация и
Договор за отпускане на финансова помощ №
12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г. по подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобрява-
нето или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ на мярка
7. „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ за проект „Реконструкция
и рехабилитация на част от уличната
мрежа на гр. Вършец, община Вършец“,
сключен между Община Вършец и ДФ „Зе-
меделие” – 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 Изпълни-
телния директор Живко Тодоров Живков, Об-
щинският съвет - Вършец

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Вършец

да подпише Запис на заповед, без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза
на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция
в размер на 775 696,47 лева (седемстотин се-
демдесет и пет хиляди шестстотин деветде-

сет и шест лева и четиридесет и седем сто-
тинки) за обезпечаване на 100 % от заявения
размер на авансовото плащане по Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г. по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ на
мярка 7. „Основни услуги и обновяване на се-
лата в селските райони“ за проект „Рекон-
струкция и рехабилитация на част от
уличната мрежа на гр. Вършец, община
Вършец“, сключен между Община Вършец и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на кмета на община Вършец да
подготви необходимите документи за получа-
ване на авансовото плащане по Договор №
12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г. и да ги пред-
стави пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.

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

РЕШЕНИЕ № 736
Относно: Издаване на запис на заповед от

община Вършец в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаващ пла-
щане на данък върху добавената стойност
(ДДС) към авансово плащане по Договор №
12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г. по подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобрява-
нето или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ на мярка
7. „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ за проект „Реконструкция
и рехабилитация на част от уличната
мрежа на гр. Вършец, община Вършец“,
сключен между Община Вършец и ДФ „Зе-
меделие” – 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 само-
управление и местната администрация и До-
говор за отпускане на финансова помощ №
12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г. по подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобрява-
нето или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ на мярка
7. „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ за проект „Реконструкция

и рехабилитация на част от уличната
мрежа на гр. Вършец, община Вършец“,
сключен между Община Вършец и ДФ „Зе-
меделие” – 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 Изпълни-
телния директор Живко Тодоров Живков, Об-
щинският съвет – Вършец

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Вършец

да подпише Запис на заповед, без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза
на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция
в размер на 152 839,29 лева (сто петдесет и
две хиляди осемстотин тридесет и девет
лева и двадесет и девет стотинки) за обез-
печаване на 100 % от заявения размер на раз-
ходите за ДДС към авансовото плащане по
Договор за предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ № 12/07/2/0/00019 от
19.09.2017 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширява-
нето на всички видове малка по мащаби ин-
фраструктура“ на мярка 7. „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ за
проект „Реконструкция и рехабилитация
на част от уличната мрежа на гр. Вършец,
община Вършец“, сключен между Община
Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.

2. Възлага на кмета на община Вършец да
подготви необходимите документи за получа-
ване на плащане на данък върху добавената
стойност (ДДС) към авансовото плащане по
Договор № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г. и
да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Раз-
плащателна агенция.

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

Поради изчерпване на дневния ред, пред-
седателят на общински съвет – Вършец
закри заседанието в 15:40 ч.

инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет - Вършец

П Р О Т О К О Л № 57
Днес, 25.07.2019 г. (четвъртък) от 14:00 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 – Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с об-
щинската администрация за мандата 2015 –
2019 г. се проведе заседание на Общински
съвет - Вършец, в заседателната зала на Об-
щинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 11 положили клетва
общински съветници.

Отсъстват: Вътко Маринов и Благовест
Христов.

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседа-
нието е законно 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 община
Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“,
А. Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Гео-
ргиева - гл. експерт „Информационно об-
служване”, С. Зарчев – „Връзки с
обществеността“, Е.Димитров-кмет с. Спан-
чевци и граждани.

Заседанието беше открито и ръководено от
инж. Анатоли Димитров – Председател на об-
щински 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 допълнения в
дневния ред:

1. Включване на Докладна записка вх. №
175/23.07.2019 г. като точка 9-та от дневния
ред на заседанието.

Общият брой точки в дневният ред ста-
ват 10.

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

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

Докладна записка вх. № 148/24.06.2019 г. от-
носно предложение за изменение на Наред-
бата за определяне на местните данъци на
община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 166/17.07.2019 г. от-
носно разглеждане на писмо изх. № 1201-08-
00-0811/02.07.2019 г., от Директора на
Дирекция за социално подпомагане – Берко-
вица, относно вземане на информирано ре-
шение за сключване на Споразумение между
община Вършец и община Берковица за пред-
оставяне на услуги /делегирани от държавата
дейности/ от Център за обществена подкрепа
гр. Берковица и от Център за обществена под-
крепа кв. Раковица.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 164/17.07.2019 г. от-
носно вземане на решение по реда на ЗОС,
НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за
отдаване под наем на 1 кв.м. на входа на сгра-
дата на Художествена галерия – Вършец /от

лявата страна/, за поставяне на банкомат.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на

община Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 163/17.07.2019 г. от-
носно вземане на решение за провеждане на
публичен търг с явно наддаване на основание
чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, чл. 103 и чл. 104 от
ППЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на об-
щина Вършец, за отдаване под наем на нед-
вижими имоти, земеделски земи с НТП
пасища, мери и ливади, на собственици на па-
сищни селскостопански 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
община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 165/17.07.2019 г. от-
носно вземане на решение за предоставяне на
11 бр. земеделски имота, собственост на об-
щина Вършец, находящи се в землището на
гр. Вършец на Общинско предприятие „Об-
щински дейности и туризъм – Вършец“, за из-
вършване на дейността дърводобив.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 135/05.06.2019 г. от-
носно предложение по чл. 45, ал. 2 от „На-
редба за символите, почетните знаци,
отличията и почетните знания на Община
Вършец“ за удостояване посмъртно със зва-
нието „Почетен гражданин на град Вършец“
на Димитър Николов Пехов.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на

община Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 172/19.07.2019 г. от-
носно доставка на апаратура за образна диаг-
ностика за „Медицински център – Вършец“
ЕООД.

Докладва: Ивайло Цветанов – председа-
тел на ПК по ЗСПЕ

8. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 171/19.07.2019 г. от-
носно вземане на решение по молба за отпус-
кане на финансова помощ с Вх. №
150/25.06.2019 г.

Докладва: Иван Андров – председател на
ПК по АОНУОРСГПБ

9. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 175/23.07.2019 г. от-
носно актуализиране на „Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост на община Вършец за
2019 година“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

10. Изказвания, питания, становища и пред-
ложения на гражданите.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимо-
действието му с общинската администрация
за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе
приет единодушно:

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

продължава на 5 стр. >>>
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Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ № 737
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 2 от Закона
за местните данъци и такси /ЗМДТ/, във връзка
с обявяване за противоконституционни разпо-
редбите на чл. 22 от ЗМДТ с решение № 4 по
Конституционно дело № 15/2018 г., публику-
вано в ДВ бр.32/16.04.2019 г., изменя „Наред-
бата за определяне размера на местните данъци
на община Вършец“, както следва:

В чл. 15 текста на ал. 1 се изменя и се отменя
текста на ал. 2, както следва:

Чл. 15. /1/ Размерът на данъка върху недви-
жимите имоти се определя в размер на 1,5 на
хиляда върху данъчната оценка на недвижимия
имот.

/2/ Отменена с Решение № 737 от Протокол
№ 57 / 25.07.2019 г., на Общински съвет – Вър-
шец.

2. Задължава Кмета на община Вършец да от-
рази приетите в т. 1 от настоящото решение из-
менения на „Наредбата за определяне размера
на местните данъци на община Вършец“, като
актуализираната наредба бъде качена в 7
/седем/ дневен срок в сайта на община Вършец.

3. Надвнесените суми за данък недвижим
имот за календарната 2019 г. да се възстановя-
ват по банков път на собствениците на недви-
жими имоти или да се прихващат от бъдещи
вземания на община Вършец за местни данъци
и такси.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, И. Ан-
дров, В. Замфиров, О. Яничкова, И. Цветанов,
Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков;
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 738
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА взема решение за
сключване на споразумение между община
Вършец и община Берковица, за предоставяне
на услуги, които са делегирани от държавата
дейности от Център за обществена подкрепа гр.
Берковица и от Център за обществена подкрепа
кв. Раковица на територията на община Вър-
шец.

Упълномощава Кмета на община Вършец да
подпише споразумение с община Берковица за
предоставяне на услугите от Център за об-
ществена подкрепа гр. Берковица и от Център
за обществена подкрепа кв. Раковица на тери-
торията на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, И. Ан-
дров, В. Замфиров, О. Яничкова, И. Цветанов,
Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков;
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 739
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС във връзка с чл. 42,
ал. 1 и ал. 3 от „Наредбата за реда на придоби-
ване, управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец“ и чл. 4, ал. 3 и
чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда
за провеждане на търгове и конкурси на об-
щина Вършец“, взема решение за провеждане
на публичен търг с явно наддаване, за отдаване
под наем на част от имот, публична общинска
собственост на община Вършец - за поставяне
на банкомат, описан както следва: На входа на
сградата на Художествена галерия – Вършец /от
лявата страна/ – 1 кв.м., за поставяне на 1 бр.
банкомат.

2. Срок за отдаване под наем на частта от
сградата за поставяне на банкомат – 3 /три/ ка-
лендарни години, считано от датата на сключ-
ване на договорите за наем.

3. Определя първоначална тръжна месечна
наемна цена за поставяне на банкомата – 70 лв.,
без ДДС.

4. Наема се заплаща за първите 6 /шест/ ме-
сеца при подписване на договора за наем, а да-
тата на плащане за останалия период от
договора за наем е датата на сключения дого-
вор.

5. Цена на тръжната документация 50 лв.
6. Депозит за участие в търга 300 лв.
7. Стъпка за наддаване 5 % върху първона-

чалната тръжна месечна наемна цена.
8. Задължава кмета на община Вършец да ор-

ганизира и проведе търга по реда на Глава втора
“Търгове” от НУРПТК на община Вършец и да

сключи договор за отдаване под наем на частта
от недвижимият имот с спечелилия търга
участник.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, И. Ан-
дров, В. Замфиров, О. Яничкова, И. Цветанов,
Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков;
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 740
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 земе-
делските земи, чл. 103 и чл. 104 от Правилника
за прилагане на Закона за собствеността и пол-
зването 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 „Наредбата
за условията и реда за провеждане на търгове и
конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“,
взема решение за провеждане на публичен търг
с явно наддаване, за отдаване под наем на зе-
меделски земи с НТП пасища, мери и ливади,
на собственици на пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната ин-
формационна система на БАБХ, както и на
лица, които поемат задължение да ги поддър-
жат в добро земеделско и екологично състоя-
ние, по реда на чл. 103 от ППЗСПЗЗ, описани в
приложения към настоящото решение, съдър-
жащи - номер на имота по КВС, землище, мест-
ност, начин на трайно ползване, категория на
земята и площ, както следва:

- Землище гр. Вършец – 944 бр. имота с НТП
пасище/мера и ливади;

- Землище с. Спанчевци – 208 бр. имота с
НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Драганица - 179 бр. имота с НТП
пасище/мера и ливади;

- Землище с. Черкаски – 239 бр. имота с НТП
пасище/мера и ливади;

- Землище с. Стояново - 128 бр. имота с НТП
пасище/мера и ливади;

- Землище с. Д. Озирово – 220 бр. имота с
НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Г. Озирово – 655 бр. имота с
НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Д. Б. Речка – 236 бр. имота с
НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Г. Б. Речка – 248 бр. имота с НТП
пасище/мера и ливади;

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 2019 - 2020 г., считано
от 01.10.2019 г.

4. Всеки участник в търга може да участва за
наемането на един, няколко или всички земе-
делски имота.

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

- за имоти с площ до 10 дка. - 20 лв. за всеки
земеделски имот поотделно;

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

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху
първоначалната годишна тръжна наемна цена
на съответния недвижим имот, за който участва
съответният участник в търга.

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

8. Дължимият годишен наем се заплаща от
наемателите преди подписване на договора за
наем.

9. Задължава Кмета на община Вършец да ор-
ганизира и проведе търга по реда на Глава втора
“Търгове” от „Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община
Вършец“ и да сключи договор/и за отдаване
под наем на земеделските земи със спечелилите
търга участници.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, И. Ан-
дров, В. Замфиров, О. Яничкова, И. Цветанов,
Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков;
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 741
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Закона
за общинската собственост и чл. 25, т. 3 от „На-

редбата за създаване и функциониране на об-
щински предприятия на територията на Об-
щина Вършец“, предоставя за стопанисване,
поддържане и управление на Общинско пред-
приятие „Общински дейности и туризъм – Вър-
шец“ за извършване на дейността
„Дърводобив“, недвижими имоти, находящи се
в землището на гр.Вършец, описани, както
следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 12961.27.1
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с НТП -
ливада с площ - 6 236 кв.м.;

2. Поземлен имот с идентификатор
12961.18.49 по КК и КР на гр. Вършец от 2008
г., с НТП - ливада с площ - 23 525 кв.м.;

3. Поземлен имот с идентификатор
12961.18.35 по КК и КР на гр. Вършец от 2008
г., с НТП - ливада с площ - 14 224 кв.м.;

4. Поземлен имот с идентификатор
12961.63.45 по КК и КР на гр. Вършец от 2008
г., с НТП - лозе с площ - 7 166 кв.м.

5. Поземлен имот с идентификатор
12961.25.178 по КК и КР на гр. Вършец от 2008
г., с НТП - пасище с площ - 7 265 кв.м.;

6. Поземлен имот с идентификатор
12961.25.165 по КК и КР на гр. Вършец от 2008
г., с НТП - гори и храсти в земеделска земя с
площ 5 401 кв.м.;

7. Поземлен имот с идентификатор
12961.13.110 по КК и КР на гр. Вършец от 2008
г., с НТП - ливада с площ - 30 490 кв.м.;

8. Поземлен имот с идентификатор
12961.25.161 по КК и КР на гр. Вършец от 2008
г., с НТП - пасище с площ - 3 251 кв.м.;

9. Поземлен имот с идентификатор
12961.25.71 по КК и КР на гр. Вършец от 2008
г., с НТП - пасище с площ - 3 594 кв.м.

10. Поземлен имот с идентификатор
12961.25.131 по КК и КР на гр. Вършец от 2008
г., с НТП - пасище с площ - 3 214 кв.м.;

11. Поземлен имот с идентификатор
12961.14.129 по КК и КР на гр. Вършец от 2008
г., с НТП - ливада с площ – 1 755 кв.м.

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А.
Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, И. Ан-
дров, В. Замфиров, О. Яничкова, И. Цветанов,
А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков; “против” –
1 – Г. Найденов; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 742
Общински съвет - Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 22 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с
§10 от ПЗР от „Наредба за символите, почет-
ните знаци, отличията и почетните звания на
Община Вършец“ и чл. 48, ал. 1, чл. 43, ал. 1,
чл. 44, ал. 1 от същата:

Удостоява посмъртно Димитър Николов
Пехов /Митко Пеев/ със званието „Почетен
гражданин на град Вършец“ за неговото ак-
тивно участие в обществения и културен живот
на общината, за безрезервната му отдаденост
към духовата музика, за възраждането на На-
ционалния преглед на ученическите духови ор-
кестри в гр. Вършец и създаването на
ученически духов оркестър „Дефилир“ към СУ
„Иван Вазов“ гр. Вършец.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, И. Ан-
дров, В. Замфиров, О. Яничкова, И. Цветанов,
Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков;
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 743
Общински съвет - Вършец на основание чл. 2

, ал. 1, т. 22 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с §10
от ПЗР от „Наредба за символите, почетните
знаци, отличията и почетните звания на Об-
щина Вършец“ и чл. 48, ал. 1, чл. 43, ал. 1, чл.
44, ал. 1 взема решение за публично обявяване
на Решение № 742 от Протокол № 57/
25.07.2019 г. на тържествена сесия на
31.07.2019 г. от 10:00 ч. в конферентната зала
на хотел „Съни гардън“.

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

По предложение на г-жа А. Николова –
председател на ПК по ОКМДС, докладна за-
писка вх. № 172/19.07.2019 г. относно доставка
на апаратура за образна диагностика за „Меди-
цински център – Вършец“ ЕООД, включена
като т.7 от дневния ред да бъде оттеглена за раз-
глеждане на следващо заседание.

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 744
Общински съвет – Вършец на основание чл.

33, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗМСМА реши да отложи за

разглеждане на следващо заседание докладна
записка вх. № 172/19.07.2019г. относно дос-
тавка на апаратура за образна диагностика за
„Медицински център – Вършец“ ЕООД вклю-
чена като т.7

Гласували поименно: “за” – 5; “против” –
6; “въздържали се” – няма;

НЕ СЕ ПРИЕМА

Общински съвет – Вършец прие:
РЕШЕНИЕ № 745

Общински съвет – Вършец на основание чл.
21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 от
Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет, неговите комисии и взаимо-
действието му с общинската администрация
възлага на кмета на община Вършец да закупи
апаратура за образна диагностика /рентгенов
апарат/.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, И. Ан-
дров, В. Замфиров, О. Яничкова, И. Цветанов,
Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков;
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 746
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 300 (триста) лева
на Светлана Цекова Исаева.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, И. Ан-
дров, В. Замфиров, О. Яничкова, И. Цветанов,
Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков;
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 747
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация /ЗМСМА/ и
чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост
/ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2019 г., в частта раздел III. Опи-
сание на недвижимите имотите, които общи-
ната има намерение да предложи за
предоставяне под наем и за продажба през 2019
г. както следва:

1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти общинска
собственост през 2019 г., подточка 2.5.2 Имоти
за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във
връзка с чл. 37 от НРПУРОС на община Вър-
шец /поземлени имоти върху, които е учредено
право на строеж суперфиция по реда на ЗОС/
се включва следния недвижим имот:

- Поземлен имот с идентификатор
12961.422.184 /дванадесет хиляди деветстотин
шестдесет и едно точка четиристотин двадесет
и две точка сто осемдесет и четири/ по кадаст-
ралната карта и кадастралните регистри, одоб-
рени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на
Изпълнителен директор на АГКК, последно из-
менение със заповед: няма издадена заповед за
изменение в КККР, адрес на поземления имот:
гр. Вършец, ул. „Христо Смирненски“ № 1,
площ на имота: 418 кв.м. /четиристотин и осем-
надесет кв.м./, трайно предназначение на тери-
торията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер
на предходен план: 122, квартал 23, парцел ХХ,
/Акт за частна общинска собственост №
755/22.07.2019 г./.

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

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промя-
ната в „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2019 г.” да се обяви на таблото пред сградата
на Общинска администрация – Вършец и да се
отрази в публикуваната в сайта на община Вър-
шец „Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собственост за
2019 г.”.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, И. Ан-
дров, В. Замфиров, О. Яничкова, И. Цветанов,
Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков;
“против” – няма; “въздържали се” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред, пред-
седателят на общински съвет – Вършец
закри заседанието в 15:15ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец



Рок концерт в тематичната
"Вечер на българската музика"
изнесоха младата изпълни-
телка Галя Георгиева и рок
група "Конкурент" във Вър-
шец. Концертът е част от про-
грамата за отбелязване на
"Празника на курорта, мине-
ралната вода и Балкана".

Певицата, представила Вър-
шец в телевизионния формат
"Гласът на България", сподели
вълнението си от срещата с из-
пълнителите на някои от веч-
ните български рок хитове:

"За първи път ще съм на една

сцена с група "Конкурент", на-
истина съм доста развълну-
вана. Няма да пея точно с тях,
а ще ги подгрявам. Ще из-
пълня кавъри на различни
песни, сред които "Черната
овца" на Милена Славова,
"Истина" и други рок парчета.
Песните, които съм избрала,
са много познати на публиката
и много танцувални, надявам
се да се харесат и хората да се
забавляват. Да излезеш на
местната сцена е много вълну-
ващо, защото това са твоите
хора, които срещаш и виждаш
всеки ден и ти искаш най-
добре да се представиш пред
тях."

„Конкурент“ е българска рок

група, създадена през 1986 г.
През 1997 г. тя става “рок-

група на България” на кон-
курса "Национални поп и рок
награди", организиран от БНТ
и НДК, а по-късно представя
албума си "Нещо влажно" на
ежегодния световен музикален
панаир World Music Fair в Гер-
мания, което печели междуна-
родна популярност на групата.

Пред своите фенове във Вър-
шец музикантите от „Конку-
рент“ изпълниха както свои
вечни рок хитове, така и пар-
чета от най-новия си албум "In
flames" / The best of Konkurent,
Vol.2 /, издаден през миналата
2018 г.

Евелина ГЕОРГИЕВА

„Капански ансамбъл“ – Раз-
град представи своя концерт-
спектакъл в тематичната вечер
от Празника на града, посве-
тена на българския фолклор.

Капанският ансамбъл носи
името на малка етнографска
група, обитаваща 11 села около
Разград. Там живея т.нар. "ка-
панци", които смятат, че са
едни от най-старите българи,
дошли още през времето на
Хан Аспарух. Ансамбълът е
създаден през 1966 година, а
през 1986 г. става професиона-
лен с три звена - хор, танцов
състав и оркестър.

40 артисти – танцьори, музи-
канти и певци излязоха на 30
юли на откритата сцена пред
НЧ „Христо Ботев-1900“, за да
ни пренесат в емоцията на бъл-
гарския фолклор. Пред вър-
шечката публика оживяха
автентични танци, песни, оби-
чаи и костюми, запазени през

поколенията и съхранили се
във вековете, благодарение на
силния дух и традицията. Из-
пълнителите показаха, че е
жива магията, съхранила древ-
ния дух по нашите земи. Онази
магия, която ни е запазила като
народ през бурните години на
хилядолетната ни история.

Зрителите имаха възмож-
ността да се докоснат до една

от малко познатите етног-
рафски групи в България – ка-
панците и да се насладят на
специфичните им песни и
танци. Освен капански фол-
клор, ансамбълът представи
песни и танци и от други фол-
клорни области на страната –
варненски танци, влашки танц
и др.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Рекорден брой занаятчии от
цялата страна участваха тази
година в богатата и пъстра
„Алея на занаятите” във Вър-
шец. Изявата е част от про-
явите, посветени на празника
на курорта, минералната вода
и Балкана „Вършец 2019“.
Уникалните произведения на
майсторите бяха подредени на
емблематичната за града „Алея
на чинарите“.

„Алеята на занаятите“ събра
специално пристигналите за
изложението 32 производители
от Троян, Габрово, Стара За-
гора, Павликени, Плевен, Мон-
тана, Чипровци, Враца,
Берковица, Ловеч, София, Са-
парева баня, Згориград, Ру-

дарци и местни производители
от Вършец.

Под сянката на старите чи-
нари бяха подредени, бижута,
сувенири, съдове, ароматизи-
рани цветни свещи, троянска
керамика, изделия от дърво и
кожа, пана, ръчно изработени
ножове от стомана, сувенири
от борови шишарки, огледала
и свещници от дърво, икони,
домашни сладка и конфитюри,
книги и какво ли още не.

На майсторите-производи-
тели бяха връчени грамоти за
участие в „Алеята на зана-
ятите“ от името на кмета на об-
щина Вършец инж. Иван
Лазаров.

Евелина ГЕОРГИЕВА

„АЛЕЯ НА ЗАНАЯТИТЕ“ СЪБРА
ВЪВ ВЪРШЕЦ МАЙСТОРИ

ОТ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ

ГЛАСЪТ НА ВЪРШЕЦ И РОК ГРУПА „КОНКУРЕНТ“
РАЗТЪРСИХА ГРАДА НА ЗДРАВЕТО

ФОЛКЛОРНА ВЕЧЕР С „КАПАНСКИ
АНСАМБЪЛ“ - РАЗГРАД

В две от вечерите на Праз-
ника на курорта, минералната
вода и Балкана, Община Вър-
шец организира тематични му-
зикални събития: вечер на
сръбската и вечер на гръцката
музика.

Концерти на откритата ест-
рада пред НЧ „Христо Ботев-
1900 г.“ пред многобройна пуб-
лика изнесоха младият изпъл-
нител Романос Колитос от
слънчева Гърция и популяр-
ната изпълнителка от съседна
Сърбия - Теа Тайрович.

Специално за своите фенове
във Вършец те изпълниха лю-
бими и популярни хитове,
както и песни от най-новите
им записани албуми.

Всички концерти по време на
Празника бяха безплатни за
жителите и гостите на курор-
тния град.

„Целта ни е да разнообразим

живота на хората във Вършец
и да привлечем повече гости на
курорта в разгара на летния
сезон“, обясниха организато-
рите от Общината във Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПОДАРЪК ЗА ПОЧИТАТЕЛИТЕ
НА БАЛКАНСКАТА МУЗИКА



С концерт на представителен
състав на хор „Планинарска
песен“ – гр. София с художест-
вен ръководител и диригент ма-

естро Румен Райчев и хор май-
стор Лили Мирчева започна
седмицата с тържествата, пос-
ветени на Празника на курорта,

минералната вода и Балкана –
„Вършец 2019“ - седмица на ве-
селие, спортна страст, песни,
фолклорни танци, много кра-
сота и детски смях.

Вършец е курорт с традиции
от 169 години. Не случайно е
наречен „град на здравето“. Не-
повторимото съчетание на уни-
кални природни дадености и
богатото историческо минало
са основата, върху която градът
се превърна в желана туристи-
ческа дестинация. Изминалите
години доказаха, че Вършец е
балнеолечебен център и един-
ственият в Северозападна Бъл-

гария.
Първата вечер от Празника на

курорта е посветена на хоро-
вата песен.

Хор „Планинарска песен” е
създаден преди 60 години и е
формация, която възпява красо-
тата на родината ни. През дъл-
гото си съществуване той
осъществява голям брой тур-
нета и концертни изяви из Ев-
ропа. Носител е на престижни
отличия, сред които орден
„Кирил и Методий”. Днес във
формацията пеят около осемде-
сет хористи.

Стиловата палитра на „Плани-

нарска песен” е много богата. В
репертоара на състава присъст-
ват туристически песни, заим-
ствани от алпийските песни в
Германия, класически хорови
образци, ортодоксална музика,
популярни и патриотични бъл-
гарски песни, песни и на други
европейски народи.

В концерта на представител-
ния състав пред вършечката
публика бяха включени изпъл-
нения на туристически песни,
любими руски песни, попу-
лярни български песни с патри-
отично звучене.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПЛАНИНАРСКИ ПЕСНИ ОГЛАСИХА ПРАЗНИКА НА БАЛКАНА
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Потънал в зеленина и красив,
ухаещ на борове и на здраве,
надарен с уникална природа и
архитектура, романтичен и
сякаш застинал във времето –
през погледа на всеки творец
нашият град се разкрива по
различен начин. И макар, че на-
ричат Вършец „курорт на
всички сезони“, многото зеле-
нина в парковете и градините,
пъстротата на багрите и зву-
ците, емоциите, най-силно из-
пъкват през лятото, когато е и

активният туристически сезон
за балнеологичния курорт.

В продължение на една сед-
мица, от 22 до 29 юли, цвето-
вете на лятото бяха извор на
творческо вдъхновение за 15
съвременни художници.

Изложба с над 40 творби
(пейзажи, натюрморти, гра-
фики) от ежегодния пленер по
живопис бе открита на 30 юли
в Градската художествена гале-
рия на Вършец.

Тази година пленерът е под

надслов “Лято във Вършец”. В
традиционната проява взеха
участие основно творци, които
живеят във Вършец или коре-
ните им са свързани с нашия
град - Румен Статков, Георги
Антонов, братята Георги и
Кръстьо Паунови, Гошо Алек-
сандров, Любен Станимиров,
Анета Лазарова, както и худож-
ници – членове на Сдружение
„Тенец“ – гр. Монтана.

На откриването присъства
Нина Петкова – зам.-областен
управител на Монтана, която
от встъпването й в длъжност до
сега не е пропускала нито една
изложба и живо се интересува
от провеждането на пленерите
във Вършец.

„Пленерът по живопис се ут-
върди през годините като един
интересен и предпочитан
форум. Благодаря на сдруже-
нието на монтанските худож-
ници „Тенец“ за ползотворното
сътрудничество с Община Вър-
шец и на художниците, които с
изразните средства на изобраз-

ителното изкуство и със своя
талант правят Вършец едно по-
познаваемо и харесвано място
и го презентират чрез своите
произведения“, каза при откри-
ването на изложбата кметът на
община Вършец инж. Иван Ла-
заров.

Всеки от авторите дари на
Община Вършец по една кар-
тина, запечатала погледа му

към красотата на Вършец през
лятото, с което ще се обогати
фонда на местната художест-
вена галерия.

Кметът на общината връчи на
художниците грамоти за учас-
тие в пленера.

Събитието е част от програ-
мата на Празника на курорта,
минералната вода и Балкана.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪРШЕЦ ПРЕЗ ЛЯТОТО ВДЪХНОВЯВА ХУДОЖНИЦИ

Поети от цялата страна взеха
участие във Втория всебългар-
ски литературен конкурс, орга-
низиран от Община Вършец на
името на родения в града автор
на текста на песента „Усмив-
ката“.

Конкурсът е подкрепен от
фондация "Лъчезар Станчев за
поезия" – съорганизатор, На-
ционален литературен музей,
Алманах „Огоста“, Регионална
библиотека „Гео Милев“ –
Монтана, вестник «Сега» и
вестник „Вършец“.

Много от авторите предста-
виха сонетите си в различни ва-
риации, имаше и опити за
модернизиране на формата.

В тазгодишното, второ изда-
ние на този амбициозен литера-
турен форум се включиха 147
участници.

Творбите бяха оценени от
Бойко Ламбовски – председател
на журито, поет и преводач на
поезия, от Мартен Калеев –
поет, писател и журналист и
проф. д.ф.н. Румяна Л. Стан-
чева – литератор, дъщеря на
Лъчезар Станчев. Те споделиха,

че са чели сонетите без да знаят
имената на авторите и са из-
брали тези, които са ги впечат-
лили, напълно анонимно.

Крайният срок за изпращане
на творбите беше 15 юли, а обя-
вяването на имената на отличе-
ните автори и произведения, и
връчването на наградите се
проведе на 1 август в Худо-
жествената галерия на Вършец,
като част от Празника на ку-
рорта, минералната вода и Бал-
кана – „Вършец 2019“.

«Да решиш да правиш литера-
турен конкурс, да го организи-
раш и проведеш веднъж е
възможно за всеки. Да го орга-
низираш за втори път обаче, с
тенденция да го превърнеш в
традиция, означава сериозност,
означава отдаденост, означава
цивилизованост. Дано фонда-
ция «Лъчезар Станчев за по-
езия» и Община Вършец
продължат това високо духовно
начинание, което не само носи
името на нашия прекрасен поет,
роден тук, но и подкрепя из-
куството на България в най-
престижните му области,

каквато безспорно е високата
сфера на поезията и в частност
сонета като най-висшата форма
на изящната писана словест-
ност,. Иска ми се завинаги на
литературната карта на Бълга-
рия този конкурс да се свързва с
името на Лъчезар Станчев и да
дава една духовност на Праз-
ника на града и на литературата
в цялата ни страна », каза пред-
седателят на журито Бойко
Ламбовски.

Първа награда с грамота, па-
рична премия от 300 лева и
комплект книги спечели поете-

сата Виктория Маринова от
Плевен за сонета «Колекция
любов».

Отличия с грамота, парична
сума от 50 лева и комплект
книги получиха Нели Пигулева
от Русе за «Денят е дълъг. Къса
е пътеката» и Мариана Добрева
– Дафчева от Асеновград за
«Така се случи».

Кметът на община Вършец
инж. Иван Лазаров връчи на-
градите на победителите и из-
тъкна, че този конкурс е едно
литературно събитие, което
дава друга тежест на културния

живот на нашия град и опред-
елено общността има нужда от
него. «Тази ренесансова форма
на поезията е изпълнена с
много чувства, емоции и наст-
роение, затова всички ние се
възхищаваме на представените
произведения», сподели кме-
тът.

По време на награждаването
беше направена видео презен-
тация с архивни кадри, посве-
тени на Лъчезар Станчев,
изготвена от сина на поета –
Владимир. Л. Станчев.

Двадесет подбрани произве-
дения от всички близо 150 из-
пратени сонета, участвали в
конкурса, са включени в малък
сборник «Лъчезарни сонети
2019», издаден от фондация
«Лъчезар Станчев за поезия».
Това също е форма на награда,
защото авторите, които са отли-
чени, желаят да видят своите
произведения отпечатани. За да
бъдат публикувани, те попълват
декларация за авторство.", каза
председателят на фондацията
Владимир Л. Станчев.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ НАГРАДИ ПОЕТИ В КОНКУРСА
„НАГРАДА ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ ЗА ПОЕЗИЯ В СОНЕТ“



На 10 и 11 август Вършец се
превърна в столица на българ-
ското.

Мащабното събитие - Нацио-
нален събор Вършец „Да пока-
жем българското“, за втора
поредна година събра в едно ня-
колко интересни и атрактивни из-
ложения.

Да покажат българското чрез
фолклора, песните и танците на
Северозапада се събраха участ-
ниците в ежегодния фолклорен
празник „Балкана пее“. На сце-
ната под открито небе, само-
дейци от 22 фолклорни групи се
надпяваха и надиграваха. Два
дни те огласяха местността
„Иванчова поляна“ над Вършец,
за радост на стотиците туристи и
гости на курортния град.

Първи на фестивалната сцена
се качиха домакините - самодей-
ците от мъжка вокална група
„Българи“ към НЧ „Христо
Ботев-1900“, гр. Вършец. Сред
останалите участници бяха със-
тави от Вършец, Монтана, с. Чер-
каски, с. Драганица, с. Горно
Озирово, с. Разград, с. Кобиляк и
с. Еница.

Вечерта специално участие със
самостоятелни концерти имаха
ученически духов оркестър „Де-
филир“ при СУ „Иван Вазов“ –
Вършец, народната певица Бойка

Дангова и мъжката фолклорна
група „Змей Горянин“ от с. Зве-
рино.

През втория ден се представиха
певчески групи, танцови състави
и индивидуални изпълнители от
Вършец, Враца, Свищов и селата
Бели извор, Бързия, Соколаре,
Ореш, Долно Озирово и Рударци.

Всички изпълнители във фол-
клорния празник „Балкана пее“
получиха грамоти за участие от
името на кмета на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров.

Евелина ГЕОРГИЕВА

„БАЛКАНА ПЕЕ“ - ФОЛКЛОРЕН
ПРАЗНИК С ТРАДИЦИИ

За седма поредна година Об-
щина Вършец и Конна база
„Вършец“ организираха открит
турнир по прескачане на пре-
пятствия за купата на Община
Вършец. Входът бе свободен, а
атрактивното събитие се про-
веде на състезателен пясъчен
плац край Вършец на 28.07.2019
г., като част от програмата на
Празника на курорта, минерал-
ната вода и Балкана „Вършец
2019”.

В състезанието взеха участие
30 състезатели от 15 клуба от
цяла България.

Любителите на конния спорт
се насладиха на невероятното
майсторство на жокеите и се
възхитиха от перфектната и про-
фесионална организация на тур-
нира. Стюардите, съдиите, гл.
секретар и паркур-майсторът
бяха от Националната федера-
ция по конен спорт.

Състезанието беше разделено в
4 кръга.

Първото изпитание бе X пар-
кур с височина на препятствията
60-70 см, второто изпитание бе
за 4-5 годишни коне, деца и ама-
тьори, третото – отворен паркур

за 5- годишни и по-възрастни
коне и последният кръг – за 6-го-
дишни и по-възрастни коне, 120
– 125 см бараж.

В първия паркур победител
стана Любомир Янков от КБ
„Арбанаси“ – Велико Търново,
във втория - Мария Крумова
(деца) от ККС „Вършец 2014“ и
Живко Митев (аматьори) от ККС
„Кайлъка“ – Плевен, в третия –
Олег Горанов от ККС „Бутан“ и
в четвъртия - Таня-Мари Димит-
рова от ККС „Вършец 2014“.

Победителите в турнира, заели
от І до ІV място в различните ка-
тегории, получиха купи, медали
и парични награди от кмета на
община Вършец инж. Иван Ла-
заров.

Раздадените паричните премии
са на обща стойност 2000 лева.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КОННИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО
ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ

ЗА КУПАТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

áðîé 8, àâãóñò 2019 ã. Ïðàçíè÷íî ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ8

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

Тази година традиционният тур-
нир по футбол събра общо 10 от-
бора - от Вършец, Враца,
Монтана, Мездра и Долно Ози-
рово.

За поредна година турнира беше

ръководен много авторитетно от
главния съдия Йордан Тодоров от
областната съдийска колегия в гр.
Монтана.

Монтанският отбор „ВиК Мон-
тана“ спечели първото място и

грабна купата на Община Вършец,
след като се наложи във финала,
игран на 3 август, над отбора на
Вършец "The Strongest ". Двубоят
завърши след дузпи с резултат 4:3
.

В спора за третото място "Атле-
тик 1996" победи "Нашенци-
Пчелна майка" с 4:2.

Индивидуални награди спече-
лиха: Филип Илиев - за най-поле-
зен играч, Венелин Иванов - за
най-добър вратар, Петър Тодоров
- за най-добър защитник и „Атле-
тик 1996“ - за феърплей.

Заелите първите три места от-
бора получиха купи, медали, гра-
моти и парични премии на обща
стойност 600 лева, връчени им от
кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров.

Спас ЗАРЧЕВ

На 10 август на Иванчова поляна
кметът на община Вършец офици-
ално откри второто издание на на-
ционалния събор „Да покажем
българското“.

Красивата местност стана пре-
красен декор на местни породи ку-
чета, коне, на местни занаятчии и
майстори на национални гозби и
напитки.

„Искаме да покажем българските
породи, одобрени от МЗХГ. За да
покажем българското днес и утре
организираме и фолклорен фести-
вал, на който участници от всички
краища на България, самодейни
състави. Желая успех на всички
участници, на всички изложители.
Нека днес и утре имаме повод да
укрепим националното си само-
чувствие.“

Аврам Петков – президент на
Световен киноложки алианс и
председател на асоциацията на
българско овчарско куче, също из-
каза своята радост, че са гости на
Вършец за втора година и че могат
да се покажат тук както местните
породи, така и красотата на бъл-
гарското занаятчийство.

Георги Йорданов – зам.-министър
на МЗХГ, доц. Андрей Колев, пред-
седател на развъдната асоциация на
аборигенните породи овце от за-
падна България, земеделските про-
изводители Маргарита Тодорова,
Елинка Димитрова и Ивайло Ива-
нов, които представят част от бъл-
гарските породи овце и кучета на
събора, бяха сред специалните
гости. С големи аплодисменти бе

посрещнат и клубът на българско
овчарско куче от Полша.

Георги Йорданов също поздрави
участниците и гостите на праз-
ника:“ От името на Изпълнител-
ната агенция по селекция и
репродукция в животновъдството и
лично от мое име искам да ви позд-
равя. Днес, когато живеем в 21-ви
век и сме се устремили към глоба-
лизация, този събор е едно зрънце,
което ни връща към нашите корени
към българщината – да покажем, че
и ние сме дали нещо на света, и ние
с нашето културно-историческо на-
следство сме част от тази глобали-
зация“.

Аврам Петков връчи плакети за
принос на МЗХГ и на Даниел
Александров – член на клуба на
българско овчарско куче от Мон-
тана и зам-директор на фонд „Зе-
меделие“ – Монтана.

След официалното отриване за-
почнаха демонстрации на умения
на кучета – послушание на куче в
движение и един от най-новите

спортове за кучета в света „Фризби
фристайл“ с водач европейската
шампионка по фризби фристайл
Даря Иванцова.

Последва представяне на клубо-
вете на българско овчарско куче.
Два клуба от региона се включиха в
демонстрациите – от Монтана и от
Берковица.

Програмата продължи с фолклор-
ното надпяване „Балканът пее“.

Изключително интересни са за-
наятчийските щандове –български
шевици, ножарство, резба и дърво-
делство, може да се видят възста-
новки на оригинални оръжия.

Особено атрактивни са предста-
вителите на национално дружество
„Традиции“, както и единствената
в България бобарница, от чийто
щанд можете да опитате уникален
боб от района на Юндола и Яко-
руда „софенка“, който расте само
на височина над 1200 метра.

Съборът продължи и на следва-
щия ден, 11 август.

Петя ГЕНОВА

„ДА ПОКАЖЕМ БЪЛГАРСКОТО“ - ДА УКРЕПИМ
НАЦИОНАЛНОТО СИ САМОЧУВСТВИЕ

ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ
ЗА КУПАТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Отборът на „Чуки“ (Монтана)
спечели традиционния турнир за
купата на община Вършец.

Турнирът стартира на 30 юли, а
финалните срещи се играха на 1
август на волейболното игрище в
Боровия парк.

В състезанието се включиха се 3
отбора – мъже от Вършец и Мон-
тана. Организатор и главен съдия
по време на първенството бе
Ваньо Пеев от Вършец.

Финалната среща между „Чуки“
(Монтана) и „Джангер“ (Вършец)
завърши с резултат 3:0 гейма за
отбора н а“Чуки“ с капитан Цве-
телин Цветанов.

Второ място зае отбор „Дрифт“
от Вършец с капитан Светлин

Иванов, а на трета позиция се кла-
сира „Джангер“ - също от Вър-
шец, с капитан Божидар
Замфиров.

Победителите, заели призовите

места в турнира, получиха купата
на Община Вършец, медали, гра-
моти и парични премии на обща
стойност 300 лева.

Спас ЗАРЧЕВ

ОТБОРЪТ НА „ЧУКИ“ - МОНТАНА СПЕЧЕЛИ
ТУРНИРА ПО ВОЛЕЙБОЛ ВЪВ ВЪРШЕЦ


