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Денят за избор на членове на Ев-
ропейския парламент от Република
България на 25 май 2014 г., при-
ключи в община Вършец до 19 ч.
във всички 16 постоянни и 1 под-
вижна секции без инциденти и при
добра организация.

По данни от протоколите на сек-
ционните избирателни комисии, от
общо 6 952 избиратели по списък
(включително дописаните в избор-
ния ден), правото си на глас са уп-
ражнили 3 067 човека т.е.
активността за община Вършец е
44.12 %.

Както в цялата страна, така и в
община Вършец участието в избо-
рите е слабо. Към 10.00 ч. броят на
гласувалите бе 882 или 12.67 %;
към 13.00 ч. броят на гласувалите
бе 1 711 (24.61 %); в 17.00 ч. - 2 649
(38.10 %), а при приключване на
изборния ден в 19 ч., броят на гла-
сувалите (включително дописа-
ните в избирателните списъци)

достигна 3 067 човека (44.12 %).
Най-голяма активност в постоян-

ните секции на територията на об-
щина Вършец бе регистрирана в
11-та секция в с. Горна Бела речка
(86%), следвана от 2-ра секция в
бившето НУ «Св.Св. Кирил и Ме-
тодий – Вършец (57.40 % ), а най-
ниска бе избирателната активност
в 6-та секция, намираща се в СОУ
«Ив. Вазов», като само 31.42 % от
избирателите в нея упражниха пра-
вото си на глас.

Събраните гласове, разпределени
по партии и коалиции за община
Вършец е, както следва: Коалиция
за България – 921 гласа; ГЕРБ - 691
гласа; ДПС – 504 гласа; България
без цензура – 281 гласа; Атака –
102 гласа; АБВ – 75 гласа; Рефор-
маторски блок – 62 гласа. Всички
останали партии, коалиции и кан-
дидати събраха общо 184 гласа.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ
ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ В най-българския ден в годината –
24-ти май, СОУ „Ив. Вазов” почете
с тържествена церемония Деня на
Светите братя Кирил и Методи.
Верни на традицията, колектив и
ученици от най-желаното училище
в общината за поредна година из-
пратиха випуск от образовани и ам-
бицирани млади хора. Упоритата
работа на всички през учебната го-
дина даде достатъчно поводи за ра-
дост и гордост на преподаватели,
ученици, родители и близки, които
изпълниха двора на най-голямото
средищно училище на територията
на общината в празничния ден.

Тържествената церемония започна
точно в девет часа с издигане зна-
мето на Република България от от-
личника на 11б клас Лазар Алипиев
под звуците на химна на страната и
продължи с много цветя, емоции и
пожелания.

След тържествената смяна на зна-
меносците и емоционалния по-
следен звънец за тазгодишния
випуск, от името на зрелостниците
присъстващите поздравиха Деси и
Ники. От името на ученическия
съвет Мирела Петрова поздрави

своите приятели и абитуриенти с
пожелание за бъдещи успехи.

Пред сградата на Народно чита-
лище „Христо Ботев 1900” всички
бяха поздравени и отличниците по-
лучиха награди от кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров.

Награди бяха връчени и от дирек-
тора на училището Ани Ангелова.
Тържествена литургия отслужи
свещеноиконом Петко Балджиев.

Випуск 2014 се сбогува с учили-
щето и преподавателите под зву-
ците на училищния звънец, а с

нескрито вълнение класните ръко-
водители Адриана Андреева и
Сашо Сълков приеха огромното ко-
личество цветя на уважение от
своите възпитаници.

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

Елена ПЕТРОВА

СОУ „ИВАН ВАЗОВ” ОТБЕЛЯЗА ТЪРЖЕСТВЕНО
ДЕНЯ НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА

Четвъртият етаж от сградата на
Община Вършец е предоставен на
местния Общински съвет. Няколко
месеца вече той впечатлява граж-
даните с новата си визия.

Идеята за обновяването е изцяло
инициирана от председателя на
Общинския съвет инж. Анатоли
Димитров. Заедно с Ралица Вели-
нова - технически сътрудник към
Общински съвет Вършец и Олга
Яничкова общински съветник, три-
мата успяват да направят промя-
ната. Всеки детайл е помислен и
дълбоко осмислен.

Във фоайето пред кабинетите, за-
качена на стената, ни посреща 3D-
книга – символ на една от
посоките, които следва Общин-
ският съвет към модерния и актуа-
лен днешен съвременен свят на арт
изкуства и иновации. 3D книгите
са ново арт направление, при което
страниците на хартиена книга се
прегъват по определен начин, из-
писвайки обемни триизмерни
думи, символи или рисунки. Над-
писът гласи „Общински съвет Вър-
шец”.

Освен с ремонтирани и обзаве-

дени със съвременно офис-оборуд-
ване кабинети на председателя на
Общинския съвет и техническия
сътрудник, Общинският съвет се
сдоби с обновена и ремонтирана
заседателна зала, както и с нова
визия на целия етаж, в която е
вплетена дълбока символика, фи-
лософски смисъл и послания.

В заседателната зала са симво-
лите на държавността – национал-
ното знаме, знамето на
Европейския съюз, знамето на
Вършец и гербът на България,
които да напомнят на общинските
съветници, че тук те заседават и
взимат решения с ясното съзнание,
че трябва да бъдат отговорни за
това, което вършат, и че работата
им трябва да носи полза за жите-
лите на общината.

Освен заседания на Общинския
съвет, в заседателната зала се про-
веждат и много други събития: за-
седания на междуведомствени
комисии, публични търгове, пре-
сконференции, работни срещи с
представители на различни инсти-
туции и целеви групи.
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НОВАТА ВИЗИЯ НА ЕТАЖА НА ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ ВПЕЧАТЛЯВА СЪС СВОЯТА СИМВОЛИКА

За пореден път учениците от Про-
фесионална гимназия по икономика
и туризъм – град Вършец показаха
своята креативност и оригиналност.
На 18 май в центъра на града, от 19
часа бе проведено тържество по
случай изпращането на абитуриен-
тите от випуск 2010/2014 година на
Професионална гимназия по иконо-
мика и туризъм.

Тази година традицията беше про-
менена. Първо пристигнаха кавале-
рите, за да могат да посрещнат
своите дами като истински при-
нцеси. След много снимки и емо-
ции, всички абитуриенти се
отправиха към Комплекс «Чина-
рите» – гр. Вършец, съпроводени от
своите родители, приятели и гости

на град Вършец. На фона на балони
и летящи фенери, всички си поже-
лаха здраве и успехи!

НА ДОБЪР ЧАС, СКЪПИ АБИ-

ТУРИЕНТИ на ПГИТ от випуск
2010/2014 година! Стремете се само
напред и нагоре!

Мария ВЪЛЧЕВА

ТРАДИЦИИТЕ НЕ СА ТОВА, КОЕТО БЯХА...

На 2 и 3 май, град Вършец за
седми пореден път бе домакин на
Националния преглед на ученичес-
ките духови оркестри и мажоретни
състави.

Концертната програма на естра-
дата пред Народно читалище
“Христо Ботев 1900” през първия
ден на прегледа включваше любими
изпълнения по избор из репертоара

на ученическите оркестри и мажо-
ретни състави. Почитателите на ду-
ховата музика, характерна и обичана
в нашия северозападен край, се на-
сладиха на майсторското изпълне-
ние на местния ученически духов
оркестър „Дефилир” при СОУ
„Иван Вазов”, както и на гостува-
щите духови оркестри при ОУ „Па-
триарх Евтимий” с. Новачене, СОУ
„Емилиян Станев” гр. Велико Тър-
ново и Представителния общински
духов оркестър гр. Троян.

В дефилето по централния буле-
вард „Република” се включиха над
170 изпълнители от четири духови
оркестъра и три мажоретни състава,
събирайки възторжените овации на
многобройната публика.

Конкурсната част на прегледа през
втория ден включваше три задължи-

телни музикални произведения, спо-
ред предварително обявения регла-
мент – марш, хоро и пиеса по избор
на участниците. Изпълненията бяха
оценявани от тричленно жури в със-
тав: председател - Николай Пеев -
дългогодишен музикант в Предста-
вителния духов гвардейски оркестър
гр. София, президент на Музикална
къща „Митко Пеев” и преподавател
по духови инструменти в СОУ
„Отец Паисий” гр. Враца; Камен
Пунчев –диригент и художествен
ръководител на вокална група „Joy“
при СОУ „Иван Вазов” гр. Вършец
и преподавател по музика;; Иван
Павлов – музикален педагог и ръко-
водител на ученически духов оркес-
тър при НЧ „Ив. Вазов 1872” – гр.
Берковица.
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СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ДУ-
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На стената на залата са портретите

на д-р Дамян Иванов – първият упра-
вител на първата държавна минерална
баня във Вършец, основател на градс-
кия парк, човек с огромни заслуги за
развитието на Вършец като балнеоло-
гичен курорт; Иван Вазов – един от
великите българи – народен будител,
работил и творил в нашия край, по
времето, когато е бил съдия в Бер-
ковския съд; Васил Левски и Христо
Ботев – символи на честността, родо-
любието и държавността (Левски е
първият държавник, той е мислил за
България като за държава още по
време на турското робство и за това,
как ще бъде устроена тя след Осво-
бождението), за да поддържат будни
патриотичните и родолюбиви чувства
на потомците.

На специален стелаж в заседател-
ната зала са разположени основни
нормативни документи, изготвени и
приети от общинските съветници – за-
кони, наредби, правилници, поста-
вени в кутии от дърво с
пирографирани върху тях емблема-
тични за града ни символи – логото на
община Вършец и паметниците на
културата от местно значение: мине-
ралните бани и храм „Св. Георги”.

Заслужено уважение е отдадено на
председателите на Общинския съвет.
На специално табло-регистър във
фоайето на етажа са изписани име-
ната и мандатите на всички 9 предсе-
датели на Общински съвет Вършец от
1990 г. до настоящия момент, а вдясно
от него е бронзовата статуетка на ти-
тана от древногръцката митология
Атлас, надарен с огромна сила и мощ,
носещ на раменете си земното кълбо.
Статуята на титана символизира те-
жестта и отговорността, която поема
на плещите си ръководството на зако-
нодателната власт в общината. Иден-
тификационни дог тагове - метални
плочки, идентични с тези, които се из-
ползват в американската армия, спе-
циалните части и военно въздушните
сили, са прикрепени върху статуята на
Атлас. Те са символ на отговорност,
чест и достойнство, на изпълнен дълг
пред родината, и върху всяка от тях е
изписано името и годините, през
които председателите са ръководили
Общинския съвет.

По коридора е обособена „Алея на

почетните и заслужилите граждани на
Вършец” с имената, портретите и био-
графичните данни на удостоените до
момента с това почетно звание 7 граж-
дани. Всички те са допринесли за раз-
витието на Вършец и популяризиране
името му в страната и чужбина, оста-
вили са нещо след себе си, от които
другите могат да взимат пример.

До тях е фотографията на титулната
страница на първия брой на вестник
„Вършец“ от 1938 г. с информация за
годината на създаването му, началото
на издаването му, имената на неговите
основатели и първи главни редактори.

Заслуга на сегашния Общински
съвет е монтираната в заседателната
зала видеосистема, осигуряваща из-
лъчване на заседанията на местния
парламент в реално време, както и ви-
деозаписите им в Интернет. За пуб-
личността и прозрачността в работата
на Общинския съвет допринася и пуб-
ликуването в официалния сайт на Об-

щина Вършец на актуални материали,
които се разглеждат на предстоящите
заседания, с които могат да се запоз-
наят и гражданите.

Общински съвет Вършец е новатор
и ползва новите технологии, всички
общински съветници са снабдени с
таблети, получават документи и мате-
риали за разглеждане и обсъждане в
електронен вариант, което, освен че
пести хартия и консумативи, по сво-
еобразен начин допринася за съхраня-
ване на околната среда и нашата
природа.

Бъдещите намерения на председа-
теля на Общинския съвет във Вършец
инж. Анатоли Димитров включват
идеята за въвеждане на система за
електронно гласуване на общинските
съветници – идея, която ще превърне
местния парламент в един модерен,
съвременен общински съвет с евро-
пейска визия.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НОВАТА ВИЗИЯ НА ЕТАЖА НА ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ ВПЕЧАТЛЯВА СЪС СВОЯТА СИМВОЛИКА

За четвърта поредна година община
Вършец се включи в Националната
кампания „Да изчистим България за
един ден”.

Идеята на кампанията има дългос-
рочна цел – да се промени отноше-
нието на хората към природата, да се
променят техните навици и се създаде
гражданска позиция. Да започнем да
се отнасяме към пространството
около нашата къща, блок, към нашето
населено място, към природата, къ-
дето и да сме, като към собственото
си жилище, и всички заедно да на-
правим България по-чисто и по-ведро
място за живеене.

Акцията стартира точно в 9.00 ч. в
съботния ден на 26 април и в нея
взеха участие 360 човека – служители
от Общинска администрация и доб-
роволци от всички населени места в
общината.

Лошите метеорологични условия
попречиха на някои от желаещите да
осъществят първоначално заявените
намерения. Тези обаче, които се
включиха в акцията, показаха истин-
ски ентусиазъм, събирайки отпадъ-
ците в дъжда и студеното време.

Бяха почистени ул.”Серафим Гео-

ргиев“, бул. „Република” от Централ-
ния градски площад до бившия про-
филакториум на „Химко”, района
около моста за хижа „Бялата вода“,
„Слънчевата градина“ и градинката
срещу СБР „Св. Мина“, района зад
автогарата, кв. Изток, района около
„Горски кът” и спортния комплекс в
парка, изходите за Берковица и Враца,
и всички по-големи и централни
улици от селата в общината.

Изчистени са и нерегламентираните
сметища на територията на общин-
ския център и съставните села.

Служителите и работниците от най-
голямото предприятие на територията
на община Вършец – „Електростарт”
АД отложиха акцията за по-благо-
приятно време, тъй като намерението
им е да почистят корекцията на реката
и да боядисат парапетите от моста
при минералните бани до СПА хотел
„Ата”.

По данни на сектор „Чистота” към
Община Вършец, събраните на тери-
торията на цялата община и извозени
в Регионално депо Монтана отпадъци
по време на кампанията възлизат на
8280 кг.

Евелина ГЕОРГИЕВА

В дните от 24-25 април 2014 г. пред-
ставители на общините Вършец,
Берковица и Годеч взеха участие в
XІІІ-та туристическа борса „Вашата
ваканция” в град Бургас. Участието е
в рамките на изпълнението на проект
№ BG161PO001/3.2-02/2011/022
„Подкрепа за развитие на регионален
туристически продукт и маркетинг
на териториална дестинация - об-
щини Вършец, Берковица и Годеч”.
Проектът се осъществява с финансо-
вата подкрепа на Оперативна про-
грама „Регионално развитие”
2007-2013 г., съфинансирана от Ев-
ропейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие.

В туристическата борса „Вашата
ваканция”, която се провежда еже-
годно в град Бургас, участваха над 60
общини, хотелиери, неправител-
ствени организации и туроператори
от България, Гърция, Турция и Ита-
лия. Проявата се организира по ини-
циатива на Бургаска регионална
туристическа асоциация, под патро-
нажа на Министерство на икономи-
ката и енергетиката, Областна

администрация Бургас и Община
Бургас.

Общините Вършец, Берковица и
Годеч участваха със своя общ турис-
тически продукт „Неоткритата тайна
на Западна Стара планина”, който
има за цел да популяризира терито-
рията на трите общини като единна
туристическа дестинация. По време
на изложението щандът на трите об-
щини е привлякъл сериозен интерес
от туроператори и посетители.

Следващото представяне на общия
туристически продукт в рамките на
проекта се състоя в гр. Русe на ту-
ристическа борса „Уикенд туризъм”,
в периода 15-17 май, 2014 г.

Таня ПЕТРОВА

ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ
УЧАСТВАХА СЪВМЕСТНО В ТУРИСТИ-
ЧЕСКА БОРСА "ВАШАТА ВАКАНЦИЯ"

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/3.2-02/2011/022 „Подкрепа
за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестина-
ция - общини Вършец, Берковица и Годеч”, който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансиран от Европей-
ския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдър-
жанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може
да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Уп-
равляващия орган.

В дните от 15-17 май, 2014 г. пред-
ставители на общините Вършец,
Берковица и Годеч взеха участие в X-
то туристическо изложение „Уикенд
туризъм” в град Русе. Участието е в
рамките на изпълнението на проект
№ BG161PO001/3.2-02/2011/022
„Подкрепа за развитие на региона-
лен туристически продукт и марке-
тинг на териториална дестинация -
общини Вършец, Берковица и
Годеч”. Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на Опера-
тивна програма „Регионално разви-
тие” 2007-2013 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие.

В туристическото изложение „Уи-
кенд туризъм”, която се провежда

ежегодно в град Русе,
участваха над 70 об-
щини, хотелиери, неп-
р а в и т е л с т в е н и
организации и туропе-
ратори от България.
Проявата е под патро-
нажа на кмета на об-
щина Русе със
съдействието на Ми-
нистерство на икономи-
ката и енергетиката.

Общините Вършец,
Берковица и Годеч
участваха със своя общ туристи-
чески продукт „Неоткритата тайна
на Западна Стара планина”, който
има за цел да популяризира терито-
рията на трите общини като единна

туристическа дестинация. По време
на изложението щандът на трите об-
щини е привлякъл сериозен интерес
от туроператори и посетители.

Таня ПЕТРОВА

УЧАСТИЕ В X-ТО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ „УИКЕНД ТУРИЗЪМ”

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Проект „Подкрепа за развитие на регионален

туристически продукт и маркетинг на
дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”

Договор № BG161PO001/3.2 - 02/2011/022

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001/3.2-02/2011/022 „Подкрепа за развитие на регионален туристически про-
дукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
„„ДДАА  ИИЗЗЧЧИИССТТИИММ  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ““
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л  № 44
Днес, 29.04.2014 г. (вторник) от 14:00 часа, на ос-

нование чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от
Правилника за организация и дейността на Об-
щински съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с Общинската администрация за
мандата 2011-2015 г. се проведе заседание на Об-
щински съвет - Вършец, в заседателната зала на
Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва об-
щински съветници. Отсъства д-р Румяна Дамя-
нова.

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 община Вършец, инж. агр. Д. Тодо-
рова – секретар на община Вършец, А.Тошев-Ди-
ректор дирекция „СА“, Е. Георгиева-гл. експерт
„Информационно обслужване“ Е. Димитров-кмет
на с. Спанчевци, А. Петров-кмет на с. Д. Озирово,
Румен Александров -секретар на НЧ „Хр.Ботев
1900” 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 и вземане на решение по Док-

ладна записка Вх.№156/04.04.2014 г. за приемане
на Годишен доклад за наблюдение на изпълне-
нието за 2013 г. на общински план за развитие на
община Вършец 2007 – 2013 година.

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

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№166/16.04.2014 г. за провеж-
дане на публичен търг с явно наддаване по реда
на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вър-
шец за отдаване под наем на недвижими имоти
частна общинска собственост, представляващи зе-
меделски земи с НТП ливади, ниви, храсти, зе-
ленчукови култури, изоставени трайни
насаждения, други селскостопански територии и
овощни градини, находящи се на територията на
всички землища в населените места на община
Вършец.

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

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№167/16.04.2014 г. за актуали-
зиране на „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за
2014 година”.

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

4.Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№168/16.04.2014 г. за провеж-
дане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на сградите и съоръженията на казаните
за изваряване на ракия в град Вършец и кв. Зано-
жене в изпълнение на „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2014 г.“ на община Вършец.

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

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№165/16.04.2014 г. за провеж-
дане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на 14 броя недвижими имоти, собстве-
ност на община Вършец в изпълнение на „Годиш-
ната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2014 г.“ на об-
щина Вършец.

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

6.Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№157/09.04.2014 г. за съгласу-
ване Проект на подробен устройствен план -
Парцеларен план за реконструкция на захранващ
водопровод от язовир „Среченска бара“ до град
Враца.

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

7. Разглеждане на докладите за осъществените
читалищни дейности и за изразходваните от бю-

джета средства на читалищата в община Вършец
за 2013 г., съгласно Докладна записка
Вх.№160/14.04.2014 г.Докладва: инж. Иван Ла-
заров - кмет на община Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№161/14.04.2014 г. за приемане
на Годишна програма за развитие на читалищната
дейност в община Вършец за 2014 г.

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

9. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№146/26.03.2014 г. за отпускане
на еднократна финансова помощ на Юлиян Гео-
ргиев Димитров, сирак – абитуриент от випуск
2014 година на ПГИТ град Вършец

Докладва: Олга Яничкова- председател на
Комисия по образование, култура, младежка
дейност и спорт

10. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№169/16.04.2014 г. за разпред-
еляне на средства от Бюджета на Община Вършец
за 2014 година на регистрирани на територията на
общината пенсионерски клубове в с. Горно Ози-
рово, с- Драганица и с. Спанчевци.

Докладва: Олга Яничкова- председател на
Комисия по образование, култура, младежка
дейност и спорт

11. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№171/23.04.2014 г. за даване на
съгласие за внасяне на предложение в Министер-
ски съвет за отпускане на персонална пенсия.Док-
ладва: Адрияна Николова - председател ПК по
АОНУОРСГПБК

12. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№172/23.04.2014 г. по Молби за
финансова помощ към Общински съвет – Вършец.

Докладва: Адрияна Николова - председател
ПК по АОНУОРСГПБК

13.Изказвания, питания, становища и предложе-
ния 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 2011 –
2015 г., дневния ред бе приет единодушно: 12
гласа “за”, “против” – няма; “въздържали се” –
няма.

Общински съвет – Вършец прие следните реше-
ния:

РЕШЕНИЕ №456
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във

връзка с чл. 91, ал. 3 и 4 от Правилника за прила-
гане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР),
Общинският съвет:

1. Одобрява представения Годишен доклад за на-
блюдение на изпълнението за 2013 г. на общински
план за развитие на община Вършец 2007 – 2013
г., (съгласно приложението).

2. Упълномощава Кмета на общината да из-
върши необходимите процедури съгласно чл. 91,
ал. 5 и ал. 7 от ППЗРР.

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

РЕШЕНИЕ №457
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл. 13, ал. 1 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 3 и
чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на
община Вършец“ взема решение за отдаване под
наем на недвижими имоти частна общинска
собственост на община Вършец, представляващи
земеделски земи с НТП ливади, ниви, храсти, зе-
ленчукови култури, изоставени трайни насъжде-
ния, други селскостопански територии и овощни
градини описани, както следва:

1.1 Землище гр. Вършец – 318 бр. имота, опи-
сани в приложение № 1 към докладната;

1.2 Землище с. Спанчевци – 118 бр. имота, опи-
сани в приложение № 2 към докладната;

1.3 Землище с. Драганица - 86 бр. имота, опи-
сани в приложение № 3 към докладната;

1.4 Землище с. Черкаски - 106 бр. имота, опи-
сани в приложение № 4 към докладната;

1.5 Землище с. Стояново - 49 бр. имота, описани
в приложение № 5 към докладната;

1.6 Землище с. Д. Озирово – 171 бр. имота, опи-
сани в приложение № 6 към докладната;

1.7 Землище с. Г. Озирово - 517 бр. имота, опи-
сани в приложение № 7 към докладната;

1.8 Землище с. Д. Б. Речка – 164 бр. имота, опи-
сани в приложение № 8 към докладната;

1.9 Землище с. Г. Б. Речка – 171 бр. имота, опи-
сани в приложение № 9 към докладната.

2. Определя първоначални годишни наемни
цени, както следва:

2.1 8 лева /осем/ за 1 /един/ декар за поземле-
ните имоти с НТП ливади, храсти, зеленчу-
кови култури, изоставени трайни
насаждения, други селскостопански терито-
рии и овощни градини;

2.2 20 лева /двадесет/ за 1 /един/ декар за по-
землени имоти с НТП ниви.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите
имоти, подробно описани в т. 1 от решението - 8
/осем/ календарни години, считано от датата на
сключване на договора за наем.

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

5. Определя депозит за участие в търга, както
следва:

5.1 за имоти с площ до 20 дка. - 50 лв. за всеки
земеделски имот по отделно;

5.2 за имоти с площ от 20 дка. до 50 дка. – 100
лв. за всеки земеделски имот по отделно;

5.3 за имоти с площ от 50 дка. до 100 дка. – 200
лв. за всеки земеделски имот по отделно;

5.4 за имоти с площ над 100 дка. - 500 лв. за
всеки имот по отделно.

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху пър-
воначалната годишна тръжна наемна цена на съ-
ответния недвижим имот, за който участва
съответния участник в търга.

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

емателите за първата година от договора при под-
писването му, а за останалите години падежът за
плащане на дължимия наем е датата на подписа-
ния договор.

9. Задължава кмета на община Вършец да орга-
низира и проведе търга по реда на Глава втора
“Търгове” от „Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община
Вършец и да сключи договор/и за отдаване под
наем на земеделските земи със спечелилите търга
участници.

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

РЕШЕНИЕ №458
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9
от Закона за общинската собственост /ЗОС/:

1. Актуализира „Годишната програма за управ-
ление и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2014 г.”, в раздел III „Описание на
недвижимите имотите, които общината има наме-
рение да предложи за предоставяне под наем и за
продажба през 2014 г.“, подточка 1.5.2 „Имоти за
продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез про-
веждане на публичен търг или публично оповес-
тен конкурс“ и подточка 2.5.2 „Имоти за продажба
по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 19
от НРПУРОС на община Вършец“, както следва:

1.1 В подточка 2.5.1 „Имоти за продажба по
реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеж-
дане на публичен търг или публично опо-
вестен конкурс“, в таблицата в частта
„Земеделска земя“ се включва следния нед-
вижим имот:
1.1.1 Поземлен имот № 073285 с площ от 3

000 кв.м., находящ се в местността
„Лаго“ в землището на с. Горно Ози-
рово, община Вършец с НТП „Друга те-
ритория заета от селското стопанство“,
прогнозна продажна стойност на имота
– 1 000 лв.

1.2 В подточка 2.5.2 „Имоти за продажба по
реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл.
19 от НРПУРОС на община Вършец“ се
включва следния недвижим имот:
1.2.1 Поземлен имот с идентификатор

12961.422.351 по кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Вършец от
2008 г., с площ 498 кв.м., върху който е
учредено право на строеж на Борис Ива-
нов Пенов /Нотариален акт за учредя-
ване право на строеж суперфиция №
91/11.04.1972 г./ с прогнозна продажна
цена - 5910.30 лв. без ДДС.

2. Промяната на „Годишната програма за управ-
ление и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2014 г.” влиза в сила от датата на
приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната в
„Годишната програма за управление и разпореж-
дане с имоти – общинска собственост за 2014 г.”
да се обяви на таблото пред сградата на Общин-
ска администрация – Вършец и да се отрази в пуб-
ликуваната в сайта на община Вършец „Годишна
програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2014 г.”.

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

РЕШЕНИЕ №459
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона
за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл.
36, ал. 1 и ал. 2 от „Наредбата за реда на придоби-
ване, управление 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 провеждане на търгове и конкурси
/НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение за
провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на следните сгради и съоръженията ин-
сталирани в същите, описани както следва:

1.1 Сграда с идентификатор 12961.423.24.1 /два-
надесет хиляди деветстотин шестдесет и
едно точка четиристотин двадесет и три
точка двадесет и четири точка едно/ по ка-
дастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Вършец, одобрени със Заповед № РД-
18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния Ди-
ректор на АГКК, адрес на сградата: гр.
Вършец, ул. “Страхил войвода“; сградата е
разположена в поземлен имот с идентифи-
катор 12961.423.24, застроена площ – 94
кв.м. /деветдесет и четири кв.м./, брой
етажи – 1 /един/, предназначение – сграда за
търговия. /Акт за частна общинска собстве-
ност № 8/24.04.1997 г./.

1.2 Сграда с кадастрален № 420 /четиристотин
и двадесет/ по регулациония план на гр.
Вършец, кв. Заножене, находяща се в дерето
на река „Стара река“ в кв. Заножене, със
застроена площ 50 кв.м. /петдесет кв.м./, на
един етаж, построена в общински поземлен
имот. /Акт за общинска собственост №
3/02.04.1997 г./.

2. Определя първоначална тръжна продажна
цена на недвижимите имоти, както следва:

2.1 За сградата на казана в гр. Вършец с иден-
тификатор 12961.423.24.1 - 4 480 лв. без
ДДС /четири хиляди четиристотин и осем-
десет лева без ДДС/.

2.2 За сградата на казана в гр. Вършец, кв. За-
ножене с кадастрален № 420 – 2 550 лв. без
ДДС /две хиляди петстотин и петдесет лева
без ДДС/.

3. Цена на тръжната документация 100 лв.
4. Депозит за участие в търга 20 % от първона-

чалната тръжна цена на съответния недвижим
имот.

5. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначал-
ната тръжна цена на съответния недвижим имот.

6. Задължава кмета на община Вършец да орга-
низира и проведе търга по реда на Глава втора
“Търгове” от „Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община
Вършец“ и да сключи договор за продажба на нед-
вижимите имоти след заплащане на сумата за за-
купуване от спечелилия/спечелилите търга
участник/участници.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц.
Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, Б. Христов,
д-р Б. Бонев, А. Николова и инж. И. Цакански
“против” – 1- С. Сълков; “въздържали се” –
няма

продължава на 4 стр. >>>
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РЕШЕНИЕ №460
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,
управление и разпореждане с общинска собстве-
ност /НРПУРОС/ на община Вършец“ и чл. 4, ал. 1
и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на
община Вършец“, взема решение за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за продажба на
следните недвижими имоти частна общинска
собственост на община Вършец описани, както
следва:

1. Урегулирани поземлени имоти в гр. Вършец:
1.1. Поземлен имот с идентификатор

12961.423.494 /дванадесет хиляди деветсто-
тин шестдесет и едно точка четиристотин
двадесет и три точка четиристотин деветде-
сет и четири/ по кадастралната карта и ка-
дастрални регистри на гр. Вършец одобрени
със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г., на Из-
пълнителния Директор на АГКК, адрес на
поземления имот: гр. Вършец, площ 328
кв.м. /триста двадесет и осем кв.м./, трайно
предназначение на територията – урбанизи-
рана, начин на трайно ползване: за друг вид
застрояване, стар идентификатор: 446, квар-
тал 33, парцел XVI. /Акт за частна общинска
собственост № 239/01.04.2008 г./

1.2. Поземлен имот с идентификатор
12961.421.28 /дванадесет хиляди деветсто-
тин шестдесет и едно точка четиристотин
двадесет и едно точка двадесет и осем/ по ка-
дастралната карта и кадастрални регистри на
гр. Вършец, одобрени със Заповед № РД-18-
44/17.08.2006 г., на Изпълнителния Директор
на АК, адрес на поземления имот: гр. Вър-
шец, ул. “Първа“ № 3, площ 314 кв.м. /триста
и четиринадесет кв.м./, трайно предназначе-
ние на територията – урбанизирана, начин на
трайно ползване: ниско застрояване /до 10
м./, номер по предходен план: квартал 11.
/Акт за частна общинска собственост №
489/17.02.2014 г./

2. Земеделски земи:
2.1 Поземлен имот с идентификатор 12961.34.32

/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и
едно точка тридесет и четири точка тридесет
и две/ по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри на гр. Вършец, одобрени със
Заповед № РД.-18-74/24.06.2008 г., на Изпъл-
нителния Директор на АГКК, адрес на по-
земления имот: гр. Вършец, местност
„Грамада“, площ – 1 377 кв.м. /хиляда триста
седемдесет и седем кв.м./, трайно предназ-
начение на територията – земеделска, начин
на трайно ползване – ливада, номер по пред-
ходен план: 34.32, категория на земята –
седма. /Акт за частна общинска собственост
№ 473/04.09.2013 г./

2.2. Поземлен имот с идентификатор
12961.35.174 /дванадесет хиляди деветсто-
тин шестдесет и едно точка тридесет и пет
точка сто седемдесет и четири/ по кадаст-
ралната карта и кадастралните регистри на
гр. Вършец, одобрени със Заповед № РД-18-
74/24.06.2008 г. на Изпълнителния Директор
на АГКК; адрес на поземления имот: гр. Вър-
шец, местност “Павловица”; площ – 3 317
кв.м. /три хиляди триста и седемнадесет
кв.м./; трайно предназначение на терито-
рията: земеделска; начин на трайно ползване:
ливада; номер по предходен план: 35.174; ка-
тегория на земята: седма. /Акт за частна об-
щинска собственост № 421/13.06.2012 г./.

2.3. Поземлен имот с идентификатор 12961.38.84
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и
едно точка тридесет и осем точка осемдесет
и четири/ по кадастралната карта и кадаст-
ралните регистри на гр. Вършец, одобрени
със Заповед № РД.-18-74/24.06.2008 г. на Из-
пълнителния Директор на АГКК, адрес на
поземления имот: гр. Вършец, местност „Ки-
селица“, площ – 928 кв.м. /деветстотин два-
десет и осем кв.м./, трайно предназначение
на територията – земеделска, начин на
трайно ползване – ливада, номер по предхо-
ден план: 38.84, категория на земята – седма.
/Акт за частна общинска собственост №
472/04.09.2013 г./

2.4. Поземлен имот с идентификатор 12961.40.40
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и
едно точка четиридесет точка четиридесет/
по кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри на гр. Вършец, одобрени със Заповед
№ РД-18-74/24.06.2008г. на Изпълнителния
Директор на АГКК, адрес на поземления
имот: гр.Вършец, местност „Старата ли-
вада“, площ 8620 кв.м. /осем хиляди шесто-
тин и двадесет кв.м./, трайно предназначение

на територията – земеделска, начин на
трайно ползване – ливада, номер по предхо-
ден план: 40.40, категория на земята – седма.
/Акт за частна общинска собственост №
458/31.01.2013 г./.

2.5. Поземлен имот с идентификатор
12961.32.148 /дванадесет хиляди деветсто-
тин шестдесет и едно точка тридесет и две
точка сто четиридесет и осем/ по кадастрал-
ната карта и кадастралните регистри на гр.
Вършец, одобрени със Заповед № РД-18-
74/24.06.2008 г., на Изпълнителния Директор
на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Вър-
шец, местност „Градище“, площ – 2 128 кв.м.
/две хиляди сто двадесет и осем кв.м./,
трайно предназначение на територията – зе-
меделска, начин на трайно ползване – ливада,
номер по предходен план: 32.148, категория
на земята – осма. /Акт за частна общинска
собственост № 475/04.09.2013 г./

2.6. Поземлен имот с идентификатор
12961.40.956 /дванадесет хиляди деветсто-
тин шестдесет и едно точка четиридесет
точка деветстотин петдесет и шест/ по ка-
дастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Вършец, одобрени със Заповед № РД-
18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния Ди-
ректор на АГКК, адрес на поземления имот:
гр. Вършец, площ – 109 536 кв.м. /сто и девет
хиляди петстотин тридесет и шест кв.м./,
трайно предназначение на територията – зе-
меделска, местността „Старата ливада“,
начин на трайно ползване – ливада, катего-
рия на земята: седма, номер по предходен
план: 40.336. /Акт за частна общинска собст-
веност № 503/15.04.2014 г./.

2.7. Поземлен имот с идентификатор
12961.24.940 /дванадесет хиляди деветсто-
тин шестдесет и едно точка двадесет и че-
тири точка деветстотин и четиридесет/ по по
кадастралната карта и кадастралните регис-
три на гр. Вършец, одобрени със Заповед №
РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния Ди-
ректор на АГКК, последно изменение със За-
повед № КД-14-12-333/23.11.2012 г. на
Началника на СГКК гр. Монтана, адрес на
поземления имот: гр. Вършец, площ – 642
кв.м. /шестотин четиридесет и два кв.м./,
трайно предназначение на територията – за
друг вид земеделска земя, категория на зе-
мята: шеста, номер по предходен план:
24.202. /Акт за частна общинска собственост
№ 499/27.02.2014 г./.

2.8. Поземлен имот с идентификатор
12961.426.46 /дванадесет хиляди деветсто-
тин шестдесет и едно точка четиристотин
двадесет и шест точка четиридесет и шест/
по кадастралната карта и кадастрални регис-
три на гр. Вършец, одобрени със Заповед №
РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния Ди-
ректор на АГКК, последно изменение със За-
повед № КД-14-12-334/07.12.2011 г., на
Началника на СГКК – Монтана, адрес на по-
земления имот: гр. Вършец, местност „Мил-
кина ливада“, площ – 491 кв.м.
/четиристотин деветдесет и един кв.м./,
трайно предназначение на територията – зе-
меделска, начин на трайно ползване – зелен-
чукова градина, номер по предходен план:
12961.420.46, категория на земята – седма.
/Акт за частна общинска собственост № 491
от 17.02.2014 г./

2.9. Поземлен имот /земеделска земя/ № 031007
/нула, три едно, нула, нула, седем/ по Картата
на възстановената собственост /КВС/, нахо-
дящ се в местността „Требежете“ в земли-
щето на с. Спанчевци, община Вършец,
област Монтана, ЕКАТТЕ 68179, с площ 3
579 кв.м. /три хиляди петстотин седемдесет и
девет кв.м./. Начин на тайно ползване – ли-
вада, категория на земята при неполивни ус-
ловия: седма. /Акт за частна общинска
собственост № 302/21.03.2011 г./.

2.10. Поземлен имот /земеделска земя/ № 031005
/нула, три едно, нула, нула, пет/ по Картата
на възстановената собственост /КВС/, нахо-
дящ се в местността „Требежете“ в земли-
щето на с. Спанчевци, община Вършец,
област Монтана, ЕКАТТЕ 68179, с площ 2
183 кв.м. /две хиляди сто осемдесет и три
кв.м./. Начин на трайно ползване – ливада,
категория на земята при неполивни условия:
седма. /Акт за частна общинска собственост
№ 303/21.03.2011 г./

2.11. Поземлен имот /земеделска земя/ с №
000209 /нула, нела, нула, две, дула девет/ по
Картата на възстановената собственост на с.
Горно Озирово, община Вършец, област
Монтана, ЕКАТТЕ 16866, находящ се в мест-
ността „До село“ с площ 15 358 кв.м. /пет-
надесет хиляди триста петдесет и осем
кв.м./, начин на трайно ползване – друга се-

лищна територия, вид на собствеността – об-
щинска частна. /Акт за частна общинска
собственост № 92/12.03.2004 г./

2.12. Поземлен имот № 036021 /нула три шест
нула две едно/ по картата на възстановената
собственост за землището на с. Горна Бела
Речка, община Вършец, област Монтана с
ЕКАТТЕ 16119, община Вършец, собстве-
ност на община Вършец, площ на имота: 301
301 кв.м./триста и една хиляди триста и един
кв.м./, начин на трайно ползване: ливада, вид
собственост – частна общинска собственост,
категория на земята при неполивни условия:
седма, имотът се намира в местността „Равна
ливада“. /Акт за частна общинска собстве-
ност № 501/10.04.2014 г./

3. Определя първоначална тръжна продажна цена
на недвижимите имоти, както следва:

3.1 Урегулирани поземлени имоти в гр.Вършец:
3.1.1. Поземлен имот с идентификатор

12961.423.494 - 5 900 лв., без ДДС.
3.1.2. Поземлен имот с идентификатор

12961.421.28 - 2 300 лв., без ДДС.
3.2 Земеделски земи:
Землище гр.Вършец:

3.2.1 Поземлен имот с идентификатор
12961.34.32 - 482 лв., /четиристотин
осемдесет и два лева/.

3.2.2 Поземлен имот с идентификатор
12961.35.174 - 1 210 лв., /хиляда двеста и
десет лева/.

3.2.3 Поземлен имот с идентификатор
12961.38.84 - 611 лв. /шестстотин и еди-
надесет лева/.

3.2.4 Поземлен имот с идентификатор
12961.40.40 - 3 362 лв. /три хиляди три-
ста шестдесет и два лева/.

3.2.5 Поземлен имот с идентификатор
12961.32.148. - 968 лв. /деветстотин
шестдесет и осем лева/.

3.2.6 Поземлен имот с идентификатор
12961.40.956 – 385 700 лв. /триста осем-
десет и пет хиляди и седемстотин лева/.

3.2.7 Поземлен имот с идентификатор
12961.426.46 – 320 лв. /триста и двадесет
лева/.

3.2.8 Поземлен имот с идентификатор
12961.24.940 – 1 600 лв. /хиляда и шестс-
тотин лева/.

Землище с.Спанчевци:
3.2.9 Поземлен имот № 031007 - 1 203 лв.

/хиляда двеста и три лева/.
3.2.10 Поземлен имот № 031005 - 688 лв.

/шестстотин осемдесет и осем лева/.
Землище с. Горно Озирово
3.2.11 Поземлен имот № 000209 – 5 606лв.

/пет хиляди шестстотин и шест лева/.
Землище с. Горна Бела Речка

3.2.12 Поземлен имот № 036021- 70 806 лв.
/седемдесет хиляди осемстотин и шест
лева/.

4. Всеки участник в търга може да участва за за-
купуване на един няколко или всички недвижими
имоти предмет на търга.

5. Цена на тръжната документация 150 лв.,
6. Депозит за участие в търга 30 % от първона-

чалната тръжна цена на съответния недвижим
имот.

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

8. Задължава кмета на община Вършец да орга-
низира и проведе търга по реда на Глава втора
“Търгове” от „Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община Вър-
шец“ и да сключи договор за продажба на недви-
жимите имоти след заплащане на сумата за
закупуване от спечелилия/спечелилите търга участ-
ник/участници.

Гласували поименно: “за” – 9– инж. А. Димит-
ров, О. Яничкова, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А.
Станчева, , Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова и
инж. И. Цакански “против” –3- Т. Кънчев; С. Си-
меонов и С. Сълков “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №461
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1 т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с Решение от
Протокол №УТ-01-02-29 от 24.10.2013 г. на НЕ-
СУТРП и мотиви изложени в докладната записка,
съгласува Проектът на Подробен устройствен план
- Парцеларен план за реконструкция на захранващ
водопровод от язовир „Среченска бара“ до град
Враца за землищата на с. Спанчевци, с. Черкаски,
град Вършец, с. Долно Озирово и с. Стояново

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

РЕШЕНИЕ №462
Общински съвет – Вършец на основание ч. 21, ал.

1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 а, ал. 4 и ал.
5 от Закона за народните читалища, приема за све-
дение докладите за осъществените читалищни дей-
ности и за изразходените бюджетни средства през
2013 г. в изпълнение на Годишна програма за раз-
витие на читалищната дейност в община Вършец
за 2013 г., приета с Решение №184 от Протокол
№21/30.11.2012 г., съгласно приложените програми
от читалищата на територията на община Вършец.

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

РЕШЕНИЕ №463
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 26 а, ал. 2 от
Закона за народните читалища, приема Годишна
програма за развитие на читалищната дейност в об-
щина Вършец за 2014 г., съгласно приложените
програми от читалищата на територията на община
Вършец.

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

РЕШЕНИЕ №464
Общински съвет-Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си
Бюджет 2014 параграф 10-98 еднократна финан-
сова помощ в размер на 150 (сто и петдесет) лева
на:

1. Юлиян Георгиев Димитров сирак –абитуриент
от Випуск 2014 г. на ПГИТ град Вършец.

2. Паулина Мирославова Миронова–абитуриент
от Випуск 2014 г. на ПГИТ град Вършец

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, И. Андров, д-р Ц. Велизаров,
А. Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов,
д-р Б. Бонев, А. Николова и инж. И. Цакански
“против” – няма; “въздържали се” – 1- Т. Кън-
чев

РЕШЕНИЕ №465
Общински съвет - Вършец на основание чл. 21,

ал.1, т. 6 и чл.21, ал.1 т. 23 от ЗМСМА определя
средства от бюджета на Община Вършец за 2014 г.
както следва:

1. На СНЦ „Пенсионерски Клуб - Магнолия„ с.
Горно Озирово - 780 лв.: 200 лв. от § 43-00, Дей-
ност 2 525 „Клубове на пенсионера“, 580 лв. от §
10-98 от Бюджет 2014 г. на Общински съвет – Вър-
шец;

2. На СНЦ „Пенсионерски Клуб - Еделвайс“ с.
Драганица – 825 лв. от § 10-98 от Бюджет 2014 г. на
Общински съвет – Вършец;

3. На СНЦ „Тодорини кукли 2003“ с. Спанчевци -
1 125 лв. от § 10-98 от Бюджет 2014 г. на Общински
съвет – Вършец

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

РЕШЕНИЕ №466
Общински съвет - Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.23 от ЗМСМА, приема да бъде внесено пред-
ложение в Министерски съвет за отпускане на пер-
сонална пенсия на Виктор Иванов Петров с ЕГН
хххххххххх, Георгица Иванова Петрова с ЕГН
хххххххххх и Миладинка Иванова Петрова с ЕГН
хххххххххх с постоянен адрес гр. Вършец ул. Трета
№004.

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

РЕШЕНИЕ №467
Общински съвет-Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си
Бюджет-2014 г. параграф 10-98 сумата от 300 (три-
ста) лева на Петър Ангелов Русимов.

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

Поради изчерпване на дневния ред, председате-
лят на Общински съвет – Вършец закри заседа-
нието в 15:45 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец
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В края на месец април стартира
изпълнението на дейностите по
съвместния проект „Дъга на надеж-
дата” на Училищните детски съ-
вети към СОУ „Иван Вазов” и
Професионалната гимназия по ико-
номика и туризъм. Последователно
бяха проведени 4 обучения по ме-
тода „Връстници обучават връст-
ници”, по време на които над 150
деца имаха възможност да придо-
бият нови знания и умения по те-
мите: „Механизъм и нива на детско
участие”, „Застъпничество и зас-
тъпнически кампании”, „Умения за
работа в екип”, „Лидерски умения”.
Част от тях имаха състезателен ха-
рактер, където надпреварата за
приза „Лидер на децата” спечели
Антоан Атанасов. В оспорвана
борба между четири екипа в тур-
нира по футбол, купата на Училищ-
ните детски съвети заслужено беше
завоювана от отбора с капитан
Иван Петров. Под ръководството на
Мирела Петрова, Даяна Тачева и
Теодора Атанасова се осъществи и
семинарът в НУ „Васил Левски” -
„Подавам ти ръка”, свързан с адап-
тацията на бъдещите петокласници,
завършващи четвърти клас в ром-
ския квартал. Със съдействието на
директора на училището Светла

Вангелова и целия училищен екип,
децата имаха възможност да изгот-
вят проекти за своето бъдеще. 

По традиция Денят на Европа – 9
май, се отбелязва в училищата като
ден на ученическото самоуправле-
ние. Ученици от различни възрас-
тови групи поемат управлението на
училището и организацията на
учебния процес, разрешават про-
блеми, свързани с учебно-възпита-
телната и административна
дейност. Преподавателите назнача-
ват свои заместници-предметчици.

За втора поредна година ние, де-
цата, получихме възможност да се
включим в самоуправлението не
само в нашите училища, но и на об-
щинско ниво, като обсъдихме с об-
щинското ръководство своите идеи
и виждания за развитието на града
и общината.

Поехме отговорността за длъж-
ностите на кмет (Георги Мечор-
ски), заместник-кмет (Елена
Давидова), директори на дирекции,
експерти и специалисти в Общин-
ската администрация. Участвахме в
кръгла маса, където кметът на об-
щина Вършец г-н Иван Лазаров ни
запознаха със структурата на уп-
равление на общината, с дейнос-
тите, които подпомагат развитието

на курорта, разказа ни за спечеле-
ните проекти, по които общината
работи. Той изслуша нашите идеи
за включване на ученическата об-
щност в някои от инициативите.
Внесохме от името на детските уче-
нически съвети предложения за ре-
монт на физкултурния салон на
ПГИТ с оглед осъществяване на
тренировките на волейболните от-
бори през зимния период; за из-
граждане на територията на града
на открита площадка за фитнес; за
осигуряване участие на музикан-
тите от рок група "Rebels" в пред-
стоящия Празник на курорта,
минералната вода и Балкана като
подгряваща група или със само-
стоятелен концерт.

Денят на отворените врати в Об-
щинска администрация Вършец е
част от дейностите ни по проект
„Дъга на надеждата”. Участието ни
в проекта е много положително
като емоции и натрупване на поле-
зен опит и чрез влизането ни в една
различна от ежедневието роля, пра-
вим първите си стъпки в света на
възрастните, което помага и на
двете страни за разчупване на ру-
тината и постигане на по-добро
взаимодействие.

Ива СТЕФАНОВА

Гласът на децата:

ЗАЕДНО  МОЖЕМ  ПОВЕЧЕФестивалът на устойчивия тури-
зъм и здравословно хранене в
София,  представи България и Бал-
канския полуостров като дестина-
ции за зелен туризъм. Във форума
взеха участие български дестина-
ции, природни паркове, общини и
неправителствени организации в
областта на биоразнообразието и
устойчивото развитие. 

Община Вършец за пореден път се
представи на изложението заедно с
общините Враца, Мездра и Роман с
обща шатра. Участвахме и в съ-
пътстващата програма на събитието
с изпълнения на духов оркестър
„Зелени дел“ - гр. Вършец. 

Целта на изложението е популя-
ризиране на екологичния туризъм,
употребата на биопродукти и

храни, и стимулиране на биопроиз-
водството в страната. 

Всички посетители получиха ин-
формация за възможностите за еко-
туризъм, както и информация за
местата за настаняване и атрак-
циите, които могат да видят по
време на престоя си във Вършец. 

Даниела ЛИЛОВА
Георги НИКОЛОВ

ЗЕЛЕНИ  ДНИ  2014

Много емоции и неочаквани об-
рати предложи трупата на Драмати-
чен театър “Драгомир Асенов” -
Монтана на вършечката публика на
22 май. 

Прекрасна актьорска игра и нес-
тандартни режисьорски решения ни
бяха представени в комедията от
Илко Иларионов „Молба до Гос-
под" – една динамична, любопитна
творба, изпълнена с много смях, не-
вероятни обрати и комедийни си-
туации - актуални и злободневни,
всяка от които взета от реалния
живот.

Главните герои Пепа и Коста раз-
казват за себе си, но и ни карат да
си задаваме редица въпроси: защо
престанахме да обичаме ближния

си, защо гледаме със завист в двора
на съседа, защо някои се научиха да
крадат, да роболепничат, да се на-
гаждат към силните на деня, за да
оцелеят. 

Сюжетът на пиесата разказва
какво се случва с едно семейство,
когато някой, незнайно кой, нез-
найно откъде и незнайно как влиза
в дома им и оставя чанта, пълна не
просто с пари, с много пари – поло-
вин милион лева...Как ще реагират
героите, какво точно ще се случи в
главата на всеки един от тях, как ще
приемат нещо толкова неочаквано?
Дали ще променят взаимоотноше-
нията си или животът им ще про-
дължи да си тече нормално – с

по-малко пари, но може би по-
хубав, по-щастлив, по-спокоен.
Дали наистина под случайност като
тази не се подписва Господ... 

Посланието към зрителите е, че
любовта, топлотата в общуването,
радостта от дребните неща всъщ-
ност е печалбата на тези хора и
всичко, заради което си струва
човек да живее.

Навярно всеки от зрителите е
успял да открие поне частица от
себе си в някой от героите. 

Режисьор на спектакъла е  Юри
Статков, а в  ролите видяхме актьо-
рите Ирина Димитрова, Любомир
Бояджиев и Петър Митев.

Евелина ГЕОРГИЕВА

МОНТАНСКИЯТ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „ДРАГОМИР
АСЕНОВ” ГОСТУВА НА ВЪРШЕЧКА СЦЕНА

Община Вършец организира
Международен фолклорен фестивал
„Пъстра огърлица” - Вършец 2014
г., който ще се проведе на 07 и 08
юни 2014 г. в град Вършец. 

Фестивалът се провежда за втора
поредна година, като участие са за-
явили фолклорни състави от Ита-
лия, Турция, Румъния, Египет,

Македония, Сърбия и България. 

ПРОГРАМА: 
07.06.2014 г. (събота)
16.30 ч. – Дефиле на участниците

във фестивала 
Място: от храм „Св. Георги“ гр.

Вършец до НЧ „Хр. Ботев 1900”
17.00 ч. – Официално откриване

на фестивала и първа фестивална
вечер 

Място: естрадата на НЧ „Хр. Ботев
1900” гр. Вършец

08.06.2014 г. (неделя)
10.30 ч. – Дефиле на участниците

във фестивала 
Място: от храм „Св. Георги“ гр.

Вършец до НЧ „Хр. Ботев 1900”
11.00 ч. – Концертна програма –

втори фестивален ден.
Място: естрадата на НЧ „Хр. Ботев

1900” гр. Вършец 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
“ ПЪСТРА ОГЪРЛИЦА”- ВЪРШЕЦ 2014

Декоративната японската вишна
между „Слънчевата градина” и мине-
ралните бани във Вършец цъфна в
края на април и в продължение на де-
сетина дни жителите и гостите на ку-
рорта можаха да се насладят на
красивите й розови цветове. 

Интересното е, че цъфтящите деко-
ративни вишни, наречени сакура, са
характерни  преди всичко за държа-
вите в Източна Азия - Япония, Корея
и Китай, а за нас те са екзотичен вид. 

Днес декоративната вишна се е пре-
върнала в един от символите на Япо-
ния. В страната на изгряващото
слънце има изключително голямо
разнообразие от цъфтящи вишни -
над 100 сорта. В зависимост от ра-
йона и климата, те цъфтят от края на
март до средата на май. Невероятно
красивото зрелище се чества от япон-
ците като празник, известен под
името Ханами. 

Периодът на цъфтеж на сакурата е
много кратък и според източната фи-
лософия напомня за това, колко крат-
котрайна и преходна е красотата.
Символиката на японските вишни е в
това, че могат да бъдат сравнени с
един човешки живот. В края на се-
зона, умиращите цветове падат като
сняг върху земята,образувайки без-
краен килим от бледо-розови лис-
тенца. 

В България характерните дръвчета
са едва 200, по думите на японския

посланик у нас Такаши Коидзуми. 
Сакурата в градския парк на Вър-

шец е на достолепната близо 40-го-
дишна възраст, тъй като според
спомените на един от доайените на
озеленяването в града инж. Георги
Владимиров, фиданката е засадена
през 70-те години на миналия век, ко-
гато е оглавявал служба „Озеленя-
ване” към бившето БКС. 

През миналата година е извършено
почистване на изсъхналите клони на
декоративната японска вишна с цел
запазване, удължаване на живота й и
с надеждата, че ще радва още дълги
години жителите и гостите на Вър-
шец с екзотичната си красота. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЯПОНСКАТА САКУРА ВЪВ 
ВЪРШЕЦ ЦЪФНА ОТНОВО



Владимир Станчев - син на родения
във Вършец поет, журналист и прево-
дач Лъчезар Станчев разказва за връз-
ката между неговия баща и известния
френски поет Пол Елюар, и любезно
предоставя специално за читателите
на вестник „Вършец” свое изследване
относно разпространеното твърде-
ние, че в двора на Сорбоната в Париж,
върху камък е изписан стих от Христо
Ботев, преведен на френски език.

Париж, столицата на Световното из-
ложение в 1937 г., обсебва Лъчезар
Станчев с надвиснала немирна есен и
той откликва със стих:

И ето спряхъ на Етуалъ 
като въ среда на паяжина. 
Парижъ, стоцветно заблестялъ, 
Парижъ, където щешъ води ме!  
Лъчезар, току-що завършил Романска

филология в Софийския университет
„Св. Климент Охридски“, е пристигнал
със стипендия за специализация по
френски език и литература. За този при-
ятно благ избор от значение е приема-
нето му за член на СБП с председател
Добри Немиров. (Приет е в Съюза на
писателите на първо място по събран
брой гласове от 48 кандидати, сред
които  Ран Босилек , Дим. Талев, Сл.
Красински, Змей Горянин, Хр. Ра-
девски, Чудомир, Мл. Исаев, Г. Карас-
лавов.) 

Задграничният паспорт е пресечен от
голям червен печат с надпис „НЕ
ВАЖИ ЗА ИСПАНИЯ“ – полицейска
забрана за участие в подкрепа на Ис-
панската република. Лъчезар временно
изоставя петгодишното редактиране и
издаване на вестник и библиотека „Ве-
села дружина“, заедно с по-големият си
брат, писателя Емил Коралов. Изда-
нието продължава с присъединяването
на Асен Разцветников, като нов редак-
тор.

Двайсетинагодишният поет, стипен-
диант в Сорбоната и хоноруван асис-

тент на многозаслужилия проф. Леон
Болийо, попада в художествено-артис-
тичната компания на Илия Бешков,
Ненко Балкански, Васка Емануилова,
Асен Разцветников, Г. Бакърджиев, Ст.
Сърчаджиев, Б. Дановски, Кр. Мирски,
Лальо Ганчев, К. Кръстев.

Намерена е близост с френските съб-
ратя по перо и Лъчезар Станчев се за-
познава с Пол Елюар, автора на току-що
появилата се стихосбирка „Les yeux fer-
tiles“, 1936 г. Запазен е автографът от
срещата в 1937 г. върху стихосбирката
с илюстрации на Пабло Пикасо.

Поетичната активност на Лъчезар и
неговите приятели, личи в кореспон-
денция от неизвестен автор, отпечатана
във вестник „Заря“:

„ПАРИЖ, ЮНИ 1939 г.: Българското
културно-просветно д-во „Амикал Бюл-
гар” устрои на 14 май в своя салон ли-
тературно четене, в което взеха
участие г. г. Лъчезар Станчев, Иван
Вельов, Ангел Вълчанов, Борис Делчев…
Г-н Кръстьо Мирски прочете една ори-
гинална статия (есе) от Илия Бешков –
„Мисли за Ботева”…

БОТЕВ ЛИСТ В ПАРИЖ: На 24 май
излезе от печат специалният Ботев

лист, издание на д-во „Амикал Бюл-
гар”, Студентското дружество и
Кръга на интелектуалците. Съдържа-
нието на този лист е твърде разнооб-
разно и интересно… Листът съдържа
стихове от Лъчезар Станчев (Моя
народ), Иван Вельов (Раздяла) и от
Ангел Вълчанов (Химн)… „

В 1939 г. Лъчезар получава голямата
годишна награда за поезия за стихос-
бирката „Земя под слънце“, написана в
Париж. 

След повече от едно десетилетие от
срещата в Париж, Лъчезар Станчев пос-
реща поета Пол Елюар в София, в края
на април 1950 г. Тогава  започва да се
реализира идеята за превод на стихове
на Ботев. В най-тиражния български
вестник Лъчезар приветства сърдечно
поета, чрез обширна статия: „Пол
Елюар - гост на нашата страна“. В бал-
канската страна, на която гостува,
Елюар е окрилен от възторжените ре-
цитации на преводи на свои стихове за
„френската съпротива”, като знамени-
тото стихотворение „Смелост”, 1942 г.,
в превод  на Лъчезар Станчев:

Париж студува и гладува.
Париж не дъвче вече кестени изпе-

чени.
Париж навлече дрипи на старик…
Париж, трептящ като звезда,
надежда надживяваща смъртта -
ще се освободиш, Париж,
от твоята умора и калта…
Поетичната близост е благотворна за

Лъчезар, защото, като реплика към стих
на Елюар от 1936 година, е лъчезарното
откритие: „Усмивката от майчина це-
лувка е родена”. Стихотворението „Ус-
мивката“ става текст на хит - песен на
група Трамвай №5 с музика от Митко
Щерев

1952 г. носи радост и удовлетворение,
излиза от печат в парижко издателство
стихосбирката със стихове на Ботев, в
адаптация-превод на френски от Елюар.
За съдействието на този успех са рабо-
тили съвместно всички български ин-
ституции и мнозина писатели: Лъчезар
Станчев, Александър Ликов, Борис
Делчев, Невена Стефанова. Предоста-
веният подстрочник (буквален превод
на френски език с подробности за ме-
триката и ударенията в оригинала) е от
Александър Ликов. 

Преводът е посрещнат възторжено и
от българската, и от френската култур-
ната общност. Може да се предполага,
че по това време е възникнал славният
мит за надпис върху камък със стихове
на Ботев в превод на френски, положен
в параклис в Сорбоната. 

Прекрасният френски резултат от
адаптацията на Елюар към поезията на
Ботев може да бъде усетен чрез чувство
за преклонение пред гения. Във френ-
ската енциклопедия, 2014 г. четем:  „За
XX-ти век, липсата на перспектива
прави трудно да се определят най-голе-
мите фигури; все пак можем да вклю-
чим поетите Аполинер, Елюар,
Арагон,…“

Ново издание от 1970 г. се осъщест-
вява от Лъчезар Станчев при назнача-
ването му за редактор в София-Прес,
след скандалното му уволнение от гла-

вен редактор на създаденото в 1956 г. от
него списание „Славейче“.  Най-новото
парижко издание от 2008 г. се появява,
когато директор на Българския култу-
рен център в Париж е поетът и прево-
дач К. Кадийски. 

На сайта на българското посолство в
Париж в 2008 г. пишеше: „Друго дока-
зателство за богатството на нашата кул-
тура е едно четиристишие на големият
български поет Христо Ботев, което се
съхранява в Сорбоната.“ С писмо попи-
тах къде точно се намира четиристи-
шието. В резултат, на сайта на
посолството се появи нов по-кратък
текст: „... и Христо Ботев (1848-1876), с
четиристишие, което се съхранява в
Сорбоната.“ 

Имах възможност да попитам г-жа
Леда Милева, която е била български
посланик в ЮНЕСКО, дали знае нещо
за надпис със стихове на Ботев в Сор-
боната. Тя ми отговори, че е чувала под-
обно твърдение, но не се досеща да е
виждала такъв надпис. 

Многолетното проучване показа, че
съществуването на публичен надпис
със стихове на Ботев в Сорбоната е
повод за велика българска гордост, но в
действителност е най-разпростране-
ният български славен мит. 

Завинаги за Европа и света остава па-
метникът на българо-френското кул-
турно общуване - славната реалност на
книгата с адаптация-превод на стихове
на Ботев от най-признатия поет на
Франция за XX-ти век, Пол Елюар.

Вл. Л. СТАНЧЕВ
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продължава от 1 стр. >>>
Наградите на духовите оркестри и

мажоретни състави бяха връчени от
кмета на общината инж. Иван Лаза-
ров. Първо място журито присъди
на Представителен общински мла-
дежки духов оркестър с мажоретки
гр. Троян с диригент Илиян Тодо-
ров. Оркестърът получи парична
премия от 300 лева, статуетка и по-
четна грамота. 

Второ място, награда от 200 лева,
статуетка и грамота завоюва оркес-
тър „Дефилир” при СОУ „Иван
Вазов” гр. Вършец с диригент Ди-
митър Пеев, а третото място си под-
елиха ученически духов оркестър
при ОУ „Патриарх Евтимий”, с. Но-
вачене, община Никопол с ръково-
дител Сави Савов и  оркестърът при
СОУ “Емилиян Станев” гр. Велико
Търново с диригент Йордан Цвета-

нов, които получиха парични пре-
мии от 100 лева, статуетки и гра-
моти. 

Участващите в Националния пре-
глед мажоретни състави от Троян, с
хореограф Елеонора Петковска,
Вършец, с хореограф Невена Стоя-
нова и Велико Търново, с хореог-
раф Наталия Тодорова също
получиха статуетки и грамоти за
участие.

Седмият национален преглед на
ученическите духови оркестри до-
косна душите на любителите на ду-
ховата музика, които изживяха
приятни мигове с магията на духо-
вите ритми и красотата на мажорет-
ните танци. А участниците обещаха
догодина отново да дойдат във Вър-
шец, за да продължим заедно тра-
дицията. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА
УЧЕНИЧЕСКИТЕ ДУХОВИ ОРКЕСТРИ И
МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ „ВЪРШЕЦ 2014”

На 3 май в Общинската художест-
вена галерия  бе открита изложба
живопис на нашия съгражданин Гео-
рги Антонов. В дните пред  светлия
християнски празник Гергьовден,
гражданите и гостите  на Вършец
имаха възможност да участват в още
едно културно събитие. На открива-
нето дойдоха кметът на общината
Иван Лазаров, много приятели,
гости, любители на изкуството. Из-
ложбата откри  Олга Яничкова, пред-
седател на комисията по култура,

образование, младежки дейности и
спорт към Общински съвет Вършец.

За творбите и автора, за опита му
да ни приобщи към красивия свят на
изкуството говори Мартен Калеев,
писател, заслужил гражданин на
Вършец. Всяко докосване  до худо-
жествена творба – картина, роман
или музика, ни дава възможност да
се почувстваме по-спокойни, по-
ведри. Да помечтаем и да сме щаст-
ливи. В галерията влизат хора, които
се усмихват, толкова рядко ни се

случва това на улицата или на някое
кръстовище. В забързания ни ден
имаме нужда от изкуство, за да
бъдем по-добри.

За творческите търсения на автора
говори художникът, писател и бло-
гър Радослав Коларов. Посетителите
на галерията, културната обществе-
ност бяха приятно изненадани  от
новото амплоа, в което се представя
юристът Георги Антонов. От карти-
ните му, нарисувани със сух пастел,
надничат усмихнати слънчогледи,
загадъчни самодивски лалета. Из-
гревите и залезите над морската сти-
хия са особено привлекателни. А
„Първи сняг“, „Снежни чинари“ и
пролетния  поглед към Тодорини
кукли са картини, които всеки, който
обича  Вършец, би желал да има в
дома си.

Посетителите имаха възможност
да наблюдават и модерно предста-
вяне на картините в слайдшоуто на
Росен Даков.

Атмосферата в галерията  стана по-
приятна с чудесното изпълнение на
пиано на абсолвентката от Музикал-
ната академия Женeвиев Иво-Пет-
рова. А накрая всички се подсладиха
с вкусотиите, приготвени от роднини
и близки приятели.

Юлия ИЛИЕВА

ИЗЛОЖБА  ЖИВОПИС НА ГЕОРГИ АНТОНОВ

МИТЪТ „СТИХ НА БОТЕВ В СОРБОНАТА“ С ЕЛЮАР И ПИКАСО ДО ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ ОТ 1930-ТЕ ГОДИНИ

Изказвам огромната си благодар-
ност към г-н Иван Лазаров, който
като кмет на нашия хубав град на-
прави много красиви неща.

Г-н Лазаров, от мое име и от името

на моето семейство, приемете едно
огромно БЛАГОДАРЯ за Вашето
благородство, за навреме оказаната
ми морална подкрепа, за търпението,
с което изслушвате проблемите на

всички граждани на общината.
На Вас и на Вашите близки поже-

лавам здраве и много обич. 
Бъдете все така човечен и отзивчив!

Людмила ТАЧЕВА
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