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Възлюбени в Господа братя и
сестри,

Отново сърцата ни тържествуват
и заедно с ангелите в съзвучие с
рождественския камбанен звън из-
дигат глас, пеейки и възпявайки
„Слава във висините Богу и на зе-
мята мир, между човеците благо-
воление“ /Лук. 2:14/.

Събитието на въплъщението на
Божието Слово ни дава възмож-
ност да достигнем крайните пред-
ели на нашата природа, които не
се отъждествяват нито с “доброто
и красивото” на древните елини и
“правдата” на философите, нито
със спокойствието на будистката
“нирвана” и трансцеденталната
“съдба - карма” чрез предпола-
гаеми неспирни изменения във
формата на живота, нито пък с ня-
каква “хармония” на смятаните за
противоречиви елементи на ня-

каква въображаема “жизнена
енергия” или нещо друго подобно.

Христовото Рождество не ни
обещава някакво мъгляво блажен-
ство или абстрактна вечност; то
поставя “в нашите ръце” потен-
циала за лично участие в свеще-
ния живот и любов на Бога в едно
безкрайно духовно възрастване.

И когато днес, изправени пред
света с цялото му величие и бля-
сък, чудейки се как да живеем, как
да се спасяваме, пътят е един и той
е Христос. Човечеството има
нужда да живее в доброта, в
правда, в истина, а тези ги няма
без Христос. Тогава тези житей-
ски добродетели ще бъдат спаси-
телни и вдъхновяващи човешките
същества, когато прозрем и при-
емем в сърцата си лежащия днес в
ясли Младенец-Христос, приемем
го в нас и създадем жилище у нас,
в което Той да живее.

Светата Църква няма да престане
да възвестява – с цялата сила, при-
добита през нейния над двухиля-
долетен опит – че Младенецът,
Който лежи във Витлеемските
ясли, е “упование на всички земни
краища”, Словото и целта на жи-
вота, изкуплението, изпратено от
Бога на Неговия народ, тоест на
целия свят, за всички човеци и
времена.

Споделяйки тази блага вест,
нека, възлюбени в Господа братя и
сестри, с духовност, трезвост и
мъдрост посрещнем Младенеца –
Христос. Призовани от рождест-
венския камбанен звън да отидем
в Божия храм и бъдем едно с рож-
дественската радост, да я носим в
сърцата си, да знаем и помним, че
великият и свят ден на Рождество
– първенец и начало на всички
празници сипе зарите си, като при-
канва всеки от нас към духовно
въздигане и среща с Вечния по
дни, Който стана Младенец заради
нас.

От все сърце поздравяваме лю-
безните читатели на вестник
„Вършец“ със Светлото Рож-
дество Христово и настъпването
на Новата 2016 година, молитвено
им пожелаваме да бъдат озарени
от светлината на Божествения
Младенец, та да подражават на
Божествената правда, мир и един-
ство, и бъдат достойни чеда на
Бога и светата ни родна Българска
православна църква! Амин.

На многая и благая лета!

С неизменна обич в Господа и
благословение,

+ ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ
ДОМЕТИАН

РОЖДЕСТВЕНСКИ БЛАГОСЛОВ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ И

ГОСТИ НА ОБЩИНА ВЪР-
ШЕЦ,

Коледа е време да потърсим в
себе си искрата на празника, да си
спомним, че въпреки всички труд-
ности и проблеми доброто същест-
вува. Време да прегърнем близките
си и да усетим колко ги обичаме.
Време да се усмихнем на света, въ-
преки тревогите.

В очакване на Коледното въл-
шебство, отброяваме поредната го-
дина от нашия живот, правим
равносметка на постигнатото, за-
мисляме се за успехите и пораже-
нията, за радостта и тъгата, за това,
какво ни чака, какво още бихме же-
лали да сторим, докъде искаме да
стигнем. Възкресяваме очаква-
нията за нещо хубаво и светло, за-
щото Коледа е надежда и обещание
за щастие и добри дела.

Мечтите винаги са повече от реа-
лизираните замисли и винаги оста-
ват. Идва ново начало - нова година
от летоброенето на живота ни, през
която част от мечтите може би ще
се сбъднат и през която ще се слу-
чат много нови и красиви неща.

Отиващата си 2015 година бе ус-
пешна за община Вършец. Тя бе
година на реализирани проекти и
инициативи, на видими резултати,
които промениха облика на общи-
ната и самочувствието на нейните
жители.

Вярвам, че с подкрепата на мест-
ната общност и съвместните ни
усилия, Новата година ще бъде
още по-успешна и плодотворна.

Нека с всеки изминал ден да се
раждат нови надежди, да запазим
ценностите на града ни и с още по-
високо самочувствие да носим в
себе си желанието за по-добро бъ-
деще на нас и нашите деца!

Да бъдем благодарни на всичко,
което имаме и с добра мисъл, с
надежда и вяра в позитивното на-
чало да посрещнем Новата 2016 го-
дина!

Нека тя да донесе на Вас и Ва-
шите близки здраве, късмет и
успех в дейността Ви, топлина и
уют в домовете Ви и повече поводи
за усмивки!

Честити и щастливи Коледни и
Новогодишни празници!

инж. ИВАН ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец

СКЪПИ ЖИТЕЛИ НА
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ,
По традиция в тези топли предко-

ледни дни, изпълнени с празнична
украса и уют, ние си даваме равно-
сметка за миналото и изпълваме
сърцата си с надежда за бъдещето.

Днес си даваме сметка, че през
изминалата година свършихме
много работа, преодоляхме не
малко проблеми, постигнахме
много успехи и научихме важни
уроци.

Реализирахме социални инициа-
тиви и инфраструктурни проекти,
които правят общината по-приятна

за живеене и по-привлекателна за
гостите й.

Сега, когато си пожелаваме къс-
мет и още повече успехи през но-
вата година, нека не забравяме, че
успехът е постижим само тогава,
когато има разбирателство, съпри-
частност и доверие. Нека всички
ние – местна власт, граждани и
бизнес, работим заедно, в името на
общата цел – успешното развитие
на общината.

Нека през следващата година да
имаме много нови поводи да се
гордеем с постигнати резултати и
едни по-добри условия за живот!

Пожелавам на всички светли Ко-
ледни празници и щастливо посре-
щане на Нова година!

Нека 2016 година донесе много
обич, благополучие и успех на Вас
и Вашите семейства!

Бъдете живи и здрави, щастливи
и човечни.

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИС-
ТОВО!

ЧЕСТИТА НОВА 2016 ГОДИНА!
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

инж. Анатоли ДИМИТРОВ
Председател на

Общиснки съвет Вършец

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

На 02.12.2015 г. в Народния теа-
тър „Иван Вазов” – гр. София
бяха връчени годишните награди
„Доброволческа инициатива
2015 година“. Над 40 инициативи
на различни граждански и бизнес
организации, както и такива на
училища и читалища от страната,
бяха номинирани, като за първа
година близо една трета от участ-
ниците-доброволци са в учени-

ческа или студентска възраст.
Сред тях бяхме и ние – предста-
вителите на Училищен съвет на
децата към СОУ „Иван Вазов” –
гр. Вършец, отличени за инициа-
тивата ни „Светът на различните
деца”.

Официален гост на събитието
беше и президентът Росен Плев-
нелиев. В речта си той обясни, че
европейските ценности не бива

да бъдат загърбвани, като стра-
ната ни не престава да бъде при-
мер за демокрация, човечност и
съпричастност. Държавният
глава изрази благодарност за при-
носа на българските организа-
ции, както и на отделни
граждани, за приноса им към раз-
виването на доброволчеството у
нас.

Да си доброволец е въпрос на
личен избор. Доброволчеството
означава да даряваш безвъз-
мездно своя труд, като в замяна
на това придобиваш знания и
опит. За да решиш да станеш
такъв, най-важното е убежде-
нието, че каузата, която си избрал
и спектъра, в който ще развиеш
своята дейност, са приятни и по-
лезни за теб, виждаш смисъл в
тях.

За да може нашият свят да стане
по-добър, смятам, че всеки от нас
трябва да даде своя личен при-
нос. Доброволчеството е начин
на мислене, отговорност, избор
на отделния човек.

Ива СТЕФАНОВА

УЧИЛИЩЕН СЪВЕТ НА ДЕЦАТА КЪМ
СОУ „ИВАН ВАЗОВ” С НОМИНАЦИЯ В КОНКУРСА
„ДОБРОВОЛЧЕСКА ИНИЦИАТИВА 2015 ГОДИНА“
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Публичното обсъждане на проекта
за бюджет на Община Вършец за
2016 г. се проведе на 30.11.2015 г. в
Конферентната зала на СПА хотел
„Съни Гардън”. За втори пореден път
път, в съответствие с изискванията
на Закона за публичните финанси и
нормативната уредба на бюджетния
процес през 2016 г., публичното об-
съждане се прави толкова рано. И
тази година, както и миналата, про-
ектобюджетът засяга само частта
„Местни дейности”.

На представянето и обсъждането на
бюджета присъстваха кметът на об-
щината инж. Иван Лазаров, предсе-
дателят на Общинския съвет инж.
Анатоли Димитров, зам-кметът
Петър Стефанов, секретарят на об-
щината инж. Даниела Тодорова, слу-
жители от Общинска
администрация, кметове на кметства
и кметски наместници от общината,
граждани. Интересът към проекто-
бюджета на общината от страна на
местната общност, бизнеса, непра-
вителствените организации и бю-
джетните учреждения, за съжаление
отново бе традиционно слаб.

Мултимедийна презентация на про-
ектобюджета направи кметът на об-
щина инж. Иван Лазаров, в която бе
представена рамката на проектобю-
джета, инвестиционната програма на
общината и проектите, финансирани
по Европейски програми, по които
общината работи.

Според кмета Лазаров Бюджет
2016 г. е рестриктивен в разходната
си част, тъй като през 2015 г. в общи-
ната се работеше по много проекти,
поради което бяха направени много
допълнителни, непредвидени раз-
ходи.

Приходната част на бюджета (в
частта местни приходи) е леко зави-
шена спрямо плана на бюджета за
2015 г. (със 7.17 % ). Основен про-
блем според кмета Лазаров е съби-
раемостта на собствените приходи в
частта „Местни данъци и такси”,
като недоборът от физически и юри-
дически лица за 2015 г. е доста се-
риозен и възлиза на около 500 000
лева. „Аз и моите колеги ще пред-
приемем всички възможни мерки
(традиционни и нетрадиционни) от-
носно повишаване събираемостта на
местните данъци и такси, за да може
Общината да продължава да изпъл-
нява всички публични услуги във ви-
зията и формата, които гражданите
очакват от нас”, заяви Иван Лазаров.

Основните цели на проекта за бю-
джет 2016 г. са: повишаване съби-
раемостта на вземанията и
оптимизация на разходите за местни
дейности; оптимизация и контрол на
управлението на общинската собст-
веност; планиране на инвестицион-
ните намерения на община Вършец
за дейности с устойчив и положите-
лен ефект; подобряване на бизнес
средата и създаване на устойчив диа-

лог с местния бизнес и жителите на
община Вършец; създаване на орга-
низация за изпълнение на проектите
по европейски програми на терито-
рията на община Вършец;

прилагане на всички нормативни
документи, приети от Общински
съвет – Вършец: Общинския план за
развитие на община Вършец за пе-
риода 2014-2020, стратегии и про-
грами.

През 2016 г. не се предвижда уве-
личение на такса битови отпадъци и
таксата за детски градини.

Бюджетът на общината за 2016 г. за
„Местни дейности”, в частта „При-
ходи за местни дейности и дофинан-
сиране на държавни дейности”
възлиза на 3 208 863 лв. Предвиде-
ните разходи в частта «Местни дей-
ности» са в размер на 3 198 863 лв. и
10 000 лв. дофинансиране на делеги-
рани от държавата дейности.

Инвестиционната програма на Об-
щината за 2016 г. включва капита-
лови разходи в размер на 929 313 лв.,
предвидени за ремонт на общински
пътища, ремонт на улици, проектно-
проучвателни работи и авторски над-
зор на обекти, и придобиване на
дълготрайни материални активи.

Планираната сума от туристически
данък за 2016 г. е 40 000 лева.

През 2015 г. успешно са изпъл-
нени, приключени и отчетени всички
проекти по Оперативни програми на
ЕС, по които общината работи, с из-
ключение на един проект за тран-
сгранично сътрудничество
„България-Сърбия”, който се пред-
вижда да приключи в средата на
януари 2016 г.

Очаква се инвестициите по проек-
тите, които Общината продължава да
изпълнява през 2016 г. по Опера-
тивни програми на Европейския
съюз да са в размер на 339 684 лв.

Окончателният бюджет за 2016 г.
ще бъде внесен за разглеждане и ут-
върждаване от Общинския съвет
след приемане и публикуване на За-
кона за държавния бюджет на Репуб-
лика България.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮ-
ДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2016 ГОДИНА

Преподавателят по музика в СОУ
„Иван Вазов“ – гр. Вършец Камен
Пунчев е победителят в ІV Нацио-
нален конкурс за създаване на нови
творби за духов оркестър „Мон-
тана 2015“, в категория „Марш“.
Конкурсът бе обявен от Община
Монтана в началото на лятото, а
крайният срок за представяне на
творбите бе 30 ноември.

44-годишният композитор Камен
Пунчев е от Берковица. Завършил
е Теоретико- композиторския и ди-
ригентски факултет на Национал-
ната музикална академия в София,
със специалност „Теория на музи-
ката“.Създател и диригент е на за-
воювалата множество награди на
престижни национални и между-
народни конкурси вокална форма-
ция JOY към гимназията във
Вършец.

Творбите за духови оркестри, раз-
делени в две категории – „Хоро“ и
„Марш,“ бяха оцени от жури с
председател проф. д-р Жорж
Бонев – композитор, преподавател
по хармония в Националната музи-
кална академия, член на ръко-
водството на Съюза на българските
композитори и членове: Стефан

Илиев – композитор и педагог и
Елиянка Михайлова – диригент,
и.д. директор на дирекция „Сце-
нични изкуства и художествено об-
разование“, и гл. експерт по музика
в Министерство на културата.

Комисията оцени произведенията
въз основа на следните критерии:
степен на оригиналност; профе-
сионално ниво на изложение; сте-
пен на присъствие на фолклорен
елемент (за хоро) и степен на ори-
гиналност в оркестрацията (за
марш).

Композираният от маестро Камен
Пунчев марш “Планинец” бе оце-
нен от журито с 89 точки от 90 въз-
можни.

Втора награда в категория
„Марш” спечелиха “Под флага на
Родината” от Орлин Бебенов (док-
тор на музикалните науки, служил
в Гвардейския духов оркестър, по-
късно завършил оперно пеене, ра-
боти в Бидгошч – Полша) и
“Фестивален марш” от Юлиян
Слабаков (изявен композитор,
чиито произведения са изпълня-
вани в много европейски страни,
САЩ, Австралия, Япония и
Китай).

На трето място са класирани
творбите на майор Ради Радев –
главен диригент на Българската
армия и началник на Гвардейския
представителен духов оркестър, и
на 33-годишния Ивайло Цвятков от
Горна Оряховица.

Всички отличени в конкурса про-
изведения ще бъдат включени в ре-
пертоара на формациите,
участващи в ХV международни
празници на духовите оркестри
“Дико Илиев” през май 2016 г. в
Монтана.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КАМЕН ПУНЧЕВ СТАНА ПОБЕДИТЕЛ
В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА

НОВИ ТВОРБИ ЗА ДУХОВ ОРКЕСТЪР

Родители, приятели и близки на де-
цата, колеги и съмишленици, гости от
ръководството на нашия град ува-
жиха с присъствието си 50-годишния
юбилей на Обединено детско заведе-
ние "Слънце" в гр. Вършец.

На 15.10.1965 г. в града ни е открита
целодневна детска градина с учи-
телки Мария Милотинова и Димит-
рана Андреева, с домакин Мария
Гоцова, готвач и прислужник. Децата
са настанени в приспособената за
целта сграда на вила "Маргарита".
През месец януари 1970 г. е разкрита
и втора група, с още две учителки, а
децата са настанени във вила "Неза-
бравка".

На 12.10.1970 г. е открита новата
(сегашна), специално построена
сграда на Целодневна детска градина,
която е с капацитет 150 деца: 4 гра-
дински и 2 яслени групи. Назначава
се още педагогически и помощен
персонал. През 1974 г. е построена
нова сграда, в която са настанени
само яслените групи, а в ЦДГ
"Иванка Пенчова" се разкриват още 2
градински групи, които едва успяват
да поберат всички желаещи да я по-
сещават деца.

През дългия ход на годините без-
брой детски гласчета са огласяли за-

нималните, където с обич и вдъхно-
вение за тях са се грижили и са ги
възпитавали много хора.

Проведени са много открити зани-
мания, тържества и уроци по родо-
любие и благотворителност, чрез
които децата са възпитавани в хрис-
тиянски и житейски добродетели, да
бъдат отговорни и съпричастни бъ-
дещи граждани.

Авторитет се гради не само с го-
дини, но и с труд, упоритост и много
любов. Смятаме, че всички заедно
сме допринесли ОДЗ"Слънце" -днеш-

ното продължение на ЦДГ в града ни,
да се утвърди като институция, в
която децата растат здрави и щаст-
ливи и се социализират успешно,за да
продължат уверено в живота напред!

Обръщам се към всички, даващи и
дали своя принос сега и през годи-
ните за щастието на децата от град
Вършец - БЛАГОДАРНОСТ ЗА
УСИЛИЯТА И ЖАРТА, С КОЯТО
ОСВЕТИХТЕ НАШИЯ ПЪТ!

Дано делото ни пребъде!
Диана ГЕОРГИЕВА

Директор на ОДЗ"Слънце"

ОДЗ „СЛЪНЦЕ” НАВЪРШИ 50 ГОДИНИ

На 26.10. 2015 г. Община Вършец
сключи договори за снегопочист-
ване на уличната мрежа в населе-
ните места на община Вършец и
снегопочистване и частично опе-
съчаване на четвъртокласната
пътна мрежа на общината, след
проведени процедури за избор на
изпълнител по Закона за обществе-
ните поръчки.

Снегопочистването на уличната
мрежа във всички населени места
от общината ще се извършва от
фирма „Пътно поддържане - Бер-
ковица” ЕООД – гр. Берковица с
управител инж. Иван Иванов.

Снегопочистването на четвърток-
ласната пътна мрежа в общината е
възложено на същата фирма.

Соб. инф.

СНЕГОПОЧИСТВАНЕ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2015-2016 ГОДИНА

19 декември от 09.00 ч. в сгра-
дата на Общински детски ком-
плекс – Градски турнир по тенис
на маса;

19 декември от 11.00 ч. в спор-
тна зала „Вършец” - Коледен тур-
нир по бойни спортове – карате и
джу джицу (деца);

21 декември от 18.00 ч. в голе-
мия салон на НЧ “Христо Ботев
1900” – Коледен благотворителен
концерт с участието на ученици от
СОУ "Иван Вазов" гр. Вършец;

22 декември от 18.30 ч. в спор-
тна зала «Вършец” – Коледен фол-

клорен концерт с участието на са-
модейни колективи от общината,
под патронажа на кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров и със
съдействието на Община Вършец;

25 декември от 16.00 ч. в голе-
мия салон на НЧ "Христо Ботев
1900" – Рождественски концерт на
Българска евангелска църква;

1 януари от 00.30 ч. - Народно
веселие и посрещане на Новата го-
дина на Централния градски пло-
щад, с участието на Духов
оркестър "Вършец" – празнична
заря, безплатно вино и нового-
дишна баница с късмети.

П Р О Г РА М А
НА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ

МЕРОПРИЯТИЯ В ГРАД ВЪРШЕЦ
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Работно заседание събра на
14.12.2015 г. в Заседателната зала на
Община Вършец представители на
местния туристическия бизнес, ръко-
водството на общината в лицето на
кмета инж. Иван Лазаров и зам.-пред-
седателя на Общинския съвет Иван
Андров, специалисти по туризма и
служители в Общинската админист-
рация. Със заповед на кмета е актуа-
лизиран състава на лицата, включени
в Консултативния съвет по въпросите
на туризма.

В дневния ред на заседанието бяха
включени за разглеждане Програмата
за развитие на туризма за 2016 г.,
която ще бъде внесена за приемане в
Общинския съвет, информация за
събрания туристически данък и за-
познаване с доклад-анализ на туризма
в община Вършец, извършен от гер-
манския експерт в областта на ту-
ризма Петер Шулце от Фондацията за
европейско сътрудничество.

Според кмета на общината
инж.Иван Лазаров, най-важната
стъпка е прехвърляне на собстве-
ността на Банското казино, Старата и
Новата баня от държавна в общинска,
за да може общината да стопанисва и
поддържа сградите и да се търсят ва-
рианти за тяхното използване. Пред-
стоят по-сериозни дебати, със
съответни анализи и задълбочени
проучвания за тяхната експлоатация,
като се запази облика на целия бански
комплекс. „Ангажимент относно връ-
щане на собствеността пое лично ми-
нистърът на туризма Николина
Ангелкова, имахме срещи и с няколко
народни представители, които също
се ангажираха с разрешаване на про-
блема. Принципал на сградите е Ми-
нистерство на здравеопазването, но
собствеността им влиза в капитала на
акционерното дружество „СБР-НК”
ЕАД. В анализа и препоръките г-н
Шулце за бъдещото развитие на ту-
ризма във Вършец, връщането на
собствеността също е доста сериозен

аргумент в посока разкриване на нови
атракции, които да привличат турис-
тите, така че ще продължаваме да на-
сочваме усилията си към прехвърляне
собствеността на изброените сгради
на Общината, водим кореспонденция
с Управителния съвет на „СБР-НК”
ЕАД”.

Според кмета, наред с разширяване
на туристическото портфолио на Вър-
шец, трябва да се търсят варианти и
за разширяване на легловата база, тъй
като в момента Вършец не разполага с
достатъчен брой легла. Това се усеща
особено остро при организиране на
събития от културния календар на об-
щината.

Иван Лазаров изрази задоволството
си от успешната в областта на турис-
тическия бранш отиваща си година.

„Това, което общината има като на-
мерение от тук нататък е, през втория
програмен период да разработим и
кандидатстваме за финансиране с
проекти в областта на туризма, които
да имат повече инструменти за разно-
образяване на атракциите, да имат по-
вече привлекателен характер за
потребителите на туристическия про-
дукт във Вършец. Търсим възмож-
ности за включване в проект за
възстановяване на Боровия парк след
природното бедствие в началото на
годината, да изградим нова алейна
мрежа, с повече беседки, с повече

места за почивки на хората, с повече
развлекателни съоръжения за деца и
за възрастни, като се надяваме да
можем да се похвалим с един наис-
тина уникален, голям и интересен
градски парк, в който хората, идващи
тук да отделят например един цял ден
за разглеждане, разходки, туризъм и
забавления.

Друга посока, в която общината ра-
боти и в момента търсим възмож-
ности, е да създадем устойчивост на
зелените площи, с които градът ни
разполага. Ще се опитаме да изгра-
дим поливна система в Слънчевата
градина, в ниската част на парка,
около Казиното, за да можем при как-
вито и да е метеорологични условия
да запазим зеленината и насажде-
нията по-дълго време, защото това
привлича хората. Поддържането на
зелените площи и цветните градини е
доста скъпо от финансова гледна
точка и един доста сериозен сегмент
от общинския бюджет, но ще търсим
инструменти, за да може паркът да се
превърне в интересно и желано
място”.

Събраният до ноември 2015 г. ту-
ристически данък е 31 000 лева, стана
ясно на срещата.

Участниците в Консултативния
съвет обсъдиха и редица проблеми в
туристическия бранш.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО
ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА ПРИ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ През туристически сезон 2015 г.

броят на посетилите Вършец е при-
близително 42 000, а реализираните
нощувки – 91 500 бр.

Категоризирани са нови 4 къщи за
гости, 4 заведения за хранене и раз-
влечения, 3 обекта - самостоятелни
стаи за гости, и 1 хотел.

Събраният до ноември туристи-
чески данък възлиза на 31 000 лева.

Вършец е предпочитана дестина-
ция за чуждите туристи от Италия,
Франция, Великобритания, Герма-
ния, Англия, Румъния, Сърбия, във
възрастовата група от 25 до 45 го-
дини. Въпреки, че активният летен
сезон при нас започва късно (в края
на м. юни ), през 2015 г. отчитаме
8% ръст на туристите спрямо мина-
лата година. Особеното е, че актив-
ният туристически сезон
продължава до края на септември и
легловата база през месеците юли,
август и септември е заета на 100%.
По цел на предприемане на турис-
тически пътувания, пътуванията на
българските граждани са по-разно-
образни от тези на чуждестранните
гости. Една значителна част от тях
имат характер на краткотраен
отдих, на основата на природните
ресурси. Значителен е и делът на
транзитно преминаващите туристи.

Дейността на Туристическия ин-
формационен център и през 2015 г.
бе насочена основно към разширя-
ване на културния туризъм и рек-
ламната дейност за града.

През м. февруари 2015 г. общи-
ната участва в 32-то издание на
Международна туристическа борса
„Ваканция и СПА Експо 2015”, като
бяха проведени полезни срещи и
установени контакти за успешни
начинания в туристическата сфера.

За четвърти път община Вършец
взе участие и в Международно ту-
ристическо изложение „Културен
туризъм” във Велико Търново, на
което бяха представени културно-

историческото и природно бо-
гатство на общината, както и бога-
тия културен календар.

Общината участва и в туристи-
чески изложения: «Вашата вакан-
ция»- гр. Бургас, «Гостоприемство
в четири сезона»- курортен ком-
плекс Пампорово, «Черноморски
туристически форум» - гр. Варна,
където получи диплом за изключи-
телен принос в утвърждаването на
регионалните културно- истори-
чески продукти на България и гра-
мота за успехи за целогодишно
предлагана дестинация.

Чрез репортажи, снимки и рек-
ламни материали в Канал 1 на БНТ,
ТВ „МОНТ 7”, БТА, Радио
„Видин”, Радио „Фокус”, вестни-
ците: „Труд”, „24 часа”, „Конку-
рент”, „МОНТ Пресс”, „Слово
плюс”, „Над 55” и списанията: „Ев-
рорегион”, „Туризъм и отдих”,
„Движение БГ“, информационните
сайтове: nsorb.bg; kmeta.bg; tri-
bali.bg; radiovidin.com, bnt.bg; kon-
kurent.bg се ангажира вниманието
на българските медии към Вършец
и общината.

Традиционно се реализираха
срещи на частните хотелиери с об-
щинското ръководство, с цел коор-
диниране на съвместните действия
за по-добро развитие на предлага-
ната туристическа услуга и инфор-
миране на местното население за
бъдещите инвестиции и възмож-
ности за подпомагане на туристи-
ческата дейност.

Основна цел бе повишаване на ка-
чеството на туристическото предла-
гане, основаващо се на развитие на
туристическата инфраструктурата и
подпомагане и развитие на форми
на специализирания туризъм: кул-
турно-исторически; еко туризъм;
туристически атракции; балнеоле-
чение и оздравителен туризъм.

Даниела ЛИЛОВА
Вера ИЛИЕВА

ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН 2015

Казвам се Цвети Замфиров и съм на
16 години. През миналата учебна го-
дина се записах в школата по „Пред-
приемачество и бизнес" по програмите
на Джуниър ачийвмънт България, ор-
ганизирана в Общински детски ком-
плекс – Вършец, с ръководител
Елисавета Николова. В школата обога-
тихме знанията си за света на бизнеса,
работихме по различни казуси, създа-
дохме собствена компания. Ели Нико-
лова ме запали и за участието ми в
проекта на "Джуниър ачийвмънт Бъл-
гария" и Ungt Entreprenorskap Sogn og
Fjordane – Норвегия - "Зелено пред-
приемачество за устойчиво развитие"‘.
Този проект обучава по нетрадиционен
начин на предприемачество и устой-
чиво развитие, чувствителност към
проблемите на околната среда, дава
познания за това как се създава устой-
чив бизнес. Проектът започна с триме-
сечен онлайн образователен курс през
2014 г. В него се включиха 80 младежи
от България и Норвегия на възраст
между 15 и 19 години. На участниците
бяха представени подробно разрабо-
тени от експерти по устойчиво разви-
тие 20 видеолекции на английски език.
След всяка лекция имаше въпроси за
дискусия, а ние, учениците, публику-
вахме своите коментари. Тестове към
лекциите съпътстваха задачите за гру-
пова и индивидуална работа.

След онлайн курса последва вторият
етап на обучение, в който участвахме
най-добре представилите се 16 мла-
дежи от Норвегия и 24 от България.

Той представляваше едноседмичен
практически еколагер в с. Момчи-
ловци, Смолянско. Там участвахме в
отборни игри и тийм билдинг приклю-
чението "Търсене на съкровище",
както и в практически работилници за
обучение по екипна ефективност, биз-
нес моделиране, предприемачество,
иновации, зелен бизнес. Посетихме
Опитната станция по животновъдство
и земеделие в Смолян и конефермата
"Петро Г" в с. Левочево. Срещнахме се
и с малък бутиков производител на еко-
логично чисти млечни продукти, както
и със собственика на биомагазин
"Зелен" в Смолян.

Финалното предизвикателство бе
иновационният лагер, който по съ-
щество е състезание за новаторски зе-
лени идеи. Бяхме разделени в смесени
отбори с участници от България и Нор-
вегия. Трябваше бързо "да се срабо-
тим" и за кратко време да измислим и
представим пред жури свой иновати-
вен проект за устойчив бизнес.

На първо място се класира моят
отбор Bee Keeper (Пчелар). Ние пред-
ложихме концепция за онлайн плат-
форма, която мотивира хората да
подкрепят усилията срещу загиването
на пчелите. Идеята на екипа ни е чрез
тази платформа хора от цял свят да
могат да "осиновяват" пчели и кошери,
като даряват средства за каузата в рам-
ките на година. Срещу това те получа-
ват специален сертификат, който им
дава възможност да пазаруват пчелни
продукти с отстъпка от каталога на

платформата. Иновативният ни стар-
тъп възнамерява да направи връзка с
производители на пчелни продукти
(представени чрез платформата), а хо-
рата да изберат кого от тях искат да
подкрепят. Уебсайтът ще дава и ин-
формация за световния проблем с уни-
щожаването на пчелите.

Сред останалите зелени иновативни
бизнес идеи бяха предложения за доб-
роволческа дейност в планински хижи,
даваща възможност за безплатна но-
щувка на всеки, решил да направи
нещо полезно за планината, за създа-
ване на платформа за свързване на
млади хора, които обичат да ходят в
планината и да доброволстват, за риа-
лити шоу и тв предизвикателство от из-
вестни хора за зелени действия, за
карта за отстъпки при пазаруване в еко-
магазини, за достъпни заеми за закупу-
ване на зелени технологии и за
рециклиране на използвани мебели.

След като се представихме добре на
еколагера в Момчиловци, през лятото
на 2015 г. се разбра, че след конкурс 15
от българските участници ще имат въз-
можност да се включат в едноседмичен
еколагер в Норвегия. Отново канди-
датствах, като разработих кратко изло-
жение на моя идея за проект за
устойчиво развитие. В края на август
излязоха резултатите – бях избран за
следващия етап. И така на 30 септем-
ври 2015 г. осъществих своята мечта,
политайки за Норвегия. Последваха
едни от най-вълнуващите и приятни
дни от моя живот.

В началото бяхме настанени в лагер в
невероятно красивото градче Сардане.
Учихме в местното училище, разра-
ботвахме казуси, работихме в отбори,
съревновавахме се помежду си, забав-
лявахме се. Посетихме глетчер, който
е останал от последния ледников пе-
риод и който, в резултат на глобалното

затопляне не спира да се топи. Разгле-
дахме невероятно красивите фиорди.
Посетихме водната електрическа цен-
трала „Eidsfossen power plant“, където
видяхме как се произвежда електри-
чество от силата на водата. По-късно
отпътувахме към Несхолмен, където
прекарахме останалата част от лагера.
Там посетихме местната корабострои-
телница Brødrene Aa, където се строят
съвременни моторници от преработени
въглеродни продукти и по този начин
се пести енергия. Плавахме с кану в
едно от многобройните езера. Преди да
отпътуваме за столицата Осло, прека-
рахме един ден в град Фиорде и се раз-
ходихме из планините. През последния
ден имахме време за дълга разходка из
Осло, където видяхме Националната
опера, Сграда на Нобеловите награди
за мир, двореца на краля, множество
паркове, магазини.

Участието ми в този проект и особено
пътуването ми до Норвегия беше най-
невероятното преживяване в моя живот
– научих и видях много нови неща,
обогатих познанията си за света, срещ-
нах се с интересни хора, научих, че хо-
рата могат да направят много, за да
спасят планетата Земя, която така уси-
лено унищожават. Продължавам да
поддържам връзка в социалните мрежи
с българските и норвежките участ-
ници. Ако някога имам собствен биз-
нес, със сигурност ще го насоча към
нещо екологично или поне ще бъде в
посока, която щади околната среда.

Цвети ЗАМФИРОВ

ЕДНА ОСЪЩЕСТВЕНА МЕЧТА, ПОЛЕТЯЛА С КРИЛЕТЕ НА ИДЕЯТА ЗА ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА
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От 7 до12 декември 2015 г. в на-
чална степен на СОУ "Иван Вазов"
Професионалната училищна об-
щност на началните учители органи-
зира Седмица на четенето.

Акцентът беше върху активното
участие на родителите.

Дейностите стартираха в понедел-
ник с посещение по класове на лю-
бими герои от приказки,които
изиграха интересни етюди.

Сто и двадесет ученици участваха
в анкетата "Чета,защото...", а инте-
ресните и мъдри отговори са публи-
кувани на информационната стена. В
І а клас,заедно с родителите се про-
веде инициативата "Мама ми про-

чете и научих, че...". - споделяне на
знания от детските енциклопедии и
книги за природата.

Във вторник във всички паралелки
течеха състезания по правопис, че-
тене, разказване и драматизиране. Да
премерят сили пожелаха и малките
първокласници, които писаха крас-
нопис и диктовка под строгите пог-
леди на г-жа Данаилова и г-жа
Цанкова..Отличните работи офор-
миха красива изложба във фоайето,
за радост на авторите и техните ро-
дители. Четенето беше в присъст-
вието на специално поканени
родители, които журираха и накрая
раздадоха заслужени подаръци.

Сряда беше ден за срещи с родите-
лите на децата със затруднения и
специални образователни потреб-
ности под надслов: "Езикът, който ни
събира и разделя".

В "Маратона на четенето" в четвър-
тък по класове четоха родители, а
първокласници имаха щастието да
им прочете любима приказка г-жа
Евелина Георгиева – гл. редактор на
вестник "Вършец". Това беше най-
емоционалният момент, в който де-
цата слушаха любимите гласове на
родителите си и изпитваха истинска
гордост. Та нали точно това бе целта!

В петък, в "Деня на книгата", роди-
телите донесоха и подариха на мал-
ките ученици детски и юношески
книги, с които захраниха класните
библиотеки. Това бе вторият и из-
ключително важен акцент на кампа-
нията!

Организаторите, членове на Про-
фесионалната училищна общност на
началните учители, благодарят иск-
рено на децата и техните родители, и
им пожелават щастливи мигове
около елхата!

Дора ДАНАИЛОВА

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО В
НАЧАЛЕН ЕТАП НА СОУ "ИВАН ВАЗОВ"

Ослепителната 26-годишна На-
талия Бърборска от Вършец се
нареди сред 14-те финалистĸи на
17-тото издание на националния
конкурс за омъжени жени
„Мисис България 2015”, прове-
ден в балната зала на хотелски
комплекс „Монтесито” в София.

Повече от 600 бяха кандидат-
ките за короните на предвари-
телния кастинг, а специална
комисия определи финалистките,
които се бориха за титлите
„Мисис България Univеrsе”,
„Мисис Бългaрия Еurоре”,
„Мисис България World”,
„Мисис България Millennium”.

Във финалния етап 14-те дами
дефилираха в ежедневно об-
лекло, с официални тоалети и
представиха близките си.

Красивата ни съгражданка бе
определена от журито за най-ин-
телигентната омъжена българка
и се закичи с лентата „Мисис In-
telligence”. Наталия Бърборска е
омъжена за полицай, майка е на
7-годишна дъщеря и учи в Сто-
панска академия „Д. A. Ценов“ в
Свищов, специалност „Стратеги-
ческо и бизнес планиране”.

Тази година средствата, съб-
рани от благотворителната кам-
пания на „Мисис България“ бяxа
предоставени на Министерство
на вътрешните работи за децата
на загиналите при изпълнение на
служебния си дълг полицаи.
Като съпруга на полицай, за На-
талия това е и една от причините
да се включи в престижния кон-
курс. Другото, което я подтиква,
е предизвикателството да до-
каже, че има качества, да покаже
на съгражданите си, че хората,
живеещи в дълбоката провинция
трябва да имат повече само-

чувствие.
При попълване на предварител-

ните анкети и събеседването по
време на кастинга, трогва жу-
рито с емоционалните си откро-
вения, че най-важният приоритет
за нея е здравето, а един от най-
щастливите мигове в живота й е,
когато чува думичката „мамо”.
Поставя състраданието, благо-
творителността, съпричаст-
ността над материалните
ценности и мечтае да се зани-
мава с благотворителност. Все
още не е решила по какъв начин
ще набира средства за благород-
ната си кауза, но е готова да
участва като рекламно лице в
благотворителни кампании, а в
бъдеще да основе дори собст-
вена фондация, занимаваща се с
благотворителна дейност.

„Добро дело, насочено към
малки деца, възрастни хора и
бездомни животни ме кара да се
чувствам пълноценна”, е житей-
ското кредо на „Мисис Интели-
гентност 2015” Наталия
Бърборска.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НАЙ-ИНТЕЛИГЕНТНАТА ОМЪЖЕНА
БЪЛГАРКА ЖИВЕЕ ВЪВ ВЪРШЕЦ

По традиция и тази година с 5 и 6 -
годишните деца от подготвителните
групи към НУ „Васил Левски“ гр.
Вършец, изпратихме сезона на „Злат-
ната есен“. С песни, стихове и много
танци, децата казаха “Довиждане“ на
есента. Те участваха с голямо жела-
ние в подготовката на тържествата и

показаха какво са научили за плодо-
родната есен, за нейните багри и цве-
тове, за красотата, която тя раздава.

Доволните родители бяха осигу-
рили подаръци и организираха
парти-изненада за своите деца.
Светла Вангелова, директор на учи-
лището, изказа своето задоволство и

очарование от красивите празници, и
от свое име също поднесе подаръци.

В очакване на Дядо Коледа, възпи-
таниците от подготвителните групи
вече се подготвят с трепет за емоцио-
налната среща с него.

Детските учители
към НУ „Васил Левски“

СБОГОМ, ЗЛАТНА ЕСЕН

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 2

Днес, 04.12.2015 г. (петък) от 14:00 ч., на основание чл.
23, ал.4, т.1 от ЗМСМА се проведе заседание на Общин-
ски съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска ад-
министрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съ-
ветници.

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

Председателят на Общински съвет Вършец инж. Ана-
толи Димитров, на основание чл. 33, ал.1 т.2 от ЗМСМА
предложи включване на допълнение към докладна за-
писка под номер 7 в предложения дневен ред и три до-
пълнителни докладни записки. Гласува се следното
решение:

1. Вземане на решение за допълване на точка 7 в днев-
ния ред с допълнителна докладна записка с
Вх.№429/03.12.2015 г. от председателя на Общински
съвет-Вършец инж. Анатоли Димитров и за включване
като т. 15 и т. 16 на допълнителни докладни записки с
Вх.№ 430/03.12.2015 г.; Вх.№4 31/03.12.2015 г. от Предсе-
дателя на Общински съвет-Вършец инж. Анатоли Ди-
митров, и т. 17 на допълнителна докладна записка с Вх.
№ 433/03.12.2015 г. от Адриана Николова - общински съ-
ветник.

2. Точка 15 от дневния ред става с номер18.
3. Дневният ред става от 18 точки.
Гласували: “за” – 13–“против” – няма;“въздържали

се” – няма.

На заседанието присъстваха още: П. Стефанов – зам.-
кмет на община Вършец, Е. Димитров-кмет с. Спанчевци,
А. Петров- кмет с. Долно Озирово, А. Петров- кмет с. Г.
Озирово, В. Трендафилов-кмет с. Черкаски, М. Димит-
рова-кмет с. Драганица, Б.Василев - кметски наместник

Горна и Долна Бела Речка, К. Тачева-Директор дирекция
„ОА“, А.Тошев-Директор дирекция „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 Вх.№408/24.11.2015 г. за приемане на Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска ад-
министрация за мандат 2015-2019 г.Докладва: инж. Ана-
толи Димитров – председател

на Комисия по съставяне на проекто–правилника

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№ 402/20.11.2015 г. за определяне на индивиду-
алните основни месечни заплати на кмета на община
Вършец и кметовете на кметства в община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

3.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№ 411/24.11.2015 г. за определяне на възнаграж-
дения на общинските съветници в Общински съвет
Вършец.

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

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№ 401/20.11.2015 г. за утвърждаване броя на
кметските наместници в община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№ 404/24.11.2015 г. за избор на зам.- председа-
тели на Общински съвет Вършец.

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

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№ 407/24.11.2015 г за представителство в Об-
щото събрание на Националното сдружение на общините
в Република България

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

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№ 405/24.11.2015 г. и № 429/03.12.2015 г. за
определяне броя на членовете и състава на постоянните
комисии при Общински съвет – Вършец.

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

8.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№ 406/24.11.2015 г. за определяне броя на чле-
новете и състава на Постоянната комисия по
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
при Общински съвет – Вършец

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

9.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№ 397/19.11.2015 г. за определяне на нов състав
на МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при община Вършец
за мандат 2015 – 2019 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка № 403/24.11.2015 г. за представителство в Област-

ния съвет за развитие на област Монтана
Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на

Общински съвет - Вършец

11. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №392/18.11.2015 г. за вземане на решение от Об-
щински съвет - Вършец за определяне на представител на
община Вършец, който да представлява общината при
провеждане на извънредно общо събрание на Асоциа-
цията по водоснабдяване и канализация на обособената
територия обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Монтана, което
ще се проведе на 15.12.2015 г. от 10.30 ч. в Областна ад-
министрация – Монтана., както и позицията на общината
по предложения дневен ред на заседанието и получаване
на мандат за гласуване на точките от дневния ред на из-
вънредно общото събрание.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

12. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №413/24.11.2015 г. за даване на съгласие от Об-
щински съвет – Вършец по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ
за допускане частично изменение на ПУП за поземлен
имот с идентификатор 12961.37.840 по КК и КР на гр.Вър-
шец от 2008г., за промяна на отреждането от „За малко
етажно жилищно застрояване“ с ново отреждане „ За
къщи за гости.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

13.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №398/20.11.2015 г. за актуализиране на „Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2015 г.”.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

продължава на 5 стр. >>>
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14.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка № 396/19.11.2015 г. за приемане на отчета на Мест-
ната комисия по реда на ЗУПГМЖСВ.

Докладва: Олга Яничкова – председател на Местната
комисия по реда на ЗУПГМЖСВ

15. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №430/03.12.2015 г. за отпускане на финансови
средства за „Медицински център Вършец“ ЕООД.

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

16. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка № 431/03.12.2015 г. за отпускане на финансови
средства на ОДЗ „Слънце“ по повод 50- годишен юбилей.

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

17. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка № 433/03.12.2015 г. за откриване на паралелка - про-
фесионално образование по рамкова програма В с
придобиване трета степен на професионална квалифика-
ция по професия код 622010 „Техник-озеленител”, специ-
алност код 6220102 „Парково строителство и озеленяване“,
от професионално направление код 622 „Озеленяване и
цветарство“, дневна форма на обучение, с прием след за-
вършено основно образование.

Докладва: Адриана Николова- общински съветник

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

Дневният ред на заседанието на Общински съвет Вър-
шец, заедно с направените допълнения бе приет едино-
душно:

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

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ №6
Общински съвет Вършец на основание чл. 21, ал.1, т. 23

от ЗМСМА приема да се гласува една по една всяка от на-
правените допълнения и поправки от един общински съ-
ветник по предложения от избраната с решение № 5 от
09.11.2015 г. Временна комисия за гласуване на Правилник
за работа на Общински съвет Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация за ман-
дат 2015-2019 г.

Гласували: “за” – 6“против” – 4;“въздържали се” – 3.
НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ №7
Общински съвет Вършец, на основание чл. 21, ал.1, т. 23

и ал.3 от ЗМСМА приема следните допълнения и поп-
равки, направени от общински съветник Антоанета Ко-
цина по предложения от избраната с решение № 5 от 09.11.
2015 г. Временна комисия за гласуване на Правилник за ра-
бота на Общински съвет Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация за ман-
дат 2015-2019 г., както следва:

1. В чл. 12 ал. 7 израза “двама заместник-председатели“
да се замени с „един“.

2. Отпада чл.15, ал.4, т.7
3. В чл.16 досегашният текст да стане ал.1, текстът на

чл.15, ал.4, т.7 става чл.16, ал.2 и се създава чл.16, ал.3,
който гласи: „За участието си в постоянните комисии пред-
седателят и заместник-председателите на Общинския
съвет не получават допълнително възнаграждение, освен
описаните в ал.1 и ал.2“.

4. В чл. 20 „ал. 4“ да се замени с „ал.2“ и в чл.34 „чл.20
ал. 4“ да се замени с „чл.20 ал. 2“.

5. Чл.35 ал. 3 да отпадне, да се замени в ал.4 „допълни-
телно оперативно месечно възнаграждение в размер на 35
% от средната брутна месечна заплата на Общинска адми-
нистрация за съответния месец“ с „допълнително опера-
тивно месечно възнаграждение в размер на 25 % по-високо
от възнаграждението на общинския съветник за съответ-
ния месец“ и в ал.5 да отпадне „уважителни причини“.

6. В чл.36 ал.1 да се добави т. 7: Комисия по предотвра-
тяване и разкриване на конфликт на интереси и да се съз-
даде нова ал. 3„Една политическа партия не може да има
мнозинство в постоянните комисии“.

7. В чл.38 ал. 1 да се промени, както следва: „Всеки об-
щински съветник участва в състава на поне една и не по-
вече от три постоянни комисии“.

8. В чл.55 ал.1 и ал.5 да се замени „пет календарни дни“
със „седем календарни дни“.

9. Чл. 62 да отпадне и да се създаде глава XII „УЧАСТИЕ
НА ГРАЖДАНИТЕ В ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ“, съгласно внесено
писмено предложение в деловодството на Общински съвет
Вършец.

10. В чл. 63 де се създаде нова ал.4 „Председателят на
Общинския съвет веднъж на заседание дава думата на един
представител на политическа сила, ако я поиска, извън въ-
просите от дневния ред. Изказването трае не повече от 10
минути“.

11. В чл.68 изразът „Личното обяснение се прави в края
на заседанието“ да отпадне.

12. В чл.94 да се създаде ал.1 „Общинският съветник
може да отправя питания в писмена или устна форма. То
трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа

обвинения и лични нападки.“ И ал.2 „Питането в писмена
форма се подписва от общинския съветник и се завежда в
деловодството на Общински съвет Вършец“.

13. В чл.100 в ал.4 да се замени текста „заповедта се от-
меня“ с текста „административните актове по ал. 1 се от-
менят“

Гласували: “за” – 5; “против” – 4; “въздържали се” –
4.

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ № 8
Общински съвет Вършец на основание чл. 21, ал.1, т. 23

и ал.3 от ЗМСМА приема следните допълнения и поп-
равки, направени от общински съветник Сашо Сълков по
предложения от избраната с решение № 5 от 09.11. 2015 г.
Временна комисия за гласуване на Правилник за работа на
Общински съвет Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с Общинска администрация за мандат 2015-
2019 г., както следва:

1. В чл. 12 ал. 7 се променя „ Веднага след приемане на
този Правилник, Общинският съвет не избира от състава
на общинските съветници заместник-председатели.“
Всички членове в Правилника, където се говори за за-
местник-председатели се изменят в смисъл без заместник-
председатели.

2. В чл.16 да се замени текста „размер на 90 на сто от за-
платата на кмета на общината“ с текста „ в размер на 50 на
сто от заплатата на кмета на общината, 8 часа дневно и 40
часа седмично“

3. В чл.35 ал. 3 и ал.4 да отпаднат.
Гласували: “за” – 4; “против” – 3; “въздържали се” –

5.
НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ №9
Общински съвет Вършец на основание чл. 21, ал.1, т. 23

и ал.3 от ЗМСМАприема следните допълнения и поправки
направени от общински съветник Георги Иванов и инж.
Анатоли Димитров по предложения от избраната с реше-
ние№ 5 от 09.11.2015 г. Временна комисия за гласуване на
Правилник за работа на Общински съвет Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с Общинска адми-
нистрация за мандат 2015-2019, както следва:

1. Чл. 62 да отпадне, и да се създаде глава XII „УЧАС-
ТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИН-
СКИЯ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ“, съгласно
внесено писмено предложение в деловодството на Об-
щински съвет Вършец.

2. В чл.20 ал. 4 да се замени с ал.2 и от ал.2 т.1 и т.2 да от-
падне текста „неуважителни причини“.

3. В чл.34 „чл.20 ал. 4“ да се замени с „чл.20 ал. 2“.
4. Чл.35 ал. 3 да отпадне и останалите алинеи да се пре-

номерират.
5. В чл.36 ал.1 се добавя т.7 Комисия по предотвратяване

и разкриване на конфликт на интереси
6. В чл.38 ал. 1 да се промени както следва: „Всеки об-

щински съветник участва в състава на поне една и не по-
вече от три постоянни комисии“.

Гласували: “за” – 12; “против” – 1; “въздържали се”
– 0.

ПРИЕМА СЕ

По искане на А. Коцина решението се подлага на пре-
гласуване.

РЕШЕНИЕ №10
Общински съвет Вършец на основание чл. 21, ал.1, т. 23

и ал.3 от ЗМСМА приема следните допълнения и поп-
равки направени от общински съветник Георги Иванов и
инж. Анатоли Димитров по предложения от избраната с
решение № 5 от 09.11.2015 г. Временна комисия за гласу-
ване на Правилник за работа на Общински съвет Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска ад-
министрация за мандат 2015-2019 г., както следва:

1. Чл. 62 да отпадне, и да се създаде глава XII „УЧАС-
ТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИН-
СКИЯ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ“,съгласно
внесено писмено предложение в деловодството на Об-
щински съвет Вършец.

2. В чл.20 ал. 4 да се замени с ал.2 и от ал.2 т.1 и т.2 да от-
падне текста „неуважителни причини“.

3. В чл.34 „чл.20 ал. 4“ да се замени с „чл.20 ал. 2“.
4. Чл.35 ал. 3 да отпадне и останалите алинеи да се пре-

номерират.
5. В чл.36 ал.1 се добавя т.7 Комисия по предотвратяване

и разкриване на конфликт на интереси
6. В чл.38 ал. 1 да се промени както следва: „Всеки об-

щински съветник участва в състава на поне една и не по-
вече от три постоянни комисии“.

Гласували: “за” – 10; “против” – 3; “въздържали се”
– 0.

ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ №11
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.1

от ЗМСМА създава следните комисии:
1. Комисия по туризъм, икономика, устройство на тери-

торията и управление на общинска собственост.
2. Комисия по бюджет, финанси и стопанска политика.
3. Комисия по образование, култура, младежки дейности

и спорт.
4. Комисия по здравеопазване, социална политика и еко-

логия.
5. Комисия по международни контакти, европейска ин-

теграция и проекти.
6. Комисия по административно обслужване, нормативна

уредба, обществен ред, сигурност, граждански права и
борба с корупцията.

7. Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси.

Гласували: “за” – 13; “против” – 0; “въздържали се”
– 0.

ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ №12
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т.

5 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация и ПМС № 67 / 14.04.2010 г., във връзка с При-
ложение № 5 към чл. 2, т. 4 от същото, Наредбата за
заплатите на служителите в държавната администрация,
приета с постановление № 129 на Министерския съвет от
2012 г. и Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от същата, опред-
еля индивидуалните основни месечни заплати на кмета на
община Вършец и кметовете на кметства в община Вър-
шец, както следва:

Кмет на община Вършец 1 500.00 лв.
Кметове на кметства:

2.1 Кметство с. Спанчевци 600.00 лв.
2.2 Кметство с. Долно Озирово 600.00 лв.
2.3 Кметство с. Горно Озирово 600.00 лв.
2.4 Кметство с. Черкаски 600.00 лв.
2.5 Кметство с. Драганица 600.00 лв.

Гласували поименно: “за” – 4:Г. Найденов, А. Коцина,
Г. Иванов и С. Сълков; “против” – 3: А. Николова Г. Иг-
натова, И. Андров;“въздържали се” – 6: инж. А. Димит-
ров; В. Маринов, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов и
В. Замфиров.

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ №13
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т.

5 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация и ПМС № 67 / 14.04.2010 г., във връзка с При-
ложение № 5 към чл. 2, т. 4 от същото, Наредбата за
заплатите на служителите в държавната администрация,
приета с постановление № 129 на Министерския съвет от
2012 г. и Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от същата, опред-
еля индивидуалните основни месечни заплати на Кмета на
община Вършец и Кметовете на кметства в община Вър-
шец, както следва:

Кмет на община Вършец 1 600.00 лв.
Кметове на Кметства:

2.1 Кметство с. Спанчевци 650.00 лв.
2.2 Кметство с. Долно Озирово 650.00 лв.
2.3 Кметство с. Горно Озирово 650.00 лв.
2.4 Кметство с. Черкаски 650.00 лв.
2.5 Кметство с. Драганица 650.00 лв.

Гласували поименно: “за” – 8– инж. А. Димитров, А.
Николова, Г. Игнатова, И. Андров, В. Маринов, О. Янич-
кова, Б. Христов и В. Замфиров; “против” –4: Г. Найде-
нов, А. Коцина, Г. Иванов, С. Сълков;“въздържали се” –
1: И. Цветанов;

ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ №14
Общински съвет Вършец, на основание чл.34, ал.1 и ал.2

т.2 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, определя размер на месечно възнагражде-
ние на Общинския съветник за участието му в заседанията
на Общински съвет Вършец за един календарен месец да
бъде 35% (тридесет и пет процента) от средната брутна ра-
ботна заплата на Общинска администрация за съответния
месец.

Гласували поименно: “за” – 9– инж. А. Димитров, А.
Николова, Г. Игнатова, И. Андров, В. Маринов, О. Янич-
кова, Б. Христов, И. Цветанов и В. Замфиров ; “против” –
2- А. Коцина и С. Сълков;“въздържали се” – 2- Г.
Найденов и Г. Иванов;

ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ №15
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.2

и чл.46а, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ утвърждава 3 броя
кметски наместници в община Вършец, описани, както
следва:

Кметски наместник на с.Стояново – 1 бр.
Кметски наместник на с. Долна Бела Речка – 1 бр.
Кметски наместник на с. Горна Бела Речка – 1 бр.
В срок до 05.12.2015г., настоящото решение да се из-

прати на Министерство на финансите за сведение.
Гласували поименно: “за” – 6– И. Цветанов, Г. Найде-

нов, А. Коцина, Г. Иванов, С. Сълков и В. Замфиров; “про-
тив” – 2- И. Андров и Б. Христов;“въздържали се” – 5-
инж. А. Димитров; А. Николова, Г. Игнатова, В. Маринов
и О. Яничкова

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ №16
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.2

и чл.46а, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ утвърждава 1,5 броя
Кметски наместници в община Вършец, описани, както
следва:

Кметски наместник на с.Стояново – 0,5 бр.
Кметски наместник на с. Долна Бела Речка – 0,5 бр.
Кметски наместник на с. Горна Бела Речка – 0,5 бр.
В срок до 05.12.2015г., настоящото решение да се из-

прати на Министерство на финансите за сведение.
Гласували поименно: “за” – 9– инж. А. Димитров, А.

Николова, Г. Игнатова, И. Андров, В. Маринов, О. Янич-
кова, Б. Христов, И. Цветанов и В. Замфиров; “против” –
4-Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков;“въз-
държали се” – няма;

ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ №17
Общински съвет-Вършец на основание чл. 24, ал. 2 от

ЗМСМА и във връзка с чл. 6 ал. 1 т.4 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Общински съвет Вършец не-
говите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация мандат 2015-2019 г. избира за зам.-предсе-
дател:

1. Георги Ценков Иванов
Гласували: “за” – 5; “против” – 2; “въздържали се” –

6.
НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ №18
Общински съвет-Вършец на основание чл. 24, ал. 2 от

ЗМСМА и във връзка с чл. 6 ал. 1 т.4 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Общински съвет Вършец не-
говите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация мандат 2015-2019 г.избира за заместник -
председател:

1. Георги Ангелов Найденов
Гласували: “за” – 6; “против” – 3; “въздържали се” –

4.
НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ №19
Общински съвет-Вършец на основание чл. 24, ал. 2 от

ЗМСМА и във връзка с чл. 6 ал. 1 т.4 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Общински съвет Вършец не-
говите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация мандат 2015-2019 г. избира за заместник-
председатели:

1. Олга Кирилова Яничкова
2. Иван Димитров Андров

Гласували: “за” – 8; “против” – 5; “въздържали се” –
0.

ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ №20
Общински съвет-Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 15

от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 2 от Устава на НСОРБ
определя инж. Анатоли Георгиев Димитров – председател
на Общински съвет Вършец като представител (делегат)
на Общински съвет Вършец в Общото събрание на На-
ционалното сдружение на общините в Република Бълга-
рия.

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

ПРИЕМА СЕ

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

от ЗМСМА определя 5 (пет)- членна Комисия по туризъм,
икономика, устройство на територията и управление на об-
щинска собственост. Избира за членове и председател на
комисията, както следва:

1. Вътко Данаилов Маринов - Председател
2. инж. Анатоли Георгиев Димитров
3. Сашо Борисов Сълков
4. Благовест Радославов Христов
5. Георги Ангелов Найденов

Гласували: “за” – 5; “против” – 2; “въздържали се” –
6.

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ №22
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.1

от ЗМСМА определя 5 (пет) членна Комисия по туризъм,
икономика, устройство на територията и управление на об-
щинска собственост. Избира за членове и председател на
комисията, както следва :

1. Вътко Данаилов Маринов - Председател
2. инж. Анатоли Георгиев Димитров
3. Сашо Борисов Сълков
4. Иван Димитров Андров
5. Благовест Радославов Христов

Гласували: “за” – 9; “против” – 3; “въздържали се” –
1.

ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ №23
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.1

от ЗМСМА определя 5 (пет) членна Комисия по бюджет,
финанси и стопанска политика. Избира за членове и пред-
седател на комисията, както следва :

1. Георги Ценков Иванов- Председател
2. инж. Анатоли Георгиев Димитров
3. Вътко Данаилов Маринов
4. Адрияна Николова Николова
5. Олга Кирилова Яничкова

Гласували: “за” – 6; “против” – 1; “въздържали се” –
6.

НЕ СЕ ПРИЕМА
продължава на 6 стр. >>>
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РЕШЕНИЕ №24
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.1

от ЗМСМА определя 5 (пет) членна Комисия по бюджет,
финанси и стопанска политика. Избира за членове и пред-
седател на комисията, както следва :

1. Олга Кирилова Яничкова - Председател
2. инж. Анатоли Георгиев Димитров
3. Вътко Данаилов Маринов
4. Адрияна Николова Николова
5. Георги Ценков Иванов

Гласували: “за” – 7; “против” – 3; “въздържали се” –
3.

ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ №25
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.1

от ЗМСМА определя 5 (пет) членна Комисия по образова-
ние, култура, младежки дейности и спорт.

Гласували: “за” – 5; “против” – 2; “въздържали се” –
6.

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ №26
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.1

от ЗМСМА определя 3 (три) членна Комисия по образова-
ние, култура, младежки дейности и спорт. Избира за чле-
нове и председател на комисията, както следва :

1. Олга Кирилова Яничкова - Председател
2. Васил Георгиев Замфиров
3. Гинка Игнатова Апостолова

Гласували: “за” – 4; “против” – 0; “въздържали се” –
9.

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ №27
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.1

от ЗМСМА определя 3 (три) членна Комисия по образова-
ние, култура, младежки дейности и спорт. Избира за чле-
нове и председател на комисията, както следва :

1. Адрияна Николова Николова - Председател
2. Васил Георгиев Замфиров
3. Гинка Игнатова Апостолова

Гласували: “за” – 8; “против” – 3; “въздържали се” –
2.

ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ №28
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.1

от ЗМСМА определя 5 (пет) членна Комисия по здравео-
пазване, социална политика и екология.

Гласували: “за” – 4; “против” – 2; “въздържали се” –
7.

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ №29
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.1

от ЗМСМА определя 3 (три) членна Комисия по здравео-
пазване, социална политика и екология и избира за членове
и председател, както следва :

1. Ивайло Величков Цветанов - Председател
2. инж. Анатоли Георгиев Димитров
3. Гинка Игнатова Апостолова

Гласували: “за” – 13; “против” – 0; “въздържали се”
– 0.

ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ №30
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.1

от ЗМСМА определя 5 (пет) членна Комисия по междуна-
родни контакти, европейска интеграция и проекти.

Гласували: “за” – 5; “против” – 1; “въздържали се” –
7.

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ №31
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.1

от ЗМСМА определя 3 (три) членна Комисия по междуна-
родни контакти, европейска интеграция и проекти. Избира
за членове и председател, както следва:

1. Благовест Радославов Христов- Председател
2. Вътко Данаилов Маринов
3. Олга Кирилова Яничкова

Гласували: “за” – 10; “против” – 1; “въздържали се”
– 2.

ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ №32
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.1

от ЗМСМА определя 5 (пет) членна Комисия по адми-
нистративно обслужване, нормативна уредба, обществен
ред, сигурност, граждански права и борба с корупцията.
Избира за членове и председател, както следва :

1. Антоанета Иванова Коцина - Председател
2. Иван Димитров Андров
3. Гинка Игнатова Апостолова
4. Георги Ангелов Найденов
5. Васил Георгиев Замфиров

Гласували: “за” – 6; “против” – 0; “въздържали се” –
7.

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ №33
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.1

от ЗМСМА определя 5 (пет) членна Комисия по адми-
нистративно обслужване, нормативна уредба, обществен
ред, сигурност, граждански права и борба с корупцията.
Избира за членове и председател, както следва :

1. Иван Димитров Андров - Председател
2. Антоанета Иванова Коцина
3. Гинка Игнатова Апостолова
4. Георги Ангелов Найденов
5. Васил Георгиев Замфиров

Гласували: “за” – 9; “против” – 3; “въздържали се”-1;
ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ №34
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.1

от ЗМСМА и съгласно чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за пред-
отвратяване и разкриване на конфликт на интереси опред-
еля 5 (пет) членна Комисия по предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси.

Гласували: “за” – 6; “против” – 1; “въздържали се” –
6.

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ №35
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.1

от ЗМСМА и съгласно чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за пред-
отвратяване и разкриване на конфликт на интереси опред-
еля 3 (три) членна Комисия по предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси. Избира за членове и
председател, както следва :

1. Адрияна Николова Николова - Председател
2. Благовест Радославов Христов
3. Олга Кирилова Яничкова

Гласували: “за” – 10; “против” – 1; “въздържали се”
– 2.

ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ №36
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.1

от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация /ЗМСМА/ и чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ и чл. 16,
ал. 2 и ал. 3 от ППЗУПГМЖСВ, реши:

1. Определя броя на членовете на Местната комисия по
реда на чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при община Вършец – 5
/пет/;

2. Определя поименен състав на Местната комисия по
реда на чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при община Вършец,
както следва:

Председател: Антоанета Иванова Коцина – общински
съветник от ОбС – Вършец

Членове: 1. Адрияна Николова Николова – общински
съветник от ОбС – Вършец

2. Петър Ганчев Стефанов – зам.-кмет на община
Вършец

3. Даниела Ангелова Тодорова – секретар на община
Вършец

4. Антон Димитров Тошев – директор Дирекция
„Специализирана администрация“, ст. юрискон-
султ и УОС при община Вършец.

3. На основание чл. 16, ал. 3 от ППЗУПГМЖСВ настоя-
щото решение да се изпрати на НКЖФ за утвърждаване
състава на МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при община
Вършец от Управителния съвет на Националния компен-
сационен жилищен фонд при Министерски съвет на Ре-
публика България.

Гласували поименно: “за” – 6–И. Цветанов, Г. Найде-
нов, А. Коцина, Г. Иванов, С. Сълков и В. Замфиров; “про-
тив” – 1- Б. Христов;“въздържали се” – 6- инж. А.
Димитров, А. Николова, Г. Игнатова, И. Андров, В. Мари-
нов и О. Яничкова;

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ №37
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.1

от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация /ЗМСМА/ и чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ и чл. 16,
ал. 2 и ал. 3 от ППЗУПГМЖСВ, реши:

1. Определя броя на членовете на Местната комисия по
реда на чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при община Вършец – 5
/пет/;

2. Определя поименен състав на Местната комисия по
реда на чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при община Вършец,
както следва:

Председател: Олга Кирилова Яничкова – общински съ-
ветник от ОбС – Вършец

Членове: 1. Адрияна Николова Николова – общински
съветник от ОбС – Вършец

2. Петър Ганчев Стефанов – Зам.-кмет на община
Вършец

3. Даниела Ангелова Тодорова – секретар на община
Вършец

4. Антон Димитров Тошев – директор Дирекция
„Специализирана администрация“, ст. юрискон-
султ и УОС при община Вършец.

3. На основание чл. 16, ал. 3 от ППЗУПГМЖСВ настоя-
щото решение да се изпрати на НКЖФ за утвърждаване
състава на МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при община
Вършец от Управителния съвет на Националния компен-
сационен жилищен фонд при Министерски съвет на Ре-
публика България.

Гласували поименно: “за” – 9– инж. А. Димитров, А.
Николова, Г. Игнатова, И. Андров, В. Маринов, О. Янич-
кова, Б. Христов, И. Цветанов и В. Замфиров; “против” –
3- Г. Найденов, А. Коцина и С. Сълков; “въздържали се”–
1- Г. Иванов;

ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ №38
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.15

от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация избира за представител на Общински съвет-
Вършец в Областния съвет за развитие на област Монтана
- инж. Анатоли Георгиев Димитров и заместник- предста-
вител Иван Димитров Андров.

Гласували поименно: “за” –2– А. Коцина и С. Сълков;
“против”– 2 - Г. Найденов и Г. Иванов; “въздържали се”-
9 - инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Игнатова, И. Андров,
В. Маринов, О. Яничкова; Б. Христов, И. Цветанов и В.
Замфиров

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ №39
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.15

от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация избира за представител на Общински съвет-
Вършец в Областния съвет за развитие на област Монтана
- инж. Анатоли Георгиев Димитров и заместник- предста-
вител Благовест Радославов Христов.

Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Димитров, А.
Николова, Г. Игнатова, И. Андров, В. Маринов, О. Янич-
кова, И. Цветанов, Г. Иванов, Г. Найденов, и В. Замфиров;
“против” – 2 С. Сълков и А. Коцина; “въздържали се” –
1- Б. Христов;

ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ №40
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.23

от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация /ЗМСМА/ и чл.198е, ал.5 от Закона за водите
/ЗВ/ и чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дей-
ността на асоциациите по Водоснабдяване и канализация
реши:

1. Гласува изрични пълномощия на кмета на община
Вършец – инж.Иван Михайлов Лазаров, като законен пред-
ставител на община Вършец, който да участва като пред-
ставител на общината в извънредното заседание на общото
събрание на Асоциацията по ВиК Монтана, насрочено на
дата 15.12.2015 г., като:

2. По т.1 от дневния ред – да се регистрира като при-
състващ представител на община Вършец в извънредното
заседание на общо събрание на Асоциацията по водоснаб-
дяване и канализация на обособената територия обслуж-
вана от „ВиК“ ООД, гр.Монтана;

3. По т.2 от дневния ред – да гласува „ЗА“ съгласуване на
бизнес план на ВиК оператора „Водоснабдяване и канали-
зация“ ООД, гр.Монтана, във връзка с удължаване на нас-
тоящия регулаторен период до 31.12.2016 г., съгласно & 14,
ал.1 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона
за водите /съгласно проекта за решение изготвен по тази
точка/.

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

ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ №41
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.

11 от ЗМСМА и чл. 124а ал.1 от Закона за устройство на те-
риторията /ЗУТ/ разрешава изработването на частично из-
менение на подробния устройствен план – план за
застрояване, отнасящ се за промяна отреждането на по-
землен имот с идентификатор 12961.37.840 от КК и КР на
гр.Вършец с ново отреждане „За къщи за гости“.

Съгласно чл.124а, ал.5 на ЗУТ изработването на частично
изменение на подробния устройствен план – план за заст-
рояване да се извърши за сметка на заинтересованото лице
по чл.131 на ЗУТ - „МОНТ-ГРУП 2008“ ЕООД, ЕИК
111590934, гр.Монтана.

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

ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ №42
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.8

от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015г.”,
в раздел III „Описание на недвижимите имотите, които об-
щината има намерение да предложи за предоставяне под
наем и за продажба през 2015 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 Вършец /поземлени имоти върху,
които е учредено право на строеж суперфиция по реда на
ЗОС/“, както в тази точка се включва следния недвижим
имот:

1.1 Поземлен имот с идентификатор 12961.423.262 по КК
и КР на гр.Вършец от 2008г., с площ 645 кв.м., с адми-
нистративен адрес гр.Вършец, ул.“Хисаря“ № 23. Върху
недвижимия имот е учредено право на строеж /суперфи-
ция/ на Христо Димитров Янев и Тодорка Георгиева Ди-
митрова с Нотариален акт № 112/09.04.1968 г., вписан в
том I, дело № 184/1968 г.

2. Промяната на „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.”
влиза в сила от датата на приемане на решението.

3. На основание чл.8, ал.10 от ЗОС промяната в „Годиш-
ната програма за управление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2015 г.” да се обяви на таблото пред
сградата на Общинска администрация – Вършец и да се
отрази в публикуваната в сайта на община Вършец „Го-
дишната програма за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост за 2015 г.”.

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

ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ №43
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.1,

т.23 от ЗМСМА приема отчета на МК по реда на чл.8, ал.
2 от ЗУПГМЖСВ при община Вършец за мандат 2011 –
2015 г. за сведение.

2. На основание & 17, ал. 3 от Предходните и заключи-
телни разпоредби на Правилника за прилагане на
ЗУПГМЖСВ утвърждава разходи на МК по чл. 8, ал. 2 от
ЗУПГМЖСВ при Община Вършец в размер на 1000 лв., за
възнаграждения на членовете на местната комисия по 200
лв. на всеки член за периода от 01.12.2014 г. до 30.11.2015
г.

3. Решението да се предостави на кмета на община Вър-
шец за изплащане на сумата на членовете на Местната ко-
мисия от събраната и преведена по сметка на община
Вършец сума от режийни от дейността на Местната коми-
сия по реда на ЗУПГМЖСВ при община Вършец.

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

ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ №44
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.6

от ЗМСМА приема следните промени в Бюджета на Об-
щински съвет – Вършец, както следва:

- Променя планираната сума по параграф 10-20 (разходи
за външни услуги) от 9000 лв. на 8000 лв.

- Променя планираната сума по параграф 10-30 (текущ
ремонт) от 2000 лв. на 0 лв.

- Променя планираната сума по параграф 10-51 (коман-
дировки в страната) от 2 000 лв. на 1 000 лв.

- Променя планираната сума по параграф 10-98 (други
разходи) от 25 000 лв. на 29 000 лв.

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

ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ №45
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1, т.6 и

т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет 2015 г.
параграф 10-98 сумата от 4000 (четири хиляди) лева на
„Медицински център Вършец“ ЕООД целево за подмяна
на лицензия за работа на рентгенов апарат.

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

ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ №46
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 2000 (две хиляди) лева на Обединено
детско заведение „Слънце“ за закупуване на килими.

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

ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ №47
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.1, т. 23

от ЗМСМА разрешава откриване на държавен план-прием
в СОУ „Иван Вазов“ гр. Вършец на една паралелка - про-
фесионално образование по рамкова програма В с придо-
биване трета степен на професионална квалификация по
професия код 622010 Техник- озеленител, специалност код
6220102 „Парково строителство и озеленяване“, от профе-
сионално направление код 622 „Озеленяване и цветар-
ство“, дневна форма на обучение с прием след завършено
основно образование .

Гласували: “за” – 13; “против” – 0; “въздържали се”
– 0.

ПРИЕМА СЕ

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на
Общински съвет – Вършец закри заседанието в 17:00 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец



Градската художествена галерия на
Вършец се оказа тясна, за да побере в
навечерието на Деня на християн-
ското семейство общественици, об-
щински съветници, директори на
учебни заведения, културни дейци,
ученици и учители, членове на неп-
равителствени организации, почита-
тели на творчеството на нашата
съгражданка Мая Ангелова.

Публично представяне на стихос-
бирката й „Сърце на парчета” бе ор-
ганизирано от Сдружението на
учителите-пенсионери „Народни бу-
дители” във Вършец, с председател
Фанка Павлова, а идеята за срещата-
разговор с поетесата дава Райна Си-
мова – зам.-председател на
„Гражданско общество Вършец
2011” и член на сдружението на учи-
телите-пенсионери, на която Мая из-
каза специална благодарност.

Мая Ангелова е родена на 05.10.
1970 г. в гр. Враца. Завършила е Ин-
ститута за начални учители „Лазар
Станев” в Плевен, степен професио-
нален бакалавър.

Семейна, с две дъщери и приемен
родител на още три деца – едно
момче и две момичета.

Номинирана за „Жена на годината”
през 2013 г. от сдружение „Граждан-
ско общество – Вършец 2011”.

Работи като начален учител в НУ
„В. Левски” гр. Вършец вече 25 го-
дини.

Започва да пише поезия от март
2015 г., но вече има спечелени три
първи и една трета награда в онлайн
списанието „Клуб 50+”, в рубриката
„Стани четен автор за месеца” със
стихотворенията си „На майка ми”,
„Пепеляшка”, „Жива вода” и „Про-
зорец в мрака”. Всички те са вклю-
чени в стихосбирката „Сърце на
парчета”, съдържаща общо 88 стихо-
творения.

Способността на авторката да да-
рява любов, да се раздава за другите
се дължи на голямото й човешко
сърце. Емблематичното й стихотво-
рение „Сърце на парчета” дава загла-

вието на цялата стихосбирка. Не слу-
чайно личната изповед на поетесата
е: „Дарявам своето сърце.\ Но то….
отдавна е на части. \ Сглобявам го
парче подир парче,\ накъсано от
много страсти”.

Стиховете й са нежни, мелодични,
лирични, изпълнени с красота и
финес – от тях струи музика, свет-
лина, хармония. Артистичното вла-
деене на литературните форми,
образността и чувствителността на
изказа й ни омагьосват и ни потапят
в един измислен лиричен свят, из-
пълнен с много метафоричност.

Визуализацията на природните кар-
тини в стиховете й е толкова иноска-
зателна и образна, че затваряш очи и
си представяш как „небето раздира
копринени пазви, заплаква без глас с
уморени сълзи” („Буря”) , „Липи раз-
цъфтяват в очите ми, пролетно-лет-
ните празници, люлея се в люлка от

слънчеви топли лъчи. В небето до-
гонвам със поглед усмихнати облаци,
в прозрачно-зелена роса пак потапям
зажаднели очи” („Лято”). Или как
„По миглите ми се процеждат кап-
чици роса, събудени от слънчеви
лъчи с дъждовен плясък. В косата ми
се вплете мъничка дъга и засиях като
елмаз със синкав блясък” („Сияние”),
как „нощта засиява със златно сия-
ние” и звездите отиват на бал „с
рокли от плаващи облаци”,, когато
„нощта има своя прекрасна мелодия
и тихо звучи, и ти носи спокойствие”,
а „по Млечния път бърза сребърен
впряг” и „звездите се гонят с метео-
рите” („Малка нощна музика”).

Разноликата душа на поетесата
търпи десетки метаморфози – тя е ту
добра „Вълшебница”, ту „Вещица”,
нежна „Морска сирена”, „Пепе-
ляшка”, „Чародейка с нежни пръсти”.

Литературен анализ на новоиздаде-
ната стихосбирка направи Маргарита
Пенчева – дългогодишен преподава-
тел по български език и литература.
Според нея в повечето от творбите на
Мая Ангелова се усеща едно спокой-
ствие, една улегналост на чувствата.
Това не са първите трепетни чувства,
присъщи на младостта, а са улегна-
лите чувства на една зряла жена,
умееща да отсее важното от мало-
важното. Една тиха радост завладява,
например когато прочетеш стихотво-
рението „Ухание на люляци”, което е
толкова нежно и ефирно, че всеки

може да се пренесе в една пролет.
Борбата на лирическата героиня за
своето право на щастие намира израз
в много стихотворения. (”Спомен”,
„Желаната любов” и др.) В стиховете
й няма злост, няма омраза, няма же-
лание да наказва за нанесените рани
и обиди. Любовта, копнежът за щас-
тие, красотата на природата, душев-
ният конфликт на авторката
присъстват в много от стихотворения
и са ясно изразени. Въпреки труд-
ното ежедневие тя не се оплаква, а
търси красотата, търси миражите,
търси нещо, до което да се докосне и
което ще я направи щастлива – нещо
различно и от болката, и от разоча-
рованието.

Друга тема в творчеството на Мая
Ангелова са дружеските взаимоотно-
шения. Те до такава степен са от-
крити и афиширани в стихосбирката,
че носят заглавия на част от стихо-
творенията – едно нежно докосване
до същността на всички тези женски
имена, които са изредени – „На
Грета”, „На Натали”, „На Деси”, „На
Гери”, „На майка ми”.

Поетесата получи поздравителен
адрес и подарък от кмета на общи-
ната инж Иван Лазаров, много цветя
и поздравления от близки, приятели
и почитатели, а присъстващите
имаха удоволствието поезията на
Мая Ангелова да докосне душите им,
лириката й да стопли сърцата им.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Състезатели от клуб по “Тенис на
маса” при Общински детски ком-
плекс, гр. Вършец с треньор Ваньо
Пеев, взеха участие в Общинско ин-
дивидуално първенство по тенис на
маса за купата на Общински мла-
дежки дом - гр.Монтана на
14.11.2015г..

В спортната надпревара се вклю-
чиха състезатели от Монтана,
Видин, Вършец и Владимирово. Те
бяха разпределени в три предвари-
телни групи. Класиралите се на пър-
вите две места във всяка група
образуваха финална шестица и иг-
раха всеки срещу всеки до три по-
беди от пет гейма.

Виктор Нинов от Видин зае пър-
вото място и грабна купата, следван
от Иван Първанов от с. Владими-
рово, Здравко Петров – Монтана,

Иван Иванов – Монтана и нашите
момчета от Вършец - Петър Данов
/V-то място/ и Благовест Маринов
/VІ-то място/. Всички те получиха
медали и диплом.

Благодарим на кмета на община
Вършец, инж. Лазаров за осигуре-
ната финансова подкрепа за пътува-
нето на нашите спортисти, както и за
съпричастността на техните роди-
тели, които с личните си автомобили
ги транспортираха до спортната
зала.

Пожелаваме на победителите още
много спортни успехи, както и на
всички ученици от спортните клу-
бове при ОДК.

Здраве и упоритост на Вас и Вашия
треньор! Благодарим Ви!

Цветелина ВЪГЛЯРСКА
Директор на ОДК Вършец

СЪСТЕЗАНИЕ ПО “ТЕНИС НА МАСА” ЗА КУПАТА
НА ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ - ГР. МОНТАНА

Футболен клуб „Вършец 2012“
участва с два отбора в тазгодишните
първенства, организирани от Бъл-
гарски футболен съюз и Областен
съвет – Монтана: деца, родени след

1 януари 2005 г. ( Футбол 7) и деца,
родени след 1 януари 2007 г. (Футбол
5 ).

И двата отбора се представиха
много добре. Отборът по „Футбол 5“

постигна 4 победи и 2 загуби и се на-
режда на четвърто място от 9 отбора
до момента. Въпреки, че за тях това
са първи стъпки във футбола, фактът
че имат голям талант, е безспорен.

„Батковците“ им по „Футбол 7“ се
представиха още по-блестящо. Те за-
писаха 6 победи и само 2 загуби, и
вкараха цели 39 гола. Ако продължа-
ват да тренират със същата упори-
тост, несъмнено ще постигнат
успехи.

Георги НИКОЛОВ

УСПЕШЕН ПОЛУСЕЗОН ЗА ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКИТЕ ФОРМАЦИИ НА ФК „ВЪРШЕЦ 2012“

УЧИТЕЛКАТА МАЯ АНГЕЛОВА ПРЕДСТАВИ СТИХОСБИРКАТА СИ „СЪРЦЕ НА ПАРЧЕТА”

Коледен турнир по футбол за деца
от І и ІІ клас се проведе в новата спор-
тна зала във Вършец. Състезанието, с
участието на 6 тима, премина под пат-
ронажа на кмета на община Вършец
Иван Лазаров. Сред официалните
лица бяха още председателят на об-
щинския съвет Анатоли Димитров,
мениджърът за България на програма
„Grassroots“ Андрей Петров, секрета-
рят на Аматьорската футболна лига
Александър Шатровски, председате-
лят на Областния съвет на БФС Ангел
Стоянов, президентът на ФК „Вър-
шец 2012” Венелин Стефанов и др.

След много оспорвани и емоцио-
нални мачове, до финалната среща

достигнаха домакините от ФК „Вър-
шец 2012” и тимът на ФК „Монтана-
I”. Там драмата беше пълна и след
изпълнение на дузпи, момчетата от
Монтана спечелиха и вдигнаха ку-
пата.

„Ком” /Берковица/остана на трето
място, „Монтана Старс” е четвърти, а
ФК „Монтана-II» е пети. „Поломие”
/Лом/ остана на шесто място, но за-
служи наградата на феърплей.

Бяха раздадени много индивиду-
ални награди, а Ангел Стоянов връчи
плакет от БФС на Иван Лазаров за
приноса му в развитието на футбола в
община Вършец.

Георги НИКОЛОВ

КОЛЕДЕН ТУРНИР ПО ФУТБОЛ ЗА ДЕЦА

ФК ''Вършец 2012'' е на на първо
място след изиграването на всички ма-
чове от есенния полусезон на „А“ ОФГ
– Монтана. Равносметката е 12 победи
и 1равенство, и със сбор от 37 точки
отборът е на върха в класирането. На
второ място е ФК „Вихър“ Николово с
34 точки, а трети е ФК „Пъстрина“ с 29
точки.

Определено ФК“ Вършец 2012“ из-
игра най-силния си полусезон досега.
С отлична тактика, перфектна защита
и остро нападение бяха надиграни
всички противници. Натрупаният опит,
себераздаването на момчетата и сери-
озното им отношение към мачовете, са
в основата на тези категорични резул-
тати.

На всички, които милеят за отбора,
осигуряват финансирането и логистич-
ната подкрепа, както и на всички жи-
тели и гости на града желаем от сърце
здраве, късмет и успехи през Новата
година. И нека през есента на 2016 да
имат удоволствието да ни гледат в по-
горната „В“ група -

Вършец го заслужава !
Георги НИКОЛОВ

КЛАСИРАНЕ
А ОФГ – МОНТАНА

ЕСЕНЕН ПОЛУСЕЗОН

ФК „ВЪРШЕЦ 2012“ Е НА ПЪВРО МЯСТО
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В навечерието на коледните и ново-
годишните празници, НЧ „Просвета –
1922 г.” – с. Г. Озирово организира на
12.12.2015 г. голям празничен концерт,
който се състоя в салона на селото ни.

Поздравителен адрес се получи от
кмета на община Вършец инж. Иван
Лазаров, който поздрави гостите и
участниците в тържествения концерт
по случай настъпването на светлите
празници Рождество Христово и Нова
година.

В празничния концерт взеха участие:
танцова формация „Стрешер” – с. Г.
Озирово, група за автентичен фолклор
„Росна китка” – с. Г. Озирово, група за
народни педни – с. Д. Озирово и група
за народни песни „Китка” – с. Спан-
чевци.

Участниците в програмата ни подне-
соха своя коледен и новогодишен под-
арък – пяха, играха и танцуваха, като
ни зарадваха от сърце.

Изпълнителите ни заредиха с много
емоции в навечерието на светлите за
всяко българско семейство празници.

Емил ФИЛИПОВ

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ
В ГОРНО ОЗИРОВО
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