
В Е С Т Н И К Ъ Т Н А О Б Щ И Н А

ÂÚÐØÅÂÚÐØÅ ÖÖ
февруари 2015 г. Брой 2, година LXXXVwww.varshets.bg

За пореден път жителите на града
ни доказаха, че паметта за Апос-
тола на българската свобода е жива
и до днес, с участието си в органи-
зираната на 19 февруари от община
Вършец възпоменателна церемо-
ния по повод 142 години от гибелта
на Васил Левски пред паметника
му във Вършец.

На церемонията присъстваха
зам.-кметът на общината Петър
Стефанов, секретарят на общината
инж. Даниела Тодорова, общински
съветници, служители от Общин-
ска администрация, ученици и учи-
тели от учебните заведения на
града ни, членове на политически
и неправителствени организации,
жители на кв. Левски и граждани.

Панихида в памет на Левски от-
служи енорийският свещеник на
Вършец свещеноиконом Петко
Балджиев.

Слово пред събралото се мно-
жество произнесе зам.-кметът на
общината Петър Стефанов.

Литературна програма изнесоха
деца от Театралната школа при Об-
щински детски комплекс с ръково-
дител Цветелина Въглярска и
ученици от І клас на СОУ “Иван
Вазов” с ръководител Бояна Алек-
сандрова. Възпоменанието бе съ-
пътствано от изпълнения на
ученически духов оркестър „Де-
филир” при училището.

Бяха поднесени венци и цветя на
признателност от името на Об-
щинска администрация - Вършец,
Общински съвет - Вършец, Об-
щинското ръководство на ПП
„ГЕРБ”, БСП, ПП „НФСБ”, Клуб
на пенсионера “Козница”, СОУ
“Ив. Вазов”, НУ “В. Левски”,
граждани.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПАМЕТ ЗА АПОСТОЛА
НА СВОБОДАТА

Дарителска сметка:
IBAN: BG 29 IORT 8038 8400

4180 00
Код за вид плащане – 445100 –

дарения и помощи от страната,
основание за плащане "Възстано-
вяване на Боров парк Вършец"

Код за вид плащане – 445200 -
дарения и помощи от чужбина,
основание за плащане "Възстано-
вяване на Боров парк Вършец"

"ИНВЕСТБАНК" АД, клон
"СОФИЯ-АРСЕНАЛСКИ", офис
"ВЪРШЕЦ"

ВIC: IORTBGSF

ОБЩИНАТА РАЗКРИ
ДАРИТЕЛСКА

БАНКОВА СМЕТКА
ЗА НАБИРАНЕ НА

СРЕДСТВА ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА БОРОВИЯ ПАРК

Бурният вятър на 30.01.2015 г.
и в ранните часове на 31.01.2015
г. създаде сложна обстановка на
територията на община Вършец.
Скоростта на вятъра на места
достига до 150 км/ч. Поради
паднали дървета бе затруднено
движението по пътищата в учас-
тъка Д. Озирово - Г. Озирово -
Лютаджик и Д. Б. речка - Г. Б.
речка в посока Лакатник -
София.

В 5.30 ч. на 31.01.2015 г. кметът
на общината инж. Иван Лазаров
свика Кризисния щаб за коорди-
нация при бедствени положения,
който предприе незабавни дей-
ствия за нормализиране на об-
становката в общината. В 7.00 ч.
бе обявено бедствено положение
на територията на цялата об-
щина и въведен в действие об-
щински план "Защита при
усложнена бедствена обста-
новка". Аварийни екипи от Об-
щина Вършец, ПБЗН и частни
фирми със специализирана тех-
ника започнаха освобождаване
на улиците от изкоренените и
паднали дървета, с цел възстано-
вяване на нормалната проходи-
мост на пътната и уличната
мрежа. Без електричество бе по-
голямата част от гр. Вършец и
всички населени места на тери-
торията на общината. Дежурни
екипи на ЧЕЗ започнаха отстра-
няване на повредите за възста-
новяване на
електрозахранването. Организи-
рано бе засилено наблюдение от
РУ на МВР - Вършец. Комисии
от Общината започнаха оценя-
ване на щетите, нанесени на об-
щински и жилищни сгради, и
оценка щетите на балнеоложкия
парк на града.

Към 13.00 часа бе възстановен
нормалния достъп до всички на-
селени места. Общината моби-
лизира целия си наличен

човешки ресурс и специализи-
рана техника за изрязване и из-
возване на изкоренени дървета в
Слънчевата градина. За почист-
ването на града бе изпратена
специализирана техника от
ПБЗН - Монтана, както и екипи
на частни дърводобивни фирми
и доброволци. Към 16 ч. почти
бе почистена и освободена от
падналата дървесна маса Слън-
чевата градина. Предприети бяха
действия за освобождаване от
дървета на пътя до м. Водопада.
Започна почистването на Боро-
вия парк.

Към 18.00 ч. бе възстановено
електрозахранването на гр. Вър-
шец и частично в с. Драганица,
с. Черкаски и с. Спанчевци. Кме-
тът Лазаров призова жителите на
общината да се включат активно
по населени места за подпома-
гане на екипите по отстраняване
на щетите от бедствието. В 23.00
ч. бе възстановено ел. захранва-
нето на с. Стояново.

На 01.02.2015 г. екипите на ЧЕЗ
продължиха възстановяването на
ел. захранването в бедстващите
населени места. Работата на ава-
рийно-възстановителните екипи
бе затруднена от обилния снего-
валеж. В помощ на екипите се
включиха доброволци от „Елек-
тростарт“ АД, Футболен клуб
"Вършец 2012", граждани и
представители на местни фирми.
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БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ В СЛЕД-

СТВИЕ НА УРАГАНЕН ВЯТЪР

Стартира дарителска кампания
за ликвидиране на последиците от
бедственото положение във Вър-
шец. Събраните средства ще
бъдат предоставени за възстано-
вяване на емблематичния за града
ни Боров парк, разрушен вследст-
вие на ураганния вятър на 31
януари тази година. Изпратете да-
рителски SMS с текст на латиница
DMS BOROV PARK на номер 17
777 (за абонати на Tеленор, VI-
VACOM и Mtel).

За абонати по договор с Tеленор,
VIVACOM и Mtel цената на 1 sms
е 1 лев и ДДС не се начислява.

За потребители на предплатени
услуги на трите оператора цената
на 1 sms е 1,20 лева, като в нея е
включен ДДС.

За реален акт на дарение се
счита плащането на дарителските
sms към мобилните оператори, а
не тяхното изпращане. Вярваме
във вашата съпричастност и от-
зивчивост за отстраняване на ще-
тите от природното бедствие!

ДАРЕНИЯ ЧРЕЗ SMS
ЗА ВЪЗСТАНОВЯ-

ВАНЕ НА БОРОВИЯ
ПАРК ВЪВ ВЪРШЕЦ

На 17 февруари министърът на
туризма Николина Ангелкова бе
на работно посещение във Вър-
шец. Тя разгледа Слънчевата гра-
дина, която пострада в края на
януари от ураганния вятър и бяха
изкоренени много дървета.

По-късно в сградата на общи-
ната се състоя работна среща с
министър Ангелкова, началника
на кабинета на министерството
на туризма Лидия Благоева, на-
родния представител от ПП ГЕРБ

Десислава Атанасова, областния
управител на Монтана Ивайло
Петров, зам.-областния управи-
тел Нина Петкова, кмета на Вър-
шец инж. Иван Лазаров,
председателя на Общинския
съвет инж. Анатоли Димитров,
зам.-кмета на общината Петър
Стефанов, общински съветници,
представители на туристическия
бизнес, служители от Общин-
ската администрация.

Целта на срещата бе представя-
нето на проект на Министер-
ството на туризма по ОП
„Регионално развитие“, пред-
виждащ мащабна рекламна кам-
пания на 50 интересни, но малко
известни туристически обекта в
България. За тях правителството
отдели 2 млн. лв., за да бъдат
рекламирани за вътрешен тури-
зъм. „Ние имаме богата история,
но много хора не я познават.
Целта ни е да превърнем туризма
в индустрия. Насърчаването на
вътрешния туризъм ще стиму-
лира развитието на регионите ”,
каза Николина Ангелкова.
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МИНИСТЪРЪТ НА ТУРИЗМА НИКО-
ЛИНА АНГЕЛКОВА ПОСЕТИ ВЪРШЕЦ



Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

Програма за развитие на селските райони 2007-2013
Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

Проект договор № 12/321/01457/19.12.2013 „Строителство и реконструкция на
вътрешна водопроводна мрежа в част от населените места на община Вършец и

рехабилитация на ул. „Република“ от ОТ322 до ОТ358”
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Стартираха строително-монтаж-
ните работи по проект „Строител-
ство и реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа в част от насе-
лените места на община Вършец и
рехабилитация на ул. „Република“ от
ОТ322 до ОТ358”, по Договор за
безвъзмездна финансова помощ
№12/321/01457/19.12.2013 г., склю-
чен между Община Вършец и Дър-
жавен фонд „Земеделие“.

Първата копка бе направена на
16.02.2015 г. в центъра на с. Чер-
каски. На откриването на строител-
ната площадка присъстваха кметът
на община Вършец инж. Иван Лаза-
ров, представители на фирмата – из-
пълнител на обекта, представители
на общинската администрация във
Вършец.

Проектът е финансиран по мярка
321 „Основни услуги за населението
и икономиката в селските райони”

от Програмата за развитие на сел-
ските райони, 2007-2013 г., като без-
възмездната финансова помощ е на
стойност 3 585 546, 57 лв.

Общата цел на проекта е подобря-
ване на условията на живот на жите-
лите на община Вършец чрез
осигуряване на достъп до качест-
вена водоснабдителна услуга и
пътна инфраструктура.

Проектът включва реконструкция
и изграждане на вътрешна водопро-
водна мрежа в с. Г. Озирово; рекон-
струкция на водопроводната система
на част от уличната мрежа на с. Чер-
каски; реконструкция на водопро-
водната система на част от уличната
мрежа на с. Драганица; реконструк-
ция на водопроводната система на
част от уличната мрежа на с. Спан-
чевци; рехабилитация на бул. „Ре-
публика” от ОТ322 до ОТ358 – гр.
Вършец, част от общински път

MON 1092 Вършец-Заножене-
Спанчевци.

Изпълнител на строително-мон-
тажните работи е ДЗЗД „ИНФРАСТ-
РУКТУРА ВЪРШЕЦ 2014“ – гр.
София.

Стойността на строително-мон-
тажните работи е 3 303 522 лв. без
ДДС.

Срокът за изпълнение на проекта е
15.07.2015 г.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СТАРТИРАХА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Този документ е създаден в рамките на проект 12/321/01457/19.12.2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013
г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Вършец и при никакви об-
стоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР
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Слънчевата градина във Вършец е

включена в списъка на 50-те инте-
ресни, но малко известни забележи-
телности у нас. Общо 3 са обектите
в област Монтана, включени в този
списък: античната римска крепост
„Кастра ад Монтанезиум” в Мон-
тана, „Слънчевата градина” във Вър-
шец и „Дестинация Чипровци”.

По време на срещата кметът на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров
постави пред министъра на туризма
три основни проблема: възстановя-
ването на Слънчевата градина и Бо-
ровия парк след природното
бедствие в края на януари тази го-
дина; ремонт на 8-километров учас-
тък от пътя Враца-Вършец на
територията на община Враца и
предоставянето на Минералните
бани от Министерството на здравео-
пазването на община Вършец.

Министър Ангелкова отговори, че
Министерството на туризма няма
средства, с които да подпомогне въз-
становяването на уникалния парк
във Вършец, но ще инициира раз-
лични кампании и ще се обърне към
правителствени и неправителствени
организации, частни спонсори,
които да помогнат за това.

Народният представител Десис-
лава Атанасова съобщи, че докумен-

тацията по деактуването на баните и
казиното от държавна в публична
общинска собственост е готова и че
предстоят съгласувателни проце-
дури с останалите министерства и
ведомства, и внасяне за одобрение
от Министерския съвет.

Областният управител Ивайло
Петров зарадва присъстващите с но-
вината, че участъкът от пътя Враца-
Вършец е включен в капиталовата
програма на Агенция „Пътна ин-
фраструктура” за тази година.

Министър Ангелкова съобщи, че
се готвят промени в закона за ту-
ризма. До юни ще приключат об-
съжданията им с НПО и зелени
сдружения и ще бъдат внесени за ут-
върждаване. Промените целят да
бъдат стимулирани селищата да раз-
виват целогодишен туризъм.

Ведомството е поискало от кмето-
вете на всички общини у нас да из-
пратят списък с туристическите
атракции на своите територии. Дан-
ните са необходими за изработване
на онлайн регистър на туристичес-
ките дестинации. „Обсъжда се и
въвеждането на такси „вход”, както
е в цял свят, а парите да бъдат ин-
вестирани в социализацията на ат-
ракциите”, обясни министър
Ангелкова.

Евелина ГЕОРГИЕВА

МИНИСТЪРЪТ НА ТУРИЗМА НИКО-
ЛИНА АНГЕЛКОВА ПОСЕТИ ВЪРШЕЦ

Децата от Общински детски ком-
плекс – Вършец предложиха да ор-
ганизираме Арт-работилница, а
изделията от нея да се продадат
благотворително. Всички заедно
решихме със събраните средства да
участваме в инициативата „В под-
крепа на Иво Тошков”.

На 13.02.2015 г. в ОДК цял след-
обед сръчните малчугани твориха.
Г-жа Цветелина Василева – дирек-
тор на ОДК бе поканила и деца от
НУ „ В. Левски” кв. Изток, които се
отзоваха заедно с техните учители
Грета Асенова и Мая Ангелова.

Всички проявиха много фан-
тазия, търпение и умения и създа-
доха изключителни изделия –
послания на любов, съпричастност

и добрина.
На следващия ден, 14.02.2015 г. от

9 часа сутринта , та чак до вечерта,
до края на концерта на Дани Дави-
дов, учениците продаваха своите
ръчни изделия и събраха сумата от
806,17 лева.

ОДК благодари на всички участ-
ници и на всички граждани, които с
приноса си подкрепиха мисията
„Добро”, инициирана от децата на
Вършец.

Посвещаваме тази и всички след-
ващи инициативи на 20-годишни-
ната на ОДК – Вършец, която
протича под надслов „ Обичам те
отечество мое”, а честванията ще
се състоят през месец май 2015 г.

Наташа СТАНИМИРОВА

Благотворителност

ДЕЦАТА С ГОЛЕМИ СЪРЦАРаботна среща събра на 05.02.2015
г. в Заседателната зала на Община
Вършец представители на местния
туристическия бизнес, ръководст-
вото на общината в лицето на кмета
инж. Иван Лазаров и зам.-кмета
Петър Стефанов, и специалисти по
туризма в Общинската администра-
ция.

Тема на срещата бе предстоящото
участие на община Вършец в Меж-
дународната туристическа борса
„ВАКАНЦИЯ и СПА ЕКСПО” - гр.
София и други участия в туристи-
чески изложения в страната през нас-
тоящата година; анализ на изминалия
туристически сезон и анонсирането
пред хотелиерите на културния ка-
лендар на общината за 2015 г.

Събираемостта на туристическия
данък за изминалата година е 90 %, а
внесената в общинската хазна сума е
35 896 лева. За сезон 2014 г. броят на
регистрираните туристи е 40 000,
като реализираните нощувки са 65
000. Отчетен е ръст спрямо миналата
година, който се дължи и на разви-
тието на културния туризъм и съби-
тийните форми на туризъм като
основни туристически продукти, на
които община Вършец заложи.

Присъстващите бяха запознати с
културния календар на общината и
някои от основните събития в него.
За изпълнението на културния кален-
дар през 2015 г., в общинския бю-
джет са заложени 70 200 лева.

През тази година общината ще бъде
организатор на станалите вече тра-
диционни: VІІІ Национален преглед
на ученическите духови оркестри и
мажоретни състави” (1 и 2 май), ІІІ
Международен фолклорен фестивал
„Пъстра огърлица” (19-21 юни),
Фолклорния събор „Пей, танцувай и
на Зелени дел се любувай (4 и 5 юли),
Празник на курорта, минералната
вода и Балкана (3-9 август).

През 2015 г. в културния календар
на общината са включени нови меро-
приятия, които ще бъдат организи-
рани за пръв път в града ни:
фолклорен празник „На мегдана” (18
и 19 юли) с надиграване на фол-
клорни клубове от страната; Празник
на плодородието и общобалкански
народен събор (21 и 22 септември) с
базар на биопродукти, кулинарни из-
ложби и конкурс за най-голяма ба-
ница. По нов, нетрадиционен начин
се предвижда отбелязването тази го-
дина на 3 март – Националния праз-
ник на България, чрез акцентиране
върху националното самочувствие,
патриотизма, националната принад-
лежност, красотата и самобитността
на българския фолклор и култура.
Общината ще отправи апел на този
ден жителите да излязат със семей-
ствата си, облечени в народни носии
и на всяка къща да бъде поставен на-
ционалния флаг.

На срещата кметът на общината
инж.Иван Лазаров запозна присъст-

ващите с пораженията, нанесени
върху инфраструктурата на града и
общината в резултат на ураганния
вятър по време на бедственото поло-
жение в края на месец януари, и с
предприетите мерки и действия за
възстановяване на щетите от природ-
ното бедствие. Той заяви, че ръко-
водството на общината ще търси
всички възможни начини за компен-
сиране на пораженията и финансово
обезпечаване на дейностите по въз-
становяване на уникалния парк на
Вършец, който е една от емблемите
на града. Ще бъде направен проект за
цялостна визия на парка, изготвен от
специалисти – ландшафтни инже-
нери, инженер-лесовъди, строителни
инженери.

Членовете на Консултативния съвет
по туризъм при община Вършец
взеха решение част от събрания ту-
ристически данък да бъде използван
целево за залесяване на Слънчевата
градина и Боровия парк на града, с
цел възстановяване и подобряване на
туристическата инфраструктура.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
МЕСТНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС

продължава от 1 стр. >>>
Към 12.00 часа бе възстановено ел.

захранването на Долно и Горно Ози-
рово. Освободени бяха основните ар-
терии на Боровия парк от падналите
дървета и извозени клоните от пад-
налите дървета от „Слънчевата гра-
дина“. Продължи възстановяването
на ел. захранването на кв. Заножене,
гр. Вършец, Долна и Горна Бела
речка. Мокрият сняг допълнително
утежни обстановката, като предиз-

вика скъсването на жици от електро-
преносната система във всички насе-
лени места от общината.

На 02.02.2015 г. към 12.00 часа все
още частично няма електрозахран-
ване в с. Черкаски и с. Драганица.
Има единични аварии в с. Спанчевци
и с. Г. Озирово, а във Вършец без
електрозахранване е м. Редежа в кв.
Заножене. Екипи на ПБЗН и ЧЕЗ ра-
ботиха съвместно за отстраняване на
падналите дървета и възстановяване

на мрежата. Комисия, с включени
представители на Дирекция "Соци-
ално подпомагане" – Берковица по-
сети пострадалите собственици на
недвижими имоти за установяване
на щетите, с цел подпомагане с ед-
нократна социална помощ в размер
до 325 лв .Определена бе и комисия
от експерти, ръководена от гл. архи-
тект на общината, която посети най-
пострадалите 6 жилищни сгради в
гр. Вършец, с. Д. Озирово и с. Чер-

каски, за да бъдат подготвени доку-
ментите за кандидатстване за
средства пред Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпо-
магане към Министерски съвет.

Следобед на 02.02.2015 г. със запо-
вед на кмета на община Вършец
бедственото положение бе отменено.
Чрез официалния сайт на общината
кметът отправи най-сърдечната си
лична и обществена благодарност
към жителите на всички населени

места от общината за съпричаст-
ността и помощта им в дейностите
по възстановяване на последствията
от бедственото положение. „Благо-
даря и на всички собственици на
фирми, които предоставиха техника
и хора за отстраняване щетите от
бедствието. Високо оценявам Ва-
шата подкрепа за преодоляване на
последствията от природната сти-
хия”, се казва в обръщението.

Евелина ГЕОРГИЕВА

БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ В СЛЕДСТВИЕ НА УРАГАНЕН ВЯТЪР



Áðîé 2, ôåâðóàðè 2015 ã. Îáùèíñêè ñúâåò ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 56
Днес 30.01.2015 г. (петък) от 15:00 часа, на основание чл.

23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за ор-
ганизация и дейността на Общински съвет – Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация, за мандата 2011-2015 г. се проведе заседа-
ние на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на
Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 10 положили клетва общински съ-
ветници. Отсъстват А. Станчева, д-р Б. Бонев и инж. И. Ца-
кански.

Във връзка с постъпила една допълнителна докладна за-
писка с Вх.№42 от 29.01.2015 г. от А. Николова председател
на Комисия по административно обслужване, нормативна
уредба, обществен ред, сигурност, граждански права и
борба с корупцията, председателят на Общински съвет -
Вършец, на основание чл.57 ал.1 и ал. 2 т.2 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с Общин-
ската администрация за мандата 2011 – 2015 г., предложи
допълнение в дневния ред:

1. Вземане на Решение за включване в дневния ред като
т.14 постъпила докладна записка с Вх.№42 от 29.01.2015 г.
от А. Николова председател на Комисия по администра-
тивно обслужване, нормативна уредба, обществен ред, си-
гурност, граждански права и борба с корупцията. Дневният
ред става от общо 15 точки.

Гласували: “за” – 10–“против” – няма;“въздържали
се” – няма

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

На заседанието присъстваха още: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец, П. Стефанов – зам.-кмет на об-
щина Вършец, инж. агр. Д. Тодорова-секретар на община
Вършец, А.Тошев-Директор дирекция „СА“, К. Тачева-Ди-
ректор дирекция „ОА“ , А. Петров –кмет на с. Д. Озирово,
Е. Димитров-кмет с. Спанчевци, А. Петров- км. наместник
на с. Г. Озирово, В. Трендафилов-км. наместник на с.Чер-
каски, Б. Василев- км. наместник на с. Горна и Долна Бела
Речка, И.Павлов – координатор за работа с населените места
в Община Вършец, Е. Георгиева-гл. експерт „Информаци-
онно обслужване“ и граждани.

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 на отчет на кмета на община Вършец, за

изпълнение на решения на Общински съвет-Вършец, за пе-
риода 01.07-31.12.2014 г., съгласно Докладна записка
№13/14.01.2015 г.

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

2.Разглеждане на годишен отчет за изпълнението на „Про-
грамата за управление на кмета на община Вършец“ за тре-
тата година от мандата на управление, съгласно Докладна
записка №26/20.01.2015 г.

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

3. Разглеждане на отчет по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ко-
мандировките в страната на Кмета на община Вършец за
използваните средства от бюджета на община Вършец за
командировки през 2014 г., съгласно Докладна записка
№14/14.01.2015 г.

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

4.Разглеждане на отчет на кмета на община Вършец по
изпълнение на Общинската стратегия за развитие на соци-
алните услуги в община Вършец /2011-2015 г./., съгласно
Докладна записка №15/14.01.2015 г.

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

5.Разглеждане на отчет за дейността на Председателя на
Общински съвет – Вършец, мандат 2011 – 2015 г. и него-
вите комисии, за периода 01.01-31.12.2014 г., съгласно Док-
ладна записка №23/20.01.2015 г.

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

6.Разглеждане на отчет за дейността на Консултативен
съвет по туризъм към община Вършец за периода от януари
до декември 2014 г.,съгласно Докладна записка
№24/20.01.2015 г.

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

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
№10/14.01.2015 г.; №11/14.01.2015 г. и №12/14.01.2015 г. за
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 об-
щина Вършец

8.Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
№28/20.01.2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата
за създаван и функциониране на общинските предприятия
на територията на Община Вършец“ и за изменение на Пра-
вилника за устройство и дейността на Общинското пред-
приятие „Общински дейности и туризъм-Вършец“

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

9.Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх.№29/20.01.2015 г. за приемане на „Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2015 г.” на община Вършец на основание чл. 8
ал.9 от Закона за общинска собственост /ЗОС/Докладва:
инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

10.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№18/19.01.2015 г. за приемане на Културен ка-
лендар по месеци и дейности на община Вършец за 2015
г.Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец

11.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№30/20.01.2015 г. за приемане бюджета на община
Вършец за 2015 година.

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

12.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №27/20.01.2015 г. за придобиване на част от недви-
жим имот по реда на чл. 21, ал.4 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 199, ал. 1 от Закона за устрой-
ството на територията и чл.59 ал.1 и ал. 3 от „Наредбата за
реда на придобиване, управление и разпореждане с об-
щинска собственост на община Вършец“ за реализиране на
имот публична общинска собственост улица за проход до
Градски стадион град Вършец

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

13. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№19/19.01.2015 г. за приемане на общински план
за интегриране на ромите 2015 -2017 г.

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

14. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№42/29.01.2015 г. по Молба за финансова помощ
към Общински съвет – Вършец.

Докладва: Адрияна Николова- Председател на ПК по
АОНУОРСГПБК

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

Промяна в кворума влиза д-р Б. Бонев. Общо единад-
есет общински съветници.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите коми-
сии и взаимодействието му с Общинската администрация за
мандата 2011 – 2015 г., дневния ред бе приет единодушно:11
гласа “за”,“против” – няма; “въздържали се” – няма;

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ №572
Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 24

от ЗМСМА приема за сведение Отчета на Кмета на община
Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет -
Вършец за периода 01.07.2014 г. - 31.12.2014 г.

Гласували: “за” – 11“против” – няма;“въздържали се”
– няма.

РЕШЕНИЕ №573
Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 24

от ЗМСМА приема за сведение Годишен отчет за изпълне-
нието на „Програмата за управление на Кмета на община
Вършец“ за третата година от мандата на неговото управ-
ление.

Гласували: “за” – 11“против” – няма;“въздържали се”
– няма.

РЕШЕНИЕ №574
Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23

от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в
страната, приема за сведение отчета на Кмета на община
Вършец за използваните средства за командировки от бю-
джета на община Вършец през 2014 г.

Гласували: “за” – 11“против” – няма;“въздържали се”
– няма.

РЕШЕНИЕ №575
Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 24

от ЗМСМА приема за сведение Отчет на Кмета на община
Вършец по изпълнение на Общинската стратегия за разви-
тие на социалните услуги в община Вършец /2011 - 2015 г./
за 2014 г.

Гласували: “за” – 11“против” – няма;“въздържали се”
– няма.

РЕШЕНИЕ №576
Общински съвет Вършец на основание чл.21, ал.1, т.23 от

ЗМСМА приема за сведение отчета за дейността на Пред-
седателя на Общински съвет Вършец, дейността на Об-
щински съвет Вършец и неговите комисии за периода
01.01-31.12.2014 година.

Гласували: “за” – 11“против” – няма;“въздържали се”
– няма.

РЕШЕНИЕ №577
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1 т. 24

от ЗМСМА и във връзка с чл. 13, ал. 1, т.5 от Закона за Ту-
ризма, Общински съвет – Вършец приема за сведение От-
чета на кмета на община Вършец за дейността на
Консултативния съвет по туризъм към община Вършец за
периода м. януари 2014 г. – м. декември 2014 г.

Гласували: “за” – 11“против” – няма;“въздържали се”
– няма.

РЕШЕНИЕ №578
1. Общински съвет - Вършец на основание чл. 45 ж, ал. 2

от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследни-
ците на Илия Михайлов Божинов, следния имот:

1.1 Поземлен имот с идентификатор 12961.32.849 - па-
сище с площ 1 000 кв.м., находящ се в местността „Ли-
пошница“ - земи от Общинския поземлен фонд, землище
град Вършец, съгласно скица- проект № 15-
467406/18.12.2014 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 Админист-
ративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и слу-
жебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Хрис-
тов, д-р Б. Бонев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и
С. Симеонов “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №579
1. Общински съвет - Вършец на основание чл. 45 ж, ал. 2

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

1.1 Поземлен имот с идентификатор 12961.29.181 - па-
сище с площ 4 926 кв.м., находящ се в местността „Сре-
дешница“ - земи от Общинския поземлен фонд, землище
град Вършец, съгласно скица - проект № 15-
386522/24.10.2014 г.;

1.2 Поземлен имот с идентификатор 12961.26.144 - па-
сище с площ 5 494 кв.м., находящ се в местността „Окол-
ченски дол“ - земи от Общинския поземлен фонд, землище
град Вършец, съгласно скица- проект № 15-
386122/24.10.2014 г.;

1.3 Поземлен имот с идентификатор 12961.36.108 - ливада
с площ 4 369 кв.м., находящ се в местността „Редежо“ -
земи от Общинския поземлен фонд, землище град Вършец,
съгласно скица-проект № 15-386085/24.10.2014 г.;

1.4 Поземлен имот с идентификатор 12961.29.185 - па-
сище с площ 1 661 кв.м., находящ се в местността „Плато“
- земи от Общинския поземлен фонд, землище град Вър-
шец, съгласно скица-проект № 15-386564/24.10.2014 г.;

1.5 Поземлен имот с идентификатор 12961.35.110 - ливада
с площ 4 503 кв.м., находящ се в местността „Павловица“ -
земи от Общинския поземлен фонд, землище град Вършец,
съгласно скица - проект № 15-386068/24.10.2014 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 Админист-
ративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и слу-
жебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Хрис-
тов, д-р Б. Бонев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и
С. Симеонов “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №580
1. Общински съвет - Вършец на основание чл. 45 ж, ал.

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

1.1 Поземлен имот с идентификатор 12961.32.846 - па-
сище с площ 743 кв.м., находящ се в местността „Липош-
ница“ - земи от Общинския поземлен фонд, землище град
Вършец, съгласно скица - проект № 15-469399/19.12.2014
г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд-

гр. Берковица по реда на Административно процесуал-
ния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Админист-
ративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и слу-
жебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Хрис-
тов, д-р Б. Бонев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и
С. Симеонов “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №581
1. Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от

ЗМСМА и чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собстве-
ност, приема изменение и допълнение на „Наредбата за съз-
даване и функциониране на общински предприятия на
територията на община Вършец“, съгласно изготвения про-
ект за изменение и допълнение на наредбата.

2. Задължава Кмета на община Вършец изменението и до-
пълнението на „Наредбата за създаване н функциониране
на общински предприятия на територията на община Вър-
шец , прието с т. 1 от настоящото решение да бъде отразено
и наредбата качена в 7 /седем/ дневен срок от датата на при-
емане на решението в сайта на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Хрис-
тов, д-р Б. Бонев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и
С. Симеонов “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ 582
1. Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от

ЗМСМА, чл.52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собст-
веност /ЗОС,/ приема изменение на Правилника за устрой-
ството и дейността на Общинско предприятие „Общински
дейности и туризъм - Вършец“, съгласно изготвения про-
ект за изменение на правилника.

2. Задължава Кмета на община Вършец изменението на
Правилника за устройството и дейността на Общинско
предприятие „Общински дейности и туризъм - Вършец“,
прието с т. 1 от настоящото решение да бъде отразено и пра-
вилника да бъде и качен в 7 /седем/ дневен срок от датата на
приемане на решението в сайта на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Хрис-
тов, д-р Б. Бонев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и
С. Симеонов “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №583
Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8

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

1. Приема „Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти - общинска

собственост за 2015 г.“ на община Вършец.
2. Приетата „Годишната програма за управление и разпо-

реждане с имоти - общинска собственост за 2015 г.“ на об-
щина Вършец влиза в сила от датата на приемане на
решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС „Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти - общинска собст-
веност за 2015 г.“ на община Вършец да се обяви на таб-
лото пред сградата на Общинска администрация - Вършец
и да се публикува на интернет страницата на общината.

Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Димитров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Б. Христов, д-р Б.
Бонев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Симео-
нов “против” – няма;“въздържали се”–1- Т. Кънчев

РЕШЕНИЕ №584
Общински съвет - Вършец на основание чл. 21,ал. 1, т.6

и т. 24 от ЗМСМА и във връзка с Бюджета на община
Вършец за 2015 г., приема изготвения Културен календар
по месеци и дейности на община Вършец за 2015 г.

Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Димитров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, д-р Б.
Бонев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Симео-
нов “против” – няма;“въздържали се”– 1- Б. Христов;

РЕШЕНИЕ №585
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с

чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от
Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите
на ЗДБРБ на 2015 година, и Наредбата за условията и реда
за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности
за следващите три години, за съставяне, приемане, изпъл-
нение и отчитане на общинския бюджет на Община Вър-
шец Общински съвет- Вършец реши:

Приема бюджета на Община Вършец за 2015 година,
както следва:

1.1. По приходите в размер на 5 578 850 лв., в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в

размер на 2 622 380 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дей-

ности в размер на 2 523 740 лв.;
1.1.1.2. Временно съхраняване чужди средства - / -10532

лв.;
1.1.1.3. Преходен остатък от 2014 година в размер на 109

172 лв., съгласно Приложение № 3.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на

2 956 470лв. , съгласно Приложение № 2 в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 375 000 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 621 587 лв..
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 789 919

лв. в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 541

700 лв. включително
трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в раз-

мер на 41 500 лв.
1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи в местни

дейности в размер на 282 600 лв.в това число за изграждане
и основен ремонт на общински пътища в размер на 164 300
лв.

1.1.2.3.3. Предоставени трансфери в размер на 34 381 лв.
1.1.2.4. Временни безлихвени заеми в размер на 100 000

лв.
1.1.2.5. Преходен остатък от 2014година в размер на 69

964 лв., съгласно Приложение № 3
1.2. По разходи в размер на 5 578 850 лв., разпределени

по функции, дейности и параграфи:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на

2 622 380 лв., съгласно Приложение №4;
1.2.2. За допълнително финансиране със средства от

собствените приходи и от изравнителната субсидия на де-
легираните от държавата дейности в размер на 10 000 лв.;

1.2.3. За местни дейности в размер на 2 946 470 лв., съг-
ласно Приложение №5

2. Приема програма за капиталовите разходи в размер
на 828 313 лв., съгласно Приложение №6:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за
капиталови разходи в размер на 282 600 лв., в т.ч. разпред-
елението на целевата субсидия за изграждане и основен ре-
монт на общински пътища в размер на 164 300 лв., съгласно
Приложение № 6.

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани
с приходи от постъпление с продажбата на общински не-
финансови активии други собствени приходи, съгласно
Приложение № 6.

3. Утвърждава разходи за заплати през 2015 г., без зве-
ната от системата на народната просвета, които прилагат
системата на делегирани бюджети и определя:

3.1. Числеността на персонала за делегирана от държа-
вата дейност „Общинска администрация“ – 51 щатни
бройки.

3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за
2015г., съгласно Приложение № 4 и Приложение № 5.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии,
както следва за:

4.1. Членски внос - 2 000 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински

съвет - 8 000 лв.;
4.3. Субсидии за :
4.3.1. читалища - 69 000 лв.
4.3.2. спортни клубове - 20 000 лв.
4.3.3. организации с нестопанска цел - 9 000 лв.

5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО до 3 на 100 (не повече от 3 на 100) върху пла-

новите средства за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели и международна дей-
ност на кмета на общината в размер на 8 000 лв.

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на
Общински съвет в размер на 2 000 лв.

6. Утвърждава списък на лицата, които имат право на
транспортни разходи:

6.1. За пътуване от местоживеенето и до местоработата и
обратно, съгласно Приложение № 7.

6.2. Утвърждава компенсиране на транспортните разходи
на пътуващите педагогически специалисти в община Вър-
шец в размер утвърден от Министерски съвет.
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7. Утвърждава приходите и разходите на общинското

предприятие, съгласно Приложение № 5.

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките
за средства от Европейския съюз капиталовите разходи
в размер на 12 591379 лв., съгласно Приложение № 8.

9. Утвърждава планираните трансфери за съфинанси-
ране на проекти по програми на Европейския съюз през
2015 г. по договори за безвъзмездна финансова помощ.

10. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за
местните дейности с показатели за 2015 г. и прогнозни
показатели за периода 2016 г. и 2017 г., по приходите, по-
мощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и фи-
нансирането, съгласно Приложение № 9.

11. Определя максимален размер на дълга, както
следва:

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2015
г. в размер на 0 лв.

11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени
през 2015 г. в размер на 0 лв.

11.3. Максимален размер на общинския дълг и общин-
ските гаранции към края на 2015 г. в размер на 0 лв.

12. Определя максимален размер на новите задълже-
ния за разходи, които могат да бъдат натрупани през
2015 г. по бюджета на общината, като наличните към
края на годината задължения за разходи не могат да над-
вишават 5 на сто от средногодишния размер на отчете-
ните разходи за последните четири години.

13. Определя максималния размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през годината,
като наличните към края на годината поети ангажи-
менти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за по-
следните четири години.

14. Определя размера на просрочените задължения от
2014 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2015 г.,
в размер на 26 699 лв.

15. Определя размера на просрочените вземания,
които се предвижда да бъдат събрани през 2015 г. в раз-
мер на 65 420 лв.

16. Оправомощава кмета да извършва компенсирани
промени:

16.1. В частта за делегираните от държавата дейности
между утвърдените показатели за разходите в рамките на
една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бю-
джет, при условие че не се нарушават стандартите за деле-
гираните от дървата дейности и няма просрочени
задължения в съответната делегирана дейност

16.2. В частта за местни дейности- между утвърдените раз-
ходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга,
без да изменя общия размер на разходите.

17. Възлага на кмета:
17.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бю-

джет от по-ниска степен.
17.2. Да утвърди бюджетите разпоредителите с бюджет от

по-ниска степен.
17.3. Да организира разпределението на бюджета по три-

месечия и да утвърди разпределението.
17.4. Да информира общинския съвет в случай на откло-

нение на средния темп на нарастване на разходите за местни
дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увели-
чаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на
бюджетните разходи.

18. Упълномощава кмета да предоставя временни без-
лихвени заеми от временно свободни средства по об-
щинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за
авансово финансиране на плащания по проекти, фи-
нансирани със средства от Европейския съюз и по други
международни програми, включително и на бюджетни
организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

18.1. при предоставянето на временни безлихвени заеми
от временно свободни средства по общинския бюджет да се
спазват изискванията по чл. 126 от ЗПФ

18.2. При предоставяне на средства от сметките за
средства от ЕС да се спазват изискванията чл. 104, ал. 1, т.4
от ЗПФ

18.3 във всички останали случаи, при възникване на пот-
ребност от предоставяне на временни безлихвени заеми,
кметът на общината внася предложение за предоставянето

им по решение на общинския съвет

19. Упълномощава кмета:
19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински

програми и проекти и да кандидатства за финансирането им
със средства по структурни и други фондове на Европей-
ския съюз и на други донори, по национални програми и от
други източници за реализиране на годишните цели на об-
щината за изпълнение на общинския план за развитие.

19.2. Да кандидатства със средства от централния бюджет
и други източници за финансиране и за съфинансиране на
общински програми и проекти.

20. Приема за сведение Протокола /Протоколите от
публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложе-
ние № 10.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Хрис-
тов, д-р Б. Бонев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и
С. Симеонов “против” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №586
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8

от ЗМСМА и чл. 21, ал. 4 и ал. 5 от Закона за общинската
собственост и чл. 199, ал. 1 от Закона за устройство на те-
риторията и чл. 59, ал. 1 и ал. 3 от „Наредбата за реда на при-
добиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец“ реши:

1. Одобрява предварителното писмено съгласие по чл. 21,
ал. 4 от ЗОС, дадено от Николина Николова Николова за
продажба на 49 кв.м. от собственият и поземлен имот с
идентификатор 12961.424.411 по кадастралната карта и ка-
дастрални регистри на гр. Вършец от 2008 г. за реализиране
на улица публична общинска собственост на община Вър-
шец..

2. Взема решение за придобиване на 49 кв.м. от поземлен
имот с идентификатор 12961.424.411 по кадастралната карта
и кадастрални регистри на гр.Вършец от 2008г., собственост
на физическото лице Николина Николова Николова за су-
мата от 1 800 лв., съгласно пазарната оценка на имота из-
готвена от независим експерт оценител.

3. Закупуването на 49 кв.м. от поземлен имот с идентифи-
катор 12961.424.411 по кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Вършец от 2008 г., собственост на физичес-

кото лице Николина Николова Николова да бъде съгласно
влезлия в сила ПУП за кв. 90 и 90 а за реализиране на улица
за подход до Градски стадион гр. Вършец.

4. Упълномощава кмета на община Вършец след влизане
в сила на решението да сключи договор за закупуване на
частта от недвижимия имот, подробно описани в т. 1 от нас-
тоящото решение с физическото лице Николина Николова
Николова, собственик на поземлен имот с идентификатор
12961.424.411 по кадастралната карта и кадастрални регис-
три на гр. Вършец от 2008 г.

Промяна в кворума влиза Т. Кънчев. Общо единадесет
общински съветници

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Хрис-
тов, д-р Б. Бонев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и
С. Симеонов “против” – няма;“въздържали се”– 0;

РЕШЕНИЕ №587
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 12

от ЗМСМА:
1. Приема Общински план за интеграция на ромите 2015-

2017 г.
2. Възлага на кмета на община Вършец да актуализира Об-

щински план за интеграция на ромите 2015-2017 г. , при въз-
никване на необходимост.

Гласували: “за” – 11–“против” – няма;“въздържали
се”– 0-;

РЕШЕНИЕ №588
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.6 и

т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет за 2015 г.
параграф 10-98 сумата от 1500 (хиляда и петстотин) лева на
Росица Ангелова Тодорова

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Хрис-
тов, д-р Б. Бонев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и
С. Симеонов “против” – няма;“въздържали се”– 0-;

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на
Общински съвет – Вършец закри заседанието в 16:50 ч..

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

Áðîé 2, ôåâðóàðè 2015 ã. Îáùèíñêè ñúâåò ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ4
П Р О Т О К О Л № 56

Днес, 09.02.2015 година (понеделник) от 14:30 часа, на
основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.2 от Пра-
вилника за организация и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с Об-
щинската администрация, за мандата 2011-2015 г. се про-
веде заседание на Общински съвет - Вършец, в
заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 11 положили клетва общински съ-
ветници. Отсъстват д-р Б. Бонев 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. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец, П. Стефанов – зам.-кмет на об-
щина Вършец, инж. агр. Д. Тодорова-секретар на община
Вършец, А.Тошев-Директор дирекция „СА“, К. Тачева-Ди-
ректор дирекция „ОА“ и Е. Георгиева-гл. експерт „Инфор-
мационно обслужване“.

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 Докладна записка

№59/06.02.2015 г. за финансово и материално подпомагане
на собствениците на сгради частна собственост, във връзка
с отстраняване на щетите от бедствието, сполетяло община
Вършец на 30.01.2015 г. и в ранните часове на 31.01.2015 г.

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

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите коми-
сии и взаимодействието му с Общинската администрация
за мандата 2011 – 2015 г., дневния ред бе приет едино-
душно:11 гласа “за”,“против” – няма; “въздържали се”
– няма;

Промяна в кворума влиза д-р Б. Бонев. Общо дванад-
есет общински съветници.

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ №589
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6,

т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собственият си
бюджет параграф 1098 сумата от 1 000 лв. на Витан Ми-
хайлов Витанов с адрес: гр. Вършец, ул. “Раковска“ № 24,
както и 4 куб.м фасониран дървен материал за неотложен
ремонт на покривната конструкция и покрива на жилищна
сграда с идентификатор 12961.423.385.1 по КК и КР на гр.
Вършец от 2008 г., с административен адрес: гр. Вършец,
ул. “Раковска“ № 24.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Хрис-
тов, д-р Б. Бонев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева,
С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма;“въздържали
се”– 0-;

РЕШЕНИЕ №590
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6,

т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си
бюджет параграф 1098 сумата от 1 000 лв. на Ирина Ивова
Димитрова с адрес: гр. Вършец, ул. “Пейо Яворов“ № 8,
както и 2 куб. м фасониран дървен материал за неотложен
ремонт на покривната конструкция и покрива на жилищна
сграда с идентификатор 12961.424.191.1 по КК и КР на гр.
Вършец от 2008 г., с административен адрес: гр. Вършец,
ул. “Пейо Яворов“ № 8.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Хрис-
тов, д-р Б. Бонев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева,
С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма;“въздържали
се”– 0.

РЕШЕНИЕ №591
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8

и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, предоставя на ЖСК „Строител“
- 1 куб. м фасониран дървен материал за неотложен ремонт
на покривната конструкция на жилищна сграда с иденти-
фикатор 12961.423.150.1 по КК и КР на гр. Вършец от 2008
г., с административен адрес: гр. Вършец, ул.“Сан Стефано“
№ 26.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Хрис-
тов, д-р Б. Бонев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева,
С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма;“въздържали
се”– 0.

РЕШЕНИЕ №592
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6

и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, отпуска от собственият си бю-
джет параграф 1098 сумата от 500 лв. на Дора Маринова
Станкович с адрес: гр. Вършец, ул. “Стефан Караджа“ № 3
за неотложен ремонт на покрива на жилищна сграда с иден-
тификатор 12961.422.558.1 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г., с административен адрес: гр. Вършец, ул. “Стефан
Караджа“№ 3.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Хрис-
тов, д-р Б. Бонев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева,
С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма;“въздържали
се”– 0.

РЕШЕНИЕ №593
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6

и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си бю-
джет параграф 1098 сумата от 100 лв. на Витанчо Димитров
Витанов с адрес: гр. Вършец. ул. “Бреза“ № 36, за неотло-
жен ремонт на покрива на жилищна сграда с идентифика-
тор 12961.425.395.1 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с
административен адрес: гр. Вършец, ул. “Бреза“ № 36.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Хрис-
тов, д-р Б. Бонев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева,
С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма;“въздържали
се”– 0.

РЕШЕНИЕ №594
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6

и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си бю-
джет параграф 1098 сумата от 300 лв. на Кирилка Георгиева
Гаврилова. с адрес: с. Спанчевци, ул. “Пета“ № 21, за неот-
ложен ремонт на покрива на жилищна сграда изградена в
УПИ XI, пл. 413, кв. 11 по плана на с. Спанчевци, с адми-
нистративен адрес: с. Спанчевци, ул. “Пета“ № 21.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Хрис-
тов, д-р Б. Бонев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева,
С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма;“въздържали
се”– 0.

РЕШЕНИЕ №595
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6,

т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация /ЗМСМА/, отпуска от бюджета но об-
щина Вършец параграф 4214 сумата от 500 лв. на Йордан
Димитров Йорданов с адрес: гр. Вършец, ул. “Козница“ №
21, както и 1 куб.м фасониран дървен материал за неотло-
жен ремонт на покривната конструкция и покрива на жи-
лищна сграда с идентификатор 12961.425.558.1 по КК и КР
на гр. Вършец от 2008 г., с административен адрес: гр. Вър-
шец, ул. “Козница“ № 21.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Хрис-
тов, д-р Б. Бонев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева,
С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма;“въздържали
се”– 0.

РЕШЕНИЕ №596
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6

и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, отпуска от бюджета на община
Вършец параграф 4214 сумата от 400 лв. на Михаил Бори-
сов Михайлов с адрес: с. Спанчевци, ул. “Билото“ № 15 за
неотложен ремонт на покрива на жилищна сграда изградена
в УПИ XV,, пл. № 165 , кв.1 по плана на с. Спанчевци., с
административен адрес: с. Спанчевци, ул. “Билото“ № 15.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Хрис-
тов, д-р Б. Бонев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева,
С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма;“въздържали
се”– 0.

РЕШЕНИЕ №597
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6

и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, отпуска от бюджета но община
Вършец параграф 4214 сумата от 150 лв. на Милана Ста-
менова Гераскова с адрес: с. Черкаски, ул. “Синчец“ № 8 за
неотложен ремонт на покрива на жилищна сграда изградена
в УПИ III, пл. № 489 , кв. 61 по плана на с. Черкаски., с ад-
министративен адрес: с. Черкаски, ул. “Синчец“ № 8.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Хрис-
тов, д-р Б. Бонев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева,
С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма;“въздържали
се”– 0.

РЕШЕНИЕ №598
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6

и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, отпуска от бюджета но община
Вършец параграф 4214 сумата от 200 лв. на Иван Давидов

Иванов с адрес: гр. Вършец, ул. “Бреза“, за неотложен ре-
монт на покрива на жилищна сграда с идентификатор
12961.425.379.1 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с ад-
министративен адрес: гр. Вършец, ул. “Бреза“.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Хрис-
тов, д-р Б. Бонев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева,
С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма;“въздържали
се”– 0.

РЕШЕНИЕ №599
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6

и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, отпуска от бюджета но община
Вършец параграф 4214 сумата от 150 лв. на Бисер Кирилов
Ерменков с адрес: гр. Вършец, ул. “Трета“ № 7 за неотложен
ремонт на покрива на жилищна сграда с идентификатор
12961.421.69.1 по КК и КР на гр. Вършец от 2008г., с адми-
нистративен адрес: гр. Вършец., ул. “Трета“ № 7.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Хрис-
тов, д-р Б. Бонев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева,
С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма;“въздържали
се”– 0.

РЕШЕНИЕ №600
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6,

т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация /ЗМСМА/, отпуска от бюджета но об-
щина Вършец параграф 4214 сумата от 1 000 лв. на
Димитър Илиев Петров с адрес: гр. Вършец, ул. “Бреза“ №
1, както и 4 куб.м фасониран дървен материал за неотложен
ремонт на покривната конструкция и покрива на жилищна
сграда с идентификатор 12961.425.5.1 по КК и КР на гр.
Вършец от 2008 г., с административен адрес: гр. Вършец ул
.“Бреза“ № 1.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Хрис-
тов, д-р Б. Бонев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева,
С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма;“въздържали
се”– 0.

РЕШЕНИЕ №601
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6,

т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация /ЗМСМА/, отпуска от бюджета но об-
щина Вършец параграф 4214 сумата от 800 лв. на Цветан
Иванов Живков с адрес: гр. Вършец, ул. “Детелина“№ 8,
както и 2 куб. м фасониран дървен материал за неотложен
ремонт на покривната конструкция и покрива на жилищна
сграда с идентификатор 12961.425.262.1 по КК и КР на гр.
Вършец от 2008 г., с административен адрес: гр. Вършец,
ул. “Детелина“ № 8.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев, Б. Хрис-
тов, д-р Б. Бонев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева,
С. Сълков и С. Симеонов “против” – няма;“въздържали
се”– 0.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на
Общински съвет – Вършец закри заседанието в 14:55 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

П Р О Т О К О Л № 57
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За осма поредна година община
Вършец представи своите туристи-
чески дадености – природни забе-
лежителности и
културно-историческо наследство
на Международната туристическа
борса „Ваканция и СПА Експо” от
12 до 14 февруари 2015 г. в град
София.

Организатор на изложението е
ПРИМ ЕКСПО. Събитието се про-
вежда под патронажа на Минис-
терството на туризма в
партньорство с БТК, БАТА, БХРА,
АБТТА, БУБСПА,Софийски ту-
ристически район, Столична об-
щина и Съвет по туризъм – София.
Профилът на изложението
включва туроператорски фирми и
пътнически агенции, хотели, бал-
неолечебни курорти и СПА цен-
трове, национални туристически
организации, асоциации, софту-
ерни фирми и кампании за СПА и
хотелиерско обслужване.

Изложението беше открито от
министъра на туризма Николина
Ангелкова.

В най-мащабния туристически
форум участваха над 330 изложи-
тели от България и 20 от други
страни. В трите зали бяха разполо-

жени общо 271 щанда.
На нашия щанд беше представена

новоразработената туристическа
дестинация на трите общини Вър-
шец, Берковица и Годеч, възмож-
ностите за различни видове
туризъм по проект „Регионален ту-
ристически продукт „Неоткритата
тайна на Западна Стара Планина“,
културните и исторически забеле-
жителности, хотели, къщи за гости
и заведения на територията на об-
щина Вършец.

Беше проявен интерес към въз-
можностите за туризъм във Вър-
шец и региона, както от страна на
туроператорите и туристическите
агенции, така и от страна на об-
щини.

Даниела ЛИЛОВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ УЧАСТВА В
МЕЖДУНАРОДНАТА ТУРИСТИЧЕСКА

БОРСА „ВАКАНЦИЯ И СПА ЕКСПО”

На 30.01.2015 г. бабите от Пен-
сионерски клуб „Детелина” в с.
Черкаски организираха кулинарен
празник с представяне на традици-
онни черкаски ястия. Имаше кача-
мак с масло и сирене, просеник,
орешник, налагана баница, вита ба-
ница и много други вкусотии, а
черкаското вино допълваше всич-
кото това изобилие, за да бъде тра-

пезата още по-богата и вкусна.
Гости на празника ни бяха кметът

на общината Иван Лазаров, зам.-
кметът Петър Стефанов и секрета-
рят на общината Даниела Тодорова.

Г-н Лазаров ни подари цифров
фотоапарат – благодарим от сърце!

Весело е на празник при нас, пен-
сионерите в Черкаски!

Мария СВИЛКОВА

КУЛИНАРЕН ПРАЗНИК В С. ЧЕРКАСКИ

Членовете на Сдружение с несто-
панска цел „Тодорини кукли” с.
Спанчевци превърнаха в традиция
честването на Бабинден.

На 21.01.2015 г. за пореден път ба-
бите се събраха на тържествен обяд
по случай празника. Специален
поздрав поднесоха децата на Спан-
чевци , а за доброто настроение на
присъстващите се погрижи специ-
ално ангажирания за случая ди-
джей – Марин Маринов.

Ръководството на СНЦ „Тодорини
кукли” бе подготвило символични
подаръци за всички присъстващи
баби, а специалните грамоти за
най-инициативна баба, за най-
щедра бизнес дама и за най- съпри-
частна баба получиха от кмета на
селото Емил Иванов съответно
Нора Вергилова, Надка Младенова
и Катерина Заркова. Тези неверо-
ятни жени имат най- голям принос
за това, нещата в Спанчевци да се

случват. Те инициират, помагат фи-
нансово и неуморно се трудят, за да
се подобрява микроклимата, за да
има ползотворна комуникация, за
да може утре да сме по-добре от
днес.

От името на кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров поздра-
вителен адрес по случай празника
поднесе зам.-кмета Петър Стефа-
нов. Секретарят на Общината - г-жа
Даниела Тодорова благодари за по-
каната, отправена към тях за при-
съствие на празника и подари от
името на кмета на общината, на
членовете на сдружението цифров
фотоапарат, за да може да се запе-
чатват много бъдещи моменти на
сговор и единение. Последваха
много танци, песни и хора.

Всички присъстващи се забавля-
ваха и си пожелаха по-чести поводи
за празници и веселие.

Наташа СТАНИМИРОВА

БАБИНДЕН В СПАНЧЕВЦИ

Любители – лозари и ценители на
хубавото българско вино отпразну-
ваха на 14.02.2015 г. Трифон Заре-
зан – Деня на лозаря и виното, така,
както десетилетия наред са го пра-
вели нашите деди и прадеди.

Бе извършено традиционно заряз-
ване на лозите в лозето на сем.
Веска и Стефан Стефанови. Бяха
дегустирани различни видове до-
машно вино и оценени по вкусови
качества.

За много здраве и берекет през
настоящата 2015 г., по стар българ-
ски обичай младите лозички бяха
полети с червено вино, с пожелание

за добра реколта, вкусно грозде и
пълни бъчви.

Арахангел ПЕТРОВ
Кметски наместник – с. Г. Озирово

НА ТРИФОН ЗАРЕЗАН В С. ГОРНО ОЗИРОВО

По стар български обичай, на
21.01.2015 г. в с. Г. Озирово се състоя
скромно тържество по случай Деня
на родилната помощ, или така наре-

чения Бабинден.
То бе по идея на ръководството на

Пенсионерски клуб „Магнолия” – с.
Г. Озирово и кметския наместник на

селото Арахангел Петров.
За доброто настроение на празника

се погрижиха самодейки, които
представиха кратка сценка и солови
изпълнения на песни и стихове от
Лидия Иванова.

Тържеството бе уважено от зам.-
кмета на община Вършец Петър Сте-
фанов и секретаря на общината
Даниела Тодорова, които поздравиха
присъстващите от името на кмета на
общината – инж. Иван Лазаров и
подариха на Пенсионерския клуб
цифров фотоапарат, за запечатване
на най-хубавите моменти от живота
на клуба и селото. Благодарим им!

След поздравленията, празникът ни
продължи с много музика, танци и
закачки. Хората се веселиха от сърце,
а за тяхното добро настроение бе по-
канен диджей Ивайло Янков.

Йошка ПЕТРОВА

БАБИНДЕН В С. ГОРНО ОЗИРОВО

Верни на традицията си, жителите
на с. Д. Озирово за поредна година
се събраха за честването на Бабин-
ден – денят, в който с признателност
казваме „Благодаря“ на всички,
които дават път на новия живот. В
присъствието на зам.- кмета на об-
щина Вършец, секретаря на община
Вършец - Даниела Тодорова и кмета
на с. Д. Озирово Ангел Петров,
празникът започна със символично
къпане и повиване на новородено.
Ритуала извършиха най-активните
баби на селото Надя Тушева, Милка
Ерменкова и Здравка Маркова. „Не
се даваме още“, казаха бабите, пър-
вите две от които са и певици в
местната група, като не напуснаха
хорото в последвалото веселие.

С пословичния за местните жи-
тели хумор, истинско забавление за
всички поднесоха Звезделина Ми-
хова, Милка Ерменкова и Лиляна

Начева. Кметът на селото Ангел
Петров за поредна година уважи да-
мите с чаканата цяла година класа-
ция. Материални подаръци и
грамоти получиха Йорданка Добри-
кова – за най-стара баба, с най-
много внуци и правнуци – общо
шест, Даниела Кирилова – за най-
млада баба, чието внуче е най- мла-
дият жител на селото и Таса
Върбанова – избрана за най-чаровна
баба.

От името на кмета на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров, заместни-
кът му Петър Стефанов поднесе на
местния пенсионерски клуб цифров
апарат, за да запечатват своите пре-
живявания в делник и празник, и да
оставят следа за поколенията.

Купонът продължи до късно през
нощта с програма, представена от
диджей Ем Си от гр. Враца. На хо-
рото се хванаха млади и стари,

майки и баби, татковци и дядовци –
с пожеланието българското село да е
все така весело и задружно, а децата
да стават все повече.

Елена НИКОЛОВА

С РИТУАЛНО КЪПАНЕ НА НОВОРОДЕНО
ОТБЕЛЯЗАХА БАБИНДЕН В С. ДОЛНО ОЗИРОВО

Още в ранни зори пристигнаха гос-
тенките – весели, засмени, с деца на
ръце в къщата на бабата – тази, която
първа беше поела техните рожби,
раждани вкъщи.

Бабата – днес беше нейният ден. От
зори чакаше тя гостите в своя дом.
Когато беше по-млада, обикаляше от
къща на къща, но днес краката не я
държат и тя ги чакаше пременена, за-
кичена с китка. Нейната засмяна
снаха посрещаше гостенките и ги во-
деше при нея, а тя им подаваше ръ-

ката си да я целунат. Дошлите оста-
вяха на трапезата й прясна погача, ко-
кошка и бъкличка с вино.
Най-младата, Станка й подаде сапун
и кърпа, и от стомната й поля да си
измие ръцете. Бабата окъпа донесе-
ните дечица и ги благослови, като им
шепнеше: „да сте сладки като ме-
деца”, а техните майки поръси със
здравчената китка.

След посрещането дойде време и за
песните. Подхвана ги първа бабата –
стари песни, някогашни. Запяха и

гостенките, и къщата заехтя от смях,
закачки и веселие. Нозете са уморени
от игра, сърцата – сити от веселие и
песни. Майчината и бащината благо-
дарност към жената, която в труден
върховен час се е притекла на помощ,
е въздадена.

Така пресъздадохме ние, самодей-
ците от с. Черкаски този стар обичай
– „Бабинден”. Звънките песни, игри-
вите хора и мъдростта на народните
обичаи са още живи – те бликат в на-
шите сърца и разливат красота и ве-
селие. Дано никога да не пресъхнат.

Гости на тържеството ни бяха г-н
Петър Стефанов – зам.-кмет на об-
щина Вършец и г-жа Даниела Тодо-
рова – секретар на общината. За
доброто настроение на празника се
погрижи оркестър „Вършец”.

Миланка ХРИСТОВА

БАБИНДЕН
В СЕЛО

ЧЕРКАСКИ



През месец февруари 2015 г.,
ние - децата на град Вършец до-
казахме, че всички се раждаме
добри.

Обединени от благородна кауза,
ние организирахме благотворите-
лен базар, с който станахме част
от инициативите в помощ на Иво
Тодоров.

Благодарни сме на хората, които
подкрепиха нашата идея и ни по-
могнаха да я реализираме!

Благодарни сме и на хората,
които посетиха нашия базар и до-
казаха, че в нашия град все още
съществуват истински хора!

Искрено се надяваме благород-

ните инициативи в нашия град да
помогнат на Иво и неговото се-
мейство!

Учениците от 11 „а” клас
ПГИТ - Вършец
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Във Вършец хората държат на

традициите и почитат празниците.
Ето защо Трифон Зарезан - праз-
ник едновременно на веселието и
труда, но най-вече ден на виното,
се отбелязва от много години тук
без прекъсване.

Община Вършец организира от
11.00 ч. на Централния градски
площад народно веселие, дегуста-
ция на тихи бели и червени вина –
реколта 2014 г. и конкурс за най-
хубаво домашно вино. Празникът
уважи ръководството на общината
– кметът инж. Иван Лазаров, зам.-
кметът Петър Стефанов и секре-
тарят инж. Даниела Тодорова.

С магарешка каручка пристиг-
наха кукерите – танцьори от
ДЮТА „Младост” при НЧ „Про-
буда-1934” кв. Заножене с хореог-
раф Боян Георгиев, за да ни
представят своя кукерски танц.

С водосвет за здраве и берекет,
отслужен от свещеноиконом
Петко Балджиев, заедно с чита-
лищно-църковния хор за школу-
вано пеене и църковни
песнопения с ръководител Елена
Горанова, с изпълнения на учени-
чески духов оркестър „Дефилир”
с ръководител Димитър Пеев,

фолклорен танцов състав при
СОУ „Ив. Вазов” с хореограф Не-
вена Стоянова, изпълнения на пев-
ческа група „Детелина” с
ръководител Венка Методиева
към Пенсионерски клуб „Коз-
ница”, отбелязаха вършечени
празника на виното и деня на ло-
заря.

Кметът на общината пожела на
всички присъстващи здраве, ус-
пешно начало на селскостопан-
ската година, богат урожай на
лозята, хубаво вино в бъчвите, и
много настроение в празничния

ден.
И тъй като този български наро-

ден празник се свързва с ритуал-
ното зарязване на лозята от
стопаните, пред сградата на Об-
щинска администрация бе заря-
зана млада лозичка от кмета Иван
Лазаров и от Царя на лозята Янчо
Пеев, с пожелание 2015 г. да е още
по-богата от миналата, а бъчвите
да преливат от искрящо вино.

В традиционния конкурс „Най-
добър производител на домашно
вино” бяха представени 9 проби в
две категории – червено и бяло

вино, като претендентите при чер-
вените вина бяха 5, а при белите -
4.

След дегустация на място и по-
пълване на оценъчни карти със
специални критерии, комисия в
състав: инж. агроном Георги Ав-
рамов, инж. агроном Радослав
Радков и зоотехник Михаил Лаза-
ров определи победителите.

Призьор и в двете категории
стана Лазар Антонов, който зае
първото място едновременно и за
червено, и за бяло вино. Людмил
Рангелов пък участва в конкурса с

две проби бяло вино и грабна с
тях второто и третото място в тази
категория.

Градусът на настроението се
подсилваше от безплатното вино,
осигурено лично от кмета на об-
щината инж. Иван Лазаров.

Празникът продължи с духова
музика, с разговори край скарата с
кебапчета и кюфтета, с веселието
и наздравиците за добър берекет
през тази година и да е все така
жив майсторлъкът на местните
винари.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТРИФОН ЗАРЕЗАН – ПРАЗНИК НА ЛОЗАРИТЕ И ВИНАРИТЕ

На 29.01.2015 г. в Конферентната
зала на СПА хотел „Съни гардън” –
гр. Вършец се проведе заключи-
телна пресконференция по проект
на община Вършец „Нова социална
услуга - Център за настаняване от
семеен тип на лица с физически ув-
реждания в град Вършец”.

На събитието присъстваха Ма-
риела Борисова – главен експерт
„Мониторинг и оценка” в Регио-
нална дирекция на Агенцията за со-
циално подпомагане – гр. Монтана,
зам.-кметът на община Вършец
Петър Стефанов, инж. Даниела То-
дорова – секретар на община Вър-
шец и ръководител на проекта,
ръководството и служителите на
Центъра за настаняване от семеен
тип на лица с физически уврежда-
ния, служители от Общинска адми-
нистрация – Вършец,
представители на медии, граждани.

Специални благодарности към
кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров, зам.-кмета Петър
Стефанов и на ръководителя на
проекта Даниела Тодорова, от-
прави директорката на дома Таня
Давидова.

Инж. Даниела Тодорова благодари
на екипа за управление на проекта:
Милена Димитрова, Таня Господ-
инова и Антон Тошев – служители в
ОбА, на Иван Йорданов – инвести-
торски контрол, служител в ОбА и
на Таня Петрова за оказаната
помощ по проекта.

Г-жа Мариела Борисова изказа за-
доволството си от успешното уп-
равление на проекта, от добре
свършената работа и пожела нови

успехи на общината в реализира-
нето на бъдещи подобни проекти.

Центърът за настаняване от се-
меен тип е създаден с финансовата
подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален
фонд. Конкретните цели на проекта
са: създаване на нова социална ус-
луга на територията на община
Вършец, каквато до този момент на
територията на общината и проект
от този тип не са реализирани; съз-
даването на подходяща инфраст-
руктура за предоставянето на
социалната услуга; ангажиране на
обучен персонал от 14 човека, които
да се занимават с предоставянето на
социалната услуга и на които е съз-
дадено трайна трудова заетост.

Центърът е реализиран в сградата
на бившето Обединено детско заве-
дение „Радост”, след извършен ос-
новен ремонт. Проектът е на
стойност 203 239,52 лева, като раз-

ходите за строително-монтажните
работи, предоставени от Оператив-
ната програма са 36 031, 44 лева, а
95 595, 22 лева са заделени от бю-
джета на община Вършец, което е
едно много сериозно съучастие на
община Вършец.

С решение № 569 от Протокол №
55 от заседание на Общински съвет
– Вършец, проведено на 29.12.2014
г. социалната услуга преминава в
делегирана държавна дейност, счи-
тано от 01.02.2015 г.

В общината вече е получено и
писмо да кмета - инж. Иван Лаза-
ров, в което със Заповед № РД 01-
95/ 22.01.2015 г. на Изпълнителния
директор на Агенцията за социално
подпомагане е разпоредено откри-
ване на нова социална услуга от ре-
зидентен тип „Център за
настаняване от семеен тип на въз-
растни хора с физически уврежда-
ния в град Вършец“, като
делегирана от държавата дейност.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
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ВСИЧКИ СЕ РАЖДАМЕ ДОБРИ

Този документ е създаден по проект BG051PO001-5.2.13 – 0024-С0001 „Нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип
на лица с физически увреждания” в град Вършец”

Проектът се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Ев-
ропейския социален фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Инвестира във вашето бъдеще!

BG051PO001-5.2.13 „ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА“

На 18-ти февруари, при пре-
красно слънчево време и много
настроение потегли театрална
трупа „Медека” за поредното си
предизвикателство в гр. София. В
Младежки театър „Николай
Бинев” бяхме посрещнати и нас-
танени лично от неговия зам.-ди-
ректор, който се погрижи за нас
като гостоприемен домакин и ни
предостави приятна обстановка.
19.00 бе началния час на пиесата
с комедиен сюжет „Анна Би-
жуто” от Марк Камолети, с гост-
режисьор Борислав Борисов.
Актьорите с много въодушевле-
ние и приповдигнато настроение
редяха реплика след реплика, а
публиката постоянно ги прекъс-
ваше с бурни ръкопляскания и
много шумен смях. След края на
представлението, пет, шест ми-
нути, изправена на крака и с
бурни овации, публиката не пус-
каше артистите от сцената, като

израз на своите положителни
емоции от великолепната им
игра.

Актьорът Симеон Владов и не-
говата съпруга Гергана Въглярска
поднесоха цветя на всеки един от
тях. Хубавите отзиви за пред-
ставлението веднага се разнесоха
и поканата не закъсня. На 21
април ще представим комедията
в Сатиричния театър „Сълза и
смях”, гр.София.

Благодарим Ви, скъпи актьори!
Дерзайте все така!

Румян АЛЕКСАНДРОВ
Секретар на

НЧ”Христо Ботев - 1900”

ТЕАТРАЛНА ФОРМАЦИЯ „МЕ-
ДЕКА” НА СОФИЙСКА СЦЕНА


