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Община Вършец спечели по-
редния европейски проект. На
25 октомври 2017 г. кметът на
общината инж. Иван Лазаров
подписа в Държавен фонд „Зе-
меделие“ – Разплащателна аген-
ция – гр. София Договор №
12/07/2/0/00815/25.10.2017 г. за
отпускане на безвъзмездна фи-
нансова помощ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването,

подобряването или разширява-
нето на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и об-
новяване на селата в селските
райони“ от Програмата за раз-
витие на селските райони за пе-
риода 2014 -2020 г.,
съфинансирана от Европейския
земеделски фонд за развитие на
селските райони.

Отпуснатата финансова
помощ е за реализирането на
проект на община Вършец: „Ре-
монт и обновяване на съществу-
ваща сграда на общинска
музейна колекция”.

Проектът включва дейности за
основен ремонт и обновяване на
съществуваща двуетажна ма-
сивна сграда на общинска му-
зейна колекция в гр. Вършец –
сграда, паметник на културата
от местно значение. Ще бъде из-
вършен ремонт на покрива, ре-
монт на фасадите и
вътрешно-ремонтни работи на
помещенията. Предвижда се
също доставка и монтаж на ново
обзавеждане и оборудване за
музея.

Стойността на отпуснатата фи-
нансова помощ по договора е
250 571,62 лева без ДДС.

Срокът за изпълнение на дого-
вора е 36 месеца от датата на
подписването му.

Евелина ГЕОРГИЕВА

На 26 и 27 октомври в гр. Вър-
шец се проведе съвместно засе-
дание на Регионалния съвет за
развитие (РСР) на Северозападен
район (СЗР).

В заседанието взеха участие
представители на министерства,
областните управители на облас-
тите Видин, Монтана, Враца,
Плевен и Ловеч, кметове на об-
щини от петте области, ръково-
дители на областни
информационни центрове.

Заседанието беше открито и ръ-
ководено от г-н Росен Белчев -
председател на Регионалния
съвет за развитие на Северозапа-
ден район и областен управител
на област Монтана.

Пред участниците в заседа-
нието бе представен и предложен
за обсъждане проект на Меж-
динна оценка на Регионалния
план за развитие за периода
2014-2020 г.

Програмата и приоритети на
Министерството на туризма по
отношение състоянието и разви-
тието на туристическите обекти
на територията на Северозападен
регион, приоритети по отноше-
ние на социалната политика,
провеждана на територията на
региона и приоритетите в сфе-
рата на образованието и дуал-
ното обучение бяха едни от
главните теми на форума.

Бе представена информация за
напредъка по отношение на дей-
ностите, свързани с инфраструк-
турно подобряване (разширяване
и изграждане на 4-лентов път по
трасето на Републикански път І-

1 /Е79/и обсъден пакет от пред-
ложения на областните управи-
тели на областите от СЗР по
отношение рехабилитацията на
второкласната и третокласната
пътна мрежа в района.

Кметовете на общините Чу-
прене и Вършец – Ваньо Костин
и инж. Иван Лазаров предста-
виха пред участниците във фо-
рума значими проекти, свързани
с подобряване на инфраструкту-
рата и възможностите за привли-
чане на туристи на територията
на Северозападен регион.

Участниците в срещата изслу-
шаха доклад от ръководителите
на петте областни информаци-
онни центъра относно усвоените
средства по отделните Опера-
тивни програми на ЕС на терито-
рията на областите в СЗР за
периода 2007-2013 г., както и ак-
туална информация за периода
2014-2020 г. към настоящия мо-
мент.

Участващите в заседанието по-
лучиха и информация относно
възможностите за финансиране
по линия на Финансовия механи-
зъм на Европейското икономи-
ческо пространство и Норвежкия
финансов механизъм за периода
2014 – 2020 г., напредък в про-
цеса на одобрение на концеп-
циите, определени посредством
Меморандумите за разбирател-
ство между България и страните-
донори и какви са
индикативните срокове за обявя-
ване на покани и за набиране на
предложения.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪРШЕЦ БЕ ДОМАКИН НА
ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛ-
НИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА

СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН

Съпругът ми е неподвижен, на
легло – вече втора година.

Ежедневието ми се изпълни с
тъга и безнадеждност, които не
мога да овладея. Изчезна и ус-
мивката ми…

Моя близка ме посъветва да
потърся помощта на Социалния
патронаж в града ни.

И ето – трети месец получа-
ваме вкусна и прясно пригот-
вена храна за цял ден. Доброто
почука и на нашата врата и се
усмихна на печалното ни битие.
Ежедневно имам два-три часа
повече от преди, които изпол-
звам за работа в градината, за
почистване на дома, за четене на
хубава книга…

Усмихват се и очите на съп-
руга ми, когато опитва вкусните
супи, гозби и десерти.

И така, всеки ден между 12.00
и 12.30 ч. звънецът на портата
иззвънява, а отвън ме среща
ведрия поглед на млада жена,
която ми подава пълните с топла
храна съдинки. Аз се усмихвам
и благодаря за това Добро.

Желая, чрез обичания вестник
„Вършец“, да изкажа почит и
гореща благодарност на всички
момичета и момчета, които от
сутрин до здрач се трудят около
горещите тави и казани, пригот-
вяйки вкусна и питателна храна
за възрастни и болни хора на
достъпна цена.

Благодарности на шофьорите
и пъргавите жени, които доста-
вят по домовете ни Доброто!

А Доброто е добро и на вкус!
С усмивка:

Гергана ЕРМЕНКОВА

ПОЧИТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ
ХОРАТА, КОИТО СЕ ТРУДЯТ
В СОЦИАЛНИЯ ПАТРОНАЖ

РЕМОНТИРАТ ОБЩИНСКИЯ МУЗЕЙ

Проект № CB007.1.11.143
„Рекреативните и спортни обекти като
туристически потенциал за региона”

Договор за субсидия № РД-02-29-262/22.11.2016
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично

сътрудничество Интеррег - ИПП България–Сърбия, 2014-2020

С официална церемония и во-
досвет, отслужен от свещеноико-
ном Петко Балджиев, на
21.11.2017 г. – Деня на християн-
ското семейство и младеж, зам.-
кметът на община Вършец
Петър Стефанов и областният
управител на област Монтана
Росен Белчев откриха две нови
детски площадки в „Слънчевата
градина“ на град Вършец.

На събитието присъстваха
представители на партньорската
организация по проекта – „Спор-
тен център Пирот“-Сърбия, на
фирмата-изпълнител на обек-
тите, на регионални и местни
електронни и печатни медии,
служители от Общинска адми-
нистрация и граждани.

Детските площадки са изгра-
дени в рамките на Проект №
CB007.1.11.143 „Рекреативните
и спортни обекти като туристи-

чески потенциал за региона”, из-
пълняван от Община Вършец с
безвъзмездната финансовата
помощ на Програмата за тран-
сгранично сътрудничество Ин-
террег - ИПП България–Сърбия,
2014-2020 г.

Новоизградените детски пло-
щадки са с модерен дизайн, обо-
рудвани са с детски съоръжения,
предлагащи различни игрови
компоненти, пейки, табели,
както и ударопоглъщаща нас-
тилка. Всички съоръжения отго-
варят на европейските
изисквания и норми за безопас-
ност.

Община Вършец е бенефици-
ент и водещ партньор по про-
екта, а партньор от сръбска
страна е Спортен център Пирот
– град Пирот. Общата цел на
проекта е да допринесе за балан-
сираното устойчиво развитие на

трансграничния район Вършец -
Пирот не само чрез използване
на съществуващия туристически
потенциал, но и чрез изграждане
на нови туристически обекти,
което ще повлияе положително
на икономическия растеж на ре-
гионално ниво.

В рамките на проекта, на тери-
торията на град Вършец ще
бъдат реализирани шест нови
обекта: атракционен „въжен
парк”, две детски площадки, две
фитнес-площадки и скейтборд
площадка на открито.

Избраният изпълнител на обек-
тите е фирма „Джерамис Интер-
нешънъл” ООД – гр. София.

Общата стойност на проекта за
безвъзмездна финансова помощ
е 588 460,10 евро, като проект-
ният бюджет на община Вършец
е 287 093,73 евро.

Евелина ГЕОРГИЕВА
Тази публикация е създадена по Проект № CB007.1.11.143 „Рекреативните и спортни обекти като туристически по-

тенциал за региона”, Договор No РД-02-29-262/22.11.2016. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Про-
грамата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007.
Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на община Вършец и по никакъв начин не трябва да се въз-
приема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

ОТКРИХА ДВЕ НОВИ ДЕТСКИ
ПЛОЩАДКИ В СЛЪНЧЕВАТА

ГРАДИНА НА ВЪРШЕЦ



Отправяме нашата признателност,
благодарност и уважение към
всички съграждани, които ни под-
адоха ръка в този труден, изпепелил
сърцата ни ден – съобщението за
внезапната смърт на непрежали-
мото ни дете Йордан Кирилов
(Данко), който си отиде от нас само
на 30 години.

Семейството ни получи не само
материална помощ, но и цял месец
подкрепа в трудния ни път до Ан-
глия.

Скъпи съграждани, благодарим
ви много за вашето състрадание,
доброта, човечност и милосърдие!

Сем. Юлияна и Кирил
ГЕРАСИМОВИ

На 18 юли се навършиха 180 го-
дини от рождението на Апостола
на свободата Васил Левски. На тази
годишнина ние, членовете на Пен-
сионерски клуб "Козница" посве-
тихме двудневната си екскурзия
през месец октомври.

Посетихме град Сопот, където в
мъжкия манастир "Свети Спас"
Левски е замонашен и град Кар-
лово - родния град на Апостола.

Сопот е родно място на патриарха
на българската литература Иван
Вазов. Къщата-музей „Иван
Вазов“, която посетихме, ни показа
спомени за най-важния период от
живота на писателя - неговото
детство, завършване на образова-
нието, учителстване в Калофер и
учението му в Епархийското учи-
лище в Пловдив при Йоаким Груев.
Видяхме снимки на родителите му,
на всички негови братя и сестри,
родословното дърво на писателя.
Изложени са ръкописи от литера-
турното му творчество, много кар-
тини с образите на герои от
неговите произведения. А в род-
ната му къща, наред със съхране-
ните ценни реликви от семейството
на Вазов, в една от стаите е напра-
вена възстановка на бръснарницата
на хаджи Ахил с герои от разказа
"Хаджи Ахил" и повестта "Чи-
човци", както и на дюкяна на баща
му с фигурата на Вазов като мла-
деж. Поднесохме цветя и се покло-
нихме пред паметника на великия

български творец.
Ето ни в Карлово, в родната къща

на българския национален герой
Васил Левски. Малка едноетажна
къща, с две стаи и зимник, строена
още от дядото на Левски. До нея е
долепена малка стаичка за рабо-
тилница и

полуоткрита бояджийница. Пред
къщата е паметника на майката на
Левски - Гина Кунчева, на който по-
ложихме цветя. Експозиционната
зала съхранява вещи, документи и
снимки, свързани с живота и де-
лото на Левски и неговите спод-
вижници, и почти всички научни
изследвания и литературни творби,
посветени на Апостола. Видяхме
автентични снимки на майката и
брат му Христо и негови снимки,
родословното му дърво, тефтерчето
му, в което са запазени много от
крилатите му фрази, всички имена
и прозвища, които е ползвал, про-
изведения на изобразителното из-
куство за Апостола. Тук се пази и
устав на БРЦК, униформа от пър-
вата българска легия, знамето на
Карловския революционен комитет.
Поклонихме се пред косите /запа-
зени от майка му/ на Левски в спе-
циално изградения за целта
мемориален параклис. А в центъра
на стария град е паметникът на
Апостола, пред който се покло-
нихме и поставихме цветя.

Втория ден прекарахме в Плов-
див. Тук ни очакваха големи изне-

нади, подготвени ни от най-младия
български генерал Явор Матеев,
роден, израснал и завършил гимна-
зия във Вършец. Първото ни посе-
щение бе в храм „Света
Великомъченица Марина“ - митро-
политски храм на Пловдивската
епархия. Тук специално за нас бяха
изнесени от сейфа чудотворната
икона на Пресвета Богородица Все-
царица и частица от мощите на
свети Лука - светител, хирург и из-
поведник, живял до 1961 г. и дал
изцеление на много хора. Храмът е
много красив с изящна дърворезба
на олтара, с множество библейски
сцени и икони, изписани от най-
добрите зографи. Поклонихме се и
изслушахме беседа за храма.

Следваше посещение в дома на
негово Високопреосвещенство
пловдивския митрополит Николай.
Бяхме приети в красив голям салон
и настанени да седнем. Митропо-
лит Николай ни разказа за дей-
ността на Пловдивската света
митрополия, която има разкрити
неделни училища в няколко храма,
където децата изучават вероучение,
че има собствена телевизия, за съв-
местната работа на църквата и ар-
мията в Пловдив в служба на
хората. Защото според него цър-
квата и армията са институциите,
които се ползват с най-голямо до-
верие от обществото, защото ви-
наги са готови да помогнат както на
отделния човек, така и да защитят
народа и държавата ни. Бяхме по-
черпени и получихме всеки поот-
делно благословията на негово
Високопреосвещенство и подарък
две диплянки, икона на Светител
Серафим, и календар за 2018 г.

Предвождани от екскурзовод, раз-
гледахме стария Пловдив, като по-
сетихме няколко къщи с различен
архитектурен стил и Римския теа-
тър.

Завърнахме се във Вършец изпъл-
нени с много впечатления и емоции
от видяното и преживяното. Такива
дни оставят трайни следи в душите
ни, помним ги и дълго разказваме
за тях на близките си.

Василка ДАМЯНОВА

Жителите и гостите на нашето
китно селце отпразнуваха събора на
село Спанчевци на 23.09.2017 г.

Както всяка година и тази беше из-
пълнена с много радост, веселие и
пъстрота. Радост от срещата с дълго
очакваните гости за празника, весе-
лие с ритмите на духов оркестър -
гр. Вършец и хубавите народни
песни, поднесени ни от певеца
Христо Косашки, под звуците на
които се виеха кръшни хора, пъст-
рота от сергиите и многото хора,
събрали се на центъра на Спанчевци

да се забавляват.
И тази година за организацията се

бе погрижил кметът на селото Емил
Иванов. С нас празника споделиха
кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров и секретарят на общи-
ната инж. Даниела Тодорова.

Кметство Спанчевци отправя спе-
циални благодарности чрез страни-
ците на вестник „Вършец“ на
всички жители и гости, допринесли
със средства за осъществяване на
празника.

Катерина ДАВИДОВА

СЪБОР В СЕЛО СПАНЧЕВЦИ

Сдружение „Диабетик Вършец
2017“ беше официално регистри-
рано с Решение № 1 от 30.05.2017 г.
на Окръжен съд гр. Монтана и Ре-
шение № 9 от 08.09.2017 г. на Ми-
нистерство на правосъдието.

За регистрацията финансова
помощ ни оказаха инж. Анатоли Ди-
митров – председател на Общински
съвет Вършец и председателят на
Постоянната комисия по здравеопаз-
ване към Общинския съвет Ивайло
Цветанов, които ни дариха лични
средства, кметът на общината инж.
Иван Лазаров , ПП „ГЕРБ“, както и
членовете на сдружението ни.

Правна помощ получихме от
юристите на Община Вършец Антон
Тошев и Петя Петкова, а уредникът

на общинския музей Благовест Дра-
гиев ни помогна с материали от ин-
тернет.

На тези хора, съпричастни с про-
блемите на диабетно болните и тях-
ната ежедневна борба за достоен
живот, изказваме нашата най-сър-
дечна благодарност за проявеното
съдействие, разбиране и благо-
родство. Те доказаха, че ги е грижа
за хората с диабет в града, че тези
хора не са сами в своето не леко еже-
дневие.

Ние високо ценим вашето съпри-
частие и най-искрено ви благода-
рим!

Соня ЖИВКОВА
Председател на Сдружение

„Диабетик Вършец 2017“

Б Л А Г О Д А Р И М !

В ЧЕСТ НА ГОДИШНИНАТА ОТ
РОЖДЕНИЕТО НА ЛЕВСКИ

По инициатива на бившите служи-
телки в АПК „23-ти септември“ – гр.
Вършец, който беше ликвидиран
преди 25 години - Пенка Лаловска,
Йорданка Гуцина и Бояна Алексан-
дрова, с активното участие на Гана
Атанасова, Младенка Найденова,
Надка Куманова и Валентин Анге-
лов, на 17.10.2017 г. в салона на
„Учебен център на ВиК – Враца“
във Вършец се проведе другарска
среща на бившите работници, слу-
жители, специалисти и ръководи-
тели на АПК.

На срещата дойдоха около 100 чо-
века. Много от колегите вече не са
между нас. Поклон пред паметта им!

Присъстваха представители от
всички дейности – животновъди, ве-
теринари, агрономи, механизатори,
шофьори и монтьори, промишлени
дейности, администрация от гр. Вър-
шец, от кв. Заножене и от селата
Драганица, Черкаски, Стояново,
Долно и Горно Озирово, Долна Бела
речка, Спанчевци.

Трудно се организира такава среща
след толкова години! Сигурно има
хора, които не са получили инфор-
мация, нека да не се сърдят и да из-
винят организаторите. Живот и
здраве – да се надяваме, че ще има
още такива.

Посрещнат с аплодисменти, с
кратко, но много съдържателно
слово срещата беше открита от
Антон Матеев – дългогодишен ръко-
водител на АПК. Той ни припомни
колко много хора бяха заети в мест-
ния аграрно-промишлен комплекс –
средногодишно коло 1000 човека и
какво огромно количество продук-
ция се произвеждаше. Това бешен
най-голямото предприятие в община
Вършец. Около 30% от заетите бяха
млади хора до 28-годишна възраст,
заети предимно в цеховете за про-
мишлена дейност, с достойно запла-
тен труд.

Нямам информация за сегашното
състояние на селскостопанския от-
расъл в общината, но най-вероятно
не може да се сравнява с тогаваш-
ното.

Чудесни поздравителни слова под-
несоха Любен Борисов и Райна Си-
мова.

Часове наред присъстващите се ве-
селиха под звуците на хубавата му-
зика и чудесното обслужване от
персонала на заведението, за което
им благодарим.

Залата се изпълни с атмосфера на
удоволствие от приятната среща със
стари приятели и колеги – какви пре-
красни хора!

Благодаря на инициаторите и орга-
низаторите на запомнящото се при-
ятно събитие, завършило с обща
снимка за спомен.

На всички бивши и настоящи тру-
женици в селското стопанство желая
здраве и бодър дух!

До нови срещи, колеги!
Мария ДИМИТРОВА

СЛЕД ЧЕТВЪРТ ВЕК – СРЕЩА СЪС
СПОМЕНИТЕ ОТ МЛАДОСТТА
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Цялата християнска общност от-
празнува Деня на Св. Великомъче-
ник Димитър Мироточиви –
закрилник на всички славянски на-
роди.

Дълго време като че ли бяхме
обърнали гръб на християнските
празници, но днес отново обръщаме
поглед към тях, молейки Божието
благословение с надежда и вяра за
по-добър живот.

Жителите на с. Долна Бела речка
тачат и съхраняват народните тради-
ции и обичаи. На Димитровден се
събраха да празнуват заедно и стари,
и млади, защото вярата в сърцата им
е жива.

Света литургия в местния храм
„Св. Димитър“ бе отслужена от ено-
рийския свещеник отец Любомир.
Когато посетих църквата, бях при-
ятно изненадана от цялостното й об-
новяване и поддържане от
семейство от София, които не са по-
жалили време, сили и средства за
това. Свещеникът сподели, че те за
всичко се грижат, а цялата църква е
изградена от дялан камък – ще ос-
тане за вечни времена като символ
на душевността и богатството на

българина.
Белоречени се гордеят с църквата

в селото. Кметът на общината инж.
Иван Лазаров винаги подкрепя и е
съпричастен с проблемите на жите-
лите тук.

На празника беше поднесен вкусен
обяд, за организацията на който се
погрижиха кметският наместник Ва-
лери Милчев, Илия Стефанов и
Влайко Воденичарски от гр. София,
на които им благодарим.

Кръшни хора се извиха под звуч-
ните ритми на духовата музика от
Вършец, с ръководител Николай
Пеев.

Огласен беше Балкана от музика и
песни, а долу, в ниското, река Бяла
тихо и спокойно сякаш припяваше в
синхрон с всеобщото веселие.

Този празник в родното ми село от-
ново ме върна към най-хубавите,
най-щастливите дни от живота ми,
при любимите ми хора и приятели
от детството.

Нека заедно съхраним и предадем
на поколенията след нас народните
традиции и култура, с тяхната праз-
ничност, обредност и духовност!

Лили ИВАНОВА

В ДОЛНА БЕЛА РЕЧКА
ПОЧЕТОХА СВЕТИ ДИМИТЪР

Б Л А Г ОД А Р Н О С Т
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 35
Днес, 26.10.2017 г. (четвъртък ), от 13:00 часа,

на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и
чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с об-
щинската администрация за мандата 2015 –
2019 г., се проведе заседание на Общински
съвет - Вършец, в заседателната зала на Об-
щинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва
общински съветници.

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

На заседанието присъстваха още:
инж.Иван Лазаров – кмет на община Вършец,
П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец,
инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община
Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“,
А. Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Гео-
ргиева - гл. експерт „Информационно обслуж-
ване“ и граждани.

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

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

ладна записка вх. № 944 / 18.10.2017 г. относно
актуализиране на „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост на община Вършец за 2017 г.”.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 945 / 18.10.2017 г. относно
вземане на решение за провеждане на публи-
чен търг с явно наддаване за продажба на 6 бр.
недвижими имота, частна общинска собстве-
ност на община Вършец, в изпълнение на „Го-
дишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2017 г.“ на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 939 / 16.10.2017 г. относно
предоставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал.
2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27,ал. 2 от
ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 925 / 26.09.2017г. относно
приемане на докладите за осъществените чи-
талищни дейности и за изразходваните от бю-
джета средства на читалищата в община
Вършец за 2016 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 947/20.10.2017 г. относно
писмо изх. № 94 00–14 36 / 10.05.2017 г. от Ад-
министрацията на Президента на Република
България, касаещо опрощаване на дължими
държавни вземания на Найден Димитров Яки-
мов.

Докладва: Иван Андров – председател на
ПК по АОНУОРСГПБК

6.Изказвания, питания, становища и предло-
жения на гражданите.

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

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

Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ № 480
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

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

1. Актуализира „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2017 г., в частта раздел III. Опи-
сание на недвижимите имоти, които общината
има намерение да предложи за предоставяне
под наем и за продажба през 2017 г., точка 2.5.
Продажба на имоти общинска собственост
през 2017 г., подточка 2.5.1. Имоти за продажба
по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеж-
дане на публичен търг или публично оповес-
тен конкурс., като включва следния поземлен
имот:

1.1 Поземлен имот с идентификатор
12961.421.54 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Вършец,
одобрени със Заповед РД-18-
44/17.08.2006 г. на Изпълнителен дирек-
тор на АК. Адрес на поземления имот:
гр. Вършец, местност „Стрижака“, площ
на имота: 498 кв.м., трайно предназна-
чение на територията: земеделска, начин
на трайно ползване: деградирала ливада,
категория на земята при неполивни ус-
ловия: 7 /седма/, номер по предходен
план: част от 41.54.

2. Промяната на „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2017 г.” влиза в сила от датата
на приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промя-
ната в „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2017 г.” да се обяви на таблото пред сградата
на Общинска администрация – Вършец и да се
отрази в публикуваната в сайта на община
Вършец „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2017 г.”.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Ма-
ринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова,
Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов
и С.Сълков “против” – няма; “въздържали
се” – 1 - А.Коцина;

РЕШЕНИЕ № 481
1. Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от За-
кона за общинската собственост /ЗОС/, във
връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от „Наредбата за
реда на придобиване, управление и разпореж-
дане с общинска собственост /НРПУРОС/ на
община Вършец“ и чл. 4, ал. 1 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 продажба
на недвижими имоти, частна общинска собст-
веност на община Вършец описани, както
следва:

1.1 Поземлен имот с идентификатор
12961.423.552 /дванадесет хиляди де-
ветстотин шестдесет и едно точка чети-
ристотин двадесет и три точка петстотин
петдесет и две/ по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Из-
пълнителен директор на АГКК, адрес на
поземления имот: гр. Вършец, площ на
имота-721 кв.м. /седемстотин двадесет и
един кв.м./, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до
10 m), номер на предходен план: квартал
177, парцел VІ. Акт за частна общинска
собственост № 658/10.10.2016 г. Първо-
начална продажна цена - съгласно па-
зарната оценка на имота.

1.2 Поземлен имот с идентификатор
12961.423.553 /дванадесет хиляди де-
ветстотин шестдесет и едно точка чети-
ристотин двадесет и три точка петстотин
петдесет и три/ по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Из-
пълнителен директор на АГКК, адрес на
поземления имот: гр. Вършец, площ на
имота: 682 кв.м. /шестстотин осемдесет

и два кв.м./, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до
10 m), номер на предходен план: квартал
177, парцел VІІ. Акт за частна общинска
собственост № 659/10.10.2016 г. Първо-
начална продажна цена съгласно пазар-
ната оценка.

1.3 Поземлен имот с идентификатор
12961.423.556 /дванадесет хиляди де-
ветстотин шестдесет и едно точка чети-
ристотин двадесет и три точка петстотин
петдесет и шест/ по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Из-
пълнителен директор на АГКК, адрес на
поземления имот: гр. Вършец, площ на
имота: 499 кв.м. /четиристотин деветде-
сет и девет кв.м./, трайно предназначе-
ние на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско заст-
рояване (до 10 m), номер на предходен
план: квартал 177, парцел ІІІ.Акт за
частна общинска собственост №
662/10.10.2016 г. Първоначална про-
дажна цена съгласно пазарната оценка.

1.4 Поземлен имот с идентификатор
12961.423.557 /дванадесет хиляди де-
ветстотин шестдесет и едно точка чети-
ристотин двадесет и три точка петстотин
петдесет и седем/ по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одоб-
рени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г.
на Изпълнителен директор на АГКК,
адрес на поземления имот: гр. Вършец,
площ на имота: 545 кв.м. /петстотин че-
тиридесет и пет кв.м./, трайно предназ-
начение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско заст-
рояване (до 10 m), номер на предходен
план: квартал 177, парцел ІV. Акт за
частна общинска собственост №
656/10.10.2016 г. Първоначална про-
дажна цена съгласно пазарната оценка
изготвена за имота.

1.5 Поземлен имот с идентификатор
12961.426.9 /дванадесет хиляди деветс-
тотин шестдесет и едно точка четирис-
тотин двадесет и шест точка девет/ по
кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри, одобрени със Заповед РД-18-
74/24.06.2008 г. на Изпълнителен
директор на АГКК, последно изменение
с заповед: КД-14-12-334/07.12.2011 г. на
Началника на СГКК – Монтана, адрес на
поземления имот: гр. Вършец, местност
„Милкина ливада“, площ на имота: 245
кв.м. /двеста четиридесет и пет кв.м./,
трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване:
зеленчукова градина, категория на зе-
мята при неполивни условия: седма,
номер на предходен план: 12961.420.9.
Акт за частна общинска собственост №
677/03.05.2017 г. Първоначална про-
дажна цена съгласно пазарната оценка
изготвена за имота.

1.6 Поземлен имот с идентификатор
12961.421.54 /дванадесет хиляди де-
ветстотин шестдесет и едно точка чети-
ристотин двадесет и едно точка петдесет
и четири/ по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри, одобрени със За-
повед РД-18-44/17.08.2006 г. на
Изпълнителен директор на АК, адрес на
поземления имот: гр. Вършец, местност
„Стрижака“, площ на имота: 498 кв.м.
/четиристотин деветдесет и осем кв.м./,
трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване:
деградирала ливада, категория на земята
при неполивни условия: 7 /седма/, номер
по предходен план: част от 41.54. Акт за
частна общинска собственост №
690/18.10.2017 г. Първоначална про-
дажна цена съгласно пазарната оценка
на имота.

2. Всеки участник в търга може да участва за
закупуване на един, няколко или всички нед-
вижими имоти, предмет на търга.

3. Цена на тръжната документация 100 лв.
4. Депозит за участие в търга: 30 % от пър-

воначалната тръжна цена на съответния нед-
вижим имот.

5. Стъпка за наддаване: 5 % върху първона-
чалната тръжна цена на съответния недвижим
имот.

6. Задължава кмета на община Вършец да ор-
ганизира и проведе търга по реда на Глава
втора “Търгове” от „Наредбата за условията и
реда за провеждане на търгове и конкурси на
община Вършец“ и да сключи договор/и за
продажба на недвижимите имоти, след запла-
щане на сумата за закупуване от спечели-
лия/спечелилите търга участник/участници.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Ма-
ринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова,
Б.Христов, И.Цветанов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма; “въздържали се”
– 1 - Г.Найденов;

РЕШЕНИЕ № 482
1. Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27,
ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение
за предоставяне на наследниците на Иван Ди-
митров Янчев, следния имот:

1.1.Нива с идентификатор 12961.13.647,
ЕКАТТЕ 12961, с площ от 6.491 дка, на-
ходяща се в местността “МИТРОВИ
ЛИВАДИ“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище Вършец, съг-
ласно скица – проект №
15-462968/25.09.2017 год.

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

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение
второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по
реда на Административно процесуалния ко-
декс /АПК/ на заявителя и служебно на Об-
щинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

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

РЕШЕНИЕ № 483
Общински съвет – Вършец на основание ч.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26
а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните чита-
лища, приема за сведение докладите за осъ-
ществените читалищни дейности и за
изразходените бюджетни средства през 2016 г.,
в изпълнение на Годишна програма за разви-
тие на читалищната дейност в община Вършец
за 2016 г., приета с Решение № 118 от Протокол
№ 6/18.02.2016 г., съгласно приложените про-
грами от читалищата на територията на об-
щина Вършец.

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

РЕШЕНИЕ № 484
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 9, във връзка с чл.
1,ал. 1 от Указ № 2773 от 23.12.1980г., дава
мнение да се опрости задължението на Найден
Димитров Якимов по Наказателно постанов-
ление № 88/17.05.2016 г. на Агенция Митници
ТМУ Лом в размер на 1000,00 лева.

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

Промяна в кворума. Излиза: О. Яничкова
Общо 12 общински съветници.

Общинските съветници, общинска адми-
нистрация и гостите на заседанието бяха за-
познати с отговор № 929/28.09.2017г., на Кмета
на община Вършец във връзка с питане вх. №
911/11.09.2017г. отправено от Сашо Борисов
Сълков общински съветник.

Поради изчерпване на дневния ред, пред-
седателят на общински съвет – Вършец
закри заседанието в 13:45 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец
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Днес, 24.11.2017 г. (петък ), от 13:00 ч., на основание
чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правил-
ника за организацията и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинската администрация за мандата
2015 – 2019 г., се проведе заседание на Общински
съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска ад-
министрация Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва общин-
ски съветници.

Отсъства : Благовест Христов.

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

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Ла-
заров – кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.-
кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – сек-
ретар на община Вършец, К. Тачева-директор дирек-
ция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция „СА“, Е.
Георгиева - гл. експерт „Информационно обслуж-
ване“, и граждани.

Инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец от-
тегля с писмо вх. № 987/24.11.2017г. от дневния ред на
заседанието на Общински съвет – Вършец докладна
записка вх. № 975/15.11.2017г., която е включена като
точка 3 от дневния ред.

Председателят на общински съвет Вършец инж.
Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал.2 т.2
от Правилника за организацията и дейността на Об-
щински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимо-
действието му с общинската администрация за
мандата 2015 – 2019 г. предложи, следните изменения
в дневния ред:

1. Промяна в докладна записка вх. № 974/15.11.2017
г. с допълнение към нея с вх. № 974/15.11.2017 г. от-
носно кандидатстване по проект „Изграждане на ком-
постираща инсталация за разделно събрани зелени
и/или биоразградими отпадъци от Община Берковица
и Община Вършец“ по процедура BG16M1OP002-
2.005 - Проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации за разделно събрани зелени и/или био-
разградими отпадъци по приоритетна ос 2 на Опера-
тивна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

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

Общият брой точки в дневния ред стават 8.
Гласували: “за”- 12; “против” – няма; “въздър-

жали се” – няма.

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

дане на Докладна записка вх. № 970/15.11.2017 г. от-
носно отчет за изпълнението на бюджета на община
Вършец към 30.06.2017 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка вх. № 974/15.11.2017 г. и допълнение към нея
вх.№ 984/23.11.2017 г. относно кандидатстване по
проект „Изграждане на компостираща инсталация за
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпа-
дъци от Община Берковица и Община Вършец“ по
процедура BG16M1OP002-2.005 - Проектиране и из-
граждане на компостиращи инсталации за разделно
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци по
приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.“

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка вх. № 963/08.11.2017 г. относно предложение
за отмяна на разпоредбата на чл.34 и изменение на
чл.37, ал.5 и чл.50, ал.2 от Наредбата за реда на при-
добиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец /Приета с Решение
№ 78 по протокол № 10/29.03.2012 г. и отменя съ-
щата, приета с Решение № 108/30.09.2004 г., допъл-
нена с Решение № 340 от Протокол № 34/ 26.02.2010
г. и допълнена с Решение № 549 по Протокол №
53/28.11.2014 г,. и с Решение № 616 по Протокол №
59/17.03.2015 г., изменена с Решение № 386 по Про-
токол № 25/27.02.2017 г.от Общински съвет-Вър-
шец/.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка вх. № 968/13.11.2017 г. относно предложение
за отмяна на разпоредбите на чл.23, ал.2 - ал.4 и из-
менение на чл.8, ал.1; чл.16, ал.4 и чл.68 от Наредба
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/ ((Приета с Решение № 87
по Протокол № 10/29.03.2012 г., изменена и допъл-
нена с Решение № 100 по Протокол № 14/ 08.06.2012
г.; допълнена с Решение № 136 по Протокол № 16/
31.07.2012 г., изменена и допълнена с Решение № 277
по Протокол № 28/ 19.04.2013 г.и изменена; допъл-
нена с Решение № 437 по Протокол № 42/ 05.03.2014
г.; изменена с Решение № 501 по Протокол №
47/10.07.2014 г., изменена и допълнена с Решение №

631 по Протокол № 60/02.04.2015 г. и изменена и до-
пълнена с Решение № 227 по Протокол №
10/31.05.2016 г. , изменена с Решение № 415 от Про-
токол № 29/25.05.2017 г., на Общински съвет - Вър-
шец), поради противоречие с нормативен акт от
по-висока степен.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка вх. № 969/14.11.2017 г. относно предложение
за приемане на Наредба за реда и начина за добиване
и ползване на дървесина извън горски територии,
собственост на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка вх. № 961/08.11.2017 г. относно предоставяне
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

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладни
записки вх. № 979/17.11.2017 г. относно молби за фи-
нансова помощ.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по
АОНУОРСГПБК

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

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организа-
цията и дейността на общински съвет – Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред
бе приет единодушно:

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

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ № 485
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал.

1, т. 6 от ЗМСМА приема за информация отчета за из-
пълнението на бюджета на община Вършец за пър-
вото полугодие на 2017 г.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Ан-
дров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов,
Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

Промяна в кворума: излиза Ивайло Цветанов.
Общо 11 общински съветници.

Промяна в кворума . влиза Благовест Христов
Общо 12 общински съветници

Промяна в кворума . влиза Ивайло Цветанов
Общо 13 общински съветници

РЕШЕНИЕ № 486
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, реши:
1. Дава съгласие Община Вършец като партньор на

бенефициента община Берковица, да участва с про-
ектно предложение по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.005
„Проектиране и изграждане на компостиращи инста-
лации за разделно събрани зелени и/или биоразгра-
дими отпадъци“, Приоритетна ос „Отпадъци“ по
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”.

2. Възлага на кмета на община Вършец, като пар-
тньор по проекта, да предприеме необходимите дей-
ствия за подготовка и реализация на проектното
предложение по т. 1 в съответствие с изискванията на
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, в
т.ч. да подготви и подпише всички изисквани доку-
менти, съгласно Насоките за кандидатстване по про-
цедурата BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и
изграждане на компостиращи инсталации за разделно
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“.

3. Община Вършец, като партньор на бенефициента
община Берковица да не се присъединява към друго
РСУО за срока за изпълнение на проекта и най-малко
за срок от 5 години след окончателното плащане на
средствата за проекта на община Берковица по про-
цедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и из-
граждане на компостиращи инсталации за разделно
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“.

4. Да придобие собствеността върху изградената със
средства по проекта инфраструктура, в т.ч. движимо
и недвижимо имущество и съпътстваща инфраструк-
тура, съгласно пропорционалното участие, в съот-
ветствие с приложимото законодателство и да
експлоатира активите, изградени по проекта, при
спазване на законодателството за държавните помощи
в областта на услугите от общ икономически интерес.

5. Да не прехвърлят на трети лица собствеността
върху изградената със средства по проекта инфраст-
руктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество и съ-
пътстваща инфраструктура, най-малко в продължение
на 5 години от окончателното плащане на средствата
за проекта по процедура BG16M1OP002-2.005 „Про-
ектиране и изграждане на компостиращи инсталации
за разделно събрани зелени и/или биоразградими от-
падъци“ на ОПОС 2014-2020 г.

6. Дава съгласие финансовите средства, необходими
за:

-покриване на първоначалните допустими разходи

по проекта, преди средствата по проекта да бъдат въз-
становени от ОПОС;

-покриване на допустимите разходи по проекта,
които няма да бъдат финансирани от ОПОС, вкл.
собствения принос;

-покриване на недопустими разходи, необходими за
изпълнението на проекта, включително недопустим,
но възстановим разход за ДДС, съгласно пропорцио-
налното участие на община Вършец в проекта,

да бъдат осигурени от един или повече източ-
ници на финансиране, както следва:

• такса битови отпадъци за времето на изпълнението
на проекта;

• отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013
г. за реда и начина за изчисляване и определяне на раз-
мера на обезпеченията и отчисленията, изискани при
депониране на отпадъци;

• ползване на кредит от ФЛАГ ЕАД;
• бюджета на община Вършец.
Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димит-

ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Ан-
дров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов,
И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, и С.Сълков “про-
тив” – няма; “въздържали се” – 1 - Г.Иванов ;

РЕШЕНИЕ № 487
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, реши, одобрява споразуме-
ние за партньорство между община Берковица и об-
щина Вършец за подготовка и изпълнение на
„Изграждане на компостираща инсталация за раз-
делно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци
от Община Берковица и Община Вършец“ в съот-
ветствие с Насоките по процедура BG16M1OP002-
2.005 - Проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации за разделно събрани зелени и/или био-
разградими отпадъци по приоритетна ос 2 „Отпа-
дъци“ на Оперативна програма „Околна среда
2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.).

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Ан-
дров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов,
И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, и С.Сълков “про-
тив” – няма; “въздържали се” – 1 - Г.Иванов ;

РЕШЕНИЕ № 488
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна
администрация /ЗМСМА/ отменя чл.34 и изменя
чл.37, ал.5, както следва: „върху продажната цена
на имота се начислява данък придобиване по реда
на ЗМДТ в размер на 2,5 %“ и чл.50, ал.2, както
следва „когато надстрояването или пристроява-
нето не води до обособяването на самостоятелен
обект, правото на надстрояване или пристроя-
ване се учредява на собственика на основния обект,
след решение на Общинския съвет, без търг или
конкурс, от кмета на общината, при условията на
чл.183, ал.2 и ал.3 от ЗУТ“ от „Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общин-
ска собственост на община Вършец“.

2. Отмяната на текста на чл.34 и изменението чл.37,
ал.5 и чл.50, ал.2 от „Наредбата за реда на придоби-
ване, управление и разпореждане с общинска собст-
веност на община Вършец“ влизат в сила от датата на
приемане на настоящото решение.

3. Задължава кмета на община Вършец да отрази от-
мяната на текста на чл.34 и изменението чл.37, ал.5 и
чл.50, ал.2, като актуализираната наредба бъде качена
на сайта на община Вършец, в 7-дневен срок от вли-
зане в законна сила на настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Ан-
дров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов,
И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 489
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация /ЗМСМА/:

1.1. Oтменя чл. 23, ал.2 - ал.4 на „Наредба за опред-
елянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Вършец /по
чл.9 от ЗМДТ/“;

1.2.Изменя чл.8, ал.1 от Наредбата, както следва:
„Общински съвет Вършец може да освобождава
отделни категории лица изцяло или частично от
заплащане на отделни такси“;

1.3. Изменя чл.16, ал.4 от Наредбата, както следва:
„При концесия данъчно задължен е концесионе-
рът. При концесия за добив данъчно задълженото
лице е собственикът, с изключение на случаите,
при които в полза на концесионера е учредено
вещно право на ползване върху поземления имот
или съответната част от него“ от „Наредба за
определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Вършец
/по чл.9 от ЗМДТ/“;

1.4. Изменя чл.68 от Наредбата, както следва: „Ак-
товете за установяване на нарушенията се със-
тавят от определени със заповед на кмета
длъжностни лица от общинската администра-
ция, а наказателните постановления се издават
от кмета на общината или от упълномощени от
него длъжностни лица“ от „Наредба за определя-
нето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Вършец /по чл.9
от ЗМДТ/“.

2. Отмяната на текста на чл.23, ал.2 – ал.4 и изме-

нението чл.8, ал.1; чл.16, ал.4 и чл.68 от „Наредба за
определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Вършец
/по чл.9 от ЗМДТ/“ влизат в сила от датата на при-
емане на настоящото решение.

3. Задължава кмета на община Вършец да отрази от-
мяната на текстовете на чл.23, ал.2-ал.4 и измене-
нието чл.8, ал.1; чл.16, ал.4 и чл.68, като
актуализираната наредба бъде качена на сайта на об-
щина Вършец, в 7-дневен срок от влизане в законна
сила на настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Ан-
дров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов,
И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 490
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал.2 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация /ЗМСМА/, приема „Наредба за
реда и начина за добиване и ползване на дървесина
извън горски територии, собственост на община Вър-
шец“. В наредбата се отразяват направените предло-
жения по време на дебата.

2. Наредбата влиза в сила от датата на приемането и
от Общински съвет – Вършец.

3. Задължава кмета на община Вършец в 7 /седем/
дневен срок от датата на приемане на решението да
качи „Наредба за реда и начина за добиване и пол-
зване на дървесина извън горски територии, собстве-
ност на община Вършец“ в сайта на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Ан-
дров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов,
И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 491
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на на-
следниците на Петър Каменов Михайлов, следния
имот:

1.1. Ливада с идентификатор 12961.36.848, ЕКАТТЕ
12961, с площ от 3857 кв.м., находяща се в местността
“ДЕДО ШУШЕК“ – земи от общинския поземлен
фонд, землище Вършец, съгласно скица – проект №
15-446178/14.09.2017 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, реше-
нието може да се обжалва пред Районния съд − гр.
Берковица по реда на Административно процесуал-
ния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, 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.
Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Ан-
дров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов,
И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 492
Общински съвет – Вършец, на основание чл.21.

ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си
Бюджет 2017, § 10-98 еднократна финансова помощ в
размер от 300 (триста) лева на Елена Силвиева Пет-
рова.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Ан-
дров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов,
И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 493
Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1,

т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бю-
джет 2017, § 10-98 еднократна финансова помощ в
размер от 300 (триста) лева на Първолета Георгиева
Иванова.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Ан-
дров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов,
И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 494
Общински съвет – Вършец, на основание чл.21.

ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си
Бюджет 2017, §10-98 еднократна финансова помощ в
размер от 1 000 (хиляда) лева на Кирил Иванов Гера-
симов.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Ан-
дров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов,
И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов и
С.Сълков “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

Поради изчерпване на дневния ред, председате-
лят на общински съвет – Вършец закри заседа-
нието в 14:00 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец



УНИКАЛНИЯТ КОД ЗА
ДОСТЪП (УКД) ВИ ПОЗВО-

ЛЯВА:
- Да проверите здравното си

досие! При всяко установено несъ-
ответствие между написаното в до-
сието и реално получената от Вас
медицинска помощ сигнализи-
райте НЗОК/РЗОК!

- Да упражните правото си да
контролирате как се харчат парите
от Вашите здравноосигурителни
вноски.

- Ако желаете да бъдете извес-
тени за всяко настъпило медицин-
ско или дентално събитие (преглед,
лечение в болница или при зъболе-
кар), включително и за децата Ви
до 18 години или за лицата, на
които сте настойници, ще бъдете
информирани чрез посочен от Вас
имейл.

Достъпът до здравното досие мо-

жете да осъществите и чрез личен
електронен подпис.

ОТКЪДЕ ДА ПОЛУЧИТЕ
СВОЯ УКД:

Ако посетите която и да е ра-
йонна здравноосигурителна каса,
по какъвто и да е повод, в рамките
на 3-5 мин. ще Ви бъде издаден
УКД срещу документ за самолич-
ност.

КАК ДА ВЛЕЗЕТЕ В ЗДРАВ-
НОТО СИ ДОСИЕ:

За да влезете в здравното си
досие през портала на НЗОК, на-
правете тези стъпки:

www.nhif.bg - „Преглед на паци-
ентско досие“ - „Вход с уникален
код за достъп“ или „Вход с цифров
сертификат“ (личен електронен
подпис) – попълва се УКД и ЕГН,
ЛНЧ или служебен номер от НАП -

в малкия прозорец се попълват
контролните думи.

Вече можете да разгледате здрав-
ното си досие: в меню „Пациентска
информация“ са описани всички
медицински и дентални дейности,
отчетени и заплатени за Вас от
НЗОК. Вдясно в прозореца можете
да въведете ЕГН на детето, на
което сте избрали личен лекар, за
да прегледате дейностите, отчетени
и заплатени от НЗОК за него.

За информация:
Тел. 02 9569 157; 02 9659 254,

02 9656 822
www.nhif.bg

Сигнали за нередности се под-
ават: на и-мейл адрес nzok@nhif.bg
или писмено в районната здрав-
ноосигурителна каса, или в НЗОК
– 1407 София, ул. „Кричим“ №1

Информираме ви

ПОЛУЧАВАНЕ НА УНИКАЛЕН КОД ЗА
ДОСТЪП ДО ЗДРАВНОТО ВИ ДОСИЕ

Във връзка с настъпването на
отоплителния есенно-зимен сезон,
Ви напомняме някои основни пра-
вила за пожарна безопасност:

1. Не се допуска използването на
нестандартни или преправяни
отоплителни уреди. Всички неиз-
правности се отстраняват неза-
бавно, а ако това е невъзможно,
уредите се спират от експлоатация.

2. Отоплителни уреди се изпол-
зват, като се монтират върху него-
рима основа и на разстояние,
минимум 0.5 м от горими мате-
риали, конструктивни елементи и
мебели.

3. Комините и димоотводните
тръби се почистват от сажди и от-
лагания в началото на отоплител-
ния сезон и периодично при
необходимост. Почистването на

комините се разрешава само меха-
нично. Забранено е умишленото
им запалване.

4. При почистването на печки на
твърдо гориво, сгурта трябва да се
изхвърля само на установени
места, но не и в кофите, в които се
изхвърлят други горими отпадъци.

5. Не оставяйте без наблюдение
включени отоплителните и елек-
тронагревателни уреди.

6. Използването на електрически
отоплителни уреди допълнително
натоварва електрическата инстала-
ция, което може да предизвика
пожар. Не се допуска използването
на неизправни или „подсилени"
предпазители в електрическите
табла.

7. Проверете изправността на
вентилите и газопроводите на га-

зовите бутилки и инсталации. При
наличие на пукнатини в газопро-
вода или неизправност на вентила,
същите незабавно трябва да се
подменят.

8. Не се допуска използването на
газови бутилки в сутеренни поме-
щения, спални, бани и санитарни
възли.

9. Не оставяйте сами в къщи и
без наблюдение малки деца, а
също така и възрастни хора.

10. На децата ограничете достъп
до кибрити, запалки и други огне-
източници, а на възрастните при-
помняйте постоянно мерките за
безопасност.

11. При възникване на пожар или
изтичане на газ, незабавно напус-
нете сградата и се обадете на тел.
112.

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ ПРЕДИ
СТАРТА НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН

áðîé 11, íîåìâðè 2017 ã. Îáùèíàòà ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ
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На 1 ноември – Деня на народните
будители, ние, членовете на Клуб
на пенсионера „Еделвайс“ – с. Дра-
ганица организирахме екскурзия до
град Плевен.

Посетихме „Панорамата“ и се
върнахме към историята на слав-
ните битки, свързани с Освобожде-
нието на България от турско
робство.

Възхитихме се на творението на
българските и руските художници и
декоратори, пресъздали тези
епични боеве.

По-късно разгледахме централ-

ната част на града и природния
парк „Кайлъка“.

Благодарим на кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров за ока-
заната подкрепа за реализиране на
това наше начинание.

Изказваме благодарност и на
председателката на нашия пенсио-
нерски клуб Нина Иванова, която,
въпреки преживения тежък момент
в нейния живот, намери сили да
разнообрази клубната ни дейност и
нашето пенсионерско ежедневие.
Желаем й много здраве и успехи!

Иван ЦВЕТКОВ

ПОЧЕТОХМЕ ДЕНЯ НА
НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

В края на месец октомври пенсио-
нерите от пенсионерски клуб „Маг-
нолия“ – с. Горно Озирово
организирахме екскурзия до град
Ловеч, Крушунските водопади и Де-
веташката пещера.

Разгледахме забележителностите
на територията на град Ловеч: пок-
рития мост, построен през 1874 г. по

поръчка на Османската империя от
майстор Кольо Фичето с добровол-
ния труд на местното население, по-
сетихме новопостроената
катедрала, стария квартал „Вароша“
и др.

Денят беше топъл и слънчев, а
настроението – прекрасно!

Йошка ПЕТРОВА

ЗАДРУЖЕН КЛУБЕН ЖИВОТ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона
за местно самоуправление и местна
администрация /ЗМСМА/ и чл.63,
ал.2 от Закона за местни данъци и
такси /ЗМДТ/,

ОПРЕДЕЛЯМ:

І. Комунално – битовите услуги,
които Община Вършец ще органи-
зира и извършва през 2018 г. опи-
сани, както следва:

1. Осигуряване на необходимите съ-
дове за смет;

2. Сметосъбиране и сметоизвозване
на битови отпадъци;

3. Поддържане на чистотата на тери-
ториите за обществено ползване в на-
селените места в Община Вършец.

ІІ. Границите на районите, вида на
предлаганите услуги по чл. 62 от
ЗМДТ и честотата на сметоизвоз-
ване на територията на община Вър-
шец за 2018 година, както следва:

1. Механично събиране и извозване
на битови отпадъци да се извършва:

1.1. За град Вършец − за всички
улици и местности, без долупосоче-
ните имоти по улици, местности и
кадастрален район с идентифика-
тори:

− ул. „Страхил войвода” - цялата;
− местност „Маркова лъка”;
− кв. 73 (брега на ул. „Серафим Гео-

ргиев”) по регулационен план на гр.
Вършец или кадастрален район с иден-
тификатор 424 по кадастрална карта на
гр. Вършец за следните имоти:
12961.424.491; 12961.424.50;

12961.424.52; 12961.424.53;
12961.424.54; 12961.424.55;
12961.424.56; 12961.424.58;
12961.424.60;

− кв.84 (брега на ул. „Серафим Гео-
ргиев”) по регулационен план на гр.
Вършец или кадастрален район с иден-
тификатор 424 по кадастрална карта на
гр. Вършец за следните имоти:
12961.424.311; 12961.424.194;
12961.424.199; 12961.424.203;
12961.424.195;

− кв. 87 (района около СПА хотел
„АТА”) и кв.90 (района около градския
стадион и ул. „Д-р Константин Пенев”)
по регулационен план на гр. Вършец
или кадастрален район с идентифика-
тор 424 по кадастрална карта на гр.
Вършец за следните имоти:
2961.424.330; 12961.424.332;
12961.424.363; 12961.424.333;
12961.424.168; 12961.424.277;
12961.424.358;

− кв. 76 (ул. „Република” - района
около паметника на Септемврийците и
бившия дом на механизатора) по регу-
лационен план на гр. Вършец или ка-
дастрален район с идентификатор 420
по кадастрална карта на гр. Вършец за
следните имоти: №12961.420.21;
12961.420.20; 12961.420.19;
12961.420.23; 12961.420.22;
12961.420.24; 12961.420.25;
12961.420.26;

− кв. 70 (бул. „България” зад блоко-
вете на ж.к. „Красна” до реката) по ре-
гулационен план на гр. Вършец или
кадастрален район с идентификатор
424 по кадастрална карта на гр. Вър-

шец за следните имоти:
№12961.424.367; 12961.424.368;
12961.424.366;

− кв. 119 (ул. „Република” около сгра-
дата на бившето „Химко”) по регула-
ционен план на гр. Вършец или
кадастрален район с идентификатор
419 по кадастрална карта на гр. Вър-
шец за следните имоти: 12961.419.34;
12961.419.136; 12961.419.10;
12961.419.113; 12961.419.11;
12961.419.9; 12961.419.20;
12961.419.117; 12961.419.21;
12961.419.22;

− кв. 124 и кв. 125 (ул. „Република”
срещу сградата на бившето „Химко”)
по регулационен план на гр. Вършец
или кадастрален район с идентифика-
тор 419 по кадастрална карта на гр.
Вършец за следните имоти:
12961.419.87; 12961.419.81;
12961.419.95; 12961.419.97;
12961.419.54; 12961.419.70; .

− кв. 2 (района около бившето ТПК)
по регулационен план на гр. Вършец
или кадастрален район с идентифика-
тор 422 по кадастрална карта на гр.
Вършец за поземлен имот
№12961.422.60.

1.2. За град Вършец, кв. Заножене
− всички улици и местности, без до-
лупосочените:

− ул. „Старата река” − цялата;
− ул. „Калето” − цялата;
− ул. „Бор” − цялата;
− ул. „Бреза” − след №49 и всички

четни номера по нея;
− местностите: „Иваново поле“, „Во-

допада“, „Китката“, „Редежо“, „Оме-

нячки дол“, „Селище“, „Сърната“, „Ки-
селица“, „Филиповци“, „Млачище“,
„Редежо“, „Прекръске“ , „ Грамадата“.

1.3. За всички села на територията
на община Вършец:

− с. Спанчевци − за всички улици;
− с. Драганица − за всички улици,

без долупосочените:
− ул. „Шестнадесета“ − цялата;
− ул. „Седемнадесета“ − цялата;
− ул. „Деветнадесета“ − цялата;
− ул. „Двадесета“ − цялата;
− ул. „Двадесет и първа“ − № 1, № 3,

№ 13, № 15;
− ул. „Двадесет и втора“ − цялата;
− с. Черкаски − за всички улици;
− с. Стояново − за всички улици;
− с. Долно Озирово − за всички

улици;
− с. Горно Озирово − за всички

улици;
− с. Д. Б. Речка − за всички улици,

без долупосочената:
− ул. „Трета” − № 7, № 16, № 8.
− с. Г. Б. Речка − за всички улици.
2. Предлагани услуги, включени в

такса битови отпадъци и честота на
сметосъбирането и сметоизвозването
на територията на Община Вършец:

2.1. Сметосъбиране и сметоизвоз-
ване на битови отпадъци;

− Сметоизвозване на битови отпа-
дъци от общ характер – поне 1 /един/
път седмично за всеки от кварталите и
районите на гр. Вършец и населените
места на територията на община Вър-
шец − с. Спанчевци, с. Драганица, с.
Черкаски, с. Стояново, с. Долно Ози-
рово, с. Горно Озирово, с. Долна Бела

Речка и с. Горна Бела Речка (с изклю-
чение на изброените в т. II.1);

− Сметоизвозване на растителни от-
падъци − 3 /три/ пъти месечно за всеки
един от кварталите и районите на град
Вършец и кв. Заножене;

− Сметоизвозване на растителни от-
падъци – 1 /един/ път месечно за всяко
населено място от община Вършец,
съгласно заявка на кмета или на кметс-
кия наместник на съответното насе-
лено място.

2.2. Поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване
в населените места в Община Вър-
шец.

2.3. Извозване на всякакъв вид
друг отпадък /строителен, покъщ-
нина и други/ се извършва след за-
плащане на съответна такса в
Общинска администрация, гр. Вър-
шец, съгласно решение на Общин-
ски съвет, гр. Вършец.

Препис от настоящата заповед да се
предостави на председателя на Об-
щински съвет − гр. Вършец, за сведе-
ние, копие от същата да се връчи срещу
подпис на служителите в отдел
„Местни данъци и такси“ и сектор
„Чистота“ при ОбА − Вършец и на де-
ловодството, за сведение и изпълнение,
и да се оповести на гражданите на об-
щина Вършец, чрез поставяне на ин-
формационното табло пред сградата на
община Вършец и да се качи в интер-
нет сайта на Община Вършец.

инж. ИВАН ЛАЗАРОВ
Кмет община Вършец
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Броени дни след Архангелова задушница
във вършечкото село Долно Озирово беше ос-
ветена паметна плоча на загиналите във вой-
ните. Инициативата беше на местната
организация на ВМРО с председател Давид
Давидов. За кратко време бяха събрани
средства за изграждане на паметния знак, като
с дарения се включиха народният представи-
тел от Враца Красимир Богданов, колегите му
от Монтана Дилян Димитров, Ирена Димова,
Атанас Костадинов и Димитър Аврамов, Об-
щински съвет – Вършец, бизнесмени и жители
на селото.

Паметната плоча, дело на скулптора Момчил
Христов от Враца, беше поставена на фаса-
дата на православния храм „Св. пророк Илия“.
На нея са изписани имената на 22 жители на

Долно Озирово, загинали във войните 1912 –
1918 г. Заупокойна панихида отслужи местния
енорийски свещеник.

Поздрав към присъстващите отправиха инж.
Иван Лазаров – кмет на Община Вършец, Кра-
симир Богданов – депутат е 44-ото НС, кметът
на с. Долно Озирово Ангел Петров, Давид Да-
видов –председател на инициативния комитет.

Гости на събитието бяха общинските съвет-
ници от ВМРО във Враца Красимир Ангелов
и Марин Цветков, зам.-кметът на община Бой-
чиновци и областен лидер на ВМРО в Мон-
тана Софрони Захариев, представители на
общинска администрация – Вършец, кметове
на кметства от общината и жители на Долно
Озирово.

Иво ЙОРДАНОВ

УВЕКОВЕЧИХА ЗАГИНАЛИТЕ
ВЪВ ВОЙНИТЕ В ДОЛНО ОЗИРОВО

Съвсем наскоро излезе от печат по-
следната, най-новата книга на Ни-
кола Статков със заглавие „Така
живях. 85 стъпки от люлката“.

Желанието на самия автор беше тя
да бъде представена най-напред тук,
при неговите корени, при неговите
приятели, пред съгражданите и съсе-
ляните му от Вършец и Долна Бела
речка, където е роден преди 85 го-
дини.

Срещата-разговор с Никола Стат-
ков се проведе на 27 октомври, в на-
вечерието на Деня на народните
будители в препълнената зала на
Градската художествена галерия на
Вършец и бе организирана от Об-
щина Вършец и клуб на пенсионера
„Козница“ – гр. Вършец.

Книгата е опит за автобиография,
по думите на самия автор. За произ-
ведението подробно говори Цеца Ан-
тонова – председател на клуб
„Козница“. В повествованието, из-
крачил битието си, Статков прави
равносметка на живота си, за да от-
чете резултата от всички плюсове и
минуси. Авторът започва разказа с
дните си, прекарани по пасищата на
село Долна Бела речка; описва съсе-
ляните си, събитията покрай Девети,
които не отминават и неговия край,
пътя си от поляната с напластеното

сено, през училищната и студен-
тската скамейка до работата си в пре-
сата и в телевизията. Разказва с оня
негов добре познат леко шеговит
език, заедно обхождаме чужди
страни (където българинът съвсем по
байганьовски представя своята ро-
дина), срещаме познати имена от
близкото минало – писатели, об-
щественици, политически дейци,
обикновени люде, които припомнят
любопитни събития.

Спускай се по склона на времето,
Статков прави своята заключителна
равносметка за това как е живял:
„Живях достойно. Лошо никому не
съм направил, добрини съм сторвал
на много хора. Рядко съм получавал
благодарност, знам, че тази стока ви-

наги е била дефицитна; в повечето
случаи всичко свършва така: изтъках
си платното, ритнах ти кросното. Ви-
наги съм бил признателен за сторе-
ното ми добро, ничие кросно не съм
ритал. Трудих се много с двата ми
любими инструмента: мотиката и пе-
рото.“

Георги Георгиев – член на Съюза
на българските писатели и Съюза на
българските журналисти, бивш на-
чалник на Военно издателство при-
помни, че тиражът на романа на
Никола Статков „Ден като нощ“ е

бил над 60 000, в сравнение с днеш-
ното време, когато от дадена книга се
печатат обикновено 500, рядко до
1000 екземпляра. „Ние имаме пред
нас един голям талант на България с
четири доказани дарования в об-
ластта на изкуството и литературата:
писател, журналист, сценарист и
публицист. Нека да намерим начин
да съберем и издадем неговите пуб-
лицистични творби, писани през го-
дините в различни печатни издания“,
призова Георгиев.

Управителката на издателство
„Унискорп“ Венка Рагина сподели,
че освен книгата „Така живях“, изда-
телството има амбицията да издаде
пълното творчество на Никола Стат-
ков – всичките му сборници с раз-
кази, романи и новели, защото вече
ги няма никъде и е грехота такова
творчество да не присъства във
всички книжарници и библио-
теки.Според нея по-голям сладкоду-
мец от Никола Статков няма.

Подполковник Невяна Митева –
председател на управителния съвет
на Сдружението на жените военнос-
лужещи връчи на писателя грамота,
с която му се присъжда почетното
звание „Кавалер на армейската роза“
– за активната му професионална
дейност, съпричастност и подпома-
гане дейността на Сдружението на
жените военнослужещи.

Кметът на Вършец инж. Иван Ла-
заров подари на Никола Статков
икона на Св. Димитър, която да го
пази, закриля и вдъхновява за напис-
ването на нови произведения, а от
председателя на Общинския съвет
инж. Анатоли Димитров писателят-
земляк получи писалка, с пожелание
с нея да започне написването на нова
книга. „Никола Статков си остана на-
шият писател. Той нито за миг не
прекъсна връзката си родния край.
Уважението ми към него е голямо, за-
щото той е първият почетен гражда-
нин на Вършец, а първият винаги си

остава пръв“, подчерта инж. Димит-
ров.

Райна Симова, с която ги свързва
дългогодишно и искрено приятел-
ство вече 66 години с „детето-чудо“,
както тя нарича Статков, определи
пътешествието „85 стъпки от люл-
ката“ като едно прекрасно съчетание,
като един уникален синтез от талант,
труд и доброта.

Певческа група „Детелина“ към
клуба на пенсионера „Козница“ под-
несе поздравленията си към писателя
с групови и индивидуални изпълне-
ния на любими и популярни песни.

„Вече съм към заника на дните си,
за голямо мое огорчение. Младостта
е всичко. Бъдете млади и живейте
като млади. Живейте в мир, любов и
добро, не ламтете за власт и бо-
гатство. Радвайте се на живота, който
е единствен и неповторим. И никога
не се вземайте на сериозно!

През целия си живот съм имал два
инструмента – единият беше моти-
ката, а другият – перото. Плодовете
от мотиката ми още са налице:
овошки и лози, които съм насадил
през годините. Плодове от перото
също имам: дванайсет книги с раз-
кази и романи, заедно с тази авто-
биография. И още: името ми стои
под единайсет сценария за игрални
филми и новели. Отделно статии,
есета, репортажи и очерци. Имам
прекрасно семейство: жена, дъщеря
и син, четирима внуци и един прав-
нук. До десетина-петнайсет дни
очаквам и две правнучки-близначки,
всички вкъщи сме в страхотно на-
прежение... Живи са още неколцина
от най-близките ми роднини, както и
още толкова верни приятели. Мога да
кажа: Дай боже всекиму!

На първо място в живота си поста-
вям жена си, на второ - природата, а
на трето – музиката. Тя е най-велик-
ото от всички изкуства.

Искам, неистово искам да живея. За
да гледам близките си, земята с тре-

вите, горите и цветята, с мравките и
соколите. За да гледам небето с обла-
ците и звездите. За да слушам близ-
ките си, щурците и пойните птички,
кавала и Дунавското хоро на Дико
Илиев, цигулката и Петата симфония
на Бетовен.

Разбира се, че ще ми бъде драго,
ако успея да напиша и още нещо, но
все се боя, че това е моята „лебедова
песен“.

Пожелавам на всички ви от душа и
сърце преди всичко да сте живи и
здрави и отново ви казвам: борете се
за истината!

Благодаря от сърце, че ме посре-
щате, че ми казвате благи думи. С вас
съм до края на дните си!“ – каза на
финала на срещата развълнуваният
Никола Статков.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ
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85-ГОДИШНИЯТ ПИСАТЕЛ И ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ НИКОЛА СТАТКОВ:
„С ВАС СЪМ ДО КРАЯ НА ДНИТЕ СИ!“

Писателят-земляк и журналист Мартен Ка-
леев – заслужил гражданин на Вършец, е
удостоен с наградата "Златно перо" на Съюза
на българските журналисти.

Мартен Калеев е член на организацията от
1988 г., като е публикувал и преди тази го-
дина. Има журналистическо образование. Ра-
ботил е като завеждащ отдел "Култура" в
ежедневник, бил е и кореспондент на в. "Сло-
вото днес" - София. Основател и главен ре-
дактор на алманах "Огоста", който вече
печели и международен авторитет. Мартен
Калеев е включен в енциклопедиите "Бъл-
гарска журналистическа енциклопедия" и
"Бележити българи на съвременна България".
Съавтор на учебници по литература и пр.

Наградата е по инициатива на Журналисти-
ческо дружество № 45 - град София, с пред-
седател Виолета Станиславова, след
селекция на публикации, книги и цялостен
принос.

"Всяко едно признание е, разбира се, под-

крепящо, вдъхновяващо. Могат да се кажат
много думи. Приемам го с изключителна бла-
годарност, този жест и тази награда, защото
това е най- голямата награда на Съюза на
журналистите в този сегмент, в който аз съм
бил предложен и за който съм бил оценен.
Дълго време аз съм имал колебания по отно-
шение на това - какво се случва с нашата
журналистическа професия, защото не е
тайна, журналистическата професия в мо-
мента е атакувана отвсякъде. Къде с основа-
ние, къде без основание. Виждате колко
сложни и тежки критики са отправяни към
нашего брата, пишещия сега. Знам, че всяко
едно признание е и отрезвяващо, защото
всеки би трябвало да си каже: оттук натам
трябва по-сериозно, по-отговорно, много по-
точно. Така че, в тази посока бих казал - бла-
годарността е само първата крачка към ново
творческо осъществяване като журналист",
каза Мартен Калеев за полученото отличие.

Евелина ГЕОРГИЕВА

МАРТЕН КАЛЕЕВ ПОЛУЧИ
НАГРАДАТА "ЗЛАТНО ПЕРО"
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