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5 и 6-годишните деца от подготви-
телните групи на Обединено детско за-
ведение "Слънце" в гр.Вършец
отбелязаха тържествено началото на
новата учебна 2013/2014 година.

Пожелавам им здраве и любов към

нови знания,на техните родители - ува-
жение към усилията на децата им, а на
учителите-вдъхновение в работата!

На добър час!
Диана ГЕОРГИЕВА

Директор на ОДЗ „Слънце”

ЧЕСТИТА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА!

На 16 септември децата на Бълга-
рия тръгнаха на училище - преме-
нени, усмихнати, малки и големи.
Забързани ученици с букети в ръка,
развълнувани родители, умилени
баби и дядовци, първокласници, пре-
живяващи своите първи трепети и
вълнения, усмихнати учители, разме-
нящи поздравления и пожелания със
съграждани на улицата и колеги в
училище – така изглеждаше този тър-
жествен ден във Вършец, в който

сякаш цяла България тръгва на учи-
лище и в който магията на празника
витае около всички нас с пъстротата
от багри и звуци, а във въздуха се
носи усещане за нещо ново. Очак-
ване на нови преживявания, науча-
ване на непознати и интересни неща,
нови мечти и надежди, нови учители,
завързване на нови приятелства, в
класните стаи и по коридорите на
учебните заведения, както всяка есен
мирише на ново и обновено. Такъв бе
16 септември - първият ден на новата
2013/2014 учебна година.

Тържествата по повод откриване на
учебната година започнаха в чети-
рите училища на територията на об-
щината с издигане на националното
знаме на Република България под
звуците на националния химн, пос-
рещане на училищните знамена, под-
насяне на цветя пред патроните на
училищата, и продължиха с литера-
турни, музикални и танцови изпъл-
нения на възпитаниците, с
вълнуващи приветствия и пожелания

от директори и гости, със символич-
ния звън на първия училищен звънец.

Ръководството на общината в ли-
цето на кмета на община Вършец
инж. Иван Лазаров и зам.-кмета
Петър Стефанов почете всички учи-
лища на града, като поднесоха позд-
равителни адреси и цветя, и
присъстваха на тържествените цере-
монии по откриване на учебната го-
дина.

Тази година броят на първокласни-
ците в училищата на общината е 80,
което е с 5 деца по-малко, в сравне-
ние с миналата година.От тях 40 са
записани в СОУ „Иван Вазов” и 40 в
НУ „В. Левски” кв. Изток. Всички те
получиха подарък от кмета на общи-
ната – красиво илюстрирани книжки
със заглавие „Здравей, училище”, в
които са събрани вечните и непре-
ходни български стихотворения „Аз
съм българче”, „Татковина”, „Високи
сини планини” и др., с лично посла-
ние от кмета към всяко дете.За уче-
ниците от І до ІV клас в общината е
осигурено целодневно обучение със
столово хранене и занималня, а от
тази учебна година в СОУ „Иван
Вазов” ще бъде разкрита и занималня
за учениците от прогимназиалния
етап на обучение.

Трите детски градини в общината
също започнаха учебната година с
тържества и подаръци към най-мал-
ките, с изпълнения на деца от под-
готвителните групи.

Остава да си пожелаем „На добър
час” в новата учебна година, в очак-
ване децата на Вършец, подкрепени
от своите учители и родители, да ни
зарадват с нови и още по-големи ус-
пехи!

Евелина ГЕОРГИЕВА

МЛАДОСТТА НА БЪЛГАРИЯ ТРЪГВА НА УЧИЛИЩЕ

На 10.09.2013 г. военноинвалидите
от област Монтана посетиха град
Вършец.

Посещението беше предварително
подготвено и организирано от
Славчо Асенов – председател на
Съюза на военноинвалидите и пост-
радалите от войните и в мирно време
за област Монтана, секретаря на ор-
ганизацията Елеонора Маркова и
координатора Николай Николов от
Вършец.

Целта на работната среща бе члено-
вете на съюза от област Монтана да
се запознаят с нашия град и най-вече
да видят на място какви са възмож-
ностите за ползване от военноинва-
лидите на базите за рехабилитация и
почивните станции в град Вършец.

Членове на Съюза на военноинва-
лидите и пострадалите във войните и
в мирно време в област Монтана са
69 човека, на посещение във Вършец
бяха 14 от тях. Още с пристигането
групата си направи снимка за спомен
пред фонтана на централния градски
площад, а по-късно посети Туристи-
ческия информационен център и раз-
гледа общинския музей, за да се
запознаят гостите с историята на
Вършец. Гостите останаха много до-
волни от интересната и компетентна
информация, която им бе предста-
вена от служителя в музея.

По-късно военноинвалидите се за-

познаха със забележителностите на
града – парка, баните, банското ка-
зино и посетиха Специализираната
болница за рехабилитация „Св.
Мина” – филиал на „СБР – НК” ЕАД
гр. София. Получиха брошури с ин-
формация какви заболявания могат
да се лекуват в базата.

Обиколката продължи с посещение
на Клисурския манастир, където во-
енноинвалидите запалиха свещичка
за здраве и се помолиха за в бъдеще
повече институции да се сещат за
тях. Това са хора, пострадали не по
своя воля, при едно друго време и са
с различна степен на инвалидност, а
пенсиите, които получават не стигат

за посрещане на най-неотложните им
нужди.

Членовете на областния съюз се
надяват занапред да имат още такива
съвместни инициативи и да се въз-
ползват от гостоприемството на Вър-
шец за отдих и специализирано
лечение.

За посещението на военноинвали-
дите от област Монтана във Вършец
специално съдействие оказа кметът
на Монтана Златко Живков, който от-
пусна безплатен общински автобус за
организиране на превоза, за което
членовете на Съюза му изказват
своята благодарност.

Николай НИКОЛОВ

ВЪРШЕЦ - ДОМАКИН НА ОБЛАСТНА
СРЕЩА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ

Уважаеми учители,
Родители,
Скъпи ученици,

Първият учебен ден е денят на веч-
ното начало на българската любов
към знанието и просветата. Всяка
нова учебна година е и начало на
нови надежди и очаквания, на нови
търсения и откриване на нови про-
странства.

Уважаеми учители,
Желая Ви много сили и творческо

дръзновение, за да дадете на своите
ученици качествено образование.
Нека учебните часове бъдат изпъл-
нени с всеотдайност, грижа и любов
към нашите деца. Вашата професия
е мисия, защото освен знания и уме-
ния, Вие формирате и нравствените
ценности у младите хора.

Мили първокласници,

Надявам се днешният ден да остане
в съзнанието Ви като най-светлия,
най-вълшебния училищен ден. Под-
айте с вяра и доверие ръка на своите
учители.Те ще Ви поведат по пътя на
мъдростта и знанието, ще открият
пред Вас нови хоризонти за красота
и доброта, ще Ви покажат величието
на Вселената.

Скъпи зрелостници,
Днес влизате за последна година в

училище като ученици. Желая на
всички Вас успешно дипломиране и
реализация в професията, която сте
избрали.

На всички ученици пожелавам
новата учебна година бъде година на
знанието, самоусъвършенстването и
сбъднатите мечти! Бъдете готови да
приемате нови предизвикателства,
упорити в преследването на мечтите
си и уверени в способностите си. А
Вие - техните родители, ги насърча-
вайте и подкрепяйте в бъдещите им
начинания.

Всяка нова учебна година е трудна,
но именно преодоляването на пре-
пятствията прави постиженията по-
скъпи.

Успешна и ползотворна 2013/2014
учебна година!

На добър час!
инж. ИВАН ЛАЗАРОВ

Кмет на община Вършец

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ ПО СЛУЧАЙ ОТКРИВАНЕТО

НА НОВАТА 2013/2014 УЧЕБНА ГОДИНА

Продължават строително-ремон-
тните дейности по изкърпване на
уличното платно в участъка от
„Сплендид”, по ул. „Серафим Гео-
ргиев”, бул. „Република”, до гро-
бищния парк на кв. Заножене.

Предвижда се да бъдат изкърпени
общо над 3 000 кв.м от уличното
платно, а в самия център на кв.Зано-
жене върху отсечката от читалището
до храм „Свето Възнесение” ще бъде
положено изцяло ново асфалтово

покритие.
Ремонтът е на стойност 130 400

лева и се финансира от общинския
бюджет.

Фирма-изпълнител на обекта е
ДЗЗД „Пътища Северозапад 2012”, а
подизпълнител „Монтрейс” гр. Мон-
тана.

Очаква се ремонтните дейности да
приключат до края на месец септем-
ври.

Евелина ГЕОРГИЕВА

РЕМОНТИРАT ПЪТЯ
КЪМ КВ. ЗАНОЖЕНЕ
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 33
Днес, 11.09.2013 г. (сряда) от 13:00 ч., на основание

чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника
за организация и дейността на Общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с Об-
щинската администрация за мандата 2011-2015 г. се
проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в за-
седателната зала на Общинска администрация Вър-
шец.

Заседанието започва с 12 положили клетва общин-
ски съветници. Отсъства д-р Р. Дамянова.

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

На заседанието присъстваха още: инж. И. Лазаров
- кмет на община Вършец, П. Стефанов – зам.-кмет на
община Вършец, К. Тачева-Директор дирекция „ОбА“,
Е. Георгиева – гл.експерт „Инф. обслужване”, Ц. Въг-
лярска -Директор на Общински детски комплекс, Р.
Александров-секретар на НЧ „Христо Ботев-1900“, Р.
Иванов-учител, Г. Иванов – учител, П. Цанков – учи-
тел, Н. Стоянова – хореограф, П. Иванова-юрист, граж-
дани.

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

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

записка №458/29.07.2013 г.; №462/06.08.2013 г.;
№447/23.07.2013 г. и №459/29.07.2013 г. за предоста-
вяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ
във връзка с & 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх.№463/07.08.2013 г. за определяне име на
улица, представляваща поземлен имот с идентифика-
тор 12961.424.364 по кадастралната карта и кадаст-
ралните регистри на гр. Вършец от 2008 г., на
основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закон за местното са-
моуправление и местната администрация / ЗМСМА/.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх. №472/30.08.2013 г. за включване на ВиК
активите на община Вършец в търговско дружество
„ВиК“ ООД гр. Монтана.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх. №474/30.08.2013 г. за провеждане на пуб-
личен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС, НРПУ-
РОС и НУРПТК на община Вършец за отдаване под
наем на части от имоти публична общинска собстве-
ност, представляващи част от покрива на сградата на
НЧ „Пробуда 1934 – Заножене“, кв.Заножене, гр. Вър-
шец и част от покрива на сградата на Общинска адми-
нистрация – Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

5. Разглеждане на отчет за изпълнение на Бюджета
за 2013 г. на Община Вършец към 30.06.2013 г., съг-
ласно Докладна записка Вх.№ 460/31.07.2013 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх.№473/30.08.2013 г. за ползване на банков
кредит за дофинансирането на строително-монтажни
работи по проект „Нова социална услуга „Център за
настаняване от семеен тип на лица с физически ув-
реждания” по схема BG051PO001-5.2.13 „Живот в об-
щността”, одобрен за финансиране по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх.№ 482/04.09.2013 г. за утвърждаване на ма-
ломерни паралелки за учебната 2013/2014 г. в СОУ „
Иван Вазов“ гр. Вършец.

Докладва: Олга Яничкова - председател на ПК
по ОКМДС

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх.№476/02.09.2013 г. за закриване на Об-
щински детски комплекс (ОДК) град Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх.№ 471/30.08.2013 г. за кандидатстване с
проект „Създаване на нова туристическа инфраструк-
тура в община Вършец” по мярка 313 „Насърчаване на
туристическите дейности” от Програмата за развитие
на селските райони, 2007-2013 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

10. Разглеждане и приемане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 464/09.08.2013 г., че проекти „Ос-
новен ремонт и реконструкция на храм „Успение
Богородично“ в с. Горно Озирово“ и „Основен ремонт
и реконструкция на храм „Успение Богородично“ с.
Черкаски“ отговарят на приоритетите на Плана за раз-
витие на община Вършец 2007 – 2013 г., с цел канди-
датстване от Видинската митрополия с проектите за
финансиране по мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места” от Програмата за развитие на сел-
ските райони, 2007-2013 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община

Вършец
11. Разглеждане и приемане на решение по Док-

ладна записка Вх.№ 483/04.09.2013 г., за представи-
телство в извънредно общото събрание на
акционерите на дружество с общинско участие МБАЛ
„Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана по постъпила по-
кана за свикване на извънредно Общо събрание на
дружеството за 04.10. 2013 г. от 11 часа.

Докладва: инж. Анатоли Димитров председател
на Общински съвет Вършец

12. Разглеждане и приемане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 477/03.09.2013 г., по молби за фи-
нансова помощ към Общински съвет – Вършец.

Докладва: Адриана Николова - председател ПК
по АОНУОРСГПБК

13. Изказвания, питания, становища и предложения
на граждани.

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

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ №327
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на на-
следниците на Борис Антонов Петров, следните
имоти:

1.1 Поземлен имот № 006303 – ливада с площ 0.499
дка, находяща се в м.“Котля“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище с. Горно Озирово, съг-
ласно скица-проект № Ф01170/10.07.2013 г.

1.2 Поземлен имот № 043064 – нива с площ 2.000
дка, находяща се в м.“Сладуня“ – земи от Общин-
ския поземлен фонд, землище с. Горно Озирово,
съгласно скица-проект № Ф01171/10.07.2013 г.

1.3 Поземлен имот № 044390 – нива с площ 0.122
дка, находяща се в м.“До село“ – земи от Общин-
ския поземлен фонд, землище с. Горно Озирово,
съгласно скица-проект № Ф01172/10.07.2013 г.

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

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

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

РЕШЕНИЕ №328
1.Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

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

1.1 Поземлен имот № 046009 – нива с площ 11.000
дка, находяща се в местността “Раев дол“ – земи от
Общинския поземлен фонд, землище с. Долно
Озирово, съгласно скица-проект №
Ф00692/17.07.2013 г.

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

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

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

РЕШЕНИЕ №329
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

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

1.1 Поземлен имот № 024111 – пасище с площ 7.270
дка, находяща се в м.“Гарговица“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище с. Горно Ози-
рово, съгласно скица – проект №
Ф01156/25.06.2013 г.

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

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

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров,
А. Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р

Б. Бонев, А. Николова и инж. И. Цакански “против” –
няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №330
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на на-
следниците на Васил Димитров Ангелов, следните
имоти:

1.1 Поземлен имот № 207007 – ливада с площ 10.117
дка, находяща се в м.“Казачка могила“ -земи от
Общинския поземлен фонд, землище с. Черкаски,
съгласно скица проект № Ф01729/11.07.2013 г.

1.2 Поземлен имот № 050028 – нива с площ 5.000
дка, находяща се в м.“Дълбоки дол“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище с. Черкаски,
съгласно скица – проект № Ф01730/11.07.2013 г.

1.3 Поземлен имот № 099014 – нива с площ 4.000
дка, находяща се в м.“Гъстака“ – земи от Общин-
ския поземлен фонд, землище с. Черкаски, съг-
ласно скица – проект № Ф01731/11.07.2013 г.

1.4 Поземлен имот № 102042 – полска култура с
площ 4.800 дка, находяща се в м.“Стръвни дол“–
земи от Общинския поземлен фонд, землище с.
Драганица, съгласно скица – проект №
Ф00882/11.07.2013 г.

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

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

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

Промяна в кворума. Влиза д-р Р. Дамянова.

РЕШЕНИЕ №331
1. Общински съвет-Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 18 от ЗМСМА определя наименование на улица
„Йордан Радичков“, представляваща поземлен имот с
идентификатор 12961.424.364 по кадастрална карта и
кадастралните регистри на град Вършец от 2008 г.

2 .Задължава кмета на община Вършец да предпри-
еме необходимите административни процедури за от-
разяване наименованието на улица „Йордан Радичков“
във всички документи, водени в община Вършец и
поставяне на табели с наименованието на улицата на
място.

Гласували: “за” – 12, “против” – 1, “въздържали
се” – няма

РЕШЕНИЕ № 332
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ упълномощава
кмета на община Вършец да предприеме всички
правни и фактически действия за изготвяне на необ-
ходимите документи и внасяне на същите в Минис-
терство на регионалното развитие, с цел включване на
община Вършец като съдружник в търговското дру-
жество „ВиК“ ООД гр. Монтана.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров,
А. Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р
Б. Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Ца-
кански “против” – няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ № 333
1 Общински съвет – Вършец на основание чл. 14, ал.

7 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във
връзка с чл. 42, ал. 1 от Наредбата за реда на придоби-
ване, управление и разпореждане с общинска собстве-
ност на община Вършец, чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за провеждане на тър-
гове и конкурси на община Вършец, взема решение за
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за от-
даване под наем на части от недвижими имоти пуб-
лична общинска собственост, описани, както следва:

1.1. 1 кв.м /един/ от покрива на сградата на НЧ „Про-
буда 1934 - Заножене“, кв. Заножене /Акт за пуб-
лична общинска собственост № 36/02.11.1998 г./.

1.2. 1 кв.м, /един/ от покрива на сградата на Об-
щинска администрация – Вършец /Акт за пуб-
лична общинска собственост № 45/10.12.1998 г./

- Определя първоначална тръжна месечна наемна
цена общо за двата имота – 120.00 лв., без ДДС;

- Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ календарни го-
дини;

- Цена на тръжната документация – 150.00 лв. /сто и
петдесет лева/;

- Депозит за участие в търга – 500.00 лв. /петстотин
лева/;

- Стъпка за наддаване 10 % върху началната месечна
наемна цена.

2. Задължава кмета на община Вършец да органи-
зира 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 отдаване под наем на частите от недвижи-
мите имоти, предмет на търга със спечелилия търга

участник.
Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров,

О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров,
А. Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р
Б. Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Ца-
кански “против” – няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №334
1. Общински съвет - Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.6 от ЗМСМА приема за информация отчета по
бюджета на община Вършец за първото полугодие на
2013 г.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров,
А. Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р
Б. Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Ца-
кански “против” – няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №335
Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закон за общинския
дълг, дава съгласие:

1.Община Вършец да поеме общински дълг при
следните параметри:

1.1. Максимален размер на дълга – 120 000 лв. /сто
и двадесет хиляди лв/;

1.2. Валута на дълга – лева;
1.3. Начин на обезпечение – бъдещи вземания на об-

щината;
1.4. Условия за погасяване – съгласно погасителен

план;
1.5. Срок за погасяване – 2 години;
1.6. Максимален лихвен процент – до 8.5%;
1.7. Такса управление – до 1,5% .

1. Общински съвет – Вършец упълномощава кмета
на община Вършец да предприеме необходимите про-
цедури за сключване на договор за кредит с търговска
банка, предоставила финансово най-изгодни условия
за общината.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров,
А. Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р
Б. Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Ца-
кански “против” – няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №336
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23от ЗМСМА и съгласно Наредба №7 на Ми-
нистерство на образованието и науката за определяне
броя на паралелките и групите и броя на учениците и
и децата в паралелките и групите на училищата, детс-
ките градини и обслужващите звена утвърждава 6 ма-
ломерни паралелки в СОУ „Иван Вазов” гр. Вършец
за учебната 2013/ 2014 г. в рамките на утвърдения бю-
джет на училището и утвърдената численост на пер-
сонала, без допълнително финансиране от общинския
бюджет както следва:

- VIII „в” клас - 1 паралелка с 15 ученици;
- Х „а” клас - 1 паралелка с 15 ученици;
- Х „б” клас - 1 паралелка с 15 ученици;
- ХI„a” клас - 1 паралелка с 13 ученици;
- ХІ „б” клас - 1 паралелка с 16 ученици;
- ХІІ „б” клас - 1 паралелка с 15 ученици.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров,
А. Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р
Б. Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Ца-
кански “против” – няма; “въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №337
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1 т.3 от ЗМСМА и чл. 12 ал.2 и
ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за народ-
ната просвета предлага на Министъра на образова-
нието и науката да издаде заповед за закриване на
Общински детски комплекс /ОДК/ гр. Вършец.

1.1 Мотиви:
Община Вършец не може да осигури със собствени

приходи финансиране на Общински детски комплекс
/ОДК/ гр. Вършец за функционирането му като само-
стоятелно учебно заведение по смисъла на ЗНП и
ППЗНП на територията на общината.;

1.2 Наименование и адрес:
Общински детски комплекс /ОДК/, с адрес и седа-

лище на управление: гр. Вършец, община Вършец, об-
ласт Монтана, ул.“Република“ № 108;

1.3 Вид на обслужващото звено:
Общинско;
Обслужващо звено за организиран отдих и спорт;

1.4 Дейности в обслужващото звено:
Извънучилищни форми на обучение, спорт и развле-

чения; направления: спортно-туристическо и худо-
жествено-творческо; клубове по тенис на маса, фитнес,
волейбол, баскетбол, детско-юношеска театрална
школа;

1.5 Сведения за броя на учениците в обслужва-
щото звено:

Брой на учениците за учебната 2012/2013 г. – 76 бр.
съгласно Сведение за организиране на дейността в об-
служващо звено СПИСЪК – ОБРАЗЕЦ № 1а за учеб-
ната: 2012 – 2013 г.;
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Áðîé 9, ñåïòåìâðè 2013 ã. Îáùèíàòà ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ3
П Р О Т О КОЛ № 3 3

продължава от 2 стр.>>>

1.6 Сведения за допълнително финан-
сово осигуряване при закриването на об-
служващото звено:

Необходими средства при закриване на
ОДК: за изплащане на обезщетения на слу-
жителите по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 във
връзка с чл. 222, ал. 1 и чл. 220, чл.224, ал.1,
ал. 2 и ал. 3 от КТ са в размер на 5 367.20 лв.

1.7 Сведения за възможностите за пре-
насочване на учениците:

При закриване на ОДК гр. Вършец децата
и учениците ще бъдат насочени към извън-
класните форми в училищата, регистрира-
ните спортни клубове и читалища на
територията на общината, както и към
евентуално ново разкрити извънучилищни
дейности, за които община Вършец ще
поеме изплащането на хонорари на ръково-
дителите на групи.;

1.8. Акт за собственост и предложение
за разпределение, прехвърляне и изпол-
зване на сградния фонд и на матери-
ално-техническата база:

Ползваният сграден фонд от ОДК гр.
Вършец е държавна собственост и се уп-
равлява от Областния управител на област
Монтана, за което не е необходимо пред-
аването му на собственика, тъй като той ре-
ално го владее.

Оборудването на сградата да се предаде
за съхранение на община Вършец, чрез из-
готвяне на подробен приемно - предавате-
лен протокол.

1.9. Предложение за приемане и съхра-
нение на задължителната документа-
ция:

Съхраняваната в ОДК гр. Вършец доку-
ментация да се предаде за съхранение на
община Вършец, чрез изготвяне на подро-
бен приемно - предавателен протокол.

2. Задължава кмета на община Вършец да
предприеме всички правни и фактически
действия за изпращане на решението по т.
1 до Министерство на образованието и на-
уката за издаване на заповед от Министъра
на образованието и науката по реда на чл.
12, ал. 2 и ал. 4 от ППЗНП за закриване на
Общински детски комплекс /ОДК/ гр. Вър-
шец.

Гласували поименно: “за” – 6– инж. А.
Димитров, А. Николова, д-р Р. Дамянова ,
И. Андров, А. Станчева, Б. Христов,“про-
тив” – 5 - О. Яничкова, Т. Кънчев, инж. И.
Цакански, С. Симеонов и С. Сълков; “въз-
държали се” – 2- д-р Ц. Велизаров и д-р Б.
Бонев.

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ №338
1. Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА дава съг-
ласие за изработване и подаване на
заявление за подпомагане по Програма за
развитие на селските райони, 2007-2013 г.,
мярка 313 „Насърчаване на туристическите
дейности” с проект „Създаване на нова ту-
ристическа инфраструктура в община Вър-
шец”;

2. Удостоверява, че дейностите включени
в проекта по т. 1, съответстват на Общин-
ския план за развитие на община Вършец,
2007- 2013 г. , Приоритет 1. Създаване на
атрактивна бизнес среда и ускорено разви-
тие на икономическия потенциал с ключов
приоритет насърчаване на туризма в об-
щина Вършец, Мярка 1. Ускорено развитие
на балнеоложкия и на алтернативните
форми на активен туризъм (селски, ловен и
риболовен, планински пешеходен, кул-
турно - познавателен, религиозен, спортен),
при атрактивно експониране на културно-
историческото наследство на територията
на общината;

3. Общински съвет – Вършец възлага на
Кмета на община Вършец да организира
разработването и изпълнението на проект-
ното предложение след одобрението му.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А.
Димитров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Си-
меонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б.
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова и инж.
И. Цакански “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма

РЕШЕНИЕ №339
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА удостоверява,
че дейностите, включени в проект „Осно-
вен ремонт и реконструкция на храм „Ус-
пение Богородично” в с. Горно Озирово“
съответстват на Общинския план за разви-
тие на община Вършец, 2007- 2013 г., При-
оритет 1. Създаване на атрактивна бизнес
среда и ускорено развитие на икономичес-
кия потенциал с ключов приоритет насър-

чаване на туризма в община Вършец,
Мярка 1. Ускорено развитие на балнеолож-
кия и на алтернативните форми на активен
туризъм (селски, ловен и риболовен, пла-
нински пешеходен, културно - опознавате-
лен, религиозен, спортен), при атрактивно
експониране на културно-историческото
наследство на територията на общината.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А.
Димитров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Си-
меонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б.
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова и инж.
И. Цакански “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма

РЕШЕНИЕ №340
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА удостоверява,
че дейностите, включени в проект „Осно-
вен ремонт и реконструкция на храм „Ус-
пение Богородично” в с. Черкаски“
съответстват на Общинския план за разви-
тие на община Вършец, 2007- 2013 г., При-
оритет 1. Създаване на атрактивна бизнес
среда и ускорено развитие на икономичес-
кия потенциал с ключов приоритет насър-
чаване на туризма в община Вършец,
Мярка 1. Ускорено развитие на балнеолож-
кия и на алтернативните форми на активен
туризъм (селски, ловен и риболовен, пла-
нински пешеходен, културно - опознавате-
лен, религиозен, спортен), при атрактивно
експониране на културно-историческото
наследство на територията на общината.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А.
Димитров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Си-
меонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б.
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова и инж.
И. Цакански “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма

РЕШЕНИЕ №341
Общински съвет Вършец на основание с

чл.21, ал.1, т.6, чл.25, т.6 от ЗМСМА, чл. 6,
ал.1, т.9 от Правилника за Организацията и
дейността на Общински съвет Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация за мандата 2011-
2015 и чл.12, ал.1 и чл.33 от Наредба за уп-
ражняване правата върху общинската част
от капитала на търговските дружества с об-
щинско участие, за участието на Общината
в граждански дружества и в сдружения с
нестопанска цел взема следното Решение:

1. Определя за представител на Община
Вършец в органите на управление на дру-
жество с Общинско участие МБАЛ „Д-р
Стамен Илиев“ АД Д-р Румяна Трифонова
Дамянова (Председател на комисия по
здравеопазване, социална политика и еко-
логия).

1. Определя и упълномощава Д-р Румяна
Трифонова Дамянова да представлява Об-
щина Вършец на извънредно общо събра-
ние на акционерите на дружество с
общинско участие-МБАЛ „Д-р Стамен
Илиев“ АД гр. Монтана, което ще се про-
веде на 04.10.2013 г. от 11 ч. в гр. Монтана,
ул. „Сирма войвода“ № 2 или при липса на
кворум на 21.10.2013 г. от 9:30 часа, в ка-
бинета на изпълнителния директор на ле-
чебното заведение, включително от името
на Община Вършец да изразява становища
по свикването и провеждането на извън-
редното общото събрание, по въпросите,
включени в дневния ред и обсъждани на
Общото събрание, да гласува от името на
Община Вършец и да извършва всички не-
обходими действия във връзка със защита
правата на Община Вършец като съдруж-
ник в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А.
Димитров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Си-
меонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б.
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова и инж.
И. Цакански “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма

РЕШЕНИЕ №342
Общински съвет-Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от
собствения си Бюджет-2013 г. § 10-98 су-
мата от 200 лева на Георги Ангелов Гео-
ргиев.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А.
Димитров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Ан-
дров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Си-
меонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б.
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова и инж.
И. Цакански “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма

Поради изчерпване на дневния ред,
Председателя на Общински съвет – Вър-
шец закри заседанието в 16:00 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец

Във връзка с предстоящото честване на
две кръгли годишнини, свързани с исто-
рията на Вършец: 50 години от обявява-
нето на Вършец за град и 165 години
курорт Вършец, Община Вършец стар-
тира кампания по набиране на снимков
материал и предмети, свързани с мина-
лото на Вършец и населените места от об-
щината за периода 1890г. - 1990г., както и
издирване на портретни снимки на хар-
тиен носител на всички бивши кметове на
общината.

Апелираме към местните жители и на-
следниците на нашите съграждани, жи-
веещи в различни населени места да дарят
на Общинския музей във Вършец стари
фотоси на обекти и забележителности,
снимки на бивши кметове, както и пред-
мети, свързани с бита и поминъка на мест-
ното население.

При невъзможност за даряване, сним-
ките могат да бъдат предоставени вре-
менно на служителите от общинския
музей за сканиране или фотозаснемане,
след което ще бъдат върнати на притежа-
телите им.

За повече информация: Общински
музей гр. Вършец, бул. „Република“ №82,
тел. 095272141.

Публикуваме пълният списък с имената
на бившите кметове на Вършец и годи-
ните на тяхното управление от 1890г. до
настоящия момент:

Симо Господинов Кульов - 1893г. -
1894г.; 1901г. - 1904г.
Г. Петров - 1895г. - 1899г.

Д. Георгиев - 1900г.
Яничко Попгеоргиев - 1900г. - 1901г.;
1915г. - 1918г.
В. Мичев - 1905г.
Угрин Златков - 1906г.
Лико Кънчев - 1909г. - 1911г.
Д. Бончов - 1911г. - 1912г.
Димитър Ил. Ванчов - 1913г.; 1927г.(ав-
густ) - 1928г. (март)
Стефан Арсенов - 1913г.
Ангел Стаев - 1914г.
Михаил Кацарски - 1914г. - 1915г.
Трендо Иванов - 1918г.
Иван Мурин - 1919г.; 13.06.1923г. -
23.06.1923г.; 1930г. (септември)
Марко Иванов Тасин - 1919г. - 1920г.
Нистор Ангелов - 05.1922г. -
09.06.1923г.; 1932г. (април) - 1934г. (март)
Витан Герасимов - 09.06.1923г. -
13.06.1923г.; 1924г. (септември-октом-
ври); 1925г. (февруари); 1928г. (април-
юли)
Н. Цветарски - 1924г. (май)
Георги Маринов Гърков - 23.05.1924г. -
27.06.1924г.
М. Младенов - 1924г.; 1925г.
Величко Иванов - 1926г.
Г. Петков Декьов - 1926г. (април)
Ангел Гоцов - 1927г. (юли)
Г. У. Залатков - 1928г.(август)-1930г.
(юли); 1930г. (август-септември)
Ангел Д. Чольов - 1930г. (юли)
А. Иванов - 1930г. (декември) - 1932г.
(април)
Пенчо Ангелов - 1934г. (април-20 юни);
20.09.1944г. - 10.11.1944г.
Серафим Георгиев - 26.06.1934г. -

07.02.1938г.
Иван Добрилов - 1938г. (февруари)
Ч. Чендов - 28.04.1938г. - 08.04.1941г.
Борис Симов Господинов -
08.04.1941г.- 09.1944г.
Георги Маринов Младенов -
11.12.1944г. - 30.06.1947г.
Иван Петров Ценков - 01.07.1947г. -
31.08.1953г.
Стефан Николов Зарчов - 01.09.1953г. -
22.02.1956г.
Петър Пъравнов Петров - 22.02.1956г.
- 13.05.1959г.
Димитър Иванов Даскалов -
13.05.1959г. - 07.03.1962г.; 07.03.1962г. -
18.02.1965г.
Никола Аначков - 18.02.1965г. - до из-
борите на 07.03.1966г., избран до
01.10.1966г.; 08.01.1971г. - 31.12.1978г.
Илия Първанов - 26.10.1966г. -
01.01.1969г.
Марин Александров - 29.06.1969г. -
08.01.1971г.
инж. Симо Ив.Симов - 03.01.1979г. -
1986г.; 24.10.1990г. - 10.10.1991г.
инж. Цвети Коновски - 1986г. -
24.10.1990г.
инж. Георги Алексиев Бояджиев -
13.10.1991г. - 15.11.1995г.
Антон Матеев - 15.11.1995г. -
03.10.1999г.
Боряна Бончева-Лечева - 03.10.1999г. -
2003г.; 2007г.-2011г.
инж. Ивайло Йорданов - 2003г.-2007г.
инж. Иван Лазаров - 11.11.2011г.- до
настоящия момент
от Общинска администрация Вършец

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА СНИМКОВ МАТЕРИАЛ И
ПРЕДМЕТИ ОТ БИТА, СВЪРЗАНИ С МИНАЛОТО НА ВЪРШЕЦ

Oбщина Вършец - бенефициент по
проект BG051PO001-5.2.13–0024-
С0001 „Нова социална услуга - Център
за настаняване от семеен тип на лица с
физически увреждания в град Вършец”,
осъществяван с финансовата подкрепа
на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси 2007-2013”, по
схема BG051PO001-5.2.13 „Живот в
общността”, ще осъществи подбор на
персонал, за който

набира кандидатури
за работа за следните позиции:

1.Ръководител/Социаленработник/-1бр.
2. Рехабилитатор – 1бр.
3. Медицински сестри – 2 бр.
4. Санитари/общи длъжности – 10 бр.

I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ
НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Ръководител /Социален работник/ -
завършена образователна степен бака-
лавър /магистър/ в сферата на хумани-
тарните дейности. Опит в сферата на
социалната работа. Компютърна гра-
мотност - Microsoft Word, Microsoft
Excel, Internet. Опит при работа в екип.

2. Рехабилитатор - медицинско образ-
ование, степен специалист или бакала-
вър;

3. Медицинска сестра – медицинско
образование, степен специалист или ба-
калавър;

4. Санитари/общи длъжности – завър-
шено средно образование.

Кандидатите трябва да имат мотива-
ция за работа в специфична среда на
хора с физически увреждания и да под-
помагат потребителите на новата соци-
ална услуга да придобиват умения и
навици за водене на независим живот,

чрез комплекс от социални, медицински
и образователни услуги.

Длъжността се заема чрез сключване
на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2 от
Кодекса на труда, считано от 01.11. 2013
г., когато ще се предоставя социалната
услуга.

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ПОДБОРА

1. Необходимите документи, които
следва да бъдат представени от канди-
датите за участие в подбора са:

• Писмено заявление за кандидатст-
ване с контакти за обратна връзка;

• Мотивационно писмо;
• Автобиография;
• Копие от документи за придобита

образователна степен, допълнителни
квалификации.

• Копие от документи, удостоверя-
ващи продължителността на професио-
налния опит.

2. Документите следва да се подават
лично или чрез пълномощник, или по
куриер /валидна е датата на получаване/
в деловодството на община Вършец - за
проект BG051PO001-5.2.13–0024-
С0001 „Нова социална услуга - Център
за настаняване от семеен тип на лица с
физически увреждания в град Вършец”
в срок до 04.10.2013 г. включително, до
17.00 часа.

3. Всяко постъпило заявление за учас-
тие в подбора в рамките на обявения
срок, се разглежда от комисия, опред-
елена със заповед на кмета на община
Вършец.

4. Подборът протича в два етапа:
• Проверка за съответствието на пред-

ставените документи с обявените из-
исквания. В 3 (три) дневен срок от
изтичане срока на обявлението коми-
сията обявява резултата.

• Интервю в 3 (три) дневен срок след
проверката на съответствията на пред-
ставените документи.

До интервю не се допускат лица,
които не са представили всички необ-
ходими документи в срок или предста-
вените документи не удостоверяват
изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопус-
натите до интервю кандидати, както и
датата, часът и мястото на провеждане
на интервюто се обявяват на информа-
ционното табло на сградата на община
Вършец до 08.10.2013 г.

В списъка на недопуснатите до събе-
седване кандидати се посочват основа-
нията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията
по т. 3 и има за цел да се установи в
каква степен всеки кандидат притежава
професионалните и делови качества и
мотивация, необходими за изпълне-
нието на длъжността.

След приключване на работата си, ко-
мисията изготвя протокол с резултатите
от интервюто и списък с класираните
кандидати в 3 (три) дневен срок от про-
веждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ
резултатите, се обявява на информаци-
онното табло и се съобщава на заинте-
ресованите лица.

Кметът на община Вършец сключва
трудов договор с класираните канди-
дати.

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ДЛЪЖНОСТТА.

гр. Вършец, община Вършец, ул. „Ал.
Стамболийски“ №37

За повече информация:
тел. 095273130, Милена Димитрова -

технически сътрудник

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-5.2.13 „ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Общинска администрация гр. Вършец уведомява
заинтересованите лица, че от 01.09.2013 г. обслуж-
ващата банка на община Вършец е променена от
ОББ на „ИНВЕСТБАНК” АД.

Новата банкова сметка, по която се плащат всички
местни данъци и такси от тази дата е :

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
IBAN: BG 29 IORT 8038 8400 4180 00
BIC: IORTBGSF
„ИНВЕСТБАНК“АД, клон „СОФИЯ-АРСЕНАЛ-
СКИ“,
офис „ВЪРШЕЦ“

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ СМЕНИ
ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА С благодарност към г-н Тодор Давидов-

треньор на волейболния отбор на гр. Вършец
Има хора пред които наистина трябва да се преклоним. Един

такъв Човек е г-н Тодор Давидов.
Уважаеми г-н Давидов,
Искаме да изкажем искрената си благодарност към Вас, защото

Вие направихте от нашите момчета мъже с воля и постоянство.
Вие ги накарахте да обикнат спорта. Вие ги накарахте да се борят,
да не се предават – докрай. Вие, г-н Давидов изградихте от на-
шите момчета едни силни личности с развито чувство за справед-
ливост, борбеност и достойнство.

БЛАГОДАРИМ ВИ!
От родителите на момчетата от

волейболния отбор на гр. Вършец

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Проект BG051PO001-5.2.13-0024-C0001 „Нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания”
в град Вършец“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Ев-
ропейския социален фонд на Европейския съюз“.



Точно преди една година на страниците
на вестника информирахме читателите,
че

един германски гражданин
с българска жилка - 46-годишният

Румен Милков, роден и живеещ в Герма-
ния, но имащ двойно гражданство и за ко-
гото големият български писател и
основоположник на организирания тури-
зъм у нас Алеко Константинов е кумир,
тръгна от с. Спанчевци, за да премине
пеша по билото на Стара планина от връх
Ком до нос Емине в памет на Щастли-
веца. Потегли сам, без водач в непозна-
тата планина и с магаре, което да носи

багажа му. Защото искаше да опознае и
България – родината на баща си, да раз-
бере откъде идват корените му, да научи
български.

Поради редица трудности, от цял месец
пътешествие дните, прекарани в плани-
ната се оказват едва седем, през остана-
лото време Румен е принуден да се движи
по междуселските пътища. Спи на раз-
лични места – в палатка край шосето, в
къщи за гости, но най-често в манастири.
Среща се с различни хора, опознава на-
шата народопсихология. Въпреки не-
удобствата, самотният турист не
съжалява, че не успява да осъществи меч-

тата си за преход по билото на Стара пла-
нина. Защото казва, че долу, в подножието
се е срещнал със забележителни българи
и така се ражда идеята му да издаде книга
в Германия на немски език, която да бъде

посветена на красивата Стара планина
и на общуването му с различни хора от
България. Книгата е все още в началото и
е с работно заглавие

„С едно магаре през България”.
Идеята на автора е чрез нея да привлече

планинари от Западна Европа, за да може
старата слава на този така живописен
маршрут от Ком до Емине да бъде възоб-
новена. А и да покаже на съотечествени-
ците си манталитета на обикновените
българи, да им разкаже за нашия бит и
култура, да разкрие гостоприемството и
широтата славянска душа.

Сега пътешественикът отново е в Бъл-
гария, за да се срещне още веднъж с всич-
ките тези хора, да „свери” с тях записките
в дневника, който си е водил и да поиска
разрешение разказите за тях и снимките
им да бъдат включени в документалната
книга, която ще излезе от печат през про-
летта на следващата година. А също така
и за да посети музея на Алеко Констан-
тинов в Свищов – родното място на писа-
теля.

Германецът споделя, че е чел „Бай
Ганьо” на немски и много му се иска да
прочете и „До Чикаго и назад”. Любовта
му към България и към творчеството на

Алеко Константинов го подтикват към го-
лямата му мечта-

да се преведе пътеписа „До Чикаго и
назад” на немски език, за да могат повече
германци да се докоснат до творчеството
на писателя. За целта в Берлин се среща с
най-добрия преводач от български на
немски, 83-годишния Норберт Рандов,
носител на орден „Стара планина” за за-
слуги към българската литература, превел
много български книги, сред които „Бай
Ганьо”, „Под игото”, „История Славяно-
българская”, „Житие и страдание греш-
ного Софрония” и др. Подарил 20 000
тома българска литература от личната си
библиотека на Хумболтовия университет
в Берлин, която е най-голямата библио-
тека с български книги в света.

За съжаление, поради напредналата си
вече възраст, известният преводач отказва
да се заеме с трудната и отговорна задача,
но насочва Румен Милков към друга из-
вестна преводачка - Инес Себеста (пре-
вела на немски език книгата на
Красимира Стоянова „Феноменът
Ванга”). Съгласно сключения с нея дого-
вор (спонсор е Румен Милков), до края на
годината

„До Чикаго и назад” ще бъде преве-
ден за пръв път на немски език,

след което ще бъде издаден от издател-
ство в Лайпциг, като издател ще е самият
Милков. Освен това, Норберт Рандов

предоставя безплатно превода и пра-

вата на преведения вече от него
роман „Бай Ганьо”

на Румен, който ще финансира преизда-
ването му в Германия, тъй като за по-
следно книгата излиза на немски език
през 1974 г. в Лайпциг.

Мечтата на Румен Милков е всички
книги на Алеко Константинов да бъдат
издадени на немски отново. Заел се е с
амбициозната задача да издири и се
срещне с други преводачи, които да му
предоставят правата за тяхното преизда-
ване. „Аз живея само за това. Водя доста
скромен начин на живот и се лишавам от
много неща, нямам дори телевизор. Но
няма да пожаля сили и финансови
средства, за да видя идеята си реализи-
рана и повече немски граждани да могат
да се докоснат до личността и творчест-
вото на Алеко” – изповядва един обикно-
вен и същевременно необикновен
германец, работещ като таксиметров шо-
фьор в Берлин.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Дойдат ли в живота ни празници хва-

щаме се на хорото или запяваме ста-
рите песни, останали от деди и прадеди
и тогава в нас изплуват спомени от
детството – за шарената стомна, от
която сме пили вода, за хорото на сел-
ския мегдан, за трикракото дървено
столче, на което сме седели край огни-
щето.

Фолклорният събор е един от тия
празници и обичаи, държали в плен на
домашното огнище и родното място
всяко българско сърце.

За втори път, по идея на инициатив-
ния комитет и ръководството на На-
родно читалище „Просвета – 1932 г.” –
с. Черкаски се провежда този събор на
народното творчество, който стана тра-
диционен. Той е част от културния ка-
лендар на селото и бе открит от
кметския наместник на Черкаски Ва-
лери Трендафилов и председателя на
читалището Димитър Асенов.

В събора взеха участие фолклорни
групи и танцови състави от Згориград,
Заножене, Спанчевци, Долно Озирово,
Вършец и групата за народни песни на
домакините.

Гости на празника бяха кметът на об-
щина Вършец Иван Лазаров, зам.-кме-
тът Петър Стефанов, секретарят на
общината Даниела Тодорова, кметс-
ките наместници на съседните села,
много жители и гости.

Поздрав с топли думи към жителите
на селото и всички присъстващи от-
прави кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров, който подари на кметст-
вото в с. Черкаски косачка за поддър-

жане на тревните площи.
Фолклорният събор продължи с из-

пълнения на гостуващия ни оркестър
„Вършец”.

Намеренията на организаторите са
през годините съборът да става все по-
популярен и да привлича много групи и
състави от съседните селища.

Миланка ХРИСТОВА
Секретар на НЧ „Просвета-1932 г.”

с. Черкаски

ФОЛКЛОРЕН СЪБОР В С. ЧЕРКАСКИ

В края на лятото в с. Спанчевци се
проведе традиционният вече пленер за
децата от селото и за тези, които преби-
вават през лятото при свои близки.

Женското Сдружение “Тодорини
кукли” и кметът на селото организираха
пленера, като поканиха за участие и
нашия именит съгражданин Георги
Паунов. За първи път във форума взе
участие Елеонора Маркова – многоо-
бещаваща млада художничка която за-
едно с безспорния авторитет Горчо в
продължение на два часа рисува и се
забавлява заедно с 60-тината деца на
площадката в селото.

За доброто настроение на децата се

погрижи специално поканеният за слу-
чая клоун, който организира забавни
музикални и развлекателни игри, в
които взеха участие най-малките участ-
ници в събитието.

Много смях и щастлива детска глъч
огласяше селото през целия ден.

Благодарение на Община Вършец,
Ася Станчева – общински съветник,
Емил Иванов – кмет на с. Спанчевци,
ЖС “ Тодорини кукли” и г-н Войнов –
спонсори на форума, за децата бяха
осигурени освен материалите, необхо-
дими за рисуването и най-приятното –
наградите.

Наташа СТАНИМИРОВА

Усмихнато лято 2013 година – пленер по
изобразително изкуство в с. Спанчевци

ГЕРМАНЕЦ ЖИВЕЕ С ЛЮБОВТА СИ КЪМ БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА
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Ежегодните национални събори на
приятелите на Русия край язовир „Ко-
принка“ се утвърдиха като очаквано и
значимо събитие не само за русофи-
лите, но и в обществения живот на
страната.

В ранното утро на 06.09.2013г. от
Града на здравето към един от най-го-
лемите обекти на бригадирското дви-
жение у нас – яз.“Копринка“, за седми
пореден път потеглиха 45 радетели на
българо-руската дружба, за да вземат
участие в националния събор. В гру-
пата имаше представители на три по-
коления: Антон Петров на 83г. - бивш
офицер, наши съграждани, работили в
бившия СССР като Симо Симов -
строителен работник в продължение на
11г. в Тюмен, Волгоград и Архангелск,
Георги Маджарски - ел.заварчик в
Тюмен, членове на общинското движе-
ние в нашия град, ученици.

В автобуса звучаха руски и български
народни и патриотични песни като „Ка-
тюша“, „По долинам и по взгорьям“,
„Альоша“, „Хей, поле широко“, „Шу-
мете дебри и балкани“ и др. под аком-
панимента на кларнетиста Иван и
акордеониста Пешо. От сърце искаме
да благодарим на водача на автобуса
Евгени, без когото тази приятна обста-
новка не би съществувала – той бе и
екскурзовод, и неузнаваем певец, отли-
чен танцьор, възпитан, отзивчив, так-
тичен и толерантен към пасажерите.

Спряхме в Ловеч, за да посетим музея

на Васил Левски, разгледахме стария
квартал „Вароша“ и други забележи-
телности. Насочихме се към Орешак,
където се насладихме на майсторството
на българските занаятчии от този
район, чийто произведения са изло-
жени в голяма Изложба на художестве-
ните занаяти. В с.Осъм разгледахме
Природо-научния музей, в Троянския
манастир се поклонихме пред тленните
останки на патриарх Максим. След
обяд се настанихме в х.“Амбарица“ и
разгледахме забележителностите на
Троян.

На другия ден поехме към Казанлък.
В непринуден разговор поговорихме за
поредния Национален събор на при-
ятелите на Русия, за богатата руска
душа и нейната саможертва. Мисля, че
няма българин, чието сърце да не
трепне при думата „Русия“. Русия –
това е любов, упование и опора, която
няма равна за нас и света, измерена в
милиони хиляди загинали. Без Русия
нямаше да има нито „3-ти март“, нито
„9-ти май“! Дори най-големите воено-
любци в света като Наполеон Бонапарт
и Адолф Хитлер се поклониха пред си-
лата на руския характер край Москва и
Сталинград.

Гости на Десетия събор „Приятелите
на Русия“ бяха руският посланик в Бъл-
гария, Председателят на Национално
движение Русофили – Николай Мали-
нов, Сергей Станишев и много други.

В боровата гора на брега на язовира

ни посрещна море от хора на различна
възраст. Тук от различни краища на
България и Русия бяха дошли участ-
ници в бригадирското движение, бъл-
гари, работили в Коми, Тюмен,
Новороссийск, Волгоград, Архангелск,
в бившия СССР, българи и руснаци се
срещаха след десетки години със сълзи
на очи, споделяйки неувяхващи спо-
мени от своята младост. Около 10 000
души огряваше топлото септемврийско
слънце, а ехото разнасяше обаянието и
красотата на руските песни и тътена от
стъпките на руския „Казачок“. Съзвез-
дие от любов, приятелство, преклоне-
ние и незабравима памет!

Най-голямата изненада за нашия град
е участието в събора на Групата за
руски и стари градски песни при чита-
лище „Пробуда“, кв.Заножене, под уме-
лото ръководство на Райна Тимчева.
Бурни, топли аплодисменти на десетки
зрители, предимно руснаци, посрещ-
наха песните „Позови меня!“,„Цыган-
ская любовь“и „Виновата ли я?“.

Съборът на яз.„Копринка“ остави не-
забравими впечатления във всеки от
нас. „Дай Боже да сме живи и здрави с
нашите руски братя за нови срещи и съ-
бори!“ – споделя Никола Добринов от
с.Долно Озирово, който беше с нас.

Да, „Дядо Иван“ живее във всеки от
нас. Нека никога не го забравяме!

Вилия КРУМОВА
Председател на общинско

движение „Русофили”

X-ти Национален събор на Приятелите на Русия

Като в приказка...
Обикновено приказките започват с ду-

мите "Имало едно време....", нашата
приказка обаче започва през един де-
кемврийски ден на 2012 г., когато в ЦДГ
"Червената шапчица" - с. Д Озирово
пристигна една мила и чаровна журна-
листка от немското национално радио
на Бон – г-ца Симоне Бьокер. Симоне
беше избрала нашата детска градина, за
да направи своето радиопредаване, в
което искаше да отрази живота като
цяло в учебното заведение.

Радиопредаването е излъчено през
месец февруари 2013 г. с голям успех в
Германия. Много от немските слуша-
тели, трогнати от интервюто с дирек-
тора на детската градина, решават да се
свържат чрез Симоне Бьокер с нас. По-
лучихме дрехи, които раздадохме на де-
цата, материали за рисуване, играчки.

Едни от тези немски дарители е се-
мейството на Зигрид и Уве Виек, които
на 6 септември бяха на гости в детската
градина.Те бяха посрещнати по стар
български обичай с питка и мед. В детс-
ката градина се срещнаха освен с децата
(на които донесоха подаръци) и персо-

нала, но и с г-н Лазаров - кмет на об-
щина Вършец и г-н Ангел Петров - кмет
на с. Долно Озирово.

Срещите бяха интересни и ползот-
ворни.

Семейство Виек, въпреки малкото
дни, които бяха тук, разгледаха волие-
рата, в която се отглеждат белоглави ле-
шояди, забележителностите на Вършец
и Клисурския манастир .

Приятелството ни с тях ще продължи
занапред в бъдещи проекти.

Изказваме искрената си благодарност
на това мило семейство, както и на г-н
Лазаров, който винаги ни подкрепя и
помага.

Нашата приказка не завършва до тук,
тя ще продължи…

Иванка ДРАГАНОВА
Директор на ЦДГ с. Д. Озирово

ЕДНА ВЪЛШЕБНА ПРИКАЗКА ПРОДЪЛЖАВА


