
С тържествена церемония по изди-
гане на националното знаме на Репуб-
лика България пред сградата на
Общинска администрация и тържест-
вено слово на кмета на общината инж.
Иван Лазаров, започна честването във
Вършец по повод 139-та годишнина от
Освобождението на България от тур-
ско робство и 3-ти март – Национал-
ния празник на страната ни.

В концертната програма взеха учас-
тие: женски тригласен хор „Стефан
Кънев“ при НЧ „Христо Ботев 1900“ с
художествен ръководител Елена Гора-
нова, мажоретен състав и фолклорни
танцови състави при СУ „Иван
Вазов”, с хореограф Невена Стоянова;
ученически духов оркестър „Дефи-

лир” към същото училище, с диригент
Николай Пеев; певческа група и група
за художествено слово при Център за
подкрепа за личностно развитие –
ОДК, с ръководители Цветелина Въг-
лярска и Наталия Димитрова; специ-
ално участие на Галя Георгиева –
ученичка от СУ «Иван Вазов» и Румен
Александров – секретар на НЧ «Хр.
Ботев 1900».

По оригинален начин пред нас ожи-
вяха образите на Райна княгиня, зна-
мето на Априлското въстание,
Ботевите четници, Майка България,
трогнаха ни изпълненията на песните
«13 века България», вечната и непре-
ходна «Хубава си, моя горо», «Знамето
ни е трицветно», тематичния рецитал,
посветен на историята на България.

На финала, водещата на програмата
Даниела Лилова призова всички за-
едно – участници и зрители, да се хва-
нат ръка за ръка на Дико-Илиевото
„Дунавско хоро”, което отдавна се е
превърнало в израз на наша нацио-
нална гордост и самочувствие и което
винаги ни кара да се чувстваме
единни, да се чувстваме българи, къ-
дето и да се намираме по света.

Децата от ученическия съвет при СУ
„Иван Вазов“ закичиха всички при-
състващи с ръчно изработени от тях
трликольорни лентички и надпис
„България над всичко“. За да помним,
че България винаги ще ни посреща с
любов и ще се гордее, че и ние се гор-
деем с нея!

Евелина ГЕОРГИЕВА

Инициативен комитет и жители на с.
Драганица сложиха началото на едно
родолюбиво дело – откриване на дари-
телска кампания за набиране на
средства и подготовка за честване на
355 години от построяването и 150 го-
дини от преустрояването в сегашния й
вид на средновековната църква „Св.
Петка“ в село Драганица.

„Св. Петка“ е малка еднокорабна, ед-
ноабсидна църква с отворен притвор,
пристроен в по-късен етап и цен-
трална камбанария. Намира се в най-
високата част в селото, в близост до
гробищния парк и се възприема като
стожер на българщината. Тя е една от
най-старите в района. Не се знае кога е
построена,но според не точно прове-
рени сведения, това е било "около 1660
г."

През столетията православният храм

е претърпял няколко преизграждания.
В сегашния си вид е от 150 години, за
което свидетелства надписът на кам-
баната. Стенописи отвътре няма, само
тук-таме из под варовата боя се забе-
лязват отделни фрагменти, но те са ри-
сувани сравнително късно и нямат
особена художествена стойност. Най-
голямо впечатление в храма прави ико-
ностасът, изработен през 1869 г., с
неговите добре изографисани икони. С
течение на годините са доста изблед-
нели и опушени, нуждаят се от рес-
таврация. Църквата създава едно
особено настроение, напълно впис-
ващо се с автентичната атмосфера на
китното селце Драганица.

Гордеем се, че Апостола на свободата
Васил Левски от цялата вършечка об-
щина е посетил единствено село Дра-
ганица. Знае се,че именно в нашата

църква през 1870 г. той е провел съб-
рание и една от причините е, че тук е
имало вече изграден православен храм
– знак за съхраняване на българщината
през време на турското робство.

Религиозният живот на с. Драганица
се свързва и с името на Илия Стоянов,
на който през 1867 г. във видение му се
явява Св. Николай със заръката да за-
почне възстановяване на манастири-
щето - Клисурския манастир.

Желанието ни е, след като в селата от
нашата община Спанчевци и Долно
Озирово за последните 25 години ус-
пяха да се изградят православни хра-
мове от основи, и ние да направим
нещо, за да приведем нашата стара
църква в добър външен вид и с подхо-
дящ интериор. Идеята ни е честването
на 355 години от построяването и 150
години от преустрояването на цър-
квата „Св. Петка“ да бъде на 14 октом-
ври 2017 г. (Петковден), когато
Православната ни църква почита па-
метта на Света Петка.

В интернет пространството ще бъдат
публикувани материали и информа-
ция, за да могат нашите деца, роднини
и съселяни от близо и далеч, свързани
по една или друга причина с Драга-
ница, родолюбиви българи-дарители
от страната и чужбина да се запознаят
с подетата инициатива.

Вече сме се обърнали за съдействие
към Община Вършец и към Видинския
митрополит Дометиан.

Убедени сме, че с общи усилия, с по-
мощта на всички родолюбиви българи
и с Божията помощ, ще успеем в това
начинание! Защото пред Бог всички
сме равни!

Иван ЦВЕТКОВ
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Денят за избор на народни предста-
вители за 44-то Народно събрание на
26 март 2017 г. приключи в община
Вършец до 20 ч. във всички 18 сек-
ции, без инциденти и при добра орга-
низация.

По данни от протоколите на секци-
онните избирателни комисии, от
общо 6872 избиратели по списък
(включително дописаните в изборния
ден), правото си на глас са упражнили
4100 човека т.е. активността за об-
щина Вършец е 59,7 %.

Най- висока активност в постоян-
ните секции на територията на об-
щина Вършец бе регистрирана в
14-та секция в с. Стояново (78,7%),
следвана от 10-та секция в с. Долна
Бела речка (75,7 %), а най-ниска бе
избирателната активност във 2-та сек-
ция в гр. Вършец, намираща се в Кор-
пус 2 на СУ «Иван Вазов», като само
46,7 % от избирателите в нея упраж-
ниха правото си на глас.

Получените гласове от действи-

телни бюлетини, разпределени по
партии и коалиции в община Вършец
са, както следва: БСП за БЪЛГАРИЯ
– 1265 гласа, ПП ГЕРБ – 1025 гласа,
Движение за права и свободи – ДПС –
524 гласа, РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК
– ГЛАС НАРОДЕН – 286 гласа, ОБЕ-
ДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ,
АТАКА и ВМРО – 242 гласа. Всички
останали партии и коалиции събраха
общо 372 гласа.

Най-много поддръжници БСП за
БЪЛГАРИЯ получи в 5-та секция в
гр. Вършец (169 действителни гла-
сове), най-много жители гласуваха за
ПП ГЕРБ в 4-та секция в гр. Вършец
(135 гласа), а Движение за права и
свободи – ДПС получи най-голяма
подкрепа от гласувалите във 2-ра сек-
ция в гр. Вършец (180 гласа).

В разпределението на предпочита-
нията (преференциите) за кандида-
тите от листите на партиите и
коалициите, в община Вършец най-
голям брой гласове събра Латинка
Симова от БСП за БЪЛГАРИЯ – 418
гласа, следвана от Димитър Аврамов
от ДПС – 128 гласа, Вероника Григо-
рова от Реформаторски блок – 97
гласа и Нина Петкова от ПП ГЕРБ -
82 гласа.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ
2017 Г. В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

3 МАРТ – ПРАЗНИК НА НАЦИОНАЛНА
ГОРДОСТ, ЕДИНСТВО И САМОЧУВСТВИЕ

В чест на 139 години от Освобожде-
нието на България от турско иго, в
кафе-сладкарницата на с. Горно Ози-
рово се откри изложба, която бе екс-
понирана от 28.02.2017 г. до
07.03.2017 г.

Изложбата е под надслов „Освободи-
телните борби на българския народ,
отразени в българската литература“. В
нея бяха показани литературни творби
на Любен Каравелов, Христо Ботев,
Иван Вазов, Захари Стоянов, разказите
на Йордан Йовков, Стефан Дичев,
„Кратка военна история на България
от 681 до 1945 година“.

Посетителите разгледаха с голям ин-
терес експонатите, а вниманието им бе
привлечено от романа „Под игото“ на
Иван Вазов, излязъл от печат в гр.
Одеса през далечната 1888 г. Не по-
малък интерес предизвика и стихос-
бирка на Иван Вазов от 1943 г.

На преден план в изложбата бе пос-
тавена баладата за Иван Филипов Ко-
митски (Комитата) от с. Г. Озирово,
участвал в отряда на капитан Райчо

Николов по време на сръбско-турската
война от 1876 г. За участието си в ре-
диците на българското опълчение в
боевете при Шипка и Шейново и за
спасяването на бойното знаме – за
този си героизъм и храброст Иванчо
Комитата е награден с орден „Св. Гео-
рги“ и сребърна чаша.

Коста Аврамов от с. Горно Озирово
е участник в четата на Ильо войвода.
Той не е получил пенсия като побор-
ник. Причината е, че след разбиването
на четата са загубени комитетските ар-
хиви и той не е могъл да докаже учас-
тието си в четата.

Тук трябва да споменем името на ви-
соко образования за времето си поп
Филип от с. Г. Озирово като спомо-
ществувател в пределите на берковс-
ката кааза. Той е поръчал и лично е
донесъл през 1855 г. от Белград през
Ниш „Църковна история от 1819 г.“ за
духовното израстване на хората от
този край.

Емил ФИЛИПОВ

ИЗЛОЖБА, ПОСВЕТЕНА НА 3 МАРТ
ОТКРИХА В С. ГОРНО ОЗИРОВО

Родолюбиво дело

ТЪРСИМ СРЕДСТВА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА ЦЪРКВАТА В ДРАГАНИЦА



ПРОЕКТЪТ НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ „РЕКРЕАТИВ-

НИТЕ И СПОРТНИ
ОБЕКТИ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ

ПОТЕНЦИАЛ ЗА РЕГИОНА” БЕ ПРЕД-
СТАВЕН ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Не стигат думите!
Не стига любовта!
Не са достатъчни цветята по земята
за теб – единствената на света –
грижовна Майка и Жена!

В село Черкаски и тази година, по тра-

диция, не пропуснахме да отбележим
тържествено празника 8-ми март. В
този прекрасен ден всички забравиха
за своите грижи и неволи и посрещ-
наха Международния ден на жените с
усмивка и веселие.

Миланка ХРИСТОВА

На специална пресконференция във Вършец бе представен проект
№ CB007.1.11.143, „Рекреативните и спортни обекти като туристически потен-

циал за региона”, Договор за субсидия № РД-02-29-262/22.11.2016 г., финанси-
ран от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег- Инструмент за
предприсъединителна помощ България–Сърбия, Бюджетна линия № CCI
2014TC16I5CB007, приоритетна ос „Туризъм”, изпълняван от община Вършец.

Началната пресконференция се състоя на 01.03.2017 г. в голяма конферентна
зала на Спа Хотел „АТА“- гр. Вършец и на нея присъстваха кметът на община
Вършец инж. Иван Лазаров, зам.-кметът на общината Петър Стефанов, секрета-
рят на общината инж. Даниела Тодорова, общински съветници, служители на
Общинската администрация, партньорите по проекта от страна на „Спортен цен-
тър“ – гр. Пирот, Сърбия и представители на медии.

Бе представен екипа за управление на проекта, дейностите, целите и очаква-
ните резултати по проекта, разгледаха се основните насоки и цели на работа.

Община Вършец, Република България и Спортен център - Пирот, Република
Сърбия са партньорите, които съвместно разработиха и съвместно ще изпълня-
ват проекта.

Общата цел на проекта е да допринесе за балансираното устойчиво развитие на
трансграничния район Вършец-Пирот не само чрез използване на съществува-
щия туристически потенциал, но и чрез изграждане на нови туристически обекти,
което ще повлияе положително на икономическия растеж на регионално ниво.

Основните дейности по проекта са:
● Реализиране на атракционен „въжен парк” в град Вършец;
● Реализиране на рекреативни и спортни обекти в град Вършец: две модерни

детски площадки, две фитнес площадки и една скейтборд площадка на открито;
● Изграждане на увеселителен „адреналин” парк в град Пирот;
● Разработване на стратегически план за подобряване предлагането на спортен

туризъм за трансграничния регион Вършец-Пирот;
● Организиране на партньорски форум и обмен на участниците по проекта;
● Семинари и изграждане на капацитет;
● Популяризиране на дейностите по проекта и оценка на резултатите.
Изпълнението на дейностите по проекта стартира на 23.11. 2016 г. Общата стой-

ност на договора за безвъзмездна финансова помощ е
588 460,10 евро, като бюджетът на община Вършец е 287 093,73 евро, а срокът

на изпълнение на проекта е 18 месеца.
Очаква се проектът да приключи през месец май 2018 г.

Евелина ГЕОРГИЕВА

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
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Като част от голямото пролетно по-
чистване на Вършец, в последния ден
на февруари Община Вършец започна
традиционното измиване на улиците в
града.

Почистването и измиването на ули-
ците започна от ул. "Васил Левски", в
посока от Кооперативния пазар към бул.
Република. Кампанията първоначално

ще включва главните улици на курорта,
като поетапно ще обхване и останалите.

Поради тежката зима с ниски темпе-
ратури и наложилото се многократно
опесъчаване на пътните артерии, про-
летното почистване и измиване на ули-
ците тази година започна доста по-рано
– на 28 февруари.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗАПОЧНА ПРОЛЕТ-
НОТО ИЗМИВАНЕ НА УЛИЦИТЕ В ГРАДА

За пореден път в село Черкаски от-
белязахме Деня на Освобождението –
3-ти март.

Кметството, членовете на НЧ „Про-
света 1931 г.“ и на ПК „Детелина“ – с.
Драганица склонихме глави и подне-
сохме цветя на признателност пред
паметника на княз Владимир Чер-
каски – голям руски държавник, дип-
ломат, политик и общественик, чието
име носи нашето село.

Няма българин, чието сърце да не
трепне при споменаването на тази
дума – Русия, значеща любов и неза-
бравима памет.

Със своята прочувствена реч, кметът
на селото ни Валери Трендафилов ни
върна към онези славни времена от
нашето минало, а ние, самодейките от
певческата група към читалището, из-
пяхме нашите патриотични песни.

Макар и със закъснение, получихме

поздравително писмо от посланика на
Руската Федерация в България и из-
винение за това, че служебните му ан-
гажименти не му позволиха да

присъства на нашето тържество.
Миланка ХРИСТОВА

Секретар на НЧ „Просвета 1931“
с. Черкаски

ТРЕТИ МАРТ В СЕЛО ЧЕРКАСКИ

8 МАРТ В СЕЛО ЧЕРКАСКИ

По случай 1 март – Деня на само-
дееца и 8 март – Международния ден
на жената, ние, самодейците от групата
за народни песни „Росна китка“ към
НЧ „Васил Левски 2015 г.“ – с. Драга-
ница организирахме на 04.03.2017 г.
музикална програма със съпровод, във
вид на весела седянка.

На тържеството ни присъстваха
много жители от селото и гости от фол-
клорните групи на съседните села Чер-
каски и Слатина.

С много хумор, песни и закачки, се-
дянката ни пренесе назад в миналото.
На голямо табло бяхме закачили гра-
мотите от участия на певческата група
през годините. Към всяка грамота беше
приложена и снимка от мястото на
представянето ни. Организирахме и
изложба под надслов „Сръчни ръце“ от
собствени плетива и ръкоделия. Пока-
захме и колекция от старини съдове за
храна и вода, от инструменти и мате-
риали, свързани с бита на българите в
миналото – хурка, вретено, решинче,
мотовилче и др.

След програмата поканихме нашите
гости от съседните села на почерпка и

ги нагостихме като домакини с местни
специалитети, домашна баница,
сладки и др.

Кметът на селото ни Младенка Ди-
митрова, също самодейка от групата,
почерпи всички присъстващи в залата
с домашна питка и баница. На финала
на тържеството, заедно с гостите се по-
веселихме и с кръшни хора и танци.

Запечатахме седянката с много
снимки и видео клипове, които запи-
сахме на компакт диск, за да съхраним
обичаите и традициите на селото и ги

предадем на следващите поколения.
Групата за народни песни „Росна

китка“ получи благодарности и поже-
лания от кмета на община Вършец
инж. Иван Лазаров, от председателката
на читалището в Драганица Боянка
Александрова и от кметицата на Дра-
ганица Младенка Найденова.

На самодейците от групата пожела-
ваме да са живи и здрави, и все така да
радват своята публика и да представят
достойно родното си село Драганица!

Карамфила КАМЕНОВА

ВЕСЕЛА СЕДЯНКА В СЕЛО ДРАГАНИЦА

Пролетта е любим сезон за много
хора. Природата се възражда за нов
живот, а раззеленилите се дървета, от-
рупани с дъхав цвят и ухаещите про-
летни цветя носят много радост, много
усмивки и бодро настроение.

В първия ден на пролетта се събрахме
за пореден път членовете на пенсио-
нерските клубове „Козница“ – Вършец
и „Берковски кестен“ – Берковица, за
да посрещнем и отпразнуваме заедно
празника на пролетта във Вършец.

По стар български обичай, посрещ-
нахме гостите в празнично украсения
ни клуб с хляб и сол, а облечените в на-
родни носии Ани Стоянова и Светла
Първанова връчиха на всеки от тях де-
телинка и пролетно цвете. Почерпихме
ги със сладкиши, а певческа група „Де-
телина“ ги поздрави с хубава пролетна
песен.

Председателката на клуба Цеца Ан-
тонова сърдечно приветства гостите ни
с „Добре дошли“, изтъкна топлите и
традиционни връзки между двата
клуба, разказа за дейността на нашия
клуб и изрази задоволството си, че
можем да черпим опит от „Берковски
кестен“ като по-дългогодишен клуб.

Йорданка Костова придружи групата
от Берковица, начело с председателя на
клуба Тодор Кръстев, на пролетна раз-
ходка из парка и банския комплекс, за-
познавайки гостите с лечебните
свойства на минералните ни извори, с
историята на Вършец от античността да
наши дни и със забележителностите на
града. Членовете на „Берковски кес-
тен“, родом от с. Бальовица (родното
място на д-р Дамян Иванов), проявиха
голям интерес към живота и делото му.
Изразявайки възхищението си от голя-
мата ерудиция, задълбочените и про-
странни знания и дар слово на Костова,
представителка на клуб „Берковски кес-
тен“ спонтанно й подари букет цветя,
казвайки, че това са първите берковски
пролетни цветя.

Празничният обяд бе в ресторант
„Тинтява“, където музикално дуо Ма-
нови, певческа група „Детелина“, ней-
ната солистка Венка Методиева, Ангел
Лучков и Петрана Венкова чрез своите
прекрасни изпълнения на песни и сти-
хове накараха нежната ласка на про-
летта да погали душите ни.

Последваха хора, ръченици, танци. Не
за първи път хората от третата възраст

доказаха, че както те умеят да се весе-
лят, никой друг не умее!

Берковската група за стари градски
песни със солист Димитър Христов и
група „Ветерани туристи“ със солисти
Сийка Георгиева и Димитър Христов
отвърнаха със свои изпълнения на на-
шите музикални поздрави.

Пенсионерка от Берковица прочете
специално написано от нея стихотворе-
ние за Вършец, а Йорданка Костова на
диалект обясни как се прави „сиренье
по врачански“ и разсмя от сърце при-
състващите.

Заредиха се поздравления, пожелахме
си дружбата ни да е вечна като Балкана
и животворна като бликащите мине-
рални извори, обещахме си нови срещи.

Елена ЙОНЧЕВА

ВЪЛНУВАЩА СРЕЩА В ПЪРВИЯ ДЕН НА ПРОЛЕТТАТози документ е създаден по Проект № CB007.1.11.143 „Рекреативните и спортни обекти
като туристически потенциал за региона”, Договор No РД-02-29-262/22.11.2016. Проек-
тът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудни-
чество Интеррег - ИПП България – Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на
публикацията е отговорност единствено на община Вършец и по никакъв начин не трябва
да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия
орган на Програмата.
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 25
Днес, 27.02.2017 г. (понеделник) от 14:00 ч., 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, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администра-
ция за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание
на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала
на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 12 общински съветници.
Отсъства г-н Васил Замфиров.

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

На заседанието присъстваха още: инж.Иван
Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов -
зам.- кмет на община Вършец, К.Тачева-директор
дирекция „ОА”, А.Тошев-директор дирекция
„СА“, Е. Георгиева-гл. експерт „Информационно
обслужване“, Е.Димитров-кмет с. Спанчевци, Д-р
Веселин Петков-управител на „ Медицински цен-
тър – Вършец „ ЕООД и граждани.

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

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

1. Включване на докладна записка Вх.№
670/20.02.2017 г. като точка 14 -та от дневния ред
на заседанието.

2. Включване на докладна записка Вх.№
671/20.02.2017 г. като точка 15 -та от дневния ред
на заседанието.

3. Включване на докладна записка Вх.№
676/23.02.2017 г. като точка 16 -та от дневния ред
на заседанието.

4. Предложение от г-н Ивайло Цветанов относно
докладна записка № 667/16.02.2017г.като точка 12
– та от дневния ред да бъде преместена и разгле-
дана под точка 1 – ва от дневния ред.

Общият брой точки в дневния ред стават 17.
Гласували: “за”- 12; “против” – 0; “въздър-

жали се” – няма.

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

ладна записка Вх.№ 667/16.02.2017 г., относно раз-
глеждане на докладна записка вх. №
3300-192/16.02.2017 г., от Управителя на „Меди-
цински център – Вършец“ ЕООД и предложение
за вземане на решение за провеждане на публичен
търг с явно наддаване за отдаване под наем на ла-
бораторията, собственост на „Медицински център
– Вършец“ ЕООД.

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

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх.№ 634/31.01.2017 г. относно го-
дишен отчет за изпълнението на Програмата за
управление на кмета на община Вършец за пър-
вата година от мандата на управление.

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

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 638/31.01.2017г. относно
отчет за дейността на Общински съвет – Вършец
за периода 01.07- 31.12.2016 г.

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

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 666/16.02.2017 г., относно раз-
глеждане на писмо изх. №
АВиК-04-3-/1//27.01.2017 г. от Областен управи-
тел на област Монтана, председател на Асоциа-
цията по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „ВиК“
ООД, гр. Монтана, във връзка с провеждане на
28.02.2016 г., от 10.30 ч., на редовно заседание на
общото събрание на Асоциацията по водоснабдя-
ване и канализация на обособената територия, об-
служвана от „ВиК“ ООД, гр. Монтана, както и
съгласуване на позицията на общината по предло-
жения дневен ред на заседанието

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

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№635/31.01.2017 г., относно за-
явление вх.№ 9400-2369/19.08.2016г. и
допълнение към заявление № 2369/19.08.2016г., от
Иван Митов Георгиев с постоянен адрес гр. Враца,
ул. „ Георги Апостолов „ № 1 А-3,с искане за одоб-
ряване на Парцеларен план за захранване с
ел.енергия и питейна вода на ваканционна селище,
което ще се изгради в северозападната част на по-
землен имот с идентификатор 12961.37.123 по КК
и КР на гр.Вършец от 2008г.,след преотреждане на
тази част (новообразуван имот с проектен иденти-
фикатор 12961.37.842) „за ваканционно селище“.

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

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 636/31.01.2017 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 об-
щина Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 659/15.02.2017г., относно взе-
мане на решение по реда на чл. 37и, ал.3 от Закона
за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ / обн. ДВ
бр.14/20.02.2015 г./ за имотите с НТП пасище,
мери и ливади, които се определят за индивиду-
ално и общо ползване за предоставяне по наем по
реда на чл. 37и, ал.1 от Закона за изменение и до-
пълнение на ЗСПЗЗ / обн. ДВ бр.14/20.02.2015
г./,на животновъдни собственици или ползватели
на животновъдни обекти с пасищни селскосто-
пански животни, регистрирани в Интегрираната
информационно система на БАБХ, съобразно броя
и вида на регистрираните животни.

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

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. № 660/15.02.2017 г. относно взе-
мане на решение за провеждане на публичен търг
с явно наддаване за продажба на 4 бр. недвижими
имоти, частна общинска собственост на община
Вършец в изпълнение на „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2017 г.“ на община Вършец.

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

9. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№661/15.02.2017г. относно заяв-
ление вх.№ 9400-3737/22.12.2016 г.от Димитър
Василев Богоев с постоянен адрес : гр. Вършец,
ул. “Република“ № 53, вх. А, ет. 2, ап. 4, с искане
за промяна на допуснатото изработване на час-
тично изменение на подробния устройствен план
на гр. Вършец, отнасящ се за промяна предназна-
чението на поземлен имот с идентификатор
12961.54.52 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г.,
от земеделска земя в неземеделска,с ново отреж-
дане „за автосервиз,автомивка,офиси и магазин“.

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

10. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. № 663/ 16.02.2017г. относно
промяна и допълнение на решение № 334 от Про-
токол № 21/26.10.2016 г.на Общински съвет – Вър-
шец за учредяване правото на прокарване на
инженерна инфраструктурна и право на строеж за
реализиране на проект: „Интегриран проект за
воден цикъл на гр. Враца“, „Рехабилитация на сто-
манен и реконструкция на съществуващия захран-
ващ азбестоциментов водопровод от яз.
„Среченска бара“ до гр. Враца“.

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

11. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх.№ 658/15.02.2017 г. относно
предложение за допълнение на „Наредбата за
определяне размера на местните данъци на тери-
торията на община Вършец“ /по чл.1, ал.2 от
ЗМДТ/.

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

12. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх.№ 657/ 15.02.2017 г. относно
актуализиране на минималните и максималните
цени за таксиметров превоз на пътници за един ки-
лометър пробег по съответната тарифа , валидни

за територията на община Вършец, съгласно раз-
поредбата на чл. 24а, ал.11 и ал.12 от Закона за ав-
томобилните превози.

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

13. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 665/16.02.2017г., относно
предложение за изменение на чл. 44,ал. 4 и чл. 61,
ал. 1 от „ Наредба за реда на придобиване, управ-
ление и разпореждане с общинска собственост на
община Вършец „ ( Приета с Решение № 78 по
Протокол № 10/29.03.2012 г. и отменя същата, при-
ета с решение № 108/30.09.2004 г., допълнена с Ре-
шение № 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. от Общински съвет – Вършец).

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

14. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 670/20.02.2017г. на Отчет
Вх.№ 655/15.02.2017 г. за дейността на Местната
комисия за борба с противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните при Община
Вършец за календарната 2016 г.

Докладва : Адрияна Николова – председател
на ПК по ОКМД

15. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. № 671/20.02.2017 г. относно ут-
върждаване на разходи на МК по чл.8,ал.2 от
ЗУПГМЖСВ по реда на § 17,ал.3 от Предходните
и заключителни разпоредби на Правилника за при-
лагане на ЗУПГМЖСВ.

Докладва: Олга Яничкова – зам.- председател
на Общински съвет – Вършец

16. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. № 676/23.02.2017г. относно взе-
мане на решение за представителство в МБАЛ „
Д-р Стамен Илиев“ АД гр.Монтана, относно про-
веждане на извънредно общо събрание на
24.03.2017 г.

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

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

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

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

Общински съвет – Вършец прие следните реше-
ния:

РЕШЕНИЕ № 373
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от На-
редба за упражняване правата върху общинската
част от капитала на търговските дружества с об-
щинско участие, за участието на общината в граж-
дански дружества и в сдружения с нестопанска
цел на община Вършец, взема решение за про-
веждане на публичен търг с явно наддаване за от-
даване под наем на медицинска лаборатория,
собственост на „Медицински център – Вършец“
ЕООД със застроена площ 25.84 кв.м., находяща
се на 2 /втория/ етаж в сградата на „МЦ-Вършец“
ЕООД с административен адрес: гр. Вършец, бул.
“България“ № 2, както следва:

1. Срок за отдаване под наем на лабораторията –
5 /пет/ календарни години.

2. Помещението да се използва само по предназ-
начение, като медицинска лаборатория.

3. Цена на тръжната документация - 100 лв.
4. Начална месечна наемна цена - 190 лв.
5. Депозит за участие в търга 500 лв.
6. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначал-

ната тръжна месечна наемна цена.
7.Задължава управителя на „Медицински център

– Вършец“ ЕООД да организира и проведе търга
по реда на Глава втора “Търгове” от Наредбата за
условията и реда за провеждане на търгове и кон-
курси на община Вършец и да сключи договор за
отдаване под наем на лабораторията с спечелилия
търга участник.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов,
В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов,
А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “про-

тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 374
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 24 от ЗМСМА приема за сведение Годи-
шен отчет за изпълнението на Програмата за уп-
равление на кмета на община Вършец за първата
година от мандата на управление.

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

РЕШЕНИЕ № 375
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/ приема за
сведение отчета за дейността на председателя на
Общински съвет – Вършец за дейността на Об-
щински съвет Вършец и неговите комисии за пе-
риода 01.07.2016г. - 31.12.2016 г.

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

РЕШЕНИЕ № 376
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.
198е, ал. 5 от Закона за водите /ЗВ/ и чл. 5, ал .6 от
ПОДАВК реши:

1. Кметът на община Вършец инж. Иван Михай-
лов Лазаров да се регистрира на 28.02.2017 г., в
10.30 ч., като присъстващ представител на община
Вършец в редовното заседание на общо събрание
на Асоциацията по водоснабдяване и канализация
на обособената територия обслужвана от „ВиК“
ООД, гр. Монтана;

2. По т. 1 от дневния ред – да гласува „ЗА“ при-
емане на отчета за дейността на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената те-
ритория обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Монтана
за 2016 г.

3. По т. 2 от дневния ред – да гласува „ЗА“ при-
емане на отчета за изпълнение на бюджета на Асо-
циацията по водоснабдяване и канализация на
обособената територия обслужвана от „ВиК“
ООД, гр.Монтана за 2016 г.

4. По т. 3 от дневния ред – да гласува „ЗА“ при-
емане на бюджет на Асоциацията по водоснабдя-
ване и канализация на обособената територия
обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Монтана за 2017 г.

5. По т. 4 от дневния ред – да гласува „ЗА“ съг-
ласуване на План за опазване на околната
среда,включително план за собствен мониторинг,
в съответствие с изискванията на разрешителните
за устване на отпадъчни води и програма за уп-
равление на отпадъците /включително утайките/,
свързани с предоставянето на услугите, съгласно
чл. 5.5, буква „а“ от Договора за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни
и канализационни услуги.

6. По т. 5 от дневния ред при необходимост да
вземе отношение и да изрази мнение, с цел защита
интересите на община Вършец.

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

РЕШЕНИЕ № 377
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/, одобрява - пар-
целарен план – трасе за ел. енергия, което преми-
нава през общински поземлени имоти с
идентификатори 12961.37.104, 12961.43.365,
12961.43.775 и 12961.425.664 по КК и КР на
гр.Вършец от 2008 г., за захранване с електри-
чество и трасе за водопровод, което преминава
през общински поземлени имоти с идентифика-
тори 12961.43.365, 12961.43.775 и 12961.425.778
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г. Целта е за-
хранване с питейна вода на поземлен имот с иден-
тификатор 12961.37.123 по КК и КР на гр.
Вършец, (новообразуван имот с проектен иденти-
фикатор 12961.37.842), собственост на Иван
Митов Георгиев, с постоянен адрес гр. Враца ул.
“Георги Апостолов“№ 1 А – 3, за изграждане на
„ваканционно селище“, съгласно с представения
проект, неразделна част от настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов,
В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов,
А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;
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РЕШЕНИЕ № 378
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 предоста-
вяне на наследниците на Илия Алипиев Попов,
следния имот:

1.1. Пасище, мера с идентификатор 006330,
ЕКАТТЕ 16866, с площ от 4.000 дка, находящо
се в местността “КОЛЧАКОВ РЪТ“ – земи от
Общинския поземлен фонд, землище с. Горно
Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01606/09.01.2017 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 Ад-
министративно процесуалния кодекс /АПК/ на за-
явителя и служебно на Общинска служба по
„Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Мари-
нов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 379
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37и, ал. 3 от Закона за из-
менение и допълнение на ЗСПЗЗ /обн. ДВ
бр.14/20.02.2015г./, определя пасищата и мерите опи-
сани в приложение № 1 към настоящото решение и
ливадите, описани в приложение № 2 към настоя-
щото решение от Общинския поземлен фонд на об-
щина Вършец, които ще се отдават под наем за
индивидуално и общо ползване по реда на чл. 24а,
ал. 2 във връзка с чл. 37и, ал. 1 от ЗИД на ЗСПЗЗ
/обн. ДВ бр.14/20.02.2015г./ на собственици или пол-
зватели на животновъдни обекти с пасищни сел-
скостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ,
съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Възлага на кмета на община Вършец в срок до
01.03.2017 г., списъците с земеделските имоти за ин-
дивидуално ползване с категории за землищата на
населените места на общината да се обявят на ин-
формационните табла пред сградите на Кметствата
на територията на община Вършец и да се публику-
ват на интернет страницата на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Мари-
нов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

По предложение на Олга Яничкова, председате-
лят на Общински съвет- Вършец обяви 10 мин.
почивка.

След почивката: кворум 10 общински съветика.
Промяна в кворума, дванадесет общински съ-

ветници.

РЕШЕНИЕ № 380
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за об-
щинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл. 36, ал.
1 и ал. 2 от „Наредбата за реда на придобиване, уп-
равление и разпореждане с общинска собственост
/НРПУРОС/ на община Вършец“ и чл. 4, ал. 1 и чл.
6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за про-
веждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на об-
щина Вършец“, взема решение за провеждане на
публичен търг с явно наддаване, за продажба на нед-
вижими имоти частна общинска собственост на об-
щина Вършец описани, както следва:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 12961.423.552

/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и
едно точка четиристотин 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 Изпъл-
нителен директор на АГКК, адрес на позем-
ления имот: гр. Вършец, площ на имота- 721
кв.м. /седемстотин двадесет и един кв.м./,
трайно предназначение на територията: ур-
банизирана, 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.
Първоначална продажна цена - 15 140 лв., без
ДДС съгласно пазарната оценка изготвена за
имота.

1.2 Поземлен имот с идентификатор 12961.423.553
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и
едно точка четиристотин 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 Изпъл-
нителен директор на АГКК, адрес на позем-
ления имот: гр. Вършец, площ на имота: 682
кв.м. /шестстотин осемдесет и два кв.м./,
трайно предназначение на територията: ур-
банизирана, 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.
Първоначална продажна цена съгласно па-
зарната оценка. Първоначална продажна цена
- 15 000 лв., без ДДС съгласно пазарната
оценка изготвена за имота.

1.3 Поземлен имот с идентификатор 12961.423.556
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и
едно точка четиристотин 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 Изпъл-
нителен директор на АГКК, адрес на позем-
ления имот: гр. Вършец, площ на имота: 499
кв.м. /четиристотин деветдесет и девет кв.м./,
трайно предназначение на територията: ур-
банизирана, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 m), номер на предходен
план: квартал 177, парцел ІІІ.Акт за частна
общинска собственост № 662/10.10.2016 г.
Първоначална продажна цена - 13 470 лв., без
ДДС съгласно пазарната оценка изготвена за
имота.

1.4 Поземлен имот с идентификатор 12961.423.557
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и
едно точка четиристотин двадесет и три точка
петстотин петдесет и седем/ по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпъл-
нителен директор на АГКК, адрес на позем-
ления имот: гр. Вършец, площ на имота: 545
кв.м. /петстотин четиридесет и пет кв.м./,
трайно предназначение на територията: ур-
банизирана, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 m), номер на предходен
план: квартал 177, парцел ІV. Акт за частна
общинска собственост № 656/10.10.2016 г.
Първоначална продажна цена - 14 170 лв., без
ДДС съгласно пазарната оценка изготвена за
имота.

2. Всеки участник в търга може да участва за заку-
пуване на един, няколко или всички недвижими
имоти предмет на търга.

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

ната тръжна цена на съответния недвижим имот.
5. Стъпка за наддаване: 5 % върху първоначалната

тръжна цена на съответния недвижим имот.
6. Задължава кмета на община Вършец да органи-

зира и проведе търга по реда на Глава втора “Тър-
гове” от „Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община Вър-
шец“ и да сключи договор за продажба на недвижи-
мите имоти, след заплащане на сумата за закупуване
от спечелилия/спечелилите търга участник/участ-
ници.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Мари-
нов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов, и С.Сълков “против” – няма; “въздър-
жали се” – 1- Г.Найденов

РЕШЕНИЕ № 381
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/, променя свое ре-
шение № 172 от Протокол № 8 от 27.04.2016 г., в
частта за отреждане на имота като вместо „за кон-
тролно – диагностичен пункт за автомобили“ се до-
пуска ново отреждане на имота „за автосервиз,
автомивка, офиси и магазин“.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Мари-
нов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 382
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 193, ал. 4 от Закона за устрой-
ство на територията /ЗУТ/, реши: Променя и допълва
свое решение № 334 от Протокол № 22/30.11.2016 г.,
за учредяване в полза на община Враца със седа-
лище и адрес на управление, гр. Враца 3000, община
Враца, област Враца, ул. »Стефанаки Савов» № 6,
ЕИК 000193115, безвъзмездно и безсрочно право на
прокарване на инженерна инфраструктура, пред-
ставляваща трасе на водопровод за подмяна на съ-
ществуващите азбестоциментови тръби за

реализация на проект: „Интегриран проект за воден
цикъл на гр. Враца“, „Рехабилитация на стоманен и
реконструкция на съществуващия захранващ азбес-
тоциментов водопровод от яз. „Среченска бара“ до
гр. Враца“, през поземлени имоти собственост на об-
щина Вършец, описани, както следва:

Землище с. Черкаски:
1. Фигуриращия под № 4 в решението поземлен

имот № 217035, се изключва, тъй като същия е въз-
становен по реда на чл. 45ж от ЗСПЗЗ и е частна
собственост.

2. Фигуриращия под № 7, в решението поземлен
имот № 217059, с НТП – естествена ливада се зали-
чава, като се вписва новия номер на общинския по-
землен имот № 217093, с площ 220.447 дка., с
ограничение на ползването – 3.950 дка.

Землище с. Долно Озирово:
1. Фигуриращия под № 2 в решението поземлен

имот № 011001, с НТП – пасище, мера се заличава,
като се вписва новия номер на общинския поземлен
имот № 011003, с площ 17.481 дка., с ограничение
на ползването – 0.273 дка.

Землище с. Спанчевци – общинска частна
собственост:

1. Фигуриращия под № 1 в решението поземлен
имот № 041014, се изключва, тъй като същия е въз-
становен по реда на чл. 45ж от ЗСПЗЗ и е частна
собственост.

2. Фигуриращия под № 2 поземлен имот № 041021,
с НТП – естествена ливада се заличава, като се
вписва новия номер на общинския поземлен имот №
041034, с площ 38.744 дка., с ограничение на пол-
зването – 0.541 дка.

3. Фигуриращия под № 4 поземлен имот № 042040,
с НТП – естествена ливада се заличава, като се
вписва новия номер на общинския поземлен имот №
042140, с площ 25.268 дка., с ограничение на пол-
зването – 0.565 дка.

4. Фигуриращия под № 5 поземлен имот № 045007,
с НТП – естествена ливада се заличава, като се
вписва новия номер на общинския поземлен имот №
045063, с площ 126.010 дка., с ограничение на пол-
зването – 1.773 дка.

Всички останали текстове от Решение № 334 от
Протокол № 22/30.11.2016 г., на Общински съвет –
Вършец остават непроменени.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Мари-
нов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 383
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за об-
щинската собственост и чл. 47, ал. 2 от „Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общин-
ска собственост на община Вършец“, реши: Про-
меня и допълва свое решение № 332 от Протокол №
21/26.10.2016 г., за учредяване безвъздмездно и без-
срочно право на строеж в полза на община Враца със
седалище и адрес на управление, гр. Враца 3000, об-
щина Враца, област Враца, ул. „Стефанаки Савов“
№ 6, ЕИК 000193115, за реализация на проект: „Ин-
тегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“, „Ре-
хабилитация на стоманен и реконструкция на
съществуващия захранващ азбестоциментов водо-
провод от яз.“Среченска бара“ до гр. Враца“, върху
следните части от имоти частна общинска собстве-
ност на община Вършец за изграждане на шахти
описани, както следва:

Землище с. Спанчевци:
1. Фигуриращия под № 1 в решението поземлен

имот № 041014, с НТП използвана ливада, се зали-
чава, като се вписва новия номер на общинския по-
землен имот 041033, с площ 1.446 дка., с площ за
застрояване 0.003 дка.

2. Фигуриращия под № 2 в решението поземлен
имот № 045007, с НТП използвана ливада, се зали-
чава, като се вписва новия номер на общинския по-
землен имот 045063, с площ 126.010 дка., с площ на
застрояване 0.005 дка.

Землище с. Черкаски:
1. Фигуриращия под № 1 в решението поземлен

имот № 217035, се изключва, тъй като имота е
частна собственост.

2. Фигуриращия под № 3 в решението поземлен
имот № 217059, с НТП - ливада се заличава, като се
вписва новия номер на общинския поземлен имот №
217093, с площ 220.447 дка., с площ на застрояване
0.001 дка.

Всички останали текстове от Решение № 332 от
Протокол № 21/26.10.2016 г., на Общински съвет –

Вършец остават непроменени.
Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димит-

ров, А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Мари-
нов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 384
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 2 от Закона за местните
данъци и такси допълва „Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на об-
щина Вършец“ /по чл.1, ал.2 от ЗМДТ/, както следва:

1.1 В чл. 2 се създава нова точка 9, с наименование
„Данък върху таксиметров превоз на път-
ници“.

1.2 Създава се нов Раздел VII с наименование
„Данък върху таксиметров превоз на път-
ници“ с нови 7 члена от чл. 60 до чл. 66, със
следните текстове:

Чл. 60. (1) Данъчно задължените лица, посочени
в този раздел, се облагат с данък върху так-
симетров превоз на пътници за извършва-
ната от тях или от тяхно име дейност по
таксиметров превоз на пътници.

(2) За всички останали дейности данъчно за-
дължените лица се облагат по реда на Закона
за корпоративното подоходно облагане
/ЗКПО/, съответно Закона за данъците върху
доходите на физическите лица /ЗДВДФЛ/, с
изключение на случаите на Глава Втора, раз-
дел VI от Закона за местните данъци и такси.

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са
превозвачите, притежаващи удостоверение
за регистрация, издадено от Изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Авто-
мобилна администрация“ и разрешение за
извършване на таксиметров превоз на път-
ници, издадено от кмета на община Вършец
по Закона за автомобилните превози /ЗАП/.

Чл. 61.(1) Годишния размер на данъка върху так-
симетров превоз на пътници е 300 (триста)
лева.

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на път-
ници по ал. 1 се дължи от данъчно задълже-
ните лица за всеки отделен автомобил, за
който е издадено разрешение за извършване
на таксиметров превоз на пътници.

(3) Когато общинският съвет не е определил раз-
мера на данъка върху таксиметров превоз на
пътници за съответната година в срок до 31
октомври на предходната година, данъкът се
събира на базата на действащия размер за
предходната година.

Чл. 62.(1) Преди получаване на издаденото раз-
решение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за авто-
мобилните превози /ЗАП/, данъчно
задължените лица подават данъчна деклара-
ция по чл. 61х., ал. 1 от Закона за местните
данъци и такси /ЗМДТ/.

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват об-
стоятелствата, свързани с определянето на

данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават данъчна

декларация за всички промени в обстоятел-
ствата, които имат значение за определянето
на данъка, в 7 /седем/ дневен срок от нас-
тъпването на съответното обстоятелство.

(4) При прехвърляне на предприятието на едно-
личен търговец данъчна декларация се под-
ава и от прехвърлителя, и от приобретателя
в 7 /седем/ дневен срок от датата на вписване
напрехвърлянето в Търговския регистър в
съответната община.

Чл. 63. Дължимият данък върху таксиметров пре-
воз на пътници постъпва в приход на об-
щина Вършец, ако разрешението за
извършване на таксиметров превоз на път-
ници е издадено за територията на община
Вършец.

Чл. 64.(1) Когато разрешението за извършване на
таксиметров превоз на пътници е издадено
през течение на годината, дължимият данък
за текущата година се определя по следната
формула:

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров
превоз на пътници за текущата година;

ГДТПП е размерът на годишния данък върху так-
симетров превоз на пътници по чл. 61ф;

БМ е броят на месеците от текущата година, след-
ващи месеца на издаване на разрешението
за извършване на таксиметров превоз на
пътници.

продължава на 5 стр. >>>
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12



áðîé 3, ìàðò 2017 ã. Îáùèíñêè ñúâåò ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ5

П Р О Т О К О Л № 25
продължава от 4 стр. >>>

(2) Когато действието на разрешението за из-
вършване на таксиметров превоз на път-
ници бъде прекратено през течение на
годината, от платения годишен данък се
възстановява недължимо внесената част,
определена по следната формула:

НВДТПП е недължимо внесената част от да-
нъка върху таксиметров превоз на път-
ници за текущата година;

ПГДТПП е платеният годишен данък върху так-
симетров превоз на пътници за текущата
година;

БМ е броят на месеците от текущата година,
следващи месеца на прекратяване на раз-
решението за извършване на таксиметров
превоз на пътници.

Чл. 65. Данъкът по чл. 61 се внася преди полу-
чаване на издаденото разрешение по чл.
24а, ал. 1 от Закона за автомобилните пре-
вози.

Чл. 66. Възстановяване на надвнесен данък по
чл. 64, ал. 2 се извършва по писмено искане
на данъчно задължено лице по реда на Да-
нъчно-осигурителния процесуален кодекс.

2. Допълнението на „Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на об-
щина Вършец“ /по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ/, влиза в
сила от датата на приемане на решението.

3. Задължава кмета на община Вършец да отрази
допълнението на „Наредбата за определяне раз-
мера на местните данъци на територията на об-
щина Вършец“ /по чл.1, ал.2 от ЗМДТ/, подробно
описано в т. 1 от настоящото решение, като актуа-
лизираната наредба бъде качена в 7 /седем/ дневен
срок в сайта на община Вършец.

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

РЕШЕНИЕ № 385
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 24а, ал. 11 и ал. 12
от Закона за автомобилните превози, определя ми-
нимални и максимални цени за таксиметров пре-
воз на пътници за един километър пробег по
съответната тарифа, валидни за територията на Об-
щина Вършец, както следва :

Минимални цени
- Дневна тарифа - 0,65 лева на километър.
- Нощна тарифа - 0,75 лева на километър.

Максимални цени
- Дневна тарифа - 1,00 лева на километър.
- Нощна тарифа - 1,10 лева на километър.

2. Настоящото решение влиза в сила от
01.03.2017 г.

3. Задължава кмета на община Вършец настоя-
щото решение бъде качено в 7 /седем/ дневен срок
в сайта на община Вършец, както и да бъде обявено
на таблото пред сградата на община Вършец.

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

РЕШЕНИЕ № 386
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 2 от ЗМСМА изменя чл. 44, ал. 4 и чл. 61, ал. 1
от „Наредбата за реда на придобиване, управление
и разпореждане с общинска собственост на об-
щина Вършец“.

2. Изменението на текстовете на чл. 44, ал. 4 и чл.

61, ал.1 от „Наредбата за реда на придобиване, уп-
равление и разпореждане с общинска собственост
на община Вършец“, влиза в сила от датата на при-
емане на настоящото решение.

3. Задължава кмета на община Вършец да отрази
изменените текстовете на чл. 44, ал. 4 и чл. 61, ал.
1, като актуализираната наредба бъде качена в 7
/седем/ дневен срок на сайта на община Вършец.

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

РЕШЕНИЕ № 387
Общински съвет –Вършец на основание чл.21

ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация приема Отчет за дей-
ността на Местната комисия за борба с противооб-
ществените прояви на малолетните и
непълнолетните при Община Вършец за календар-
ната 2016 г.

Гласували: “за”-12 ;–“против” – няма;“въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 388
Общински съвет – Вършец на чл.21, ал.1, т.6 и

т.23 от ЗМСМА и & 17,ал. 3 от Предходните и за-
ключителни разпоредби на Правилника за прила-
гане на ЗУПГМЖСВ утвърждава разходи на МК по
чл.8,ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Вършец, а
именно : сумата от 155 лв. за закупуване на обо-
рудване на Общински съвет – Вършец.

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

РЕШЕНИЕ № 389
Общински съвет-Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,чл.6,ал.1,т.9 от Правил-
ника за организацията и дейността на Общински

съвет Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинска администрация за мандата
2015-2019 г. и чл.12,ал.1 и чл.33 от Наредба за уп-
ражняване правата върху общинската част от ка-
питала на търговските дружества с общинско
участие, за участието на Общината в граждански
дружества и сдружения с нестопанска цел взема
следното решение :

1.Определя за представител на Община Вършец в
органите на управление на дружество с общинско
участие МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“АД гр.Монтана
- г-жа Антоанета Иванова Коцина общински съ-
ветник в Общински съвет Вършец.

2. Определя и упълномощава г-жа Антоанета
Иванова Коцина, да представлява Община Вършец
на извънредното общо събрание на акционерите на
дружество с Общинско участие МБАЛ „Д-р Ста-
мен Илиев“ АД гр.Монтана, което ще се проведе
на 24.03.2017 г.в 11:00 ч. в административната
сграда на болницата, гр.Монтана, ул. „ Сирма вой-
вода“ № 4, включително от името на Община Вър-
шец да изразява становища по свикването и
провеждането на извънредно общо събрание,по въ-
просите,включени в дневния ред и обсъждани на
събранието, да гласува от името на община Вър-
шец и да извършва всички необходими действия
във връзка с защита правата на Община Вършец
като съдружник в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД
гр.Монтана.

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

Поради изчерпване на дневния ред, председа-
телят на общински съвет – Вършец закри засе-
данието в 16:40 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

ПРЕДИСТОРИЯТА
За първи път СУ„Иван Вазов“ – гр.

Вършец бе домакин на Национално
състезание по физика през 2012 г. То-
гава в тази мащабна надпревара взеха
участие 267 ученици и 54 учители.
Освен тях, имаше студенти от Плов-
дивския университет, които предста-
виха свои проекти и експерименти.
Всички участници бяха във възторг от
перфектната организация, добрите хо-
тели, разположени близо до училището,
доброто информационно обслужване по
време на състезанието и грижите за уче-
ниците до излизането на резултатите.
Това бяха причините СУ "Иван Вазов"
да бъде избрано за втори път като дома-
кин на този национален форум.

СЪСТЕЗАНИЕТО
ПРЕЗ 2017 г.

се проведе от 10 до 12 март 2017 г. и
събра 341участници. От цялата страна
се стекоха ученици и учители, които се
включиха в оспорвана надпревара за до-
казване на своите знания и компетен-
ции, чрез решаване на качествени и
количествени задачи по физика. Най-
многобройни бяха групите от Бургас -
46 ученици и 3 преподаватели, Варна -
44 ученици и 6 преподаватели, София-
град - 81 ученици, Плевен - 39 ученици
и др.

Автори на задачите бяха преподава-
тели от Софийския университет "Св.
Климент Охридски". Те формират На-
ционална комисия с председател проф.
д.ф.н.Мирослав Абрашев и членове:
доц.д.ф.н. Димитър Мърваков – бивш
декан на Физическия факултет, настоя-
щият зам. - декан доц. д.ф.н. Виктор
Иванов, д.ф.н. Димо Арнаудов, гл. ас.
д.ф.н. Светослав Иванов и ас. Иглика
Асенова. Всички членове на комисията
представиха своите задачи на прескон-
ференция в актовата зала на училището.
Тази година задачите бяха с изключи-
телна сложност, изискващи освен го-
леми познания на физичните явления,
процеси и закони, и изключителни уме-
ния за анализ и синтез от участниците.
Истинско предизвикателство за младите

физици беше да се справят с трудните
задачи, някои от тях се представиха
блестящо, като предложиха оригинални
решения.

ОТКРИВАНЕТО
Точно в 18 часа на 10 март започна от-

криването на състезанието в украсената
с ябълки зала на читалище "Христо
Ботев" - гр. Вършец. За украсата на чи-
талищната зала и на актовата зала на
училището се погрижиха младите ху-
дожници Петя и Милен Каменови. Петя
е и автор на емблемата и на плакатите,
които се актуализираха от 2012 г. Над
400 души се насладиха на оригиналния
сценарий на преподавателката по лите-
ратура в училището - Beнeтa Maкcи-
мoвa. Водещите Пeтъp Aпocтoлoв и
Eммa Лилoвa редуваха паузите между
изявите със забавен физичен хумор. А
изпълнителите, както винаги сияеха:
малките и по-големите чаровни мажо-
ретки, музикантите от духовият оркес-
тър и перфектната Гaля, която бе
аплодирана от публиката по време на
изпълнението на песента "Детска пла-
нета".

Като домакин, директорът на учили-
щето Ани Ангелова приветства уче-
ници и учители за добре дошли .
Приветствие към участниците и позд-
равителен адрес от министъра на об-
разованието и науката проф. Николай
Дянков, поднесе гл. експерт от МОН
Емилия Григорова. Кметът на община
Вършец инж. Иван Лазаров поздрави

участниците и им пожела успех в бла-
городната им надпревара. Община Вър-
шец подари на ръководителите на
отбори и на Националната комисия су-
венири от града. Веднага след открива-
нето, в конферентната зала на
балнеохотел "Тинтява" се проведе тех-
ническата пресконференция, на която
експертът от РУО-Монтана Иван Ди-
митров направи последни уточнения за
организацията на предстоящото състе-
зание на следващия ден. Председателят
на Националната комисия проф. Ми-
рослав Абрашев прочете регламента на
състезанието. Уточни се екипът от про-
веряващи на задачите на учениците.

РЕАЛИЗАЦИЯТА
В реализирането на това мащабно за

града събитие се включиха всички учи-
тели от училището и в трите дни. Вед-
нага след учебните занятия
преподавателите заеха своите позиции
за посрещане и регистрация на участ-
ниците. На следващия ден учениците от
всички краища на България влязоха в
класните стаи на Корпус I и заеха пред-
варително определените им места. Бла-
годарение на Пeтъp Пeнчeв, Мимa
Toдopoвa, Дора Димитрова и Радка Кос-
тадинова участниците бяха разпред-
елени по зали и всеки си знаеше
мястото. Квесторите - учители от учи-
лището, дежуриха както в класните
стаи, така и в коридорите.

Перфектната организация беше пла-
нирана от месеци от директора на учи-

лището Ани Ангелова. Времето за със-
тезание за учениците от 7 до 12 клас бе
4 часа, а за учениците състезаващи се
по специалната тема - 5 часа. Специал-
ната тема е вид подборен кръг на све-
товната олимпиада по физика. В него
задачите са най-трудни и необичайни,
които се решават с методите на висшата
математика - интеграли, диференци-
ални уравнения и др. Състезанието е
анонимно и веднага след приключва-
нето му работите се засекретяват от ко-
мисия преподаватели от училището.

След приключване на състезанието,
част от участниците си тръгнаха, а ос-
таналите бяха извозени до Клисурския
манастир, за да посетят и разгледат све-
тата обител.

Следва проверка на писмените работи
за всеки клас. Работите се проверяват от
учителите - ръководители на учениците.
След проверката резултатите се въвеж-
дат за електронна обработка, сортират
се и се класират анонимно и чак тогава
се разсекретяват. Това приключва късно
през нощта. Благодарение на работата
на екип учители по информационни
технологии от СУ „Иван Вазов“, до 22
ч. приключи разсекретяването на тези
работи, класирането на участниците и
на отборите. Бяха известни победите-
лите, които получиха наградите си на
следващия ден.

ЗАКРИВАНЕТО
В 9 ч. на 12 март в актовата зала на

училището започна награждаването на
най-добре представителите се участ-
ници. Те получиха грамоти и сертифи-
кати, а първите трима – стъклени
плакети с логото на състезанието. Всеки
автор на задачи за определен клас,
връчи наградите и грамотите на най-
добрите състезатели от съответната
възрастова група. Най-хубавата награда
се оказа съобщението на зам.-декана на
Физическия факултет на СУ „Св. Кли-
мент Охридски“ доц. Виктор Иванов,
че поради изключителната трудност на
задачите, на всички класирани и полу-
чили от трета до първа награда от 10 до
12 клас, се присъжда оценка отличен
6.00 за прием във Физическия факултет
на Софийски университет. Награди по-
лучават първите 30% от класираните
ученици. А първите трима във всяка
група се нареждат на първо, второ и
трето място. Експертът от МОН Емилия
Григорова закри състезанието с поже-
лания за нови успехи и изяви и с благо-
дарност за перфектната организация
към екипа на училището и директора
Ани Ангелова, и към експерта от РУО-
Монтана Иван Димитров.

Радка КОСТАДИНОВА

ВЪРШЕЦ – ДОМАКИН НА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА

НВДТПП = , къдетоПГДТПП х БМ
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На 1 март в пенсионерски клуб "Коз-
ница" отбелязахме нашия троен праз-
ник - Баба Марта, Деня на самодееца и
Националния празник 3-ти март. На
входа на клуба всеки бе закичен с мар-
теница.

В изпълнения с хора клуб пристигна
Баба Марта, представена от Йорданка
Гуцина. Тя ни подари цял плик с марте-
ници, които бе изработила сама. Разказа
ни две легенди, според които е възник-
нала традицията само ние, българите да
се кичим с мартеници.

Тържеството откри певческа група
"Детелина", която изпълни литера-
турно-музикална програма. Прозвучаха
песни, посветени на Деня на самодееца.
Еневка Георгиева поздрави своите ко-
лежки от групата с песента "Българио,
майко наша свята". А в чест на Нацио-
налния празник Мария Димитрова изпя
"Песен за едноръкия тръбач", Заха-
ринка Николова рецитира "Опълчен-
ците на Шипка" от Вазов, групата
изпълни "Цветарката Анюта" и "Боят
настана". Пяха още Венка Методиева,
Гергана Ерменкова и Мария Димитрова.

Беседа, посветена на Националния
празник изнесе председателката на
клуба Цеца Антонова. Тя проследи раз-
витието на Руско-турската освободи-
телна война от обявяването й до
подписването на Сан-Стефанския
мирен договор. До тази война се стига
вследствие на априлската епопея, най-
крупната въоръжена епопея в историята
на България, осеяна с труповете на хи-

ляди убити българи. Заедно с рускитe
войски във войната участват 12 опъл-
ченски дружини. Щурмът на Свищов,
епичните сражения при Плевен,
Шипка, Стара Загора, преходът на
Стара планина при много тежки зимни
условия, когато мнозина умират от из-
мръзване - това са свидетелства за про-
явения героизъм от участниците във
войната. Руските войски превземат
Одрин и наближават Цариград. Това
принуждава Турция да капитулира и на
3 март 1878 г. да подпише мир с побе-
дителите. Беседата бе изслушана с
голям интерес.

Когато певческата група запя "Де е
България" за закриване на тържеството,
всички станахме на крака и запяхме за-
едно с тях. Кларнетистът Иван Петров
изпълни мелодиите на песните "За теб,
Българио" в чест на 3-ти март и "Рож-
ден ден" като поздрав за всички, които
са родени през март.

Отразнувахме и Международния ден
на жената 8-ми март. Тържеството в
ресторант "Тинтява" откри с поздрав
към всички жени председателката на
клуба Цеца Антонова, а група "Дете-
лина"изпълни песни за жената и май-
ката. Всяка дама получи карамфил.
Постъпи и Поздравителен адрес от
името на кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров, и карамфил за всяка
жена. Голяма изненада за нас бе група
от малки деца от Центъра за подкрепа
за личностно развитие – ОДК Вършец,
които ни изнесоха литературно-музи-

кална програма. А когато изпълнението
им свърши, децата заиграха българско
хоро. Как им се радвахме - те играеха
толкова хубаво и се хванахме между
тях. Петрана Венкова поздрави жените
със стихотворение за жената, а Ангел
Лучков - с песен. Поздрав ни поднесе и
Марин Маринов със стихотворение за
майката.

Празникът ни продължи с танци и ве-
селие.

Василка ДАМЯНОВА

НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ
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В съботния ден на 4 март, за пореден
път Община Вършец организира конни
надбягвания, свързани с църковния
празник Тодоровден.

На събитието присъстваха кметът на
общината инж. Иван Лазаров, зам.-кме-
тът Петър Стефанов и секретарят на
общината инж. Даниела Тодорова.

Традиционният български празник
Тодоровден се празнува главно за здра-
вето на конете и затова е посветен на
коневъдството и на конния спорт. На
този ден конете се излъскват, нагиздват,
опашките и гривите се сплитат и укра-

сяват с мъниста, с пискюли и цветя.
Тази година в местността „Синчово

поле“ край Вършец претенденти за
призовите места бяха 21 участници от
Вършец, Монтана, Враца, Пудрия, Кри-
водол, Главаци и Краводер, а стотици
зрители бяха дошли в слънчевия и
топъл мартенски ден в очакване на зре-
лищните кушии.

По традиция състезанието започна с
празничен водосвет за здраве и благо-
получие, отслужен от свещеноиконом
Петко Балджиев, който благослови ко-
нете, готови за надпреварата.

Организаторите от Община Вършец
бяха подготвили 2 състезания – конкурс
за най-красив кон и надбягване с коне
(кушия) в две категории – чистокръвни
и местни породи.

Кметът на община Вършец инж. Иван
Лазаров определи най-красивия кон и
връчи специална парична награда от 80
лева на стопанина му. Приза за най-кра-
сив кон спечели кон Ной със собстве-
ник Мариан Дамянов от Враца, второ
място завоюва кон Самурай със собст-
веник Юри Тошков от Вършец, а тре-
тото място отиде при Слави Любенов
от Враца и неговия кон Боряна.

Зам.-кметът на общината Петър Сте-
фанов награди призьорите в надбягва-
нето на 800 метра. Явиха се само
претенденти в категорията „местни по-
роди“. Победител в тази дисциплина
стана Иво Ангелов от с. Пудрия с кон
Дани, на второ място се класира Асен
Серафимов от Вършец с кон Наполеон,
а на трето – Виктор Петков от Враца с
кон Гошо.

Общата стойност на раздадените па-
рични награди в двете състезания бе
350 лева, осигурени от Община Вър-
шец. Освен парични премии, участни-
ците, заели призовите места, получиха
и грамоти от кмета на общината.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КУШИИ ЗА ТОДОРОВДЕН

За пръв път от създаването му до
сега, участниците в Х-я юбилеен На-
ционален преглед на ученическите ду-
хови оркестри "Димитър Пеев" -
Вършец 2017 г., който ще се проведе на
5 и 6 май в курортния град, ще се впус-
нат в надпревара за завоюването освен
на първите три места, на които според
статута на Прегледа журито ще връчи
грамоти и парични награди, осигурени
от Община Вършец, но и за специал-

ната награда на Съюза на българските
музикални и танцови дейци, която ще е
в размер на 400 лева.

Освен, че ще бъде връчена за първи
път, специалната награда е уникална и
с това, че никога до сега Съюза на бъл-
гарските музикални и танцови дейци
не е отпускал парични премии като на-
гради на различни музикални събития
в страната.

"Правим това поради факта, че тази
година Националният преглед на уче-
ническите духови оркестри е юбилеен,
десети по ред и защото оценяваме ви-
соко значимостта на този музикален
форум, който е единствен и уникален
за целия Балкански полуостров" - каза
председателят на Съюза на българ-
ските музикални и танцови дейци Ста-
нислав Почекански.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗА ПЪРВИ ПЪТ - СПЕЦИАЛНА НАГРАДА
НА ДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД

НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ДУХОВИ ОРКЕСТРИ

Таксиметровите превози на терито-
рията на община Вършец се извършват
на основание Наредба № 34/06.12.1999
г. на МС на Р. България.

1.Местостоянки на таксита:
- гр.Вършец, кв. Заножене, кръстови-

щето на ул. „Република“ с ул. „Зелени
дел“ (център) – 1 място;

- гр.Вършец, ул. „Република“ – пар-
кинга пред пощата - 3 места;

- гр.Вършец, ул. „Република“ – джоба
пред бившия хотел „Здравец“ - 7 места.

2.Информация за превозвачи:
А/ ЕТ „Пламен Георгиев“ – Монтана -

БУЛСТАТ 111 566 399, лицензия №

06621/26.07.2005 г.:
- Иво Петров – Дачия Логан № М 40-

60 АТ, моб. тел. 0894396552;
- Иво Димитров – Рено Клио-Симбо

№ М 99-72 АТ, моб. тел. 0878168072;

Б/ ЕТ „Дартон“ – Тихомир Кръстев –
Монтана, БУЛСТАТ 812 178 846, ли-
цензия № 07075/14.10.2005 г.:

- Спас Яничков – Дачия Логан № М
33-02 ВВ, моб. тел. 087889853;.

В/ СД „Фалконе Илиев“ – Монтана,
БУЛСТАТ 821 133 264, лицензия №
06549/28.06.2005 г.:

- Иван Иванов – ВАЗ 21-07 № М 51-
37 АК, моб.тел. 0898876716;

- Ивайло Николов – Рено Клио–
Симбо № М 35-74 ВА, моб.0888766958;

- Румен Николов – Шевролет Авео
№ М 29-03 ВА, моб. тел. 0885435620;

Г/ ЕООД „Е-Корект“ гр.Враца - Евге-
ния Желязкова, Булстад 200 648 433,
Лицензия № 09738/24.03.2009 г.:

- Христо Христов– Шевролет Авео
№ ВР 00-43 ВС, моб. тел. 0887468816.

3. Издадени разрешителни за такси-
метров превоз на пътници, на основа-
ние чл. 24 (1) от Наредба №
34/06.12.1999 г. на МС на Р. България:

Издадени са общо 7 бр. разрешителни
(6 бр. за 2015 г. и 1 бр. за 2016 г.)

ИНФОРМАЦИЯ
за автомобилите и водачите, извършващи таксиметров
превоз на пътници на територията на община Вършец
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Център за подкрепа за личностно раз-
витие и Община Вършец организираха
конкурс за изработване на мартеници,
носещи духа на българския бит и кул-
тура. Участниците трябваше да отпра-
вят и послание към жителите на град
Вършец, което също бе оценявано от
журито.

Наградите бяха осигурени от кмета на
община Вършец инж. Иван Лазаров.

Победителите в конкурса бяха излъ-
чени от жури в състав: председател -
Гошо Александров, художник и пре-
подавател по изобразително изкуство в
СУ”Иван Вазов”, гр. Вършец и чле-
нове: Наталия Димитрова – инициатор
на арт-работилници в града и Цвете-
лина Василева – директор на Общински
детски комплекс, гр. Вършец.

С отличените мартеници бе подредена
експозиция в големия салон на Общин-
ски детски комплекс, гр. Вършец.

А ето и наградените:
Поощрителна награда получиха: Де-

сислава Николова – 4 б клас и Димитър
Маринов – 3 а клас.

ІІІ-то място – Александра Сошенко –
1б клас.

ІІ-ро място – Полина Пламенова – 1а
клас.

І-во място – Петър Цветанов – 1б

клас.
Всички наградени са ученици в СУ

«Иван Вазов» - гр. Вършец.
Награда за най-значимо послание към

гражданите на Вършец получиха деца
от 2а клас на СУ”Иван Вазов”.

Наградите на победителите бяха връ-
чени на специална церемония от кмета
на общината инж. Иван Лазаров в сгра-
дата на Общинска администрация -
Вършец.

На всички участници, техните роди-
тели и учители пожелаваме здраве и
благоденствие!

Мили деца, с участието си в акцията
вие дарихте радост и пожелание за
здраве! Доказахте, че българската вяра
и традиция ще бъдат съхранени зави-
наги.

Цветелина ВЪГЛЯРСКА
Директор на ЦПЛР - ОДК

КОНКУРС „МАРТЕНИЦАТА –
СИМВОЛ НА ЗДРАВЕ И КЪСМЕТ”

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ВЪР-
ШЕЦ“ ЕООД предлага безплатни фи-
зиотерапевтични процедури: УВЧ,
Дарсонвал, Бипулсатор, Магнит, Радар,
УЗ, Интерферем, Кварц, Инхалации и
др.

За целта е необходимо да се пред-

стави от личен лекар – направление № 3
с код за специалист по физиотерапия и
рехабилитация.

Медицинският център предлага и фи-
зиотерапевтични услуги на свободен
достъп (без направление от личен лекар)
– цена на една процедура: 3.00 лева.

О Б Я В А

Пролетният полъх погали сърцата на
пенсионерите от клуб «Чинарите» - гр.
Вършец на 8-ми март – празника на же-
ните.

С топли приветствени думи откри
тържеството председателката на клуба
ни Савка Серафимова. С ухание на ус-
мивки и топлота, под звуците на музи-
ката, бяха поднесени цветя и
поздравителни адреси от името на
кмета на община Вършец инж. Иван
Лазаров и от ръководството на клуба.

Доброто настроение бе осигурено от
музикалния съпровод на ди джей Ем Си
с най-прекрасните песни, танци и хора.

Гости на празника ни бяха зам.-пред-
седателят на Общинския съвет Олга
Яничкова и общинският съветник Ад-
риана Николова. Празнуващите бяха
поздравени и от Калина Алексиева и
Лили Иванова – членове на клуб «Чи-
нарите».

Най-приятната изненада за празнува-
щите беше поетично-музикалният
поздрав на децата от Центъра за под-
крепа за личностно развитие – ОДК
Вършец, с ръководител Наталия Ди-
митрова. Те пяха, рецитираха и танцу-
ваха чудесно и още повече повишиха
градуса на настроението ни.

Благодарим на ръководството на клуб
«Чинарите» за чудесния празник!

Лили БОРИСОВА
Катя МАРКОВА

8 МАРТ В КЛУБ «ЧИНАРИТЕ»


