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"Изпълнен с този екот многогласен,
от септемврийско слънце озарен,
начало на живота ни прекрасен -
как радостен си, пръв учебен ден!"

Елисавета Багряна

Уважаеми учители,
15 септември е тържествен и неза-

бравим ден за всяко училище.
Нека бъдат благословени усилията и

търпението ви, обичта и знанията,
които дарявате на децата! Благосло-
вена да бъде силата на словото ви, с
което давате на учениците криле, за да
полетят и достигнат мечтите си!

Мили ученици,
Пожелавам ви вълнуваща и незабра-

вима учебна година, изпълнена с много

постижения и хубави емоции! С тър-
пение и воля да постигате мечтите си,
да развивате талантите си, да трупате
знания и умения, за да бъдете дос-
тойни граждани на България, Европа и
на света!

Скъпи родители,
Поощрявайте любопитството на ва-

шите деца, споделяйте с тях удовол-
ствието от наученото или радостта от
преодоляването на трудностите. Бъ-
дете до тях по пътя на физическото и
нравственото им израстване.

На добър час!
Успешна учебна година!

инж. ИВАН ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ ПО СЛУЧАЙ ОТКРИВАНЕТО

НА НОВАТА 2015/2016 УЧЕБНА ГОДИНА

Тази година отбелязахме събора на с.
Спанчевци на 20.09.2015 г. По тради-
ция на този ден се събират малки и го-
леми, близки и далечни роднини, иначе
забързани в динамичното си ежедне-
вие - да се видят, да си споделят и да се
забавляват заедно.

Кметът на селото ни Емил Иванов се
погрижи за музикалната и културно –
развлекателната част от деня. За доб-
рото и приповдигнато настроение на
всички жители и гости допринесоха
фолклорните танцови формации „Ча-
родейки” - гр. Вършец и „Стрешер” -
с. Горно Озирово, фолк певицата Ан-
джелика и духов оркестър „Солисти” -
с. Спанчевци.

За поредна година празника на с.
Спанчевци бе уважен от народния
представител от ГЕРБ Десислава Ата-
насова, кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров и секретаря на общината
инж. Даниела Тодорова.

Катерина ДАВИДОВА

СЪБОР НА СЕЛО СПАНЧЕВЦИ

Слънцето ласкаво събуди в топлия
есенен ден на 15 септември всички
деца и ученици, учители и родители.
Огря с лъчите си подновените, при-
ятни и уютни класни стаи и занимални
в училищата и детските градини, и сля
слънчевото си настроение с онзи въл-
нуващ трепет, с който първият учебен
ден присъства в душите на всички ни.
За българина началото на новата
учебна година винаги е било празник.
Празник на знанието, на стремежа към
себереализация, символ на ново на-
чало, на нови мечти и надежди.

По улиците на Вършец всичко на
този ден бе празнично – пременени и
усмихнати хора, много автомобили, за-
бързани ученици с букети цветя в ръка,
развълнувани родители, умилени баби
и дядовци, първокласници, преживя-
ващи своите първи трепети и вълне-
ния, усмихнати учители, разменящи
поздравления и пожелания със съграж-
дани на улицата и колеги в училище…
Така изглеждаше този тържествен ден,
в който сякаш цяла България тръгва на
училище и в който магията на празника
витае навсякъде около нас с пъстротата
от багри и звуци, а във въздуха се носи
усещане за нещо ново - очакване на
нови преживявания, научаване на не-
познати и интересни неща, нови мечти
и надежди, нови учители, завързване
на нови приятелства.

Тържествата по повод откриване на
учебната година започнаха в трите
училища на територията на общината
– СОУ „Иван Вазов”, Професионална
гимназия по икономика и туризъм и
НУ „Васил Левски” – кв. Изток с изди-
гане на националното знаме на Репуб-
лика България под звуците на
националния химн, посрещане на учи-
лищните знамена, поднасяне на цветя
пред патроните на училищата, и про-

дължиха с литературни, музикални и
танцови изпълнения на възпитаниците,
с вълнуващи приветствия и пожелания
от директори и гости, със символичния
звън на първия училищен звънец.

В най-голямото училище на терито-
рията на общината - СОУ “Иван
Вазов”, през тази учебна година ще се
обучават над 620 ученици. Учебното
заведение има статут на средищно учи-
лище и обучава ученици от Вършец и
от всички села в община Вършец.

Директорът на СОУ “Иван
Вазов”Ани Ангелова обяви, че тази
учебна година започва с много приятни
новости. Училището е част от Програ-
мата за младежки обмен на сдружение
„Младеж за разбирателство – Бълга-
рия” (част от независима организация
с нестопанска цел Youth for Understan-
ding, една от най-старите, големи и
уважавани международни организации
за междукултурен ученически обмен, с
представителства в повече от 50
страни по света.) Основната част от
програмата включва чуждестранните
ученици да живеят в български семей-
ства и да посещават български учи-
лища, където, заедно със съученици и
учители да опознаят българската кул-
тура и бит с всичките им особености.
За нас това е Елизабет Самора от Мек-
сико, която ще гостува на сем. Гора-
нови и ще учи в 11 клас, заедно с
дъщерята на приемното семейство –
Елица Горанова.

Дванадесетокласничките Мирела
Петрова, Петя Тихомирова, Грета Кра-
симирова и Даяна Тачева бяха пока-
нени от Центъра за творческо обучение
и се представиха блестящо на между-
народен уъркшоп с младежко участие
в Словакия. Те ще участват през месец
октомври в лагер на науките в София,
който също е с международно участие,

и ще имат менторски задължения. За
първи път в България ще бъде открит
Детски научен музей, в който ученици
от различни възрасти ще могат да
практикуват различни научни дей-
ности. Специално нашите момичета са
поканени чрез стажантска програма, да
бъдат едни от първите ръководители на
групи при откриването на Музея.

СОУ „Иван Вазов” е поканено от
програма „Специалист по образова-
телни технологии” на фондация „Аме-
рика за България” да излъчи
представител от учителската гилдия,
който ще специализира в Колумбий-
ския университет в Ню Йорк. Учили-
щето е избрано сред 16 елитни учебни
заведения в страната.

Пред възпитаниците на училището за
новата учебна година се открива въз-
можност за участие в програма, чрез
Центъра за творческо образование,
която е свързана с участие в образова-
телна дейност в тренировъчен център
на НАСА.

Ръководството на община Вършец -
кметът инж. Иван Лазаров, зам.-кметът
Петър Стефанов и секретарят на об-
щината инж. Даниела Тодорова почете
всички училища и детски градини,
като поднесоха поздравителни адреси
и цветя, и присъстваха на тържестве-
ните церемонии по откриване на учеб-
ната година.

Тази година броят на първокласни-
ците в училищата на общината е 86.
От тях 46 са записани в СОУ „Иван
Вазов” и 40 в НУ „В. Левски” кв.
Изток. Всички те получиха подарък от
кмета на общината – красиво илюс-
трирани книжки със заглавие „Учи-
лище любимо!”, с лично послание от
кмета към всяко дете, и в които са съб-
рани вечните и непреходни български
стихотворения „Аз съм българче”,
„Татковина”, „Де е България” и др.

Трите детски градини в общината
също започнаха учебната година с тър-
жества и подаръци към най-малките, с
изпълнения на деца от подготвител-
ните предучилищни групи.

„Бъдете здрави, стремете се все по-
вече и повече към знания и наука, за-
щото науката прави хората свободни.
Искам да ви пожелая вие да растете
свободни по право и по дух, да станете
достойни граждани на нашата Репуб-
лика. Честита нова учебна година!
Нека тя да е вълнуваща и незабравима
за всички вас!”, пожела кметът инж.
Иван Лазаров на всички ученици от об-
щината.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СЛЪНЧЕВИЯТ 15 СЕПТЕМВРИ НИ ОГРЯ С ПРАЗНИЧНОСТТА СИ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА СПАН-
ЧЕВЦИ,

Най-сърдечно ви поздравявам по слу-
чай празника на нашето село!

Днешният ден е повод да изявим най-
доброто, най-светлото от себе си, да от-
ворим сърцата си за позитивното, което
ни обединява и ни прави по-силни! Той
е ден и да отчетем изпълненото, а резул-

татите са видими! Нека с достойнство и
мъдрост пазим традициите и заедно да
работим за авторитета ни и за превръ-
щането му в желано място за нашите
деца. Пожелавам на всички вас здраве,
благополучие и нека заедно да се борим
за успеха и развитието на с. Спанчевци.

Емил ИВАНОВ
Кмет на с. Спанчевци

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ОТ КМЕТА НА С. СПАНЧЕВЦИ

На 19.09.2015 г., ден преди събора на
село Спанчевци, се проведе Фолклорен
събор „80 години от създаването на чита-
лището”, организирано то членовете на
НЧ „Просвета – 1935” – с. Спанчевци и
кмета на селото Емил Иванов. На съби-
тието присъстваха фолклорни и певчески
групи от квартал Заножене на град Вър-
шец, и селата Бързия, Драганица, Сла-
тина, Черкаски, Долно Озирово и др.

Изпълненията на певците и танцьорите
допринесоха за доброто настроение на
всички, дошли да почетат годишнината

на местното читалище. Участниците във
фолклорния събор получиха грамоти за
участие.

Фолклорният събор бе съпроводен не
само с много музика, танци и забавления,
но и с празнична заря, която освети не-
бето над село Спанчевци и допълни праз-
ничното настроение.

Организаторите на събитието си обе-
щаха то да се превърне в традиция. Най-
щастливи от това ще сме всички ние, жи-
телите на село Спанчевци.

Катерина ДАВИДОВА

ФОЛКЛОРЕН СЪБОР В СПАНЧЕВЦИ

На 25 октомври 2015 г. ще се проведе
национален референдум за възмож-
ността да се гласува и дистанционно по
електронен път при произвеждане на
изборите и референдумите. Гражданите
на Република България ще гласуват с
„ДА“ или с „НЕ“ в отговор на следния

ВЪПРОС:
Подкрепяте ли да може да се

гласува и дистанционно по елек-
тронен път при произвеждане на
изборите и референдумите?

МОТИВИ:
Референдумът е форма на пряка демок-

рация, чрез която българският народ като
суверен трябва да се произнесе по такъв
важен въпрос, какъвто е възможността да
се гласува и дистанционно по електронен
път при произвеждане на изборите и ре-
ферендумите.

Електронното дистанционно гласуване
ще допълни традиционния метод на гла-
суване. Много повече български граж-
дани, живеещи зад граница, както и много
граждани в страната ще могат по-лесно
да упражнят конституционното си право

да участват в избори и референдуми и да
бъдат политически представени. Ще се
осигури достъп до механизмите и начи-
ните за гласуване по електронен път,
включително за избирателите със специ-
фични физически потребности.

Дистанционното гласуване по електро-
нен път ще позволи обобщаването на ре-
зултатите и изпращането им в електронен
вид веднага след приключване на гласу-
ването. При този вид гласуване броят на
недействителните бюлетини значително
ще се намали.
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ÂÚÐØÅÖ2
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 68
Днес, 07.09.2015 г. (понеделник) от 10:00 ч., на осно-

вание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Пра-
вилника за организация и дейността на Общински съвет
– Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация, за мандата 2011-2015 г. се
проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в засе-
дателната зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва общински
съветници.

Председателят на Общински съвет Вършец инж. Ана-
толи Димитров, на основание чл.57, ал.1 и ал.2, т.2 от
Правилника за организация и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинската администрация, за мандата 2011-2015
г. предложи включване на една допълнителна докладна
записка в дневния ред и се гласува следното решение.

1. Вземане на решение за включване в дневния ред като
точка 6 на допълнителна докладна записка с
Вх.№294/02.09.2015 г. от инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец.

2.Точка 6 от дневния ред става с номер 7 .
3. Дневният ред става от 7 точки.
Гласували: “за” – 13–“против” – няма;“въздържали

се” – няма.

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

На заседанието присъстваха още: П. Стефанов –
зам.- кмет на община Вършец, А.Тошев-Директор ди-
рекция „СА“, Е. Георгиева- гл. експерт „Информационно
обслужване“ и граждани.

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

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

писка №287/24.08.2015 г. за обявяване на поземлен имот
с идентификатор 12961.422.755 от публична общинска
собственост в частна общинска собственост и безвъз-
мездното предоставяне на право на строеж е полза на
държавата на имота, с цел изграждане на Център за
спешна медицинска помощ, по инвестиционен проект по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№291/01.09.2015 г. за разглеждане на писмо
вх.№ 262/21.07.2015г., от Областен управител на област
Монтана - председател на Асоциацията по водоснабдя-
ване и канализация на обособената територия, обслуж-
вана от „ВиК“ ООД, гр.Монтана и вземане на решение за
препоръчителния размер на вноската на държавата и об-
щините, и проект на бюджет на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване
и канализация“ ООД, гр.Монтана за 2016 г.

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

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №288/28.08.2015 г. за отпускане на финансова
помощ на „Медицински център-Вършец“ ЕООД

Докладва: д-р Румяна Дамянова – председател на
Комисия по здравеопазване, социална политика и
екология

4.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-

писка Вх.№282/20.08.2015 година за утвърждаване на
маломерни паралелки в СОУ „Иван Вазов” и ПГИТ град
Вършец за учебната 2015/2016 г..

Докладва: Председател ПК по ОКМДС - Олга
Яничкова

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№289/01.09.2015 г. по Молби за финансова
помощ към Общински съвет – Вършец.

Докладва: Адрияна Николова - Председател на ПК
по АОНУОРСГПБК

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №294/02.09.2015 г. за допускане за изработване на
частично изменение на Подробния устройствен план на
гр. Вършец, отнасящо се за промяна на предназначе-
нието на поземлени имоти с идентификатори
12961.40.324 и 12961.40.325 от КК и КР на гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

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

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

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

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ № 694
Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал.1,

т.8 от Закона за местното самоуправление и местна ад-
министрация /ЗМСМА/ във връзка с чл.6, ал.1, чл.34,
ал.4 и чл.37, ал.6, т.1 от Закона за общинската собстве-
ност:

1. Обявява новообразувания след разделянето на Уре-
гулиран поземлен имот /УПИ/ II -181 в квартал 23 по
плана на град Вършец поземлен имот с идентификатор
12961.422.755 за частна общинска собственост.

2. Дава съгласие на основание чл.34, ал.4 от Закона за
общинската собственост да бъде прехвърлен безвъз-
мездно в собственост на държавата, чрез договор за да-
рение, поземлен имот с идентификатор 12961.422.755.

3. Дава съгласие на основание чл.37, ал.6, т.1 от Закона
за общинската собственост да се учреди безвъзмездно
право на строеж в полза на Министерство на здравео-
пазването в новообразувания поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.422.755, образуван след разделянето на
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ II - 181 в квартал 23
по плана на град Вършец, за Център за спешна меди-
цинска помощ, по инвестиционен проект по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. Построената
сграда става държавна собственост. В срок от 5 /пет/ го-
дини, ако строежът не е въведен в експлоатация, правото
на строеж се счита за неусвоено/чл. 153, ал.2 от ЗУТ.

4. Задължава кмета на община Вършец да извърши
всички правни и фактически действия за изпълнение на
настоящото решение, като проведе процедурите по За-
кона за общинската собственост, Закона за устройство
на територията и Закона за задълженията и договорите.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров,
А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б.
Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, И. Андров, А. Стан-
чева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 695
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, реши:
1. Приема препоръчителния размер на вноската на дър-

жавата в проекта на бюджет на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване
и канализация“ ООД, гр.Монтана за 2016 г.

2. Приема препоръчителния размер на вноската на об-
щина Вършец в размер на 2825.12 лв. /две хиляди осем-
стотин двадесет и пет лева и дванадесет ст./ в
представения проект на бюджет на Асоциацията по ВиК
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдя-
ване и канализация“ ООД, гр.Монтана за 2016 г.

3. Приема проекта на бюджет за 2016г., на Асоциацията
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Во-
доснабдяване и канализация“ ООД, гр.Монтана.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров,
А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б.
Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, И. Андров, А. Стан-
чева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 696
l. Общински съвет Вършец нa основание чл.124, ал.1 от

ЗПФ и чл. 23, ал.1, 2 и 4 от Наредбата за условията и реда
за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Вършец,
Общински съвет Вършец извършва вътрешна компенси-
рана промяна в бюджета на дейност 2 123 „Общински
съвети“ както следва:

§10-20 „външни услуги“ с / - 5000 лв.
§ 10-98 „ други разходи“ с / + 5000 лв.

2. Задължава кмета на общината да отрази съответните
промени по бюджета на
общината.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров,
А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б.
Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, И. Андров, А. Стан-
чева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 697
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1, т.6

и чл. 54 ал.3 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бю-
джет 2015 параграф 10-98 сумата от 5782,91 лева на „Ме-
дицински център-Вършец“ ЕОО за изплащане на
натрупани неразплатени задължения, съгласно прило-
жената Справка, от т.1 до т. 17, включително сума за
електрическа енергия за месец юли 2015 г.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров,
А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б.
Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, И. Андров, А. Стан-
чева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 698
1. Общински съвет – Вършец утвърждава 6 маломерни

паралелки в СОУ „Иван Вазов” град Вършец за учебната
2015/2016 г. в рамките на утвърдения бюджет на учили-
щето и утвърдената численост на персонала, без допъл-
нително финансиране от общинския бюджет, както
следва:

1.1 IV „а” клас – 1 паралелка с 15 ученици;
1.2 ІХ „а” клас – 1 паралелка, Природоматематически

профил – информационни технологии с 16 ученици;

1.3 ІХ „б” клас – 1 паралелка, Чуждоезиков профил –
английски език с 13 ученици;

1.4 ХІ „а” клас – 1 паралелка, Природоматематически
профил – информационни технологии с 15 ученици;

1.5 ХІІ „а” клас – 1 паралелка, Природоматематически
профил – информационни технологии с 15 ученици;

1.6 ХІІ „б” клас – 1 паралелка, Чуждоезиков профил –
английски език с 13 ученици.

2. Общински съвет – Вършец утвърждава 1 маломерна
паралелки в ПГИТ град Вършец за учебната 2015/2016
година в рамките на утвърдения бюджет на училището и
утвърдената численост на персонала, без допълнително
финансиране от общинския бюджет, както следва:

2.1 ІХ клас – 1 паралелка с 15 ученици.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров,
А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б.
Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, И. Андров, А. Стан-
чева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 699
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.6 и

т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет-2015
г., § 10-98 сумата от 250 (двеста и петдесет ) лева на Лю-
бомир Рангелов.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров,
А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б.
Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, И. Андров, А. Стан-
чева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №700
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т.23 от ЗМСМА и чл.124а ал.1 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/, разрешава:

1. Изработване на частично изменение на подробния
устройствен план на гр.Вършец отнасящо се за промяна
на предназначението на поземлени имоти с идентифи-
катори 12961.40.324 и 12961.40.325 от КК и КР на
гр.Вършец, от „за малко етажно жилищно застрояване“
в „за къщи за гости“.

2. Изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на
водопровод и трасе на подземно кабелно електрозахран-
ване за двата горепосочени имота съгласно утвърдените
площадка и трасе с Решение №3 от 07.05.2009 г. на Ко-
мисията по чл.17 ал.1 т.1 от ЗОЗЗ по общински път с
идентификатор 12961.40.928 – за м.“Бялата вода“.

3. Изработване на ПУП – парцеларен план за преми-
наване на транспорт, трасе на водопровод и трасе на
електропровод от поземлен имот 12961.40.325 до позем-
лен имот 12961.40.324 по КК и КР на гр.Вършец през по-
землен имот12961.40.473 – дере, собственост на община
Вършец на основание Заповед № 259/18.09.2007 г. за уч-
редено право на преминаване.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров,
А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б.
Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, И. Андров, А. Стан-
чева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят
на Общински съвет – Вършец закри заседанието в
11:25 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

продължава от 1 стр. >>>
Дистанционното електронно гласуване се осъ-

ществява само по волята на отделния гласопод-
авател и не се контролира физически от
представители на държавните органи. Няма не-
обходимост от това да се отиде до предварително
определена секционна избирателна комисия –
гласуването може да стане от персонален компю-
тър или телефон.

Важно е да се осигури възможност на гражда-
ните да направят своя информиран избор, да
бъдат улеснени, гласувайки на референдума, като
по този начин ще се докаже, че обществото има
основна роля в изграждането на демократична
България.

Всеки гражданин има право да получи инфор-
мация за различните позиции по въпроса на ре-
ферендума. Областните управители, кметовете и
техните администрации трябва активно да съ-
действат за получаването и разпространяването
на информация, свързана с произвеждането на
референдума, така че тя да достигне до всеки
гражданин, било чрез информационни табла или
чрез интернет страниците на съответните адми-
нистрации.

Предложеният референдум съответства на из-
искванията на Закона за прякото участие на граж-
даните в държавната власт и местното
самоуправление и на Конституцията на Репуб-
лика България.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ ПО ВЪПРОСА НА
РЕФЕРЕНДУМА:

Какво означава гласуване с „ДА“:
Вотът с „ДА“ означава, че гласуващият под-

крепя възможността да се гласува и дистанци-
онно по електронен път при произвеждане на
изборите и референдумите.

Какво означава гласуване с „НЕ“:
Вотът с „НЕ“ означава, че гласуващият не под-

крепя възможността да се гласува и дистанци-
онно по електронен път при произвеждане на
изборите и референдумите.

ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖ-
ДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

Време за произвеждане на референдума:
� В изпълнение на чл. 14 от Закона за пряко

участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление Президентът на Ре-
публика България определи дата за произвеж-
дане на референдума: 25 октомври 2015 г.
(неделя). Референдумът ще се проведе заедно
с изборите за общински съветници и кметове.
� Денят за гласуване в страната започва в 6,00

ч. и приключва в 19,00 ч.
� Денят за гласуване на националния рефе-

рендум извън страната започва в 6,00 ч. местно

време и приключва в 19,00 ч. местно време.
� Когато в 19,00 ч. пред помещението за гла-

суване има негласували гласоподаватели, предсе-
дателят и секретарят на секционната избирателна
комисия установяват техния брой и самоличност.
� Негласувалите гласоподаватели предават

документите си за самоличност на комисията.
Тези гласоподаватели се допускат до гласуване
след 19,00 ч., но не по-късно от 20,00 ч. местно
време.

Място за произвеждане на референдума:
� Гласуването на територията на страната се

провежда в избирателните секции, в които ще се
гласува за общински съветници и кметове.
� Гласуването извън страната се провежда в

секции, образувани в изпълнение на Изборния
кодекс от ръководителите на дипломатическите
и консулските представителства на Република
България при спазване на законодателството на
съответната държава.

Ред за произвеждане на референдума:
� Право да гласуват на национален референ-

дум имат гражданите на Република България с
избирателни права, които имат постоянен адрес
на територията на страната към деня на насроч-
ване на референдума – 10 август 2015 г.
� Гласуването се провежда по актуализирани

списъци от изборите за народни представители

през 2014 г.
� При произвеждането на националния рефе-

рендум на гласоподавател, който е включен в из-
бирателните списъци за национален референдум
и за общински съветници и кметове в различни
населени места и не може с искане за гласуване
по настоящ адрес да гласува на референдума и
изборите в едно и също населено място, може да
поиска да му бъде издадено Удостоверение за
гласуване на определено място. Удостоверенията
се издават от кмета на общината, съответно от
кмета на кметството или от кметския наместник
по постоянния адрес на гласоподавателя, където
е включен в избирателния списък за гласуване на
националния референдум, не по-късно от 14 дни
преди деня на референдума. В удостоверението
се посочва населеното място, за което то се из-
дава.
� Гласуването се извършва с отделни бели

бюлетини. Бюлетината съдържа въпроса за про-
веждане на референдума „Подкрепяте ли да може
да се гласува и дистанционно по електронен път
при произвеждане на изборите и референду-
мите?“ и двата възможни отговора – "Да" и
"Не", изписани с еднакъв, едър шрифт.
� Всеки гласоподавател гласува, като върху

бюлетината отбелязва със знак "Х" или "V" из-
брания от него отговор "Да" или "Не", поставя
бюлетината в плик, пуска плика в избирателната
урна и полага подпис в списъка.

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ГЛАСУВА И ДИСТАНЦИОННО
ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ И РЕФЕРЕНДУМИТЕ
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№ 1– инж.Иван Михайлов Лазаров
Роден на 07.10.1971 г. в град Вършец.
Образование – висше с магистърска степен от Уни-

верситета по хранителни технологии в гр. Пловдив, с
квалификация инженер-технолог.

Допълнителна квалификация :"Създаване на конку-
рентноспособни стартиращи фирми" от Агенцията за
регионално развитие и бизнес център Монтана.

От 2005 до 2011 г. - управител на фирма „Винимакс“
ЕООД – производство и търговия на вино.

Председател на Общински съвет гр.Вършец от де-
кември 2009 г. до октомври 2011 г.

Кмет на община Вършец – мандат 2011-2015 г.
Семеен, с две деца.

№ 2 – инж. Анатоли Георгиев Димитров
Роден на 11.04.1971 г.
От 1994 г. е с магистърска степен по „Електронна тех-

ника и микроелектроника” в ТУ - София.
1994 - 1999 г. изучава „Счетоводство и контрол” в

УНСС - гр. София.
През 2005 г. специализира „Стратегически мени-

джмънт” към Австрийската стопанска камара.
От 2003 г. до сега е Изпълнителен директор и предсе-

дател на Борда на директорите на "Електростарт" АД.
Член на Националната делегация на Република Бъл-

гария в Конгреса на местните и регионални власти на
Съвета на Европа в Страсбург.

Представител на България в Комисията по управле-
ние и в Камарата на регионите с мандат 2012 - 2016 г.

Владее английски език.

№ 3 – Адрияна Николова Николова
Родена на 04.12.1963 г. в гр. Вършец.
Завършва висше образование в СУ „Св. Климент Ох-

ридски“ - гр. София със степен магистър, учител по
математика.

От 1985 г. до момента работи като учител в СОУ
„Иван Вазов“ - гр.Вършец.

От май 2009 г. до 2011г. общински съветник от ПП
ГЕРБ.

През мандат 2011-2015 г. - общински съветник от ПП
ГЕРБ. Председател на „Жени – ГЕРБ” – Вършец от
2010 г. до момента.

Семейна, с две деца.

№ 4 – Иван Димитров Андров
Роден на 08.11.1972 г.
Образование: средно-специално - Техникум по ма-

шиностроене гр. Враца. Специалност „Оператор на ма-
шини за топлообработка на металите”.

От 2003 до 2011 г. – кмет на с. Горно Озирово.
От 2011 до 2015 г. общински съветник в ОбС – Вършец.

№ 5 – Вътко Данаилов Маринов
Роден на 14.05.1968 г.
Завършва средно образование в Строителния техни-

кум в град Враца.
През 1990 г.основава дървообработващо предприятие

„Пентоп ЕООД“.
През 2011 г. завършва строителството и отваря врати

Sunny Garden СПА- хотел.
Семеен, с две деца.

№ 6 – д-р Румяна Трифонова Дамянова
Родена на 21.11.1967 г. в гр.Монтана.
През 1993 г. завършва висше образование в Меди-

цински институт - гр. Плевен. Преминава основен курс
по неврология – обща и специална неврология към Ме-
дицинска академия, гр. София.

Специализация по здравен мениджмънт в СА „Ди-
митър Ценов“, гр. Свищов.

Втори мандат общински организационен секретар.
Работи във ФСМП гр.Вършец и Балнеохотел „Тинтява“.
Семейна, с две деца.

№ 7 – Емил Димитров Иванов
Роден на 11.07.1962 г. в гр. Вършец.
Завършва СПТУ „Емил Марков“, гр.Берковица, със

специалност „Мебелист в мебелното производство”.
Работил в АПК - Вършец, РПК „Напред“ - Вършец,

Балкантурист - Монтана.
2011 – 2015 г. - кмет на с. Спанчевци.
Член на общинското ръководство на ПП „ГЕРБ“ -

Вършец 2011-2015 г.
Има една дъщеря.

№ 8 – Ангел Иванов Петров
Роден на 05.06.1953 г. в с.Долно Озирово.
Средно образование завършва в Икономическия тех-

никум в гр. Монтана, а след това „ Икономика на съоб-
щенията” в гр. София, със специалност икономист.

Работи като счетоводител в Курортен комплекс и ДСК
- Вършец.

От 1976г. до 1988 г. е началник на пощенска станция
с. Д. Озирово, а до 2003 г. е началник на пощенска стан-
ция - гр. Вършец.

От октомври 2003 г. до момента е кмет на с. Долно
Озирово.

Семеен, с две деца.

№ 9 – Малина Трифонова Генкова
Родена на 05.04.1966 г.
Средно образование завършва през 1984 г. в ЕСПУ

„Васил Коларов „ гр.Вършец.
През 1993 г. завършва СУ „Св. Климент Охридски“ гр.

София с магистърска степен по математика и физика.
Работи като учител по математика и физика в СОУ

„Иван Вазов“ – гр. Вършец. Работи активно по проект
на НП „С грижа за всеки ученик“.

Семейна, с едно дете.

№ 10 – Гинка Игнатова Апостолова
Родена на 26.05.1950 г. в с. Осен, област Враца.
Завършва средно образование в гр. Криводол през 1968 г.
Висше образование в СУ „Св. Климент Охридски“ , гр.

София, с магистърска степен по математика и физика.
Дългогодишен учител в СОУ „Иван Вазов“, гр. Вършец.
Семейна, с две деца.

№ 11 – Валери Трендафилов Тодоров
Роден на 08.05.1963 г. в гр. Берковица.
Завършил средно-специално образование в СПТУ

„Асен Златаров“, гр. Монтана и ТЕТ „Христо Ботев“ ,
гр. Монтана, със специалност-„Промишлена електро-
ника”, профил - нискочестотна техника.

Работил в НПП „Аналитик“ , гр. Монтана и в „Елек-
тростарт“ АД гр. Вършец.

От 2012 г. кметски наместник на с. Черкаски.
Семеен, с две деца.

№ 12 – Арахангел Кирилов Петров
Роден на 16.11.1950 г. в с. Горно Озирово.
Образование: средно-специално, ветеринарна медицина,

с професионална квалификация ветеринарен техник.
Работил в месокомбинат Враца като ветеринарен ин-

спектор и като Началник изолационна кланица.
Семеен, с две деца.

№ 13 – Младена Найденова Димитрова
Родена на 20.03.1955 г. в с. Драганица.
Завършва средно образование в ТХВП „Д. И. Мен-

делеев“, гр. Лом със специалност „Технолог в пиво-
варното производство”.

Работила като счетоводител в АПК“ Вършец“, в
„Електростарт“ АД и РПК „Напред“ , гр. Вършец.

Работила в Общинска администрация, гр. Вършец и
технически сътрудник в кметство Драганица.

Кметски наместник на с. Драганица през мандат 2011-
2015 г.

Семейна, с две деца.

ЛИСТА
Кандидат за кмет на община Вършец и канди-

дати за общински съветници от ПП „ГЕРБ“

ППЛЛААТТЕЕННАА  ППУУББЛЛИИККААЦЦИИЯЯППЛЛААТТЕЕННАА  ППУУББЛЛИИККААЦЦИИЯЯ

ЗА ЛЯВА ПОЛИТИКА В 
МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ – СОЦИАЛНО
АНГАЖИРАНА ОБЩИНА

ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, РАБОТА,
ГРИЖА И РАЗВИТИЕ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

1. Икономическо развитие, заетост и доходи на
гражданите

Нашата цел: Създаване на благоприятен
инвестиционен климат за стимулиране на
икономическата активност и създаване на работни
места и доходи

2. Развитие на туризма
Нашата цел: Утвърждаване на община Вършец
като национална марка за природен и балнеоложки
туризъм 

3. Образование
Нашата цел: Качественото образование –
приоритет на Община Вършец

4. Здравеопазване и социална дейност
Нашата цел: Социално ангажирана община,

обърната с лице към хората
5. За младите хора

Нашата цел: Младите хора да останат в Общината
6. Култура и духовно развитие

Нашата цел: Опазване на българските
национални и местни културни
традиции,възпитание в патриотизъм и родолюбие

7. Развитие на техническата и социална
инфраструктура 

Нашата цел: Подобряване на жизнената среда и
публичните услуги 

8. Охрана и обществен ред
Нашата цел: Сигурност за хората и имуществото

9. За силно местно самоуправление
Нашата цел: Активно гражданско участие и
контрол над местната власт

СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА
ХОРАТА,ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА
ЖИЗНЕНАТА СРЕДА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ!

ЗА ХОРАТА И ОБЩИНАТА

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ



На 18 септември 2015 г. в художест-
вената галерия „Кирил Петров“ –
Монтана се състоия официалната пре-
миера на алманаха за лутература, из-
куство и култура „Огоста 2015“.

Алманахът е благородно и обнадеж-
даващо явление в културния живот на
Северозапада и на страната. Интели-
гентният и любопитен читател ще от-
крие и в новия брой на алманаха
продължение на традицията в него да
се публикуват ярки художествени
текстове и оригиналите на майсторски
картини и рисунки от фонда на худо-

жествената галерия „Кирил Петров“.
Алманахът е издание на Община

Монтана, в сътрудничество с Дру-
жеството на писателите от област
Монтана, което през тази година на-
върши десет години от своето учредя-
ване.

В четвъртия брой, редакционната ко-
легия под ръководството на главния
редактор Мартен Калеев, известен
наш писател-земляк и председател на
Областното дружество на писателите
– Монтана, е успяла да обедини сти-
хове, разкази, откъси от романи,
пиеси, критика и други литературни
текстове на 91 автори, както и картини
и рисунки на 19 художници. Те, макар
и с различен натюрел и майсторство,
независимо от творческите си при-
страстия, се доказват и в новото изда-
ние единствено чрез опитите си да
достигнат до сърцето и душата на чи-
тателя чрез своите изповедност, лири-
зъм, философско осмисляне и
житейски послания. 

Ще споменем яркото присъствие на
автори като Никола Статков, Георги
Атанасов, Владимир Зарев, Пенчо Ко-
вачев, Борис Христов, Емил Андреев,
Христо Ганов, Иван Здравков, Юлия
Пискулийска и др.

Представени са различни поколения

творци, особено при поетесите, за
които е отделен специален раздел „Те
идват красиво…“,  включващ произ-
ведения на Наталия Цветанова, Ан-
тина Златкова, Камелия
Александрова, Полина Лазарова,
Дими Фильова, Петя Йошкова, Ма-
рион Колева, Светлана Стоилова, Ели
Томинска, Галина Златарева и др.,
които ни предават своя поетичен
заряд с много нежност, грация и мета-
форичност. 

За първи път са публикувани сти-
хове на Мадлен Алгафари, което е
признак на доверие между автор и из-
дание. Най-младата авторка е Ванеса
Димитрова. Тя, макар все още да е
ученичка, вече показва качества на
зрял автор, с пристрастия към елеган-
тното слово и към публицистиката.

Поставени са основите на културни
и литературни мостове между Мон-
тана, респ. България и Русия, с прево-
дите на руска поезия.

Чрез великолепното преводаческо
майсторство на проф. Румен Стоянов
са отбелязани 100-годишните бъл-
гаро-бразилски връзки със стихове на
Антонио Миранда (1940). В настоя-
щия момент поетът за втори път е ди-
ректор на Националната библиотека в
Бразилия. Стиховете му са предоста-

вени специално за алманах „Огоста“.
По специална покана на Мартен Ка-

леев и на Дружеството на писателите
е представен Институт „Конфуций“ -
София, в лицето на неговите дирек-
тори от българска и китайска страна,
съответно проф. д-р ГъДжъцян и г-жа
Аксиния Колева, както и поетични
преводи от китайски. Отговорен ре-
дактор на вестник „Китай днес“ е пи-
сателят-земляк Петър Герасимов,
който подготви за алманах „Огоста“
тези любопитни страници. 

Алманахът има и своето ВИП-ин-
тервю със заглавието „Орфееви дъ-
щери покоряват космоса – гостува
диригентът на хор „Космически гла-

сове” Ваня Монева, която известно
време е работила в Лом.

Както и в предишните броеве, при-
помнят се и произведения на беле-
жити автори, които поради
парадоксите на времето и общата
обезценка на художествените стой-
ности, са повече известни на изслед-
ователите - Боян Ничев, Емил
Коралов, Николай Соколов, Димитър
Осинин, Георги Марковски, Доньо
Донев, Георги Божинов и др. Разбира
се, не може без Йордан Радичков,
който отново ще ни „разсмива и са-
щисва“ със своята ловджийска „Ку-
чешка преписка“.

Както казва главният редактор, пи-
сателят Мартен Калеев в уводната си
статия, алманах „Огоста“ може да се
определи като поредната необходима
и извоювана крачка към духовното из-
висяване, към разгадаването на Севе-
розапада, на северозападняка, на
Човека, пък и на света изобщо,след
която думата има самият Читател.

Първите броеве бяха разпростра-
нени и влязоха в библиотеки на на-
шите съмишленици и сънародници в
Австрия, Германия, Русия, Бразилия,
Чикаго, достигнаха до бесарабските
българи в Молдова и Украйна. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОФИЦИАЛНА ПРЕМИЕРА НА АЛМАНАХА ЗА ЛИТЕРАТУРА, ИЗКУСТВО И КУЛТУРА „ОГОСТА 2015”
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След 21години прекъсване, с.Долно
Озирово отново се включи в окръж-
ното първенство по футбол със свой
отбор.

Верни на спортните традиции от
близкото и по- далечно минало на с.
Долно Озирово, група ентусиазирани
млади хора ме потърсиха за съдействие
относно създаване и регистриране на
футболен клуб “ОЗИРОВО”, който на-
времето, наред с волейболния спорт, бе
като религия за жителите на нашето
село. 

Съмишлениците, заедно с основните
организатори: Николай Николов- Гроз-
данов, Георги Грозданов, Атанас Гео-
ргиев и други млади хора,
организирахме и проведохме учреди-
телно събрание. Разпределихме зада-
чите, за да успеем с общи сили да
извършим регистрацията в срок и да
реализираме идеята.

Потърсихме среща с кмета на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров за
съдействие. Прие ни веднага и реак-
цията му бе светкавична – пълна под-
крепа с всичко, което е по силите му.
Това пролича след ден-два, когато се
наложи да бъдат извършени плащания
на такси относно регистрационните ре-
жими. Г-н Лазаров осигури необходи-
мите за това средства и с.Долно
Озирово се сдоби с нов футболен
отбор, който да радва с изявите си жи-
телите на селото.

Адмирации заслужава и решението
на футболистите, които, отчитайки ре-
алната ситуация към момента, взеха
решение всеки да участва с 50 лв.
лични средства, с цел осигуряване на
необходимата сума за участие в пър-
венството. 

Благодаря на хората, възродили

идеята за възстановяване на футболния
отбор, че ме потърсиха като кмет на се-
лото, за помощ и подкрепа на своето
начинание.

От свое и от името на организато-
рите и спортистите, изказвам огромна
благодарност на кмета на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров за съпричаст-
ността и оказаната ни реална помощ -
без излишни думи и парадност, ти-
пично в неговия стил на работа.

Във футболния ни отбор участват и
младежи от с. Горно Озирово. Вярваме,
че така обединени, от опоненти в спор-
ните изяви преди години, двете съ-
седни села ще се превърнат в един
истински спортен юмрук, с когото
всички отбори ще се съобразяват. Ос-
новна заслуга за обединяване на уси-
лията имат Николай Николов от Д.
Озирово и Георги Митрофанов от
с.Г.Озирово, за което им благодаря! 

На ръководителите на футболния
клуб, както и на всички футболисти,
желаем здраве, висок спортен дух и хъс
за успехи в първенството. Нека играят
за удоволствие - както на тях самите,
така и за удоволствие на публиката, и
винаги за една чиста и спортсменска
игра, и уважение на противника! 

На добър час!
Ангел ПЕТРОВ 

Кмет на с.Долно Озирово

ДОЛНО ОЗИРОВО ОТНОВО
НА ФУТБОЛНАТА СЦЕНА

СЛЕД 21-ГОДИШНО ПРЕКЪСВАНЕ, ОТБОРЪТ
С ПОБЕДА НАД ФК „БАЗЕЛ“ - С. МЪРЧЕВО
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На 22.08.2015 г. се проведе традици-
онният фестивал за автентични песни
и танци в с. Черкаски. Поради лошото
време тази година фестивалът се пре-
мина в салона на читалището, вместо
сред красивата, зелена природа в парка
на селото, но въпреки това публиката и
участниците бяха многобройни. В над-
пяването и надиграването взеха учас-
тие около 200 самодейци от нашия
регион – от общините Вършец, Берко-
вица, Бойчиновци, от София. С раз-
лично изпъстрените, традиционни за
техния регион народни носии, те при-
дадоха неповторим колорит на праз-
ника, а песните и хората им
предизвикаха нестихващи аплодис-
менти.

Празникът достигна кулминацията
си, когато една от певческите групи
запя „Моя страна, моя България” и
взриви залата с емоциите на песента,

публиката аплодираше изпълнителите,
станала на крака, всички пееха заедно
– атмосферата на празника беше не-
повторима.

Кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров благодари на участни-
ците във фолклорния фестивал за от-
личното им представяне и пожела за в
бъдеще фестивалът да се разраства и
да набира все по-голяма популярност.

След изявата на всички участници,
празникът в село Черкаски продължи
до късно вечерта, като за доброто наст-
роение се погрижи музикален състав
от гр. Вършец.

От името на организаторите изказвам
своята благодарност към кмета и ръко-
водството на община Вършец – за фи-
нансовата и материална подкрепа при
провеждането на фестивала.

Валери ТОДОРОВ
Кметски наместник на с.Черкаски

ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ В С. ЧЕРКАСКИ

Място на тръгване:
� Град Вършец – ул. „Христо Ботев“

№ 42 (сградата на пенсионерски клуб
„Козница“)
� Центъра на кв. Заножене
� За останалите населени места – съ-

ответната спирка.

РАЗПИСАНИЕ
НА БЕЗПЛАТНИТЕ 

АВТОБУСНИ ЛИНИИ В
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА

ДНИТЕ: ПОНЕДЕЛНИК,
ВТОРНИК И ПЕТЪК

На 12.09.2015 г. ние, членовете на Клуб
на пенсионера „Детелина” в с. Черкаски,
забравихме за малко грижи и болежки и
потеглихме на еднодневна екскурзия.

Посетихме свети за нашия край места –
Лопушанския, Чипровския и Клисурския
манастири. Отпочинахме си, заредихме
се с енергия и сили, и се порадвахме на
природните красоти.

Изказваме голямата си благодарност
към кмета на община Вършец

г-н Иван Лазаров, който ни осигури
транспорт и така направи този ден неза-
бравим за нас, пенсионерите.

Павлина МИЛЕВА

СВЕТИТЕ МЕСТА НИ
ЗАРЕДИХА С ЕНЕРГИЯ

Отпушване и ремонт на канализация.
Тел. 0899116261 – Иван Върбанов

*********
Строителна бригада от 7 човека извър-

шва ремонт на покриви и саниране на
сгради.

Тел. 0899116761 – Върбан Върбанов

МАЛКИ ОБЯВИ

Изпуснах времето. 
И то се счупи на парчета. 
Минутите и часовете се стопиха като ле-
дени висулки. 
Замислен вятър ги разпръсна, в слепи
птици ги превърна 
и те се лутаха, очакващи да са сънували, 
но падаха без звуци.
Очаквах да се случи чудо и някак си да съ-
бера парчетата,
разпръснати от някой друг и стъпкани в
безвремие.
Не знаех как ще мога да преплувам блатото,
изляло се от болките на другите.
И молех се без думи втори шанс да имам,
минути и секунди пак събирах в сито,
изплъзнали се вече ставаха на камък,
маркирали пътеки от самотни улици.
И сивото в мен май взе да надделява,
рисувайки съня ми със различни шарки.
Не се смирих с дамоклевия меч надвиснал.
Разбрах, че времето изгубено не може да
се върне.

Мая АНГЕЛОВА

 Поетично творчество

ИЗПУСНАХ ВРЕМЕТО

ММааррттеенн  ККааллеееевв  --  гглл..  ррееддааккттоорр
ннаа  ааллммааннаахх  „„ООггооссттаа““


