
16 септември се превърна в един от най-
вълнуващите празници за училищата и
детските градини. Първият учебен ден е
много специален празник и за всеки от нас,
Началото на новата учебна година беляза с
успешен старт и работата на учениците от
6“б“ клас по НП „Научи се да даряваш“.
Обучението е традиционно за възпитани-
ците на СУ „Иван Вазов“ – Вършец, които
от години срещат подкрепа от училищния
екип в желанието им да развиват добро-
волчеството като ценност, призната и оце-
нена от обществото.

Шестокласниците избраха да поемат по
пътищата към доброто с много вълнение и
ентусиазъм, изготвиха сами своя „Дъга на
ценностите“, Класна харта, Правила и
Стандарти за поведение в училище. Всеки
получи възможност да сподели вълнуваща
случка, която е докоснала сърцето и е оста-
вила парченце вяра, късче топлота и огънче
любов на някого. Генерираха идеи за учас-
тие в каузи, набелязваха празнични дни и
градиха планове как да бъдат по-полезни и
по-добри към себе си и останалите - заради
радостта в очите им, заради усмивките по
лицата, заради човечността, която всеки от

нас трябва да изгради като модел на пове-
дение.

На финала те отправиха и своето посла-
ние към членовете на Български дарител-
ски форум за възможността да бъдат част
от програмата: „Нека всеки от нас намери
начин да бъде полезен на хората, които
имат нужда от помощ и подкрепа! Това ще
го направи по-добър човек. Решението да
си доброволец е нещо, което дава едновре-
менно сила, вяра и възможности, зарежда
и вдъхновява, а постигнатото носи само-
чувствие и увереност. Доброволчеството –
това е начин на мислене, отговорност и
избор, свързани с желанието за изграждане
на важни личностни и социални умения, на
активна позиция и развиване на стремеж за
участие в намирането на решения. С на-
шата работа в тази насока, правим крачка
напред.“

С вяра, жар и оптимизъм, поредният клас
от училището поема по стъпките на доб-
рото. За да превърне тези прекрасни моми-
чета и момчета в истински посланици на
човечността.

Албена ЦВЕТКОВА

ПОСЛАНИЦИ НА ЧОВЕЧНОСТТА

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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Наредбата за включване в механизма
лична помощ влезе в сила след обнародва-
нето й в Държавен вестник на 5 юли. Нор-
мативният акт е разработен в изпълнение на
чл. 17 от Закона за личната помощ. С на-
редбата се урежда редът за предварителен
контрол, текущ контрол върху изпълне-
нието по предоставянето на механизма
лична помощ и последващи оценки на из-
пълнението. Регламентира се и сключва-
нето, изменението и прекратяването на
споразумението за предоставяне и ползване
на лична помощ между ползвателя, асис-
тента и доставчика на лична помощ, както и
изпълнение на трудовите правоотношения
при спазване на изискванията на трудовото
законодателство.

До 31 декември 2020 г. право за включване
в механизма за лична помощ имат:

1. Хората с право на чужда помощ с
определени 90 и над 90 на сто вид и степен
на увреждане или степен на трайно нама-
лена работоспособност;

2. Децата с право на чужда помощ с
определени 50 и над 50 на сто вид и степен
на увреждане или степен на трайно нама-
лена работоспособност;

3. Децата без право на чужда помощ с
определени 90 и над 90 на сто вид и степен
на увреждане или степен на трайно нама-
лена работоспособност.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ
Човек с увреждане, на когото е изготвена

индивидуална оценка на потребностите и е
издадено направление с определен брой ча-
сове за лична помощ от Дирекция „Соци-
ално подпомагане“- Вършец, може да заяви
предоставянето на механизма за лична
помощ.

Заявлението - декларация (по образец) се
подава в Община Вършец, бул. „България“
№ 10, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00
ч.

В заявлението човекът с увреждане дек-
ларира, че няма да получава друга подкрепа
за задоволяване на същите потребности за

периода, през който ще му бъде осигурена
лична помощ. Човекът с увреждане може да
избере асистент, който да го обслужва. В
случай, че той не е направил това, общи-
ната, която е доставчик на лична помощ,
може да предложи асистент.

Към заявлението се прилагат направле-
нието с определения брой часове лична
помощ.

АСИСТЕНТИ
Асистент може да бъде всяко лице, което

не е поставено под запрещение и не е осъж-
дано за умишлено престъпление от общ ха-
рактер и спрямо него не са налагани мерки
за защита по Закона за защита от домашно
насилие на ползвател на лична помощ.
Няма доходен критерий за назначаване на
личен асистент.

Кандидатът за асистент подава до кмета
на община Вършец заявление по образец,
към което прилага:

- Документ за самоличност (за справка);
- Автобиография;
- Копие от трудов договор, ако кандидатът

за асистент работи;
- Декларация, че спрямо него не са нала-

гани мерки за защита по Закона за защита
от домашното насилие по отношение на
ползвател на лична помощ;

- По преценка кандидатът за асистент
може да представи копие от документ, удос-
товеряващ успешно преминат курс за обу-
чение по операция „Алтернативи“ по ОП
РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови въз-
можности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020
г. и/или други програми и проекти.

В заявлението всеки кандидат може да из-
рази предпочитанията си относно лицето с
увреждане, за което желае да полага грижи
като асистент.

Заявлението (по образец) се подава в Об-
щина Вършец, бул. „България“ № 10, всеки
работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч.

За допълнителна информация и въпроси
тел: 095 274 976.

Евелина ГЕОРГИЕВА

МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ
Община Вършец приема заявления за включване в механизма лична помощ

На 22.09.2019 г. в топлия, слън-
чев, есенен септемврийски ден
обновеният център на с. Спан-
чевци – цветната градина, зеления
парк, новите пейки, навеса пред
кметството, посрещна своите
гости на поредния фолклорен
събор „Спанчевци пее - 2019 г.“ .
Организатори на това станало вече

традиционно събитие са НЧ „Про-
света 1935“- с. Спанчевци и
Кметство Спанчевци, с помощта
на Община Вършец.

Празникът се провежда всяка го-
дина около традиционния събор на
селото, на който се събират близки
и познати от всички краища на
България, дошли да посетят

своите роднини и родния край.
Съборът беше открит от танцов

клуб „Бързия“ с ръководител
Тодор Тодоров, с китка от народни
хора, което още в началото пов-
дигна настроението на публиката.

Групата за народни песни
„Китка“ при НЧ „Просвета 1935“
- с. Спанчевци с ръководител Лю-
бомир Гешковски изпълни три-
гласни народни песни, а Рафаела
Паскалева от детска група
„Звънче“, със своето звънливо
гласче изпълни песента „Мома
Яница“, което накара всички при-
състващи да се хванат на едно
българско хоро.

Все в този дух, групата за на-
родни хора при НЧ „Просвета
1935“ изпълниха няколко автен-
тични хора от онова старото
време, когато под звуците на духо-
вата музика те са се играли на мег-
дана.

Детска група „Звънче“ при НЧ „
Просвета 1935“ също изпълниха
няколко хора. Всичко това създаде
много настроение, много емоции.

Водещата на събора - Петя Ге-
нова от радио Видин, също създа-

ваше настроение сред присъства-
щите. Тя за кратко време беше ус-
пяла да изучи историята на селото
ни от неговото създаване до наши
дни и в отделните промеждутъци
между изпълненията на групите
успяваше с по няколко изречения
да разкаже историята на селото. В
празника с песни и танци взеха
участие фолклорните групи „Ду-
навци“, „Хайредин“, група за из-
ворен фолклор „Ломски ритми“ -
гр. Лом, групи от с Рогозен, с. Ма-
лорад, с. Слатина, с. Типченица.

Изпълненията на мъжката во-
кална група „Българи“ при НЧ
„Христо Ботев 1900“ - гр. Вършец
с ръководител Велислав Таралан-
ски, създадоха патриотично наст-
роение сред присъстващите, които
пееха заедно с тях.

Гостите от с. Селановци, със своя
детски състав „Хлапета“ и състав
„Северняци“ също предизвикаха
много аплодисменти.

Особен интерес предизвика гру-
пата от с. Пелшивец , община
Видин със своите хумористични
песни и най-вече със своята сказка
„Ракийчице“.

В празника се включиха почти
всички фолклорни групи от об-
щина Вършец: от с. Долно Ози-
рово, с. Горно Озирово, с.
Черкаски, с. Драганица, танцовия
състав за изворен фолклор „Зе-
лени дел“ - кв. Заножене.

Програмата завърши с танцовия
състав на с. Липен, а Славейко
Славчев изпълни няколко мелодии
на дудук.

Празникът, който започва още от
сутринта, завърши в късния след-
обед с музики и хора. На финала
всички си пожелахме тази тради-
ция да продължава още дълги го-
дини, да я предаваме на младите,
за да не забравят българското, да
милеят за род и родина и да тачат
своя роден край и своя корен.

Каменка ЙОРДАНОВА

ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „СПАНЧЕВЦИ ПЕЕ - 2019“
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Днес, 19.09.2019 г. (четвъртък) от 14:00 ч., на ос-
нование чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от
Правилника за организацията и дейността на Об-
щински съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинската администрация за
мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание на Об-
щински съвет - Вършец, в заседателната зала на
Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва об-
щински съветници.

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

На заседанието присъстваха още: инж.Иван
Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов -
зам.- кмет на община Вършец, К. Тачева-директор
дирекция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция
„СА“, инж. агр. Даниела Тодорова – секретар на
Община Вършец, С. Зарчев – специалист „Връзки
с обществеността“, Е.Димитров-кмет с. Спан-
чевци, Ангел Петров – кмет на с. Долно Озирово,
Арахангел Петров – кмет на с. Г. Озирово, Валери
Тодоров – кмет на с. Черкаски, Димитрина Гео-
ргиева – технически сътрудник кв. Заножене и
граждани.

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

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

1. Включване на Докладна записка Вх.№
239/17.09.2019 г. като точка 10-та от дневния ред
на заседанието.

2. Включване на предложение за допълнение към
Докладна записка Вх.№ 230/10.09.2019г. от днев-
ния ред на заседанието.

Общият брой точки в дневният ред стават 11.
Гласували: “за”- 13; “против” – няма; “въз-

държали се” – няма.

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

ладна записка с Вх.№ 224/28.08.2019 г. относно
приемане на отчета на Бюджета на Община Вър-
шец за 2018 г.

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

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 235/11.09.2019 г. относно
отчет на кмета на община Вършец за изпълнение
на решенията на Общински съвет – Вършец за пе-
риода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.

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

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 221/ 23.08.2019 г. относно
отчет за дейността на Общински съвет –Вършец и
неговите комисии за периода от 01.01.2019 г. -
30.06.2019 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – предсе-
дател на Общински съвет - Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 232/11.09.2019 г. относно уч-
редяване право на прокарване на техническа
инфраструктура по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ в
полза на „ДРИЙМС ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИ“ ООД,
ЕИК 205163265, със седалище и адрес на управле-
ние: гр. Вършец, ул. “Д-р Елена Теодосиева“ № 17,
бл. 9, вх. „А“, ап. 12, през поземлени имоти пуб-
лична общинска собственост с идентификатори:
12961.424.88 - ул. “Република“, 12961.424.143 – ул.
“Добри Чинтулов“, 12961.420.36 – ул. “Христо
Ботев“ и 12961.420.32 – ул. “Любен Каравелов“ по
КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., за реализиране
на обект: „Изграждане на водопровод за минерална
вода за захранване на урегулиран поземлен имот с
идентификатор 12961.424.157 по КК и КР на гр.
Вършец, /хотел „Мариус“/.

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

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 233/11.09.2019 г. относно уч-
редяване на възмездно право на прокарване на
техническа инфраструктура по реда на чл. 193, ал.
4 от ЗУТ в полза на Диана Венчева Петкова – Ко-
нецовска и Иван Аспарухов Конецовски, с постоя-
нен адрес: гр. Враца, ул. “Бузлуджа“ № 1, за
изграждане на водопроводно отклонение за водос-
набдяване с питейна вода и за изграждане на кана-
лизационно отклонение до поземлен имот с
идентификатор 12961.33.33, /собственост на за-
явителите/, през поземлен имот публична общин-
ска собственост с идентификатор 12961.33.58 по
КК и КР на гр. Вършец, /собственост на община
Вършец/, представляващ селскостопански, горски
и ведомствен път.

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

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-

ладна записка Вх.№ 234/11.09.2019 г. относно из-
даване на Запис на заповед от Община Вършец в
полза на Министерство на труда и социалната по-
литика, обезпечаваща авансово плащане по Про-
ект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания в община Вършец“, финансиран по
Административен договор за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ № BG05M9OP001-
2.040-0118–С01 от 23.07.2019 г. по процедура №
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за въз-
растни хора и лица с увреждания - Компонент 2” от
Оперативна програма „Развитие на човешките ре-
сурси” 2014-2020.

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

7. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 236/11.09.2019 г. относно ут-
върждаване на маломерна паралелка.

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

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 230/10.09.2019 г. и допълне-
ние Вх.№ 240/18.09.2019 г. относно определяне
временно изпълняващи длъжността кмет на об-
щина Вършец, кмет на кметство - с. Долно Ози-
рово и с. Спанчевци, във връзка с произвеждане на
изборите за общински съветници и кметове на
27.10.2019 г.

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

9. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх № 231/11.09.2019 г. относно пуб-
ликуване на агитационни материали във в-к
„Вършец“, свързани с произвеждане на изборите
за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

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

10. Разглеждане и вземане на решение от Об-
щински съвет – Вършец за приемане на инвести-
циите в активи публична общинска собственост,
направени от „ВиК“ ООД, гр. Монтана през 2019 г.
в община Вършец, като част от одобрената инвес-
тиционна програма, във връзка с изпълнение на ан-
гажимент за минималното ниво на инвестициите.

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

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

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за орга-
низацията и дейността на общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация за мандата 2015 – 2019
г., дневния ред бе приет единодушно:

Гласували: “за”- 13; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

Общински съвет – Вършец прие следните реше-
ния:

РЕШЕНИЕ № 754
На основание чл. 52 ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 , във

връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140,
ал. 5 от Закона за публичните финанси , Общински
съвет Вършец реши:

1. Приема уточнен годишен план на бюджета за
2018 година по приходната и разходната част, по
функции и дейности, както следва:

І. ПО ПРИХОДА 8 883 365 лв.
в т.ч.:
Приходи с държавен характер – 4 181 889 лв.;
Приходи с общински характер – 4 701 476 лв.

ІІ. ПО РАЗХОДА 8 883 365 лв.
в т.ч.:
Държавни дейности - 4 181 889 лв.;
Общински дейности – 4 682 753 лв.;
Дофинансиране на държавни дейности- 18 723

лв. /Приложение № 1/
2. Одобрява окончателен поименен списък за ка-

питалови разходи за 2018 год., в размер на 3 015
136 лв., от които с източник на финансиране бю-
джетни средства – 2 726 913 лв. и финансирани със
средства от Европейския съюз и от други източ-
ници – 288 223 лв., представен по обекти и източ-
ници на финансиране, съгласно Приложение № 2.

3. Приема отчета за изпълнение на бюджета за
2018 год., в размер на 7 373 423 лв., разпределени,
както следва:

І. ПО ПРИХОДА - 7 373 423 лв.
в т.ч.:
Приходи с държавен характер – 3 870 576 лв.;
Приходи с общински характер - 3 502 847 лв.

ІІ. ПО РАЗХОДА - 7 373 423 лв.
в т.ч.:
Държавни дейности– 3 870 576 лв.;
Местни дейности - 3 483 883 лв.;
Дофинансиране на държавни дейности- 18 964

лв. /Приложение № 1/.

4. Приема отчета на поименен списък за капита-
лови разходи за 2018 год., в размер на 1 821 926 лв.,
от които 1 535 875 лв. финансирани със средства
от бюджета на общината и 286 051 лв., финанси-

рани със средства от Европейския съюз и от други
източници, представен по обекти и източници на
финансиране, съгласно Приложение № 2.

5.Приема отчетите на извънбюджетните сметки и
фондове, съгласно приложения № 4, 5, и 6.

6. Приема отчета за състоянието на общинския
дълг за 2018 година в размер на 0 лв., съгласно
Приложение № 3.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов,
И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов,
И. Цветанов, Г. Найденов, Р. Радков, Г. Иванов и С.
Сълков; “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 755
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, приема за сведение Отчета
на Кмета на община Вършец за изпълнение на ре-
шенията на Общински съвет – Вършец за периода
01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.

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

РЕШЕНИЕ № 756
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, приема за сведение отчет за
дейността на Общински съвет –Вършец и неговите
комисии за периода от 01.01.2019 г. -30.06.2019 г.

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

РЕШЕНИЕ № 757
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 193, ал. 4 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/, взема следното
решение:

1. Учредява възмездно право на прокарване и
възникването на сервитут на трасе на техническата
инфраструктура в полза на „ДРИЙМС ГЛОБЪЛ
ПРОПЪРТИ“ ООД, ЕИК 205163265, със седалище
и адрес на управление: гр. Вършец, ул. “Д-р Елена
Теодосиева“ № 17, бл. 9, вх. „А“, ап.12, за реали-
зиране на обект: „Изграждане на водопровод за ми-
нерална вода за захранване на урегулиран
поземлен имот с идентификатор 12961.424.157 по
КК и КР на гр. Вършец, /хотел „Мариус“/, през по-
землени имоти публична общинска собственост на
община Вършец, както следва:

Поземлен имот
/наименование на улица/ Дължина на трасето в

метри, което засяга от имота
Поземлен имот с идентификатор 12961.424.88 –

ул.“Република“ 4 м + 85 м или общо – 89 линейни
метра

Поземлен имот с идентификатор 12961.424.143
– ул.“Добри Чинтулов“ 125 линейни метра

Поземлен имот с идентификатор 12961.420.36 –
ул.“Христо Ботев“ 325 линейни метра

Поземлен имот с идентификатор 12961.420.32 –
ул.“Любен Каравелов“ 143 линейни метра

Общата дължина на трасето е 682 линейни
метра.

Обща площ на сервитута – 682 кв.м.

2. Утвърждава предложеното обезщетение по чл.
210 от ЗУТ за учреденото право на прокарване и
възникването на сервитут в полза на „ДРИЙМС
ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИ“ ООД, ЕИК 205163265, със
седалище и адрес на управление: гр. Вършец, ул.
“Д-р Елена Теодосиева“ № 17, бл. 9, вх. „А“, ап.
12, през поземлени имоти публична общинска на
община Вършец с идентификатори: 12961.424.88 -
ул. “Република“, 12961.424.143 – ул. “Добри Чин-
тулов“, 12961.420.36 – ул.“Христо Ботев“ и
12961.420.32 – ул. “Любен Каравелов“ по Кадаст-
ралната карта на гр. Вършец, по предложената от
комисията определена със Заповед №
336/02.09.2019 г. на Кмета на Община Вършец,
стойност на обезщетението - 13 640 лв. /тринад-
есет хиляди шестстотин и четиридесет лева/.

3. Възлага на кмета на община Вършец изпълне-
нието на решението, като го упълномощава след
заплащане на сумата, описана в т. 2 от решението
от „ДРИЙМС ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИ“ ООД, ЕИК
205163265, със седалище и адрес на управление:
гр. Вършец, ул. “Д-р Елена Теодосиева“ № 17, бл.
9, вх. „А“, ап.12 да издаде заповед по реда на чл.
193, ал. 4 от ЗУТ, за учредяване право на прокар-
ване на техническата инфраструктура през описа-
ните в т. 1 от настоящото решение недвижими
имоти, публична общинска собственост на община
Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов,
И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов,
И. Цветанов, Г. Найденов, Р. Радков, Г. Иванов и С.
Сълков; “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 758
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 193, ал. 4 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/ взема следното
решение:

1. Учредява възмездно право на прокарване и
възникването на сервитут на трасета на техничес-
ката инфраструктура в полза на Диана Венчева
Петкова – Конецовска и Иван Аспарухов Коне-
цовски, за изграждане на водопроводно отклоне-
ние за водоснабдяване с питейна вода и за
изграждане на канализационно отклонение до по-
землен имот с идентификатор 12961.33.33, /собст-
веност на заявителите/, през поземлен имот
публична общинска собственост на община Вър-
шец с идентификатор 12961.33.58 по КК и КР на
гр. Вършец, представляващ селскостопански, гор-
ски и ведомствен път, както следва:

За изграждане на водопроводно отклонение за
водоснабдяване с питейно – битова вода на позем-
лен имот с идентификатор 12961.33.33 през след-
ният недвижим имот:

Поземлен имот с идентификатор 12961.33.58 по
КК и КР на гр.Вършец, представляващ селскосто-
пански, горски и ведомствен път собственост на
община Вършец - 35 линейни метра

Общата дължина на трасето е 35 линейни
метра.

Сервитут – 35 кв.м.

За изграждане на канализационното отклонение
до поземлен имот с идентификатор 12961.33.33
през следният недвижим имот:

Поземлен имот с идентификатор 12961.33.58 по
КК и КР на гр.Вършец, представляващ селскосто-
пански, горски и ведомствен път - 10 линейни
метра

Общата дължина на трасето е 10 линейни
метра.

Сервитут: 10 кв.м.

2. Утвърждава предложеното обезщетение по чл.
210 от ЗУТ за учреденото право на прокарване и
възникването на сервитут в полза на Диана Вен-
чева Петкова – Конецовска и Иван Аспарухов Ко-
нецовски, през поземлен имот публична общинска
на община Вършец с идентификатори:
12961.33.58, представляващ селскостопански, гор-
ски и ведомствен път по предложените от коми-
сията, определена със Заповед № 345/03.09.2019 г.,
на Кмета на община Вършец стойности, както
следва:

- За водопроводното отклонение – 350 лв. /три-
ста и петдесет лева/.

- За канализационното отклонение – 100 лв. /сто
лева/.

3. Възлага на кмета на община Вършец изпълне-
нието на решението, като го упълномощава след
заплащане на сумата, описана в т. 2 от решението
от Диана Венчева Петкова – Конецовска и Иван
Аспарухов Конецовски, да издаде заповед по реда
на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ за учредяване право на про-
карване на техническата инфраструктура през опи-
сания в т. 1 от настоящото решение недвижим имот
публична общинска собственост на община Вър-
шец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов,
И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов,
И. Цветанов, Г. Найденов, Р. Радков, Г. Иванов и С.
Сълков; “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

Промяна в кворума. Излиза г-н Вътко Мари-
нов. На заседанието присъстват 12 общински
съветници.

РЕШЕНИЕ № 759
1. Общински съвет - Вършец дава съгласие кме-

тът на община Вършец да издаде Запис на заповед
по образец към Административен договор за БФП
№ BG05M9OP001-2.040-0118-С01 от 23.07.2019 г.
за проект „Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания в община Вършец“, финанси-
ран по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патро-
нажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания – Компонент 2“ на Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“
на стойност 13 184, 64 лв. лева (тринадесет хиляди
сто осемдесет и четири хиляди лева и шестдесет и
четири стотинки), което представлява 20 % от
предоставената безвъзмездната финансова помощ
по проекта с падеж на паричното задължение 150
календарни дни след изтичане на срока за изпъл-
нение на дейностите по административния дого-
вор.

2. Настоящата Запис на заповед да се счита за из-
дадена на основание чл. 3.8.1 от Административен
договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-0118 –
С01 от 23.07.2019 г. по проект „Патронажна грижа
за възрастни хора и лица с увреждания в община
Вършец“.

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

ПРОДЪЛЖАВА В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ >>>
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Уважаеми жители на община
Вършец,

Заставаме отново пред Вас с
чувство за изпълнен дълг и отго-
ворност за това, което представяме
като програма и визия за общината.
Готови сме да продължим заедно и
си поставяме високи цели за след-
ващите четири години. Ще работим
за:

Приоритет 1. Вършец - марка за
туризъм с високо качество и до-
бавена стойност за жителите на
общината

Обогатяване на възможностите за
целогодишен туризъм чрез нови ту-
ристическите атракции и съхраня-
ване на автентичните местни
традиции и фестивали в общината,
облагородяване на местата около
туристическите обекти, модерно
рекламиране на общината за при-
вличане на туристи, активно сът-
рудничество с частния бизнес и
общините в България и чужди пар-
тньори.

Приоритет 2. Привличане на
нови инвестиции и подкрепа на
местния бизнес за създаване на
нови работни места

Привличане на високотехноло-
гични компании и инвеститори,
създаване на възможности за ра-
бота за младите хора, развитие на
електронните услуги и намаляване
на административната тежест за
бизнеса, развитие на дуалното обу-
чение /заедно с местния бизнес/,
подкрепа на местните земеделски
производства в общината, подкрепа
на туристическия бранш

Приоритет 3. Подобряване на
качеството и достъпа до образ-

ователни и културни, здравни и
социални услуги

Модернизиране и ремонт на Ме-
дицински център – Вършец

Създаване на професионално на-
правление в СУ „Иван Вазов“ –
озеленяване

Изграждане на Спешен медицин-
ски център по Оперативна про-
грама „Региони в растеж” 2014 –
2020 г.

Подобряване и облагородяване на
района на гробищния парк

Надграждане на Центъра за нас-
таняване от семеен тип

Приоритет 4. Подобряване на
инфраструктурното осигуряване
и достъпността

Подобряване на качеството на
пътната инфраструктура – в насе-
лените места и връзките между тях.
Продължаване на обновяването на
ВиК мрежата. Подобряване на
градската среда и осигуряване на
интернет на обществени места, ре-
монт на храмовете в общината

Приоритет 5. Опазване и подоб-
ряване на околната среда

Мерки за поддържане на река Бо-
туня и нейното използване за отдих
и развлечения като част от градс-
ката среда. Подобряване на управ-
лението на отпадъците чрез
разделно събиране, изграждане на
компостираща инсталация, намаля-
ване на количеството на отпадъци
за извозване в депото в Монтана.
Грижа за горите и зелените площи

Продължаваме заедно! С общи
усилия можем да направим Вър-
шец и селата още по-добро място
за живеене и реализация!

Изберете № 43 за инж. Иван Лаза-
ров за кмет на общината и № 43 за
Общински съветници от ПП ГЕРБ!

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

ПРОГРАМА НА ИНЖ. ИВАН
ЛАЗАРОВ – КАНДИДАТ ЗА КМЕТ

НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Днес, 29.08.2019 г. (четвъртък) от 16:30
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,
неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация за мандата
2015-2019 г., се проведе заседание на Об-
щински съвет - Вършец, в заседателната
зала на Общинска администрация Вър-
шец.

Заседанието започва с 12 положили
клетва общински съветници.

Отсъстват: г-н Сашо Сълков,

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, за-
седанието е законно и може да взема зако-
нови решения.

На заседанието присъстваха още:
инж.Иван Лазаров – кмет на община Вър-
шец, П.Стефанов - зам.- кмет на община
Вършец, Емил Иванов – кмет на кметство
с. Спанчевци;

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

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

Докладна записка № 225/29.08.2019 г. от-
носно вземане на решение от Общински
съвет – Вършец за даване на съгласие за
участие на община Вършец в Организа-
цията за управление на Старопланински
туристически район /ОУСтПТР/, както и
определяне лице, което да представлява
община Вършец в насроченото учреди-
телно събрание, което ще се проведе на
02.09.2019 г. в гр. Велико Търново.

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 взаи-
модействието му с Общинската админист-
рация за мандата 2015 – 2019 г., дневния
ред бе приет единодушно:

Гласували: “за”- 12; “против” – няма;
“въздържали се” – няма.

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 753
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, чл. 22 и чл.
24 от Закона за туризма, реши:

1. Дава съгласие Община Вършец да
стане член на Организацията за управле-
ние на Старопланински туристически
район с център гр. Велико Търново;

2. Упълномощава кмета на община Вър-
шец – инж. Иван Михайлов Лазаров да
представлява Община Вършец и да
участва в учредителното събнание на Ор-
ганизацията за управление на Старопла-
нински туристически район с център
гр.Велико Търново, което ще се проведе на
02.09.2019 г., от 11.00 ч., в залата на Об-
щински съвет – Велико Търново.

3. Възлага на кмета на община Вършец
да извърши всички правни и фактически
действия по изпълнение на решението.

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

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на общински съвет –
Вършец закри заседанието в 16:40 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец

П Р О Т О К О Л № 60

Със Заповед № 388 от 02.10.2019 г. на
ВрИД кмет на община Вършец Петър Сте-
фанов, на основание чл.183 ал.3 от Избор-
ния кодекс и във връзка с откриването на
предизборната кампания за изборите за
общински съветници и кметове на
27.10.2019 г. , са определени следните
места за разлепване на агитационни мате-
риали за град Вършец:

1. На рекламните табла тип „Гъба“ –
пред Медицинския център и пред СУ
„Иван Вазов“; центъра на кв. Заножене -
остъклените витрини на входа на читали-
щето в кв. Заножене;

2. Във всички населени места в община
Вършец, пред сградите на кметствата и
кметските наместничества;

3. На рекламното табло, разположено на
ул. “Република“ № 94, срещу читалището.

Транспарантите и билбордовете се пос-
тавят по реда на Наредбата за рекламно –
информационната дейност в община Вър-
шец и Наредбата за реда и условията за
поставяне на преместваеми обекти на те-
риторията на община Вършец.

Височината на долния ръб на транспа-
рантите от пътното платно да не е по-
малко от 4,50 метра.

Партиите, коалициите и инициативните
комитети в срок до 7 дни след изборния

ден трябва да премахнат поставените от
тях агитационни материали. За неизпъл-
нение на тази разпоредба ще бъде нало-
жена глоба на лицето, което представлява
партията или инициативния комитет, или
на лицата, които представляват коали-
цията.

Агитационните материали могат да се
поставят на сгради, огради, витрини –
частна собственост, само с разрешение на
собственика или управителя на имота.

Забранява се използването на държавния
и общинския транспорт за предизборна
агитация.

Забранява се поставянето на агитаци-
онни материали, които застрашават жи-
вота и здравето на гражданите, частната,
общинската и държавната собственост и
безопасността на движението, както и на
материали, които накърняват добрите
нрави, честта и доброто име на кандида-
тите.

Забранява се поставянето на предиз-
борни агитационни материали извън пред-
изборната кампания, която се открива 30
дни преди изборния ден.

Контролът по изпълнението на заповедта
е възложен на инж. Даниела Тодорова -
секретар на община Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ОПРЕДЕЛИ МЕСТАТА
ЗА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Години наред, г-жа Фанка Павлова – же-
ната, която в продължение на 31 години, в
едно и също училище – днешното СУ
„Иван Вазов“ – гр. Вършец е пръскала
светлина в очите и душата на подраства-
щите поколения, продължава да прави
първия учебен ден – 15 септември неза-
бравим празник.

Тя е потомствен учител, дъщеря е на из-

вестния и уважаван педагог Иван Кирков,
заради когото много ученици на времето
тръгваха една година по-рано на учи-
лище.

Жена, силна по дух и дейност през
целия си съзнателен живот – това е Фанка
Павлова, на която желая здраве и успешни
бъдещи дейности!

Райна СИМОВА

ИЗЯВЕНИ ЛИЧНОСТИ

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТОКУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО
НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕНА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ



Така най-правилно бихме на-
рекли 1-ви октомври – Деня на въз-
растните хора.

Една притча разказва как миш-
ките изяли житото за посев. Ня-
мало с какво да се засеят нивите.
Тогава най-възрастният човек по-
съветвал хората да разровят мраву-
няците и да съберат житото, което
работливите и неуморни мравки са
събрали. Ето така, с мъдростта на
стария човек се решил проблема с
осигуряване жито за посев и хляб
за всички.

Затова в този ден се празнува
опита, знанието и мъдростта, при-
носа, който хората с побелели коси
са давали за едно по-добро и си-
гурно бъдеще.

Членовете на пенсионерски клуб
„Козница“ с радост посрещат своя
празник. Тази година те празнуват
заедно с приятелите си от Бяла
Слатина.

По пътя, в автобуса, настроението
беше празнично, звучеше акордеон
и песните на певческата група на
клуба дадоха старт на предстоящия
ден. А денят беше топъл, слънчев
и обещаващ.

Посрещането в клуба в Бяла Сла-
тина по стар български обичай с
питка и мед оправда очакването за
един сърдечен, топъл, ведър и
весел празник.

Председателката на пенсионер-
ския клуб Надежда Първанова раз-
каза за дейността на клуба и
участието му в обществения живот
на града.

Последва разходка в прекрасния,
чист и спретнат град.

Общият обяд в местен ресторант
побра 200 човека, горди да пока-
жат, че годините нямат значение,
когато човек обича, вярва, знае,
може и е преминал през много из-
питания и трудности за една силна
България, за едно по-добро бъдеще
за идващите след тях. Гости на тър-
жеството бяха кметът на община
Бяла Слатина Иво Цветков, Ве-
селка Борисова – председател на
Общинския съвет и председателят
на читалището.

Топлите думи, които кметът
Цветков отправи към присъства-
щите бяха думи на признателност,
благодарност и пожелания за
здраве, дълголетие и мъдрост. Тези
думи дадоха старт на веселието. На

естрадата се заредиха песни за Ро-
дината – за нашата красива, слън-
чева България.

Най-новият член на пенсионер-
ския клуб в Бяла Слатина – нота-
риус Геновева Христова разказа
колко щастлива, удовлетворена и
полезна се чувства сред приятелите
си в клуба.

Не се стърпя и Цеца Антонова –
председател на клуб „Козница“ –
Вършец. Нейното слово започна с
голямото българско „Благодаря за
топлото посрещане, за приятел-
ството, което трябва да про-
дължи!“. Тя разказа за това, колко
много си приличаме, защото и ние
много обичаме България, че още
сме нужни и полезни, защото не
стоим встрани, а активно участ-
ваме в обществения живот.

След това започна веселбата - с
общи хора, много настроение и ве-
села томбола. Нашите момичета от
певческа група „Детелина“ се раз-
дадоха докрай с богатия си репер-
тоар.

Изпращането беше изпращане на
приятели – задушевно и с обеща-
ния за нови срещи.

На връщане всички въодушевено
споделяхме своите впечатления.

Ето така мина един общ празник,
наситен с усмивки, вяра и надежда.

Петрана ВЕНКОВА

ПРАЗНИК НА МЪДРОСТТА

На 15-ти август празнуваме
един от най-големите християн-
ски празници – Успение на Пре-
света Богородица, наречен още
Голяма Богородица. Това е денят,
в който Божията майка напуска
земния живот и отива при Сина
си.

Ние, членовете на пенсионерски
клуб „Чинарите“ – гр. Вършец, от-
белязахме този голям празник на
16 август 2019 г. в близкия Кли-
сурски манастир „Св. Св. Кирил
и Методий“.

Празничният поток от хора не
спираше. Ехтения, глъч и музика
огласяха заведението „Под манас-
тирските орехи“. Настанихме се
под дебелата сянка на огромната
орехова корона, станала място и
традиция да се събираме от го-
дини. Орехът е символ на па-
метта, твърдостта, дълбоките
корени и здравината.

Само на около стотина метра, на
хълма като лебед е кацнала Све-
тата обител – Клисурският манас-
тир. Той е разположен в
местността „Клисура“ в подно-
жието на старопланинския връх
„Тодорини кукли“.

Домакин на това мило тър-
жество бе пенсионерски клуб
„Клисура“ – с. Бързия с предсе-
дател Бориска Гълъбова. Пос-
рещнаха ни по традиция с музика,
питка, мед и здравец. Г-жа Гълъ-
бова приветства всички с „Добре
дошли“ на патронния им празник
– Успение Богородично и пожела
весело и приятно изкарване.

Тържеството бе открито с из-
пълнения на фолклорната група
към Пенсионерски клуб – Бързия,
а гости бяха членовете на пенсио-
нерските клубове „Чинарите“ –
гр. Вършец, „Златица“ – с. Гага-
ница, „Берковски кестени“ и
„Елена“ – гр. Берковица и пен-
сионерските клубове от с. Игна-
тица, с. Замфирово, с. Слатина, с.
Боровци и гр. Бойчиновци.

Бяхме приятно изненадани, че
тържеството ни уважи и ръко-

водството на община Берковица –
кметът инж. Милчо Доцов, зам.-
кметът Ася Велиславова и г-жа
Витанова. Сред нас беше и ос-
новният спонсор на празника – г-
н Йосифов, президент на фирма
„Кариана“.

Председателката на клуб „Кли-
сура“ прочете поздравителен
адрес. Заваляха поздравления,
благодарствени слова, подаряване
на цветя, размяна на сувенири и
подаръци между председателите
на клубовете.

В поздравлението си кметът на
Берковица инж. Доцов с голяма
благодарност и възхищение отбе-
ляза изключителната подготовка
за тържеството, със задоволство
спомена, че само допреди ня-
колко година пенсионерските
клубове в общината са били 2, а
днес наброяват 28 и изтъкна за-
слугите на пенсионерите, пост-
роили България, за което
държавата им е длъжница.

Мястото, потънало в зеленината
на вековни гори и хълмове, отраз-
яващо пейзаж, непроменен от
времето, ни вдъхновяваше за по-
езия. Декламираха се много сти-

хове, пяха се много песни, имаше
хумористични изпълнения и ис-
тински фолклорен маратон.

Вихреха се танц след танц,
виеха се кръшни хора, а обядът бе
времето и мястото за топли чо-
вешки взаимоотношения, за за-
познанства и създаване на
приятелства, обмяна на опит и
сговор.

Потопихме се в магията и кра-
сотата на музиката и песните, из-
пълнени професионално от
оркестъра от с. Бързия с ръково-
дител г-н Алексов и певицата
Маргарита Младенова и забра-
вихме за неволите и болежките,
за отпечатъка на годините.

Огънят на празника отмина, но
пламъкът на традициите ще ос-
тане завинаги!

Ева ДИМОВА

МАГИЯТА И ОЧАРОВАНИЕТО НА ТРАДИЦИИТЕ

„Екопак България“ и Община
Вършец организираха празник с
танци и подаръци.

НЧ „Христо Ботев – 1900“ във
Вършец събра около 190 деца от
детските градини и началните
училища на образователно кук-
лено шоу, посветено на опазването
на природата.

„Театър на приказката“ – София
гостува на българските деца в раз-
лични градове по инициативата на
„Екопак България“: „Нахрани ме,
ям разделно“. Празникът за де-
цата на Вършец се проведе в пар-
тньорство с Община Вършец.

Над 8960 деца в страната вече са
посланици на идеята за разделно
събиране на отпадъци от опа-
ковки. Те убеждават и семействата
си да организират разделно съби-
ране у дома и вярват, че това ще
допринесе за опазването на при-
родата.

В спектакъла „Приказка за юна-
чета с празни тумбачета“ , на бли-
зък до децата език, с песни, музика
и забавен текст се формират по-
лезни ежедневни навици у мал-
ките зрители. Това е реализация на
мисията на „Екопак България“ –
да образова най-малките, за да

стигнат зелените послания и до
възрастните.

Децата, посетили спектакъла,
след срещата си с приятелите от
парка: Хартояд, Пластоядка и
Стъклояд знаят, че разделното съ-
биране на отпадъците от опаковки
е необходимо, за да могат те да
бъдат рециклирани и да заживеят
нов живот.

По време на кукленото шоу де-
цата се научават кой отпадък в кой
цветен контейнер се изхвърля.
„Разбрах колко е важно да хвър-
ляме отпадъците в цветните кон-
тейнери. Така помагаме на
Земята“, обяви разпалено Мария
на 7 години.

„Децата се забавляват от сърце.
Надяваме се, че разделното съби-
ране ще намира все повече при-
върженици в града. Може би
трябва да се канят и родителите на
децата“, коментира Таня Иванова,
учителка от ДГ „Слънце“.

Най-активните деца участваха в
състезание по сортиране на отпа-
дъци. Всички пяха, танцуваха, а
накрая всеки си тръгна с подаръци
– комикс книжка за оцветяване и
магнити с персонажите от пиесата.

Спас ЗАРЧЕВ

КУКЛИ УЧИХА ДЕЦАТА НА ВЪРШЕЦ
ДА ПАЗЯТ ПРИРОДАТА ВСЕКИ ДЕН
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На 21.09.2019 г. се проведе тради-
ционният събор на село Спанчевци
– празник, който нямаше да бъде
така красив, без помощта на кмета
на община Вършец инж. Иван Ла-
заров и много истински приятели
на Кметство Спанчевци.

Много преди официално обяве-
ния час, хората започнаха да се съ-
бират на площада, където кипеше
живот – сияеха пъстрите сергии, ус-
михнатите лица на децата и техните
родители, на баби и дядовци. Кар-
тините на местната художничка
Елеонора Маркова разказваха за ис-
торията на Спанчевци – старите
къщи, красивите пейзажи и цве-
тята, нарисувани така истински,
сякаш можеш да се протегнеш и да
откъснеш стръкче. Жителите на
Спанчевци и техните гости се съ-
бираха в очакване на двамата из-
пълнители, поканени от кмета на с.
Спанчевци Емил Иванов: Сава
Чиплич – победителят в музикал-
ния формат на Слави Трифонов
„Нова звезда“ и народният певец
Христо Косашки.

Появата на талантливия сръбски
младеж, живеещ в Чипровци, пред-
извика голяма еуфория във всички,
дошли да се забавляват. Момчето
изпълни някои от най-любимите
сръбски песни.

А със своя очарователен глас,
омайният народен певец Христо
Косашки изпълни много обичани и
популярни народни български
песни, с което вдигна всички на
безкрайно дълги хора, за които пло-
щадът бе тесен и хората танцуваха
на пътя, а минаващите автомобили
спираха и гледаха с възхищение и
очарование как всички – и млади, и
стари се веселяха.

Наши гости бяха инж. Иван Лаза-
ров – кмет на община Вършец,
инж. Даниела Тодорова – секретар
на община Вършец и много при-
ятели.

Да си пожелаем да запазим духа
на празника и да го обогатяваме все
повече и повече!

Защото Спанчевци - това е една
магия!

Екатерина ДАВИДОВА

СПАНЧЕВЦИ – ТОВА Е ЕДНА МАГИЯ!


