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На 18 и 19 май Вършец за шести
пореден път бе домакин на Нацио-
налния преглед на ученическите
духови оркестри.

Концертната програма на откри-
тата естрада пред Народно чита-
лище “Христо Ботев 1900” през
първата вечер включваше любими
изпълнения по избор от репертоара
на ученическите оркестри и мажо-
ретни състави. Почитателите на
духовата музика, характерна и оби-
чана в нашия северозападен край,
се насладиха на майсторското из-

пълнение на местния ученически
духов оркестър „Дефилир” и на
гостуващия, току-що „прохождащ”
оркестър при Центъра за работа с
деца – гр. Враца, репетиращ само
от три месеца.

В дефилето по централната
градска улица на Вършец в недел-
ния ден се включиха над 80 изпъл-
нители от три ученически духови
оркестъра и един мажоретен със-
тав, събирайки възторжените ова-
ции на публиката.
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VІ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД
НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ДУХОВИ

ОРКЕСТРИ „ВЪРШЕЦ 2013”

Верни на традицията, колектив и
ученици от СОУ „Иван Вазов” –
гр. Вършец и тази година изпъл-
ниха със смисъл най–българския
ден в годината. Упоритата работа
на всички през учебната година
даде достатъчно поводи за радост
и гордост на преподаватели, уче-
ници, родители и близки, които из-
пълниха двора на най–голямото
средищно училище на територията
на общината в празничния ден.

Тържествената церемония за-
почна точно в девет часа с изди-
гане знамето на Република
България от отличника на 10б клас
Лазар Алипиев под звуците на на-
ционалния химн, и продължи с
много цветя, емоции и пожелания.
Присъстващите бяха поздравени от
кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров, председателя на
местния парламент инж. Анатоли
Димитров, секретаря Даниела То-
дорова, директора на училището
Ани Ангелова и свещеноиконом
Петко Балджиев.

В речите си до випуски 2013 гос-

тите изразиха благодарността си
към отличените тази година уче-
ници заради техния истински труд
под вещите наставления на пре-
подавателите им. Те споделиха
гордостта си от факта, че малък
като численост Вършец всяка го-
дина преборва конкуренцията
както в национален, така и в меж-
дународен мащаб. От своя страна
Мария Симова и Димитринка Гео-
ргиева от 12 а клас отговориха емо-
ционално от името на
завършващите и с нескрито вълне-
ние посъветваха първокласниците
да ценят всяка минута в учили-
щето.

Випуск 2013 се сбогува с учили-
щето и преподавателите под зву-
ците на училищният звънец, а с
нескрито вълнение класните ръко-
водители Росица Стаева и Любов
Христова приеха огромното коли-
чество цветя на уважение от своите
възпитаници.

Особено емоционален тази го-
дина бе фактът, че кмета на общи-
ната инж. Иван Лазаров връчи

лично наградата за отличен успех
на своя син Михаил, който заслу-
жено бе сред отличниците на ви-
пуска. Родетелски сълзи на радост
имаше и за останалите отличници:
Цветина Митова, Петър Бонев,
Георги Бонев, Русиана Тодорова,
Гаврил Войнов, Кристина Васи-
лева, Поля Иванова, Луиза Лъчеза-
рова, Теодора Димитрова,
Димитринка Георгиева, Елеонора
Милкова.

Директорът на елитното училище
Ани Ангелова поздрави и връчи
наградите на множество екипи, от-
бори и индивидуални участници в
олимпиади, състезания и конкурси,
благодарение на които името на
град Вършец все по-често се спо-
менава с гордост и интерес на раз-
лични национални и
международни форуми. Директо-
рът обяви и старта и на поредния
спечелен от училището проект –
„Мостове към света” с нови 11
дейности за учениците, сред които
летни школи, клубове по занаят-
чийство и много други, разработен
след проучване интересите на
школниците в гимназията.

Празникът на духовността, който
е и най–дълго отбелязваният в бъл-
гарската история, вече над 200 го-
дини, завърши с традиционното
шествие по улиците на града, което
ежегодно е сред събитията в града,
на които жители и гости, се радват
от сърце. Заради децата си и заради
спомените от младите години. Чес-
тит празник на всички!

Елена ПЕТРОВА

СОУ „Ив. Вазов” почете най-българския ден в годината – 24-ти
май с тържествена церемония и випуск с най-много отличници

Професионална гимназия по ико-
номика и туризъм - град Вършец
организира на 17 май пред НЧ
"Христо Ботев 1900" - гр.Вършец
тържество по случай изпращането
на абитуриентите от випуск

2009/2013 година. Поздравителен
адрес от името на кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров, пред-
метни награди и грамоти за пос-
тигнат отличен успех връчи
секретарят на община Вършец Да-

ниела Тодорова на абитуриентите
Моника Георгиева, Спасимира Гео-
ргиева, Сара Динолова, Мария Ди-
митрова и Геновева Георгиева.

Директорът на ПГИТ Велизар
Антонов също награди отлични-
ците-абитуриенти с грамоти и под-
аръци. Поздравителни адреси към
зрелостниците отправиха и рабо-
тодатели - участници в проект
"Ученически практики": СПА
Хотел "Съни гардън", "ПРО" ЕАД
- клон Вършец (Балнеохотел "Тин-
тява"), Семеен хотел "Пре-спа",
Общинска администрация -
гр.Вършец и Счетоводна къща
"ДДС-09".

На фона на балони и фойерверки,
всички си пожелаха здраве и ус-
пехи, съпътствани от много щаст-
ливи мигове в сложния лабиринт
на живота.

На добър час, скъпи абитуриенти
на ПГИТ от випуск 2009/2013 го-
дина!

Илиана АЛЕКСАНДРОВА

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ИКО-
НОМИКА И ТУРИЗЪМ ИЗПРАТИ АБИТУРИ-

ЕНТИТЕ С ОБЩОГРАДСКО ТЪРЖЕСТВО

Кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров и председателят на
Общинския съвет инж. Анатоли
Димитров дадоха официален старт
на строително-монтажните дей-
ности по изпълнението на проект
„Изграждане на туристически ат-
ракционни съоръжения в град Вър-
шец”.

Това е един от първите проекти,
разработен и спечелен от новото
общинско ръководство в началото
на мандата. Договорът за финанси-
ране бе сключен през лятото на ми-
налата година. Проектът се
финансира от Държавен фонд „Зе-
меделие” по Програмата за разви-
тие на селските райони 2007-2013
г., мярка 313 „Насърчаване на ту-
ристическите дейности”. Безвъз-
мездната финансова помощ от
Програмата е 100 % , общата стой-
ност на проекта е 261 374 лева.

Ръководител на екипа за управле-
ние на проекта е Таня Петрова,
която заедно с екип от служители
на Общинска администрация раз-
работи самия проект.

Общата цел на проекта е подоб-
ряване на туристическата инфраст-
руктура в община Вършец,
създаване на заетост и съхранение
на природните и културно-истори-

чески ресурси на територията.
Чрез него се цели изграждане на

летен амфитеатър на територията
на градския лесопарк, с цел пред-
ставяне на местното културно на-
следство; повишаване на
туристопотока в общината и ре-
гиона чрез взаимно допълване и
обогатяване на традиционния бал-
неоложки туризъм с различни
форми на селски и алтернативен
туризъм.

Основната дейност по проекта
предвижда изграждането на летен
амфитеатър на територията на
градския парк по алеята, водеща до
местността «Иванчова поляна», в
непосредствена близост до бесед-
ката в римски стил. Съоръжението
е проектирано с открита сцена и
амфитеатър с дървени пейки, с
места за около 250 посетители.

Фирма-изпълнител на обекта е
«Афродабъл модулар конструк-
шън» - гр. София.

Според кмета на общината Иван
Лазаров амфитеатърът ще бъде за-
вършен за около два месеца и по-
ловина, и ще бъде официално
открит по време на ежегодния
Празник на курорта, минералната
вода и Балкана през месец август.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СТАРТИРАХА СТРОИТЕЛНО-РЕМОН-
ТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕТО

НА ЛЕТЕН АМФИТЕАТЪР В ПАРКА
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Традиция за нашето училище е 9

май – Денят на Европа, да бъде от-
белязван като Ден на ученическото
самоуправление. Всяка длъжност
на педагогическия, административ-
ния и помощен персонал се поема
и изпълнява от учениците. Ние пре-
подаваме учебния материал, отго-
варяме за дисциплината и
дежурствата, даваме мнения и
предложения, свързани с модерни-
зацията и демократизацията на вът-
решноучилищния живот. В този
ден ние получаваме шанс да обога-
тим своя социален опит, да пока-
жем своите качества, да повярваме
във възможностите си на знаещи,
можещи и изпълнени с новаторски
дух млади хора.

За първи път през тази учебна го-
дина благодарение на Антон Тошев
– координатор по проекта на фон-
дация „Партньори – България” за
насърчаване на детското участие,
получихме възможност да се
сблъскаме с новото за нас предиз-
викателство – управление на Об-
щината. Съвместно с Ученическия
съвет на ПГИТ поехме отговор-
ността за длъжностите на кмет
(Георги Мечорски), заместник-
кмет (Елена Давидова), секретар
(Мирела Петрова) и ръководители

на отдели. Натовареният работен
ден зад бюрото ни научи, че макар
отстрани нещата да изглеждат про-
сти, в действителност да си общин-
ски служител, е отговорна и нелека
работа. Участвахме в кръгла маса,
където г-н Иван Лазаров и г-жа Да-
ниела Тодорова ни запознаха със
структурата на управление на об-
щината, дейностите, които подпо-
магат развитието на курорта и
работата по предстоящи проекти.
Те изслушаха нашите идеи за
включване на ученическата об-
щност в някои от инициативите.
Впечатленията си от работния ден
споделихме с представителите на

УНИЦЕФ в конферентната зала.
Така влизането ни в нова, раз-

лична от ежедневната роля, ни по-
могна за разчупване на рутината,
усвояване на знания и опит и пос-
тигането на едно по-добро взаимо-
действие на училищно и общинско
ниво. Иновативният подход на ръ-
ководството на община Вършец ни
даде възможност да натрупаме
много положителни емоции, да до-
кажем себе си като личности с ак-
тивна гражданска позиция и да
разберем, че бъдещето на нашия
град е и в наши ръце.

Елена ДАВИДОВА
Жасмина ВАСЕВА

Да погледнем от другата страна

На 21 май , в деня, в който хрис-
тиянската църквата почита паметта
на император Константин и него-
вата майка Елена, канонизирани за
светци, кметството и читалището в
с. Долно Озирово организираха ос-
вещаване на курбан и отслужване
на водосвет в местността „Вар-
дище” край селото. На полянката,
до старо дърво днес е запазен об-
раснал с мъх каменен кръст, където
в миналото се е правел курбан.
Старите хора от селото разказват,
че последният курбан, осветен на
това място е бил преди 70 години.

Днес за пръв път от толкова го-
дини насам прекъснатата тради-

ция е възстановена. Идеята се
ражда спонтанно при разговор с
местните жители, казва кметът на
Долно Озирово Ангел Петров. Да-
тата не е избрана случайно – на
този ден преди много години се е
правел курбан в чест на светците
Константин и Елена. Според жи-
тията на светците, царуването на
император Константин е едно от
най-важните в историята, понеже
при него християнската вяра, тъй
дълго преследвана преди това, ста-
нала господстваща в неговата об-
ширна империя.

След богослужението и водос-
вета, отец Иван Кръстев – енорий-

ски свещеник на селото, освети
курбан за здраве и добра реколта.
Агнето за курбана и почерпката
бяха осигурени от местното чита-
лище и спомоществувателя Асен
Петров – земеделски производи-
тел. Миряните се събраха на обща
трапеза, насладиха се на изпълне-
нията на групата за народни песни
„Росен здравец” при Народно чи-
талище „Просвета - 1946” с. Д.
Озирово, с художествен ръководи-
тел Райна Тимчева, местността се
изпълни с весела глъчка и живот.
На хорото се хвана цяло село,
редом до 83-годишния свещеник
бяха и децата от детската градина,
заедно със своите родители, учи-
тели и възпитатели.

Шефът на Държавно горско сто-
панство Берковица Йордан Йончев
дари три фиданки – кестени и орех.
Според отец Иван трите дръвчета
символизират Светата троица и за-
това те бяха засадени до оброка
под формата на триъгълник, еди-
ният връх на който сочи на изток.

Гост на събитието бе зам.-кметът
на община Вършец Петър Стефа-
нов.

Намеренията на жителите на се-
лото е курбанът да стане тради-
ционен и всяка година да бъде
провеждан на това място.

Евелина ГЕОРГИЕВА

В СЕЛО ДОЛНО ОЗИРОВО ОСВЕТИХА КУРБАН
В ЧЕСТ НА СВ.СВ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА

През месец март получих инсулт.
Благодарение на бързото отзоваване на
личния лекар д-р Александър Найде-
нов и на екипа на Спешна помощ –
Вършец: медицински фелдшер Петър
Янчев и шофьора на линейката Петър
Стоянов, бях изпратен незабавно в
неврологичното отделение на болни-
цата в гр. Монтана и веднага приет за
лечение.

Изказвам най-сърдечна благодарност
на хората, които спасиха моя живот и
благодарение на които днес крача по
главната улица на Вършец.

Бъдете живи и здрави, и все така вни-
мателни към своите пациенти, защото
няма по-важна и хуманна помощ от
това, да дариш живот на нуждаещ се.

С уважение:
Ангел АНГЕЛОВ

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т

Гласуването за избор на нов
парламент, проведено на 12 май
2013 г. започна в община Вър-
шец точно в 7.00 ч. и приключи
до 20.00 ч. във всички избира-
телни секции без инциденти и
при добра организация. Няма
подадени жалби и сигнали за
нарушения в изборния ден.

От общо 7 066 избиратели с
право на глас, гласуваха 4 107
човека т.е. активността за об-
щина Вършец е 58,12 %.

Към 10.30 ч. броят на гласува-
лите бе 1 208 или 17 %; към
13.30 ч. броят на гласувалите бе
2 505 (35 %); в 17.30 ч. бяха гла-
сували 3 647 човека (52 % ), а в
20.00 ч. общият брой гласували
достигна 4 107 (58 %).

Според протоколите от секци-
онните избирателни комисии,
представени в ЦИК, най-голяма
активност (100 %) в деня на из-
борите на територията на об-
щина Вършец е регистрирана в
6-та секция на град Вършец, в
която всички 339 човека са уп-
ражнили правото си на вот.

Най-голям брой гласували е от-
четен във 2-ра секция на град
Вършец (533 гласоподаватели),
а най-малък брой избиратели се
явиха в 14-та секция (с. Стоя-
ново) – в нея само 31 човека уп-
ражниха правото си на глас. С
най-ниска избирателна актив-
ност в общината е 12-та секция
в с. Д. Озирово с 52.5% избира-
телна активност.

Най-много гласове в община
Вършец събраха ПП ГЕРБ –
1387 гласа (33.8%); КП Коали-
ция за България - 1221 гласа
(29.7 %); ПП Атака – 334 гласа
(8.1%); ПП Лидер – 188 гласа
(4.6%); ДПС – 158 гласа (3.8%);
ПП Национален фронт за спа-
сение на България – 127 гласа
(3.1%) и ПП Движение Бълга-
рия на гражданите – 124 гласа
(3.0%).

Всички останали партии и
коалиции, регистрирани за из-
борите, получиха под 100 гласа
от гласувалите в община Вър-
шец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

58% ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ
НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ НА

ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ

СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКО
ОБЩЕСТВО - ВЪРШЕЦ 2011”
приканва жителите и гостите на об-
щина Вършец да дадат своя принос
за закупуване на отоплителна печка
за храм „Свети Георги” – гр. Вър-
шец.

За информация: тел. 095 27 24 72;
095 27 89 09; 095 27 25 15.

О Б Я В А

Финалът на Националното със-
тезание по спелуване на англий-
ски език Spelling Bee се проведе
на 11 май 2013 г. в хотел „Хил-
тън” в София.

В състезанието участва Даниел
Баталски – ученик от СОУ „Иван
Вазов”, който успешно премина
успешно всички кръгове и се кла-
сира за участие на национално
ниво.

Всички победители от регио-
налните състезания и техните
преподаватели бяхме поканени в
хотела още предишния ден. За
Даниел, придружен от своите
преподаватели Катя Замфирова и
Петя Денчева и останалите
участници в състезанието беше
организирано посещение в Аме-
риканското посолство. Там се
срещнахме с техни служители,
които ни разказаха как работят
отделните секции на посолството

и участвахме във викторина за
американските празници и тра-
диции.

Националното състезание се
проведе в 3 етапа.

Първият етап се състоеше от 8
кръга, в които участниците спе-
луваха (произнасяха буква по
буква) думи от предварително за-
даден списък с 800 думи. Конку-
ренцията беше много силна и
отпадналите състезатели след
двучасова борба бяха само 8.

Във втория етап, също от 8
кръга, участниците получаваха
думата на български език, след
което я превеждаха и едва тогава
я спелуваха. След този етап оста-
наха 12 участници.

Последният етап на състеза-
нието беше и най-труден. Участ-
ниците получаваха непозната
дума и трябваше правилно да я
спелуват, за да продължат на-
пред. Нашият Дани успешно се
пребори с редица непознати
думи и се класира на трето място
на националното състезание. За
своето достойно представяне Да-
ниел Баталски и ние, неговите
преподаватели по английски
език, получихме купи, подаръци
и грамоти, които ни бяха връ-
чени лично от посланика на
САЩ в България Нанси Рийдс.

Предстои ни летен обучителен
лагер, по време на който ще се
срещнем с останалите финалисти
от Spelling Bee и техните препод-
аватели.

Катя ЗАМФИРОВА

УЧЕНИК ОТ СОУ „ИВАН
ВАЗОВ” ЗАЕ ТРЕТО МЯСТО НА
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
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Днес, 10.04.2013 г. (сряда) от 16.00 часа, на осно-
вание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл.56, ал.2 от
Правилника за организацията и дейността на Об-
щински съвет-Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинската администрация за
мандата 2011 – 2015 г. се проведе заседание на Об-
щински съвет Вършец, в заседателната зала на Об-
щинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 10 положили клетва об-
щински съветници. Отсъстват Благовест Христов,
инж. Иво Цакански и д-р Боян Бонев.

На заседанието присъстваха още: инж. Иван Ла-
заров - кмет на община Вършец, инж. агр. Д. То-
дорова – секретар на община Вършец,
А.Тошев-Директор Дирекция „СА“

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

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

ладна записка №257/09.04.2013 г. относно дру-
жество с общинско участие „БУЛИНВЕСТ“ ООД с
ЕИК 111543144.

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

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 /2011 –
2015г./, дневният ред бе приет единодушно: 10
гласа “за”, “против” – няма; “въздържали се” –
няма.

Промяна на кворума. Влиза Благовест Хрис-
тов.

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 265
Общински съвет Вършец на основание с чл.21,

ал.1, т.9, чл.25, т.6 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1, т.9 от
Правилника за организацията и дейността на Об-
щински съвет Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинска администрация за
мандата 2011-2015 г. и чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредба
за упражняване правата върху общинската част от
капитала на търговските дружества с общинско
участие, за участието на Общината в граждански
дружества и в сдружения с нестопанска цел взема
следното Решение:

1. Определя за представител на Община Вършец
в Общото събрание на съдружниците на дружество
с Общинско участие „Булинвест“ООД с ЕИК
111543144 инж. Анатоли Георгиев Димитров -
председател на Общински съвет Вършец.

2. Потвърждава представителната власт и начина
на гласуване на инж. Анатоли Георгиев Димитров
- председател на Общински съвет Вършец и взе-
тите решения от проведено извънредно Общо съб-
рание на 22 март 2013 г. на «Булинвест» ООД с
ЕИК 111543144, подробно описани в протокола от
събранието.

3. Определя и упълномощава адв. Деяна Димит-
рова Марчева, Софийска адвокатска колегия, ЕГН
7808031890, с адрес на кантора в гр.София, бул.
„Христо Смирненски“ №14, да представлява Об-
щина Вършец в качеството на съдружник с 25% от
капитала на „БУЛИНВЕСТ“ ООД, ЕИК 111543144,
на Общото събрание на съдружниците на „БУ-
ЛИНВЕСТ“ ООД, което ще се проведе на
11.04.2013 г, от 10.00 часа в гр. София, ул. „Акса-
ков“ №31, зала „Д-р Петър Дертлиев“, включи-
телно от името на Община Вършец да изразява
становища по свикването и провеждането на Об-
щото събрание, по въпросите, включени в дневния
ред и обсъждани на Общото събрание, да гласува
от името на Община Вършец с 25% от капитала на
„БУЛИНВЕСТ“ ООД, да връчва уведомления на
„БУЛИНВЕСТ“ ООД и на другия съдружник
„МИР-7“ ЕООД и да извършва всички необходими
действия във връзка със защита правата на Община
Вършец като съдружник в „БУЛИНВЕСТ“ ООД.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц.
Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, Б. Христов,
С. Сълков, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против”
– няма; “въздържали се” – няма

инж. Анатоли ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 28

Днес, 19.04.2013 г. (петък) от 14.30 ч., на основание чл.
23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за
организация и дейността на Общински съвет – Вър-
шец,неговите комисии и взаимодействието му с Общин-
ската администрация за мандата 2011г.-2015 г. се проведе
заседание на Общински съвет - Вършец в заседателната
зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 11 положили клетва общински
съветници. Отсъстват Ив. Андров и инж. И. Цакански.

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

На заседанието присъстваха още: инж. Ив. Лазаров -
кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секре-
тар на община Вършец, П. Стефанов – заместник-кмет
на община Вършец, А.Тошев- Директор Дирекция „СА“,
К. Тачева- Директор Дирекция „ОА“, Е. Георгиева – гл.
експерт „ИО” 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 на Докладна записка № 279/10.04.2013

г. за приемане на отчет за извършените разходи за ко-
мандировка на председателя на Общински съвет-Вършец
инж. Анатоли Димитров за първото тримесечие на 2013
г.

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

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №263/10.04.2013 г. относно Заповед № АК-04-11/
29.03.2013 г. на Областен управител на област Монтана
Ивайло Петров за връщане за ново обсъждане Решение
№263 в частта на т.1 от Протокол №26, прието на засе-
дание на Общински съвет-Вършец, проведено на
22.03.2013 г., като незаконосъобразно.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №236/02.04.2013 г. и №235/02.04.2013 г. за пред-
оставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ
във връзка с & 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №208/25.03.2013 г.за изработването на подробен
устройствен план за застрояване съгласно чл.124а ал.1 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/, отнасящ се за
отреждане на поземлен имот № 000035 по КВС на зем-
лище Драганица, община Вършец, област Монтана за
Спортно-възстановителен център.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №265/10.04.2013 г за вземане на решение за удъл-
жаване срока на договор за наем на имоти частна
общинска собственост.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №266/10.04.2013 г за вземане на решение за удъл-
жаване срока на договор за наем на имоти частна
общинска собственост.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №270/10.04.2013 г. за провеждане на публичен
търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от
недвижим имот публична общинска собственост 40кв.м.
от разширението на ул.“д-р Елена Теодосиева“, пред-
ставляваща поземлен имот с идентификатор 12961.424.2
по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Вършец от 2008 г., за поставяне на преместваемо съо-
ръжение – павилион за хранителни стоки.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №268/10.04.2013 г. за провеждане на публичен
търг по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на Община
Вършец за отдаване под наем на помещение с площ 12
кв.м. от първия етаж от сградата на Общинска адми-
нистрация – Вършец за създаване на банков офис и 2
кв.м. пред сградата на Общинска администрация – Вър-
шец за поставяне на банкомат.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №253/08.04.2013 г.за разглеждане и приемане на
Програма за развитие на туризма в община Вършец за
2013 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №254/08.04.2013 г. за актуализиране на „Годиш-
ната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2013 г.”.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

11. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №255/08.04.2013 г.за ползване на банков кредит
(кредитна линия) за обезпечаване на временен недостиг
на средства по бюджета на Община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

12. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №262/10.04.2013 г. за изменение и допълнение на
чл.23, ал.1 от Наредбата за определянето и администри-
рането на местни такси и цени на услуги на територията
на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

13. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №280/10.04.2013 г за приемане на годишен отчет
за 2012 г. на «Медицински център –Вършец» ЕООД.

Докладва: д-р Румяна Дамянова - Председател на
ПК по ЗСПЕ

14. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №260/09.04.2013 г. за приемане на докладите за
осъществените читалищни дейности и отчетите за из-
разходваните от бюджета средства през 2012 г. на чита-
лищата на територията на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

15. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №252/08.04.2013 г.за предоставяне за безвъзмездно
ползване на част от недвижим имот публична общинска
собственост-сграда на НЧ „Пробуда – 1934 – Зано-
жене”гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

16. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №269/10.04.2013 г. за приемане на годишен отчет
за изпълнение на Програмата за управление на отпадъ-
ците на Община Вършец за периода 01.01.2012 г. –
31.12.2012 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

17. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №250/05.04.2013 г. за издаване на Запис на запо-
вед, обезпечаващ авансово плащане в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция по Договор за от-
пускане на финансова помощ № 12/223/00265 от
01.04.2013, по мярка 223 за Проект „Първоначално за-
лесяване на неземеделски земи в община Вършец”,
сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

18. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №267/10.04.2013 г. за изменение и допълнение на
Наредба №1 на Община Вършец за осигуряване на об-
ществения ред, поддържане на чистотата и опазване на
околната среда в община Вършец с цел регламентиране
издаването на стикери за лица с увреждания.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

19. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №281/10.04.2013 г. по Молби за финансова помощ
към Общински съвет – Вършец.

Докладва: Адриана Николова – Председател ПК по
АОНУОРСГПБК

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

Промяна в кворума влиза общински съветник-Ив.
Андров.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организа-
цията и дейността на Общински съвет – Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация за мандата /2011 – 2015 г./, дневния ред бе
приет единодушно: 12 гласа “за”,“против” – няма;
“въздържали се” – няма;

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ №266
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1,

т.8 ЗМСМА, чл. 37о от ЗСПЗЗ, чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост /ЗОС/ във връзка с чл. 16, ал. 1
от Наредбата за стопанисване, управление и предоста-
вяне за ползване на пасища и мери на територията на об-
щина Вършец и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за провеждане на търгове и конкурси
/НУРПТК/ на Община Вършец, отменя свое Решение
№263 от Протокол №26, прието на заседание на Общин-
ски съвет-Вършец, проведено на 22.03.2013 г. и взема ре-
шение за провеждане на публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем на недвижими имоти публична об-
щинска собственост на община Вършец, представляващи
земеделски земи с НТП пасища/мери описани, както
следва:

1.1.Землище гр.Вършец - 15 бр. имота, описани в
приложение № 1 към докладната.

1.2. Землище с.Спанчевци - 2 бр. имота, описани в
приложение № 2 към докладната.

1.3. Землище с.Драганица - 1 бр. имот, описани в при-
ложение № 3 към докладната.

1.4. Землище с.Стояново - 15 бр. имота, описани в
приложение № 4 към докладната.

1.5. Землище с.Д. Озирово - 7 бр. имота, описани в
приложение № 5 към докладната.

1.6. Землище с.Г. Озирово - 52 бр. имота, описани в
приложение № 6 към докладната.

2. Определя първоначална годишна наемна цена за 1
дка. – 8 /осем/ лева.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти 5
/пет/ календарни години, считано от датата на сключване
на договора за наем.

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

5. Определя депозит за участие в търга, както следва:
5.1. за имоти с площ до 100 дка - 20 лв. за всеки зе-

меделски имот по отделно;
5.2. за имоти с площ от 100 дка до 500 дка - 100 лв. за

всеки имот по отделно;
5.3. за имоти с площ над 500 дка – 500 лв. за всеки

имот по отделно.
6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първона-

чалната годишна тръжна наемна цена на съответния нед-
вижим имот, за който участва съответния участник в
търга.

7. Цена на тръжната документация 100 лв. /сто лева/.
8. Дължимият годишен наем се заплаща от наемателите

за първата година от договора при подписването му, а за
останалите години падежът за плащане на дължимия
наем е датата на подписания договор.

9. Задължава кмета на община Вършец да организира
и проведе публичен търг по реда на Глава втора “Тър-

гове” от Наредбата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси на община Вършец и да сключи до-
говор/и за отдаване под наем земеделските земи със спе-
челилите търга участници.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А.
Станчева, С. Симеонов, С. Сълков Б. Христов, д-р Боян
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма;“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ № 267
Общински съвет – Вършец на основание чл.45 ж, ал.2

от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал.2, т.1от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследни-
ците на Васил Петров Първанов , следните имоти:

1. Поземлен имот №0047094-ливада с площ 1.500 дка,
находяща се в м.“Бояджийското“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище с. Стояново, съгласно скица –
проект № Ф00571/16.03.2013 г.

2.На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ решението
може да се обжалва пред Районния съд- гр.Берковица по
реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл.45 ж, ал.2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и
служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.Бер-
ковица.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А.
Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Боян
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма;“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ № 268
Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж, ал. 2

от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал.2, т.1от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследни-
ците на Борис Иванов Илиев следните имоти:

1. Поземлен имот № 120010 – ливада с площ 17.475
дка, находяща се в м.“Тутьовица“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище с. Драганица, съгласно скица –
проект № Ф00874/09.03.2013 г.

2.На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд- гр.Берковица по
реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл.45 ж, ал.2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и
служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.Бер-
ковица.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А.
Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Боян
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма;“въздържали се” – няма

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

1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал.1 от Закона за устройство
на територията /ЗУТ/ разрешава изработването на под-
робен устройствен план – план за застрояване съгласно
чл.124а ал.1 от Закона за устройство на територията
/ЗУТ/, отнасящ се за отреждане на поземлен имот №
000035 по КВС на землище Драганица, община Вършец,
област Монтана за Спортно-възстановителен център.

2.Съгласно чл.124а, ал.5 на ЗУТ изработването на про-
екта да се извърши за сметка на заинтересованото лице
по чл.131 на ЗУТ, подало искане вх.№ 9400–
442/15.03.2013 г. за изработването на устройствен план в
описания обхват и съгласно с приложеното задание за
проектиране към искането на съгл.чл.125 от ЗУТ, нераз-
делна част от настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А.
Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Боян
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма;“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №270
1. Общински съвет-Вършец на основание & 78, ал.2 от

ПЗР към ЗИД на Закон за общинската собственост /ЗОС/
и чл.14, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.17 от Наредба за
реда на придобиване, управление и разпореждане с об-
щинска собственост на Община Вършец, удължава с 3
/три/ календарни години срока на Договор за наем на зе-
меделска земя частна общинска собственост № 77 от
30.05.2012 г.

2. Задължава кмета на община Вършец да преподпише
договор за наем, с който да се удължи наемния период на
договора за наем с 3 /три/ календарни години, считано от
влизане в сила решението на Общински съвет – Вършец.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А.
Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Боян
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма;“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №271
1. Общински съвет-Вършец на основание & 78, ал.2 от

ПЗР към ЗИД на Закон за общинската собственост /ЗОС/
и чл.14, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.17 от Наредба за
реда на придобиване, управление и разпореждане с об-
щинска собственост на Община Вършец, удължава с 2
/две/ календарни години срока на Договор за наем на зе-
меделска земя частна общинска собственост №102 от
15.07.2011 г.

2. Задължава кмета на община Вършец да преподпише
договор за наем, с който да се удължи наемният период
с 2 /две/ календарни години, считано от влизане в сила
решението на Общински съвет – Вършец.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А.
Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Боян
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма;“въздържали се” – няма
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РЕШЕНИЕ №272
1. Общински съвет – Вършец на основание на чл. 14,

ал. 7 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ във
връзка с чл. 42, ал. 1 от Наредбата за реда на придоби-
ване, управление и разпореждане с общинска собстве-
ност /НРПУРОС/ на община Вършец и чл. 4, ал. 3 и чл.
6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане
на търгове и конкурси /НУРПТК/ на Община Вършец,
взема решение за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от недвижим
имот публична общинска собственост - 40 кв.м. от раз-
ширението на ул.“д-р Елена Теодосиева“, представля-
ваща поземлен имот с идентификатор 12961.424.2 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Вършец от 2008 г., за поставяне на преместваемо съо-
ръжение – павилион за хранителни стоки, съгласно ски-
цата-схема приложена към настоящото решение.

2. Определя първоначална месечна наемна цена – 60
лв. /шестдесет лева/ без ДДС.

3. Срок за отдаване под наем на частта от недвижи-
мия имот - 3 /три/ календарни години.

4. Определя депозит за участие в търга в размер на 500
лв.

5. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първона-
чалната тръжна месечна наемна цена.

6. Цена на тръжната документация 100 лв. /сто лева/.
7. Задължава кмета на община Вършец да организира

и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от На-
редбата за условията и реда за провеждане на търгове и
конкурси на община Вършец и да сключи договор за от-
даване под наем с спечелилия търга участник.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А.
Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Боян
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма;“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №273
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 14, ал.

1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ във връзка
с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, уп-
равление и разпореждане с общинска собственост
/НРПУРОС/ и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за провеждане на търгове и конкурси
/НУРПТК/ на Община Вършец взема решение за про-
веждане на публичен търг с тайно наддаване за отда-
ване под наем част от недвижим имот публична
общинска собственост – сграда на Общинска адми-
нистрация – Вършец /Акт за публична общинска собст-
веност № 45/10.12.1998г./, представляващ - една стая за
банков офис с площ 12 кв.м, от първия етаж от сградата
на Общинска администрация – Вършец при граници и
съседи: от две страни външни стени на сградата, от една
страна каса деловодство и от една страна вътрешно
входно фоайе на сградата и 2 кв.м. за поставяне на бан-
комат от същата банка, на мястото на съществуващия
такъв пред сградата на Общинска администрация –
Вършец.

2. Срок за отдаване под наем на помещението за бан-
ков офис и площта за поставяне на банкомата – 10
/десет/ календарни години.

3. Определя първоначална тръжна месечна наемна
цена за ползване на помещението и площта за разпола-
гане на банкомата 800 лв. без ДДС.

4. Депозит за участие търга 2000 лв. /две хиляди лева/.
5. Стъпка за наддаване 10 % върху първоначалната ме-

сечна тръжна наемна цена определена за помещението
и банкомата.

6. Цена на тръжната документация 300 лв. /триста
лева/.

7. В търга могат да участват само Търговски банки,
регистрирани по Закона за кредитните институции
/ЗКИ/ и имащи лиценз от БНБ.

8. Дължимият месечен наем да се заплаща от банката
наемател в срок до 30–то число на месеца, през които е
ползвано помещението и площта за банкомата.

9. Задължава кмета на община Вършец да организира
и проведе публичния търг по реда на Глава втора “Тър-
гове” от Наредбата за условията и реда за провеждане
на търгове и конкурси на община Вършец и да сключи
договор за наем с спечелилия търга участник.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А.
Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Боян
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма;“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №274
1.Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1,

т.12 от ЗМСМА и чл.11, ал.1 от Закона за туризма, при-
ема Програма за развитие на туризма по приоритети и
дейности на Община Вършец за 2013 г.

2.Задължава кмета на община Вършец в 7 /седем/ дне-
вен срок от приемане на решението Програма за разви-
тие на туризма по приоритети и дейности на Община
Вършец за 2013 г. да бъде качена в сайта на община
Вършец.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А.
Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Боян
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма;“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №275
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1,

т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за об-
щинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за
2013г.” в частта точка 1.5. Продажба на имоти общинска
собственост през 2013 г., подточка 1.5.1 Имоти за про-
дажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане
на публичен търг или публично оповестен конкурс, като
в програмата се включва следния недвижим имот:

Продаваемо място към УПИ VII, кв.133, кв.17 по
плана на с.Стояново с площ от 170 кв.м., съгласно при-
ложената скица към докладната записка.

Разходите по пазарната оценка на имота да бъдат за
сметка на Заявителя.

2. Промяната на „Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2013г.” влиза в сила от датата на приемане на реше-
нието.

3. На основание чл.8, ал.10 от ЗОС промяната в „Го-
дишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2013 г.” да се обяви на
таблото пред сградата на Общинска администрация –
Вършец и да се публикува на интернет страницата на
общината.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А.
Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Боян
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма;“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №276
Общински съвет – Вършец на основание чл.3 от За-

кона за общинския дълг, чл.21, ал.1, т.10 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
/ЗМСМА/ и чл. 24, т.2 от Закона за общинските бю-
джети, реши:

1. Одобрява кредитна линия за 2013 г. в размер на
200 000 лв. и краен срок за погасяване 25.12.2013 г. при
следните параметри:

1.1. Такса за управление- до 7% върху целия размер
на кредитната линия.

1.2. Годишен лихвен процент-до 7% върху размера
на ползваната сума.

2. Упълномощава кмета на община Вършец, след про-
ведената процедура по Закона за обществените поръчки
да сключи договор за кредитна линия за 2013 г. в раз-
мер на 200 000 лева с търговската банка, предоставила
финансово най-изгодни условия за общината.

3. Кредитната линия да бъде обезпечена с бъдещи взе-
мания от собствени приходи по бюджета на Община
Вършец за 2013 г.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А.
Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Боян
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма;“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №277
1. Общински съвет – Вършец на основание на осно-

вание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА изменя и допълва чл. 23,
ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането
на местни такси и цени на услуги на територията на об-
щина Вършец, като в съществуващия текст след текста
„подадена декларация/заявление“ се добавя „и запла-
тена такса от 3 лв. „

2. Задължава кмета на община Вършец да отрази в На-
редбата за определянето и администрирането на местни
такси и цени на услуги на територията на община Вър-
шец изменението и допълнението на наредбата, опи-
сано подробно в т.1 от решението, като актуализираната
наредба бъде качена в 7 /седем/ дневен срок в сайта на
община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 9– инж. А. Димитров,
И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симео-
нов, , Б. Христов, д-р Боян Бонев, А. Николова, д-р Р.
Дамянова; “против” – 1 - С. Сълков;“въздържали се”
– 2 - О. Яничкова и Т. Кънчев

РЕШЕНИЕ №278
Общински съвет – Вършец на основание чл.6 ал.1т. 23

от Правилника за организация и дейността на Общин-
ски съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с Общинската администрация за мандата
2011-2015 г. и чл.17, т.11 от Наредбата за упражняване
правата върху общинската част от капитала на търговс-
ките дружества с общинско участие, за участието на об-
щината в гражданските дружества и в сдружения с
нестопанска цел приема годишен финансов отчет за
2012 г. на «Медицински център –Вършец» ЕООД.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А.
Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Боян
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма;“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №279
Общински съвет-Вършец на основание чл.26 а, ал.4 и

ал. 5 от Закона за народните читалища, приема докла-
дите за осъществените читалищни дейности и отчетите
за изразходваните от бюджета средства през 2012 г. на
читалищата на територията на община Вършец

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А.
Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Боян
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма;“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №280
1. Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1,

т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 от Закон за общинската
собственост и чл.53, т.5 от Наредба за реда на придоби-
ване, управление и разпореждане с общинска собстве-
ност на Община Вършец, предоставя за безвъзмездно
ползване за срок от 10 /десет/ календарни години поме-
щение с площ 21.96 кв.м. , намиращо се в североизточ-
ната част в сградата на Народно читалище
„Пробуда-1934-Заножене” с вход от ул. „Република“ на
Пенсионерски клуб ”Пробуда”кв.Заножене, град Вър-
шец, регистриран с Решение №1 от 08.01.2007 год. на
Окръжен съд град Монтана.

2. Задължава кмета на община Вършец в 30 /тридесет/
дневен срок да сключи договор Пенсионерски клуб
”Пробуда”кв.Заножене, град Вършец с за предоставяне
на помещението, описано в т. 1 от решението.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А.
Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Боян
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма;“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №281
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.

24 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на
отпадъците /ЗОУ/ приема Годишен отчет за изпълнение
на Програмата за управление на отпадъците на община

Вършец за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.
Гласували: “за” – 12, “против” – няма, “въздър-

жали се” – няма.

РЕШЕНИЕ №282
Относно: Издаване на запис на заповед от община

Вършец в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор №
12/223/00265 от 01.04.2013 по мярка 223 за Проект
„Първоначално залесяване на неземеделски земи в
община Вършец”, сключен между Община Вършец и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация и договор за отпускане на финан-
сова помощ № 12/223/00265 от 01.04.2013 г. по мярка
223 за Проект „Първоначално залесяване на неземе-
делски земи в община Вършец”,сключен между Об-
щина Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, седалище и адрес на управление гр. София,
бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ
121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от изпълнителния дирек-
тор Румен Андонов Порожанов, Общински съвет Вър-
шец

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Вършец да под-

пише Запис на заповед, без протест и без разноски, пла-
тима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 215 881,60 (двеста
и петнадесет хиляди осемстотин осемдесет и един лева
и шестдесет ст.) лева за обезпечаване на 110 % от аван-
совото плащане по договор за отпускане на финансова
помощ № 12/223/00265 от 01.04.2013 по мярка 223 за
Проект „Първоначално залесяване на неземеделски
земи в община Вършец”,сключен между Община Вър-
шец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция

2. Възлага на кмета на община Вършец да подготви
необходимите документи за получаване на авансовото
плащане по договор 12/223/00265 от 01.04.2013 и да ги
представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна аген-
ция.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А.
Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Боян
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма;“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №283
1. Общински съвет – Вършец на основание на осно-

вание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА изменя и допълва На-
редба № 1 на Община Вършец за осигуряване на
обществения ред, поддържане на чистотата и опазване
на околната среда в община Вършец, като включва в на-
редбата шест нови члена, а именно: чл. 32а, чл. 32б,
чл.32в, чл. 32г, чл. 32д и чл. 32е със следния текст:

Чл.32а Местата за престой и паркиране на превозни
средства, обслужващи хора с трайни увреждания, се
обозначават с пътен знак Д21 „Инвалид” в съответст-
вие с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пъти-
щата с пътни знаци и с пътна маркировка с
международния символ за достъпност.

Чл.32б (1) Картата за паркиране на хора с трайни ув-
реждания дава право на притежателя й да използва
място за преференциално паркиране на пътни превозни
средства, превозващи хора с трайни увреждания на
обозначените за това места.

(2) Карта за паркиране на хора с трайни увреждания се
издава на лица с трайно намалена работоспособност
или вид и степен на увреждане, отговарящи на едно от
следните условия:

1. Лица, които вследствие на увреждането не могат
да се придвижват без използването на инвалидна
количка, ортопедични апарати, външни протези,
патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са
в състояние да заемат изправено положение на тя-
лото без използването на технически помощни
средства и имат трайно оформен функционален де-
фицит на стоежа, придвижването и издръжли-
востта. Определеният процент на трайно намалена
работоспособност на тези лица (респективно ог-
раничена възможност за социална адаптация при
децата), следва да е над 50 % (петдесет процента).

Към горната група се приравняват и лицата с опред-
елен процент на трайно намалена работоспособ-
ност (респективно ограничена възможност за
социална адаптация при децата) от над 90 % (де-
ветдесет процента), поради сърдечни и бело-
дробни заболявания.

2. Лица с пълна двустранна слепота, а също и лица
с определен процент на трайно намалена работос-
пособност (респ. ограничена възможност за соци-
ална адаптация при децата) от над 90 %
(деветдесет процента) поради зрителни заболява-
ния или увреждания.

(3) Трайно намалената работоспособност или вид и
степен на увреждане на лицата се удостоверяват с ре-
шение за освидетелстване на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК в
оригинал.

(4) Картата за паркиране на хора с трайни увреждания
се издава от кмета на община Вършец по образец /При-
ложение № 2/, съгласно приложението към чл. 99а от
Закона за движението по пътищата, съобразен с изиск-
ванията на стандартизиран модел на Общността от
Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от
4 юни 1998 г, относно картата за паркиране на хора с
трайни увреждания и съдържа следната задължителна
информация:

1. фамилията, първото (първите) име (имена) на при-
тежателя и негова актуална снимка;

2. дата на издаване на картата за паркиране;
3. дата на изтичане на картата за паркиране;
4. подписът на притежателя или на неговия законен

представител, или друг идентифициращ знак;
5. като фон отличителния код на Република Бълга-

рия - BG, заобиколен от кръг от 12 звезди, симво-
лизиращи Европейския съюз и думите „Модел на
европейските общности” на български език;”.

6. Лого - Община Вършец, подпис и печат на кмета

на Община Вършец.
(5) Кметът на общината създава и поддържа регистър,

който трябва да съдържа:
1. Сериен номер и дата на издаване на картата за

паркиране;
2. Име, презиме и фамилия на притежателя;
3. Единен граждански номер на лицето;
4. Номер и дата на издаване на експертно решение

на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК;
5. Дата на изтичане на картата за паркиране, съоб-

разно срока на експертното решение на ТЕЛК,
НЕЛК или ДЕЛК;

Чл.32вЗа издаване на карта за паркиране на местата,
определени за превозните средства, обслужващи хора с
трайни увреждания и използване на улеснения при пар-
киране по чл. 99а от Закона за движение по пътищата,
лицата с трайни увреждания с постоянен (настоящ)
адрес в община Вършец, подават заявление-деклара-
ция(Приложение № 1) до кмета на общината. За деца с
определен вид/степен на трайно увреждане, заявле-
нието се подава от законния представител.

(2) Към заявлението лицата по ал. 1 прилагат:
1. Документ за самоличност – след справка се връща

на лицето;
2. Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК за

освидетелстване на трайно намалената работоспо-
собност или вид и степен на увреждане, придру-
жено от оригинал, който се сверява при подаване
на документи и се връща;

3. Актуална цветна снимка с размери 3,5 см на 4,5
см. – 1 брой;

4. Копие от нотариално заверено пълномощно, ко-
гато искането не се подава от лицето с трайни ув-
реждания, придружено от оригинал, който се
сверява при подаване на документите, след което
се връща на упълномощеното лице или друг доку-
мент, удостоверяващ представителната власт на
лицето, подаващо искането, или удостоверение за
раждане на дете, ако е приложимо;

5.Копие от регистрационен талон МПС на лицето с
трайни увреждания.

(3) Картите се издават в срок от 14 дни, считано от да-
тата на подаване на искането, придружено с докумен-
тите, посочени в ал. 2.

Чл.32г Право да престояват и паркират на определе-
ните в чл.13а, ал. 1 места, имат превозните средства,
които към момента при и по време на паркирането об-
служват персонално лицето с валидна карта, издадена
на негово име и са обозначени според изискванията на
тази наредба.

Чл.32д Притежателят на картата е длъжен при и по
време на паркирането в определените в чл.13а, ал. 1
места, да я постави на видно място в долния десен ъгъл
на предното стъкло на автомобила, откъм вътрешната
му страна по такъв начин, че при осъществяване на кон-
трол да се възприемат данните от нея.

Чл.32е Забранява се на обозначените съгласно чл.13а,
ал. 1 места, да престояват и паркират превозни средства
на лица, който не притежават карта за паркиране за хора
с трайни увреждания или които използват само експер-
тно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК или стикер, из-
образяващ пътен знак Д21.

2. Задължава кмета на община Вършец да отрази в На-
редба № 1 на Община Вършец за осигуряване на об-
ществения ред, поддържане на чистотата и опазване на
околната среда в община Вършец изменението и до-
пълнението на наредбата описано подробно в т.1 от ре-
шението, като актуализираната наредба бъде качена в 7
/седем/ дневен срок в сайта на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А.
Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Боян
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма;“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №284
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1, т.6

и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си бюджет за
2013 г., § 10-98 сумата от 300 лева на Цветелина Пет-
рова Костова.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А.
Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Боян
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма;“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №285
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1, т.6

и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си бюджет за
2013 г., § 10-98 финансови средства в размер на 900
лева, както следва:

1. Сумата от 100 лева на Елеонора Емил-Милкова -
СОУ „Иван Вазов“

2. Сумата от 100 лева на Петър Георгиев Петров -
СОУ „Иван Вазов“

3. Сумата от 100 лева на Иванджелин Димитрова
Мишева - СОУ „Иван Вазов“

4. Сумата от 100 лева на Марин Венциславов Ве-
личков - СОУ „Иван Вазов“

5. Сумата от 100 лева на Лора Красимирова Ди-
митрова - ПГИТ

6. Сумата от 100 лева на Мария Любенова Димит-
рова - ПГИТ

7. Сумата от 100 лева на Силвия Трифонова Мла-
денова - ПГИТ

8. Сумата от 100 лева на Здравко Тихомиров Пав-
лов - ПГИТ

9. Сумата от 100 лева на Мартин Димитров Мила-
нов - ПГИТ

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А.
Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Боян
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” –
няма;“въздържали се” – няма

Поради изчерпване на дневния ред, Председателя
на Общински съвет – Вършец закри заседанието в
16:30 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец
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Преди близо 7 години Гаврил
Георгиев, наричан от приятелите
бате Гари – Странджата, открива
едно красиво място с малко водо-
падче в парка над Иванчова по-
ляна. Назовава мястото „Райският
водопад”. Тук насладата за сети-
вата е пълна, човек наистина се
чувства като в Рая сред тишината
на дърветата, ромона на поточета
и песните на птиците. От пръс-
ките на малкия водопад струи жи-
вителна прохлада, а наоколо се
носи уханието на гора, на трева,
на Слънце и живот. Днес мястото
изглежда като в приказките, всеки,
дошъл тук преоткрива хармонията
на природата се чувства щастлив.

„През 2006 г., когато открих това
кътче, нямаше къде да се седне, да
си отдъхне човек и да се полюбува
на природата. Реших да създам
удобства за туристите. Носих на
рамо от вкъщи дъски, трион и на-
правих една пейка под два бора.
После към нея прибавих една дър-
вена маса с три пейки, беседка”,
спомня си 81-годишният Гео-
ргиев.

Гаврил е заразил с примера си
още няколко „момчета-ентуси-
асти”, както той ги нарича. Него-
вите съмишленици и
последователи Митко, Илийчо,
Георги, Любчо и Румен от Вършец
поддържат и съхраняват направе-
ното, дострояват и построяват
това, което е днес. Посланието им

към всички е да обичат природата,
да пазят и съхраняват това, което
те са съградили с доброволен
труд. Към първоначално изграде-
ния туристически заслон с пок-
рив, дървени маси и пейки
групата ентусиасти добавя още
две беседки за около 17-18 човека,
голям туристически заслон, една
голяма открита беседка, „висяща”
във въздуха за около 10 туристи,
две мостчета. Дървения материал
за направата ги добиват сами. В
момента се изгражда барбекю,
предстои завършването му. Пост-
рояват издълбана тоалетна, още
една маса, а дарители им помагат
със строителни материали.

Ентусиастите имат идея за из-
граждането на детска площадка с
катерушки и люлка, и още няколко
маси. Цялото място е обградено с
парапети, стъпала, указателни та-
бели. Последното голямо инфор-
мационно табло, което групата е
изработила, е монтирано на алеята
при „входа” на Иванчова поляна.

В бъдещите им намерения влиза
изработката и монтирането в пар-
ковата зона, непосредствено след
моста зад баните на дървена кон-
струкция и табела с надписи: 100
години боров парк, Иванчова по-
ляна, х. Бялата вода.

Мъжете разказват, че от стари
хора са чули легендата, как някога
на това място е имало малко
вирче, в което хората са хвърляли

монети за здраве. Това ги навежда
на мисълта, че вероятно в мина-
лото тук е имало изграден манас-
тир или най-малкото оброк. Ето
защо първоначално смятали да из-
градят параклис, но след обсъж-
дане на идеята с почиващите,
идващи на лечение във Вършец
разбрали, че за болните ще е
трудно да се доберат до тук. За-
това сега обсъждат възможността
да изградят временен параклис на
Марийкина поляна (на 4 минути
път от Иванчова поляна в посока
Райския водопад), където дори и
трудно подвижни хора ще могат
да се изкачат, да вържат конец или
парцалче за здраве, да запалят
свещ. Измислили са вече и име на
параклиса, смятат да го нарекат на
светците Дамян и Кузма безсреб-
реници, изтъкнати лечители и
покровители на болните.

Хвалят се, че намират много съ-
мишленици, имат подкрепа и в ли-
цето на ръководството на
Общината – получават съдействие
за материали, транспорт, под-
дръжка, издадени са им пропуски
за личните автомобили, с които да
изкарват строителните материали
до Райския водопад.

Освен за мястото около Райския
водопад, петимата ентусиасти ми-
леят и за целия градски парк, за-
вещан ни от д-р Дамян Иванов.
Смятат да започнат почистване на
обраслите с тръни места в нача-
лото на парка, да орежат с трион
остатъците от изсъхнали клони и
дървета, да проправят пътечки от
алеята за Иванчова поляна към
вътрешността на гората, да напра-
вят дървени мостчета по дерето.

„Някои от идеите ни ги подсказ-
ват почиващите, които срещаме по
пътя за Райски кът, те споделят с
нас какво още е необходимо да се
направи, за да стане градският ле-
сопарк още по-привлекателен за
жителите и гостите на Вършец”,
споделя говорителят на групата
Румен Иванов.

Евелина ГЕОРГИЕВА

РРААЙЙССККИИЯЯТТ  ВВООДДООППААДД  ––  ККЪЪТТЧЧЕЕ  ООТТ  РРААЯЯ
За пръв път посетихме курорта

Вършец тази пролет, нуждата от ле-
чение ни доведе в този прекрасен
град. През 60-те години на миналия
век обикаляхме много нашата
страна, но нямахме спомени за Вър-
шец. Още при пристигането ни в
балнеохотел „Тинтява” ни впечатли
красотата на сградата и открития ба-
сейн с минерална вода на двора, а
след това бяхме очаровани от обста-
новката, условията и обслужването
от страна на целия персонал. Не-
описуемата гледка от балкона – си-
яйните върхове на планината,
снегът в далечината и пълзящата
мъгла ни плениха и ни пренесоха в
спомените ни за Алпите. Така ви-
дяхме ние Вършец – като кътче от
Рая!

Имаме 20-годишни впечатления от
санаториумите в България, но това,
което приятно ни изненада, бе от-
лично подбраната музика в каби-
ните с вани – идеален релакс и
тонизиране не само за тялото, но и
за душата, любезността на меди-
цинския и обслужващ персонал,
приятната обстановка и храната в
ресторанта на хотела.

Пристигайки от столицата, където
гъмжи от автомобили, каруци, без-
домни кучета и боклуци, тук за нас
е един малък Рай. Когато видим пре-
красния парк с отлично поддържа-
ните детски площадки, чистотата,

добре подредените и озеленени къ-
тове за отдих, не можем да не отбе-
лежим, че прави чест на местното
ръководство, което поддържа па-
метниците на културата, за да оста-
нат живи спомените за историята на
града. Добре поддържаният спортен
комплекс в парка, който съчетава
спорта с отдиха допълва начина, по
който почиващите могат да укреп-
ват своето здраве. За състоянието на
духа са и създадените  многобройни
екопътеки, а разходките до Иван-
чова поляна бяха за нас истинско
удоволствие, съчетано с плажно
настроение и барбекю-удовлетворе-
ние. Вярваме, че за всеки, посетил
Вършец, ефектът от лечебните про-
цедури, уникална природа и поло-
жителни емоции оказва благотворно
влияние върху здравето.

Имайки предвид, че останаха
малко красиви и екологично чисти
кътчета, поддържани в такова добро
състояние, ние изказваме своето
възхищение и благодарност към
всички онези, които със своето дей-
ствие и участие съдействат за запаз-
ване и съхраняване на историята и
природата на това място. Дълбоко в
сърцата ни ще останат прекрасно
изживените мигове във Вършец!

До скоро виждане, Вършец!

сем. Борис и Лили БОРИСОВИ
гр. София

Писма на читателите:

В ПОДНОЖИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ АЛПИ

продължава от 1 стр. >>>
Конкурсната част на прегледа

през втория ден включваше по три
задължителни изпълнения според
предварително обявения регламент
– марш, хоро и пиеса по избор на
участниците, оценявани от три-
членно жури в състав: Николай

Пеев – дългогодишен музикант в
представителния духов гвардейски
оркестър – гр. София и президент
на Музикална къща „Пеев”, Камен
Пунчев – преподавател по музика и
художествен ръководител на во-
кална група Joy при СОУ „Иван
Вазов” гр. Вършец и Иван Павлов

– преподавател по музика и ръко-
водител на ученически духов ор-
кестър при НЧ „Ив. Вазов” – гр.
Берковица. 

Наградите на духовите оркестри и
мажоретните състави бяха връчени
от кмета на общината инж. Иван
Лазаров. Първото място журито
присъди на Духов оркестър „Дефи-
лир” при СОУ „Иван Вазов” гр.
Вършец с ръководител Димитър
Пеев. Оркестърът получи парична
награда от 900 лева, статуетка и по-
четна грамота. 

Втората награда от 500 лева, ста-
туетка и грамота завоюва оркестъ-
рът при  Основно училище
„Патриарх Евтимий”, с. Новачене,
община Никопол с ръководител
Сави Савов, а третото място, па-
рични премии от 300 лева, стату-
етка и грамота бяха присъдени на
ученически духов оркестър при На-
родно читалище “Яким  Деспотов
1899” с. Гложене, община Козлодуй
с ръководител Пламен Маринов. 

Двата участващи в Националния

преглед мажоретни състава - от
Враца с хореограф Галя Василева и
Вършец с хореограф Невена Стоя-
нова, също получиха статуетки и
грамоти за участие.

Шестият национален преглед на
ученическите духови оркестри
трогна душите на любителите на

духовата музика, които изживяха
приятни мигове с магията на духо-
вите ритми и красотата на мажо-
ретните танци. А участниците
обещаха догодина отново да дойдат
във Вършец, за да продължим за-
едно традицията. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

VІ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ДУХОВИ ОРКЕСТРИ „ВЪРШЕЦ 2013”

Редакцията на Общински вест-
ник „Вършец“ поздравява новоро-
дените бебета:
Бойко Албенов Грозданов,

роден на 12.04.2013 г.
Мишо Венциславов Николаев,

роден на 13.04.2013 г.
Вероника Орлинова Троянова,

родена на 15.04.2013 г.
Стефан Ангелов Митев, роден

на 19.04.2013 г.
Николай Саров Младенов,

роден на 23.04.2013 г.
Александра Даниелова Анге-

лова, родена на 23.04.2013 г.
Илия Костов Илиев, родена на

23.04.2013 г.
Александра Ангелова Албер-

това, родена на 27.04.2013 г.
Иглика Генадиева Радкова, ро-

дена на 29.04.2013 г.
Мехмед Ивелинов Грозданов,

роден на 07.05.2013 г.

На бебетата и техните семей-
ства – ЧЕСТИТО! 

Желаем им  много здраве и
сбъднати мечти!

Поздрав към новородените
деца в община Вършец
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В област Монтана, с поредица от
публични прояви, включващи кон-
церти на читалищни самодейци и
ученици, конкурси за детски ри-
сунки и други мероприятия бе про-
ведена кампанията „Месец на
Европа” (април-май 2013г.) В нея
взеха участие самодейци от общи-
ните Бойчиновци, Вълчедръм и
Вършец. 

Инициативата е в рамките на ра-
ботната програма за 2013 година
на Комуникационната стратегия на
България за Европейския съюз и се
реализира от администрацията на
Министерския съвет, Областна ад-
министрация - Монтана и Съюза
на народните читалища, в частност
НЧ „Христо Ботев 1900” гр. Вър-
шец. 

Кампанията е насочена за запоз-
наване на българските граждани с
правата им като граждани на Евро-
пейския съюз, посветена на Евро-
пейската година на гражданите, за
каквато Европейският съюз опред-
ели 2013-та година. 

Във Вършец Денят на Европа бе
отбелязан с концерт на естрадата

пред НЧ „Христо Ботев 1900”, в
който взеха участие Дамската во-
кална група с ръководител Елена
Горанова, Танцов състав „Фол-
клорна китка” с хореограф Невена
Стоянова, група за народни песни
при НЧ „Просвета 1935” с. Спан-
чевци, певческа група „Неза-
бравка” към Клуб на пенсионера
„Козница” с ръководител Марга-
рита Георгиева. 

Бе организиран и конкурс за
детска рисунка на асфалт на тема
„Вършец - Европейски град”, а
жури с председател Гошо Алексан-
дров определи победителите. 

Гост на събитието бе зам.-област-
ният управител на област Монтана
Калин Хайтов. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

С ФОЛКЛОРЕН КОНЦЕРТ И
КОНКУРС ЗА ДЕТСКА

РИСУНКА ОТБЕЛЯЗАХА ДЕНЯ
НА ЕВРОПА ВЪВ ВЪРШЕЦ

Слънчевото утро на съботния ден
и музиката на Духов оркестър „Де-
филир” събра жителите на квартала
пред сградата на читалището. Те се
насладиха на невероятните изпъл-
нения на оркестъра и мажоретния
състав към СОУ”Ив. Вазов”.

Малките танцьорки от танцов
състав „Заноженче” се отличаваха
от останалите. Облечени в нацио-
нални носии, с венчета на главите
и кошнички в ръце, пеейки лазар-
ски песни, те тръгнаха от къща в
къща, за да благославят стопаните
за здраве и щастие. Навсякъде бяха
посрещани с радост и дарявани с
яйца. 

На Цветница се проведе обичаят
”Кумичене”. От омесените „кукли”
всички лазарки отчупиха „залци” и
ги пуснаха в реката. „Кумицата”
тази година стана Ани Красими-
рова, която нагости своите гости с
„ попара”.

Това са обичаи, които всяка го-

дина се провеждат в кв. Заножене.
В забързаното ежедневие няма
нищо по-красиво и вълнуващо от
това, в дома ти да влязат лазарки, да
се повеселиш и порадваш. Ра-
достни сме, че в кв. Заножене

живее българското, че жителите
тачат българските традиции и оби-
чаи.

Стефка ДРАГАНОВА
Секретар на 

НЧ”Пробуда-1934 Заножене”

Лазаров ден и Цветница в кв. Заножене

Стана традиция веднъж в годината
децата и колективът на Обединено
детско заведение "Слънце" да осъ-
ществяват благотворителни инициа-
тиви, с които се набират средства за
подобряване условията в детската
градина.

Тази пролет каузата е да се подме-
нят старите спални дюшечета и въз-
главнички, на които децата почиват
следобeд с нови.

Винаги сме срещали широката
подкрепа на цялата общественост,
на ръководителите на града, на хо-
рата от бизнеса. Доказателство беше
пълният салон на НЧ "Христо Ботев
- 1900". Публиката се наслаждаваше
на изпълненията на нашите възпита-
ници, а ние от колектива бяхме
горди от това, че успяхме да запалим
искрата на благотворителността в
сърцата на млади и на стари.

След концерта отчетохме 800 лв.

приходи - от Великденския базар, от
продажба на входни билети и даре-
ния. 

Благодарим на всички дарители и
съмишленици! 

Щастливи сме да бъдем заедно и да
работим за благото на малките слън-
чица на град Вършец!

Диана СИМЕОНОВА
Директор на ОДЗ „Слънце”

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ НА ОДЗ "СЛЪНЦЕ"

В съботния празничен ден на 27
април – Лазаров ден, танцьорите от
танцов състав „Фолклорна китка”
при НЧ „Христо Ботев – 1900 г.” –
гр. Вършец отбелязаха 7-годишни-
ната от основаването на формацията
с грандиозен концерт под надслов
„На пъстра сцена с мало и голямо”. 

Официални гости на събитието
бяха областният управител на област
Монтана Нина Петкова, кметът на
община Вършец Иван Лазаров,
председателят на общинския съвет
Анатоли Димитров, протосингелът
на Видинската митрополия архи-
мандрит Антим, общински съвет-
ници от ОбС – Вършец. 

Специално участие в концертната
програма взеха самодейците от фол-
клорен танцов ансамбъл „Балкан”
при НЧ „Цар Борис ІІІ – 1928 г.” –
гр. София с хореограф Милена Чир-
панлиева. 

През 2006 г., след близо 20-го-
дишно прекъсване, тогавашното ръ-
ководство на НЧ „Христо Ботев” в
лицето на председателя на читали-
щето Красимир Георгиев и секре-
таря Румен Александров решават да
възродят традицията и сформират
самодеен танцов състав, чийто худо-
жествен ръководител и хореограф от

създаването му до днес е Невена
Стоянова. Вече седем години съста-
вът е неизменен спътник на всички
общински изяви и визитна картичка
на Вършец на регионални и между-
народни конкурси. „Фолклорна
китка” печели призови места на
международни фестивали в Македо-
ния, Сърбия, Гърция, Турция. 

Да празнуват заедно на пъстрата
фолклорна сцена се събраха „от
мало до голямо” - децата на танцьо-
рите с изпълнения на стихотворе-
ния, песни и танци, и талантливите
изпълнители от танцовите състави
„Фолклорна китка” и „Балкан”, за да
ни доставят наслада с яркото велик-
олепие на народните носии, с из-
яществото и красотата на танците,
със звучните ритми и мелодии. 

Искрено и непринудено, без висо-
копарни думи и патосни речи тан-
цьорите благодариха с най-топлите
човешки думи за материалната и мо-
рална подкрепа, която получават от
кмета на общината Иван Лазаров, от
изпълнителния директор на
„Елекстростарт” АД и председател
на Общинския съвет Анатоли Ди-
митров, от спомоществувателите
Христо Тачев, Мария Маринова и
Иван Иванов. 

Всички участници в юбилейния
концерт получиха почетни грамоти
от председателя на читалището Ма-
риана Ненова, кошници с цветя и
поздравителни адреси от държавни
институции, фирми и неправител-
ствени организации. 
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В навечерието на Великденските
празници концертната зала в
НЧ”Пробуда-1934 Заножене” се
изпълни с хора, обичащи народ-
ната музика и българския фолклор.
Всички бяха дошли, за да се насла-
дят на изпълненията на танцовите
състави и певчески група на кон-
церта, организиран съвместно от
Български Арт и Фолклорен цен-
тър „Нестия” и НЧ”Пробуда – 1934
Заножене”

Бурни аплодисменти заслужиха
танцьорите, участвали в „надигра-
ването” под звуците на кръшната
българска ръченица. Специално
жури определи победителите. Спе-

циални поздравления за най- мал-
ките участници, заели 2 място -
Явор и Ани.

Няма нищо по-хубаво и вълну-
ващо от това да видиш как млади
хора играят и пеят от сърце, забав-
ляват публиката и с право получа-
ват нейните аплодисменти и
похвали. 

Няма нищо по-хубаво от това да
видиш как младите хора радеят за
българското и имат желание да
съхраняват и разпространяват бъл-
гарските песни и танци.
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