
Денят на Победата е един от най-ве-
ликите и емоционални празници, исто-
рията на който се предава от уста на уста
вече 72 години.

9 май е празник на победата, която
промени съдбата на човечеството, праз-
ник на всички онези, които с цената на
собствения си живот приближиха ней-
ното настъпване и на които днес ние
дължим всичко, което имаме. Защото
без тяхната самоотверженост и издръж-
ливост светът днес би бил съвсем друг.

Всяка война, независимо кои са участ-
ниците в нея, е свързана с предателства,
глад, насилие, ужас и неизвестност,
които оставят психически и физически
отпечатък за цял живот.

9 май е особен празник, в който се сли-
ват в едно душевната болка по загубите
и нанесените щети, но и огромната ра-
дост от великата победа - най-трудно из-
воюваната победа, в най-мащабната и
кръвопролитна битка на човечеството.
Битка, която продължи 1418 дни и нощи
и в която бяха въвлечени 72 държави (80
% от населението на планетата). Воен-
ните действия се водеха на територията
на 40 държави, а във въоръжените сили
бяха мобилизирани 110 млн. човека. Об-
щите човешки загуби достигнаха 60-65
млн. човека, от тях убити на фронта - 27
милиона, много от които граждани на

СССР.
Техните подвизи не са забравени, па-

метта за героите е жива и до днес. За да
отпразнуват величието и гордостта на
тази победа, и да поднесат цветя на при-
знателност пред паметта на загиналите в
борбата срещу фашизма, жителите на
Вършец се събраха на 8 май пред па-
метника на Септемврийци и паметните
плочи на загиналите във войните в града
ни.

Отбелязването на 72-та годишнина от
края на Втората световна война бе орга-
низирано от общинските ръководства на
Българската социалистическа партия,
Българския антифашистки съюз и Дви-
жение «Русофили».

Гости на събитието бяха народният
представител от коалиция «БСП за Бъл-
гария» Атанас Костадинов, Руси Стат-
ков – член на Надзорния съвет на
Агенцията по приватизация и следпри-

ватизационен контрол, председателят
на ОбС на БСП Атанас Маджарски и
председателят на Общинското ръко-
водство на БАС Антон Матеев.

С едноминутно мълчание присъства-
щите почетоха паметта на дадените от
община Вършец и от България жертви
по бойните полета на Унгария и Югос-
лавия.

Антон Матеев – председател на об-
щинската организация на БАС, увлека-
телно и емоционално разказа за хода на
войната, за основната, решаваща заслуга
за великата победа на страната, която то-
гава се наричаше Съветски съюз, и не-
говата Червена армия. Разказа за
решаващата битка при Сталинград, за
страшната 900-дневната блокада на Ле-
нинград, в която хиляди умираха на ден
от глад и студ – не смогваха гробове да
им изкопаят, булдозери заравяха трупо-
вете в общи гробници; за „пътя на жи-
вота” през замръзналото Ладожко езеро,
превърнал се в единствения път към жи-
вота; за волята на духа и вяра в победата.

В концертната програма взеха участие
групата за руски песни „Рябинушка“
при НЧ „Пробуда 1934 г.”, кв.Заножене,
певческа група „Детелина” към Клуб на
пенсионера „Козница” - гр. Вършец. С
инструментални изпълнения, песни и
стихове в празничната програма се
представиха Иван Петров, Тодор Гео-
ргиев, Ангел Лучков, Антон Матеев,
Мария Димитрова и Захаринка Нико-
лова.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Кметът на община Вършец инж. Иван
Лазаров връчи на Георги Атанасов от
град Вършец диплом „Гордеем се, че
сте достоен българин“ и плакет „Дос-
тоен българин 2017 г.“ , присъдени на
нашия съграждани от главния редактор
на в-к „24 часа“ Борислав Зюмбюлев и
генералния директор на Българската
национална телевизия Вяра Анкова.

За 15-и път националният ежеднев-
ник в-к “24 чаcа” отличи достойните
бългаpи - обикновени xоpа, отличили
cе c добpи дела пpез миналата година.
Паpтньоp в пpоекта “Достойните бъл-
гаpи” е БНТ.

71-годишният пенсионер от гр. Вър-
шец, кв. Заножене дари спестяванията
си от 4000 лева на четири деца със за-
болявания, които се нуждаят от скъ-
поструващо и продължително лечение.
За да осъществи дарението си, той
отива в детското отделение на Много-
профилната болница за активно лече-
ние „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана и
разказва на старшата сестра в отделе-

нието Сабина Мечкова за желанието
си. „Исках да направя и аз нещо добро,
да се запомни, че не съм живял на-
празно. Възможности се намират, ако
човек има желание. Избpаx да дам па-
рите за лечение, за да продължат тези
малки слънчица да горят“, разказва
Георги.

Георги Атанасов по професия е елек-
тротехник, pаботил е като електротех-
ник и строител 48 години, никога не е
пътувал в чyжбина и pядко е напускал
pодния Въpшец.

„Трогнат съм от отличието, не съм
очаквал такова внимание“, каза при
връчването на наградата в сградата на
общинската администрация във Вър-
шец Атанасов. „Тези пари, които дарих,
няма да променят съществено живота
ми – нито ще ме направят по-беден,
нито по-богат. Но затова пък, могат да
помогнат на други хора и да подобрят
живота им“, категоричен е пенсионе-
рът.
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ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПОЛУЧИ
ПРИЗА „ДОСТОЕН БЪЛГАРИН“

ДЕНЯТ НА ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМА
ОТБЕЛЯЗАХА
ВЪВ ВЪРШЕЦ

Духов оркестър при СУ „Св. Кли-
мент Охридски” – гр. Ловеч спечели
първото място в Х-ия Национален пре-
глед на духовите оркестри и мажо-
ретни състави „Димитър Пеев” във
Вършец.

Рекорден брой оркестри – девет, и че-
тири мажоретни състава взеха участие
в юбилейното издание на конкурса.
Над 330 ученици от Берковица, Бре-
гово, Велико Търново, Вършец, Долни
Чифлик, Елена, Литаково, Ловеч, Лом
и София дефилираха по централния
булевард на курортния град и участ-
ваха в оспорвано съревнование на 5 и

6 май.
От миналата година форумът носи

името на покойния маестро Димитър
Пеев – инициатор за провеждане на
първото издание на музикалния фес-
тивал. По негова идея, след почти 20-
годишно прекъсване, през 2010 г.
прегледът бе възстановен.

Всеки от съставите изпълни според
регламента по три задължителни про-
изведения: марш, хоро и пиеса по
избор на участниците.

Журито, председателствано от Ста-
нислав Почекански - председател на
Съюза на българските музикални и

танцови дейци и диригентите Пламен
Бързийски и Иван Денов, трудно
определиха призьорите.

Духовият оркестър от Ловеч, с ръко-
водител Тотко Рогашки спечели първо
място и парична награда от 300 лв.
„Изключително сме щастливи и удов-
летворени от първата награда", каза
Рогашки. „Точно преди 30 години
Ловеч стана победител в първото изда-
ние на прегледа, организиран от Об-
щина Вършец и вестник „Народна
младеж“.

На второ място е духовият оркестър
при СУ „Емилиян Станев”- гр. Велико
Търново, с диригент Йордан Цветанов,
а трети остана Общинският детско-
юношески оркестър от град Долни
чифлик, с диригент Димо Коритаров.
Те получиха от Община Вършец па-
рични премии по 200 и 100 лева.

За първи път в историята на прегледа
бе дадена специална награда от Съюза
на българските музикални и танцови
дейци, в размер на 400 лв. Тя бе връ-
чена от Станислав Почекански на
Духов оркестър „Дефилир” при СУ
„Иван Вазов” – гр. Вършец, с ръково-
дител Николай Пеев. „За това, което те
направиха като израстване, за това, че

вече 10 години тук е форумът на
всички ученически духови оркестри,
смятам, че тази награда трябва да
отиде при домакините", каза Почекан-
ски.

Отпускането на парични средства
като награда от Съюза на музикалните
и танцови дейци е прецедент. Повод за
жеста е не само юбилеят на фестивала,
но и уникалният дух на форума, който
е единствен в Европа. „Щастлив съм,
че тази година юбилейното издание на
прегледа съвпадна с празника на храб-
ростта и на българската армия – 6 май
и че тези храбри радетели на духов-

ността си дават среща именно днес,
във Вършец“, допълни председателят
на журито.

Кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров поздрави участниците в
Х-ия Национален преглед на духовите
оркестри и мажоретни състави „Дими-
тър Пеев. ”Фестивалът е уникален.
Стремим се да поддържаме тази тра-
диция", каза градоначалникът.

Всички оркестри и мажоретни със-
тави получиха грамоти и уникални,
ръчно изработени юбилейни стату-
етки от дърво.
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УЧЕНИЧЕСКИ ДУХОВИ ОРКЕСТРИ ОТ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ СЕ НАДСВИРВАХА ВЪВ ВЪРШЕЦ



На 10.05.2017 г. в Малкия салон на НЧ
”Христо Ботев 1900” - гр. Вършец, ди-
ректорът на Дирекция «Бюро по труда» -
гр. Берковица Лина Маринова откри
Специализирана трудова борса, насо-
чена към ромската общност.

На трудовата борса присъстваха Петър
Стефанов - зам.- кмет на община Вър-
шец, Ваньо Андреев - директор на ДСП
Берковица, Светла Узунова – директор
на ДРСЗ Монтана, представители на ме-
диите.

Трудовата борса е шестдесет и първа
поред от началото на 2017 година и втора
от началото на месеца от организираните
от Агенцията по заетостта трудови
борси. Една от целите й е да създаде ус-
ловия за директен контакт между рабо-
тодатели и търсещи работа лица.

Присъстващите бяха запознати с въз-
можностите за реализация на местния
пазар на труда. Представи се информа-
ция за възможностите за работа чрез
EURES мрежата за сътрудничество

между обществените служби по заетост
в страните от Европейското икономи-
ческо пространство.

Участниците в борсата - работодатели
и търсещи работа лица, бяха запознати с
възможностите за кандидатстване по
схема «Младежка заетост» по Опера-
тивна програма «Развитие на човешките
ресурси».

Представени бяха присъстващите ра-
ботодатели и на всеки от тях се предос-
тави възможността да презентира своята
дейност.

В специализираната трудова борса
взеха участие 10 работодатели, които
обявиха общо 53 свободни работни
места на първичния пазар на труда. Обя-
вените места са за сезонни работници в
селското стопанство и работници в
строителството.

Трудовата борса бе посетена от 134
търсещи работа лица от община Вър-
шец.
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СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТРУДОВА БОРСА,
НАСОЧЕНА КЪМ РОМСКАТА ОБЩНОСТ

ОРГАНИЗИРАХА ВЪВ ВЪРШЕЦ

Собствена лазерна маркираща система,
модерна машина за заливане на запални
устройства и транспортна система за от-
веждане на отпадъци са новите машини,
които заработиха в Електростарт по про-
екта, който изпълнява компанията по
ОПИК.

Лазерната маркираща система е доста-
вена от варненската фирма „Делис“ ООД
и дава възможност на компанията само-
стоятелно да изработва стоманените кли-
шета за маркиране на готовите изделия. С
помощта на мощен лазерен лъч систе-
мата е предназначена да гравира различен
тип графични изображения и информация
върху различни видове повърхности. В
производството ще бъде използвана за
подготовка на клишета за тампонен печат
на задължителната техническа информа-
ция, която се маркира върху всички про-
дукти на Електростарт. Системата се
управлява със специализиран софтуер,
който има много и разнообразни функции
и ще осигури приложение на гравирането
в много варианти.

До момента Електростарт не разпола-
гаше със собствено оборудване и марки-
рането се извършваше чрез аутсорсинг на
външни фирми, което се изпълняваше с
много ресурси, усилия и рискове за Елек-
тростарт.

Със собствена високотехнологична ла-
зерна машина се осигуряват бързи, адек-
ватни и гъвкави решения за маркиране и
се намалява в пъти времето за изработка
на клишета, а компанията може да реа-
гира своевременно на динамичните про-
мени в изискванията на клиентите и да
бъде конкурентоспособна.

Поради спецификата на технологичния
процес на лазерно маркиране, компанията
обособи и подготви специално работно
помещение, в което да се инсталира мар-
киращата система и да се работи с нея
безопасно.

Машина за заливане на запални устрой-
ства от ново поколение е другата доста-
вена машина по проекта „Повишаване на
производствения капацитет и засилване
на експортния потенциал на Електростарт
АД, финансиран по ОПИК.

Машина е произведена и доставена от
италианската фирма „Демак“ и осигурява
автоматични функции на заливане, про-
грамно управление със специализиран
софтуер и възможност за управление и
поддръжка с отдалечен достъп.

Най-сериозното предимство на новото
оборудване е осигуряването на прецизни
процеси на заливане, които намаляват

многократно възможностите за отклоне-
ния и рекламации на продукта и осигуря-
ват по-дълъг живот на осветителните
тела, в които се влагат. Операциите по за-
ливане, които до момента са ръчни ще
бъдат автоматизирани и оптимизирани и
ще се достигне постоянно качество и пре-
цизно дозиране на количеството смола,
които бяха невъзможни с техническите
характеристики на настоящето оборуд-
ване.

Новата машина има и необходимите
технически параметри, свързани с осигу-
ряване на среда на постоянен вакуум на
материалите, система за подгряване,
много висока прецизност на дозиране,
множество варианти за съотношения на
базовите материали, бързи пренастройки
обслужване само от един оператор. За ра-
бота с машината, екип от Електростарт
беше обучен в Италия, в производстве-
ната база на фирмата „Демак“ в гр. То-
рино.

Новата машина осигурява и сериозен
ръст на производителността, която може
да достигне до 2500 броя запални уст-
ройства на смяна и да поеме по-висок ка-
пацитет на пазарните и производствени
възможности на Електростарт.

Машината веднага започна работа на
пълен работен режим и пое адекватно на-
товареното производство на запални уст-
ройства.

Транспортната система за отвеждане на
отпадъци беше изработена от българската
фирма ЕТ „Мултиинженеринг Иванка
Ангелова“ и след сериозни усилия за пос-
тигане на висок стандарт при управление
на системата се постигна желания резул-
тат – отвеждане без разпиляване на отпа-
дъците от работата на пресите в
производството. Системата е ново съоръ-

жение и е успешно решение за премах-
ване на тежкия ръчен труд по събиране и
изхвърляне на отпадъците от щанцоване
на ламела от електротехническа стомана.
Чрез разработената система, отпадъците
се събират чрез специални транспортни
ленти в палети, които се товарят и транс-
портират механизирано от вътрешния
производствен транспорт.

Оборудването е доставено в рамките на
Договора за безвъзмездна финансова
помощ, който Електростарт изпълнява
по Оперативна процедура „Иновации и
конкурентоспособност“, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие.

За трите доставени машини до момента
са вложени 348 853 лева, от които без-
възмездната помощ е в размер на 60 %, а
„Електростарт“ АД съфинансира остана-
лите 40% от стойността на машините.

През месец юни 2017 предстои да се
доставят и останалите две машини по
проекта – автоматична линия за предва-
рителен монтаж на дросели и машина за
клипсоване за серийно производство на
дросели, които са проектирани и израбо-
тени по задание на Електростарт и ще
осигурят автоматизиране на голяма част
от производствените операции.

Ива ИГНАТОВА

Електростарт модернизира производството с нови висо-
котехнологични решения, финансирани от Оперативна

програма „Иновации и конкурентоспособност“
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В началото на активния туристически
сезон, в местността „Минкови бани“ в
с. Спанчевци отвори врати туристи-
ческо селище "Тодорини кукли", кате-
гория „Една звезда“. Комплексът е
собственост на „БКС 2003“ ЕООД, гр.
Монтана.

На официалното откриване присъст-
ваха областният управител на област
Монтана Росен Белчев, депутатите от
ГЕРБ Дилян Димитров и Ирена Ди-
мова, кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров и кметът на с. Спанчевци
Емил Иванов. Церемонията започна с
отслужване на водосвет за успех на но-
вото туристическо селище и освеща-
ване на комплекса от отец Николай.

Туристически комплекс „Тодорини

кукли“ се намира в подножието на ед-
ноименния връх Тодорини кукли, в
тиха и спокойна местност. Местополо-
жението предразполага към откъсване
от натовареното ежедневие и потопя-
ване в уютна атмосфера, сред красотата
на природата и чистия въздух. Благо-
приятният климат позволява отдих
както през лятото , така и през зимата.

Туристическото селище предлага нас-
таняване в три къщи „Делукс” и в осем
двойни стаи. Комплексът разполага с
две конферентни зали, детска пло-
щадка и детска стая, спортна площадка,
външен басейн и фитнес зала. В механа
„Тодорини кукли” гостите могат да
опитат вкусни български ястия.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НОВ ТУРИСТИЧЕСКИ
КОМПЛЕКС ОТВОРИ ВРАТИ

На 12.05.2017 г. в гр. Вършец Облас-
тен информационен център (ОИЦ) –
Монтана, със съдействието на Община
Вършец организира открита приемна
в Спортната зала в град Вършец, из-
градена по проект „Многофункциона-
лен спортен център“, финансиран по
мярка 321 от Програмата за развитие
на селските райони (ПРСР) 2007 –
2013 г.

Домакин на събитието бе кметът на
община Вършец инж. Иван Лазаров.

Присъстваха учители, граждани и
гости на града.

Спортната база е уникална и един-
ствена по подобие в област Монтана,
обяви кметът на общината инж. Иван
Лазаров. В нея има игрища за волей-
бол, баскетбол, тенис на корт и покрит
плувен басейн.

Мая Димитрова – управител на ОИЦ
Монтана, приветства присъстващите и
посочи колко важни и значими годиш-
нини се отбелязват с националната

кампания „Заедно за Европа“, а
именно: 60 години Европейски социа-
лен фонд; 10 години от присъединява-
нето на България към Европейския
съюз; 6 години от функционирането на
Мрежата от Областни информационни
центрове в страната.

С презентация управителят на ОИЦ
-Монтана представи изграденото и
постигнатите резултати след изпълне-
нието на проекта, на обща стойност 5
856 906 лева. Средствата са изпол-
звани за изграждането на многофун-
кционална спортна зала – спортно
поле, предвидено основно за волейбол,
баскетбол, хандбал, тенис на корт,
както и необходимите обслужващи по-
мещения – съблекални, фитнес-зали,
възстановителен център и медицински
кабинет. Трибуните в залата са с капа-
цитет 730 зрители. Част от проекта е и
изграденият плувен басейн с размери
25 на 12 м.

Събитието завърши с предложения за
организиране на различни спорни про-
яви и състезания в спортната база.

Спас ЗАРЧЕВ

ОИЦ – МОНТАНА ПРОВЕДЕ ДЕН НА
ОТВОРЕНИ ВРАТИ ВЪВ ВЪРШЕЦ

Проект BG16RFOP002-2.001-1085-C01 Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на ЕЛЕКТРОСТАРТ АД, финан-
сиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕЛЕКТРОСТАРТ АД и при никакви об-
стоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 29
Днес, 25.05.2017 г. ( четвъртък) от 14:00 ч., на осно-

вание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Пра-
вилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация за мандата 2015 –
2019 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вър-
шец, в заседателната зала на Общинска администрация
Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва общински
съветника. Отсъства г-н Вътко Маринов.

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

На заседанието присъстваха още: инж. Иван Лаза-
ров – кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет
на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на
община Вършец, К.Тачева - Директор Дирекция „ОА”,
А.Тошев - Директор Дирекция „СА“, Е. Георгиева - гл.
експерт „Информационно обслужване“ , А. Петров –
кмет на с. Долно Озирово, Е. Иванов – кмет с. Спан-
чевци, В. Трендафилов – кмет с. Черкаски , А. Анге-
лова – Директор на СУ „Иван Вазов“ гр. Вършец, Рени
Спасова – зам. директор на СУ „ Иван Вазов“ гр. Вър-
шец Д.Георгиева – Директор ДГ „Слънце” гр.Вършец,
А.Алексиева – Директор ДГ „Звънче“, И.Драганова –
Директор ДГ с.Долно Озирово и граждани.

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

Председателят на общински съвет Вършец инж. Ана-
толи Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал.2 т.2 от
Правилника за организацията и дейността на Общин-
ски съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинската администрация за мандата
2015 – 2019 г. предложи следните изменения в дневния
ред:

1. Докладна записка Вх. № 773/17.05.2017г., относно
програма за оптимизация на училищната мрежа за
учебната 2017/2018г. в община Вършец. – като точка 2-
ра от дневния ред да бъде преместена и разгледана под
точка 3-та от дневния ред.

2. Докладна записка Вх. № 775/17.05.2017г., относно
оптимизация на мрежата от общински училища в об-
щина Вършец.- като точка 3-та от дневния ред да бъде
преместена и разгледана под точка 2 -ра от дневния
ред.

Гласували: “за”- 11; „против” – 1; “въздържали
се” – няма.

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

писка Вх. № 769/17.05.2017 г. относно оптимизация на
мрежата на общински детски градини в община Вър-
шец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх. № 775/17.05.2017 г. относно оптимизация на
мрежата от общински училища в община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх. № 773/17.05.2017 г., относно програма за оп-
тимизация на училищната мрежа за учебната
2017/2018 г. в община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх. № 776/17.05.2017 г., относно актуализиране
на „ Годишната програма за управление и разпореж-
дане с имоти – общинска собственост на община Вър-
шец за 2017 г.“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

5 .Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх. № 765/16.05.2017 г., относно вземане на ре-
шение за провеждане на публичен търг с явно
наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на
община Вършец, за отдаване под наем на метален па-
вилион - собственост на община Вършец, находящ се
в гр. Вършец на ул. “Република“ № 53

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх. № 766/16.05.2017 г., относно вземане на ре-
шение за провеждане на публичен търг с явно
наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на
община Вършец за отдаване под наем на недвижими
имоти - частна общинска собственост, представляващи
земеделски земи с НТП ниви, храсти, зеленчукови кул-
тури, изоставени трайни насаждения, други селскос-
топански територии и овощни градини, находящи се
на територията на всички землищата в населените
места на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх. № 767/16.05.2017 г., относно вземане на ре-
шение по реда на чл. 6, ал.1 от Закона за общинската
собственост за обявяване от публична в частна общин-
ска собственост на поземлен имот № 501.529, за който
е образувано УПИ ХV в кв. № 33 по действащия регу-
лационен план на с. Черкаски, незастроен с площ - 722
кв.м.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх. № 768/16.05.2017 г., относно предоставяне
на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във
връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх. № 770/17.05.2017 г., относно вземане на ре-
шение за провеждане на публичен търг с явно
наддаване на основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, ЗОС,
НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за отдаване
под наем на недвижими имоти земеделски земи с НТП
пасища, мери и ливади на собственици на пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрира-
ната информационна система на БАБХ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх. № 764/16.05.2017 г., относно предложение
за изменение на чл. 4, ал. 1, чл. 27, ал. 3, чл. 42, чл. 60,
ал. 2, т. 6 и чл. 72 от „Наредбата за определянето и ад-
министрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

11. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх. № 777/17.05.2017 г., относно отмяна на
„Наредба за управление на общинските пътища на те-
риторията на община Вършец“ /Приета с Решение №
269/07.12.2005 год. по Протокол № 28 на Общински
съвет – Вършец/ и приемане на нова „Наредба за уп-
равление на общинските пътища на територията на об-
щина Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

12. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх. № 774 /17.05.2017 г., относно вземане на
решение за представителство в МБАЛ „ Д-р Стамен
Илиев „ АД гр. Монтана

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

13. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх. № 784 /19.05.2017 г. относно Заявление
Вх.№ 754/09.05.2017г. от Албена Георгиева Цветкова –
класен ръководител на XII „а“ клас в СУ „ Иван Вазов
“, град Вършец и Заявление Вх.№ 757/11.05.2017г. от
Венета Максимова – класен ръководил на XII „б“ клас
в СУ „Иван Вазов“, град Вършец.

Докладва: Адрияна Николова - Председател ПК
по ОКМДС

14. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх. № 785 /19.05.2017 г. относно попълване на
квотата на съдебни заседатели в Районен съд – Берко-
вица.

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по
АОНУОРСГПБК

15. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх.№ 786 /19.05.2017 г.относно молби за фи-
нансова помощ.

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по
АОНУОРСГПБК

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

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

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

Общински съвет – Вършец прие следните решения :

РЕШЕНИЕ № 406
1. Общински съвет Вършец, на основание чл. 21, ал.

1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.
310, ал. 5, чл. 311, ал.1 и чл. 314, ал. 4 от Закона за пред-
училищното и училищното образование /ЗПУО/, пред-

лага на кмета на община Вършец да преобразува чрез
вливане, считано от 01 септември 2017 г., на ДГ
„Звънче“ – гр. Вършец, кв. Заножене и ДГ – с. Долно
Озирово в детско заведение - ДГ „Слънце“ с адми-
нистративен адрес и основна сграда в гр. Вършец, ул.
„Д-р Елена Теодосиева“ № 1 и изнесени групи (фи-
лиали) във втора и трета сграда с адреси, съответно: гр.
Вършец, кв. Заножене, ул. „Младост“ № 16 и с. Долно
Озирово, ул. „Първа“ № 22.

2. Трудовите правоотношения със служителите на
влелите се детски градини да се уредят при условията
на Кодекса на труда.

3. Сградният фонд и материално-техническата база
на преобразуваните детски градини да се предоставят
за стопанисване и ползване като бази с втори и трети
адрес от приемащата детска градина – ДГ „Слънце“ –
гр. Вършец.

4. Възлага на кмета на община Вършец да издаде за-
повед за преобразуване чрез вливане на двете детски
градини, съгл. чл. 313, ал. 1, т. 3 от Закона за предучи-
лищното и училищното образование /ЗПУО/.

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, И.Андров, В.Замфиров,
О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Иванов и
С.Сълков „против” – 2 - Г.Найденов, А.Коцина; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 407
1. Общински съвет Вършец, на основание чл. 21, ал.

1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и във връзка с чл.
311, ал. 1 и чл. 312, ал. 1 и ал. 6 от Закона за предучи-
лищното и училищното образование /ЗПУО/, предлага
на министъра на образованието и науката да преобраз-
ува чрез вливане, считано от 15 септември 2017 г. Про-
фесионална гимназия по икономика и туризъм – гр.
Вършец и Средно училище „Иван Вазов“ – гр. Вършец
в Средно училище „Иван Вазов“, което става право-
приемник на активите и пасивите на преобразуваната
Професионална гимназия по икономика и туризъм – гр.
Вършец.

2. Възлага на кмета на община Вършец изпълнението
на решението.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, И.Андров, В.Замфиров,
О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов,
Г.Иванов и С.Сълков „против” – 1 - А.Коцина; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 408
1. Общински съвет – гр. Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация /ЗМСМА/ и във връзка
с изискванията на Национална програма „Оптимиза-
ция на училищната мрежа”, модул „Рационализация на
мрежата от професионални училища”, приема „Про-
грама за оптимизация на училищната мрежа за учеб-
ната 2017/2018 г. на Община Вършец“.

2. Възлага на кмета на община Вършец изпълнение
на дейностите по Програмата.

3. На основание чл. 60 , ал.1 от АПК Общински съвет
– Вършец допуска предварително изпълнение на ре-
шението.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, И.Андров, В.Замфиров,
О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов,
Г.Иванов и С.Сълков „против” – няма;“ въздържали
се” – 1 - А.Коцина;

РЕШЕНИЕ № 409
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

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

1. Актуализира „Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2017 г., в частта раздел III. Описание на недвижимите
имотите, които общината има намерение да предложи
за предоставяне под наем и за продажба през 2017 г.,
точка 2.5. Продажба на имоти общинска собственост
през 2017 г., подточка 2.5.2 Имоти за продажба по реда
на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 37 от НРПУ-
РОС на община Вършец /поземлени имоти върху,
които е учредено право на строеж суперфикция по реда
на ЗОС/, като включва следните недвижими имоти:

1.1 Поземлен имот № 033079 по КВС на землището
на с. Спанчевци, с площ - 515 кв.м., НТП друга
селскостопанска територия. Върху имота е уч-
редено право на строеж /суперфиция/ на Георги
Красимиров Савовски, с постоянен адрес гр.
Враца, ул. “Демокрация“ № 11, вх. А, ет. 3, ап. 7,
/Акт за частна общинска собственост №
673/25.04.2017 г.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 12961.422.484
по КК и КР на гр. Вършец ,с площ 661 кв.м., с
административен адрес гр. Вършец, ул. “Банкя“
№ 4. Върху имота е учредено право на строеж
/суперфиция/ на Иван Йорданов Младенов, /Акт
за частна общинска собственост №
405/16.03.2012 г./

2. Промяната на „Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост за

2017 г.” влиза в сила от датата на приемане на реше-
нието.

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

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

РЕШЕНИЕ № 410
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал.

1, т .8 от ЗМСМА чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската
собственост във връзка с чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал .4 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 про-
веждане на публичен търг с явно наддаване, за отда-
ване под наем на метален павилион с застроена площ
40 кв.м. /четиридесет кв.м./, с административен адрес:
гр. Вършец, ул. “Република“ № 53.

1. Начална тръжна месечна наемна цена 80 лв. без
ДДС.

2. Срок за отдаване под наем – 10 /десет/ календарни
години.

3. Депозит за участие в търга - 500 лв.
4. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната ме-

сечна наемна цена.
5. Цена на тръжната документация 100 лв. /сто лева/.
6. Задължава кмета на община Вършец да организира

и проведе публичен търг по реда на Глава втора “Тър-
гове” от „Наредбата за условията и реда за провеждане
на търгове и конкурси на община Вършец“ и да сключи
договор/и за отдаване под наем със спечелилия търга
участник.

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

РЕШЕНИЕ № 411
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 14,

ал. 1 от Закона за общинската собственост във връзка с
чл. 13, ал. 1 и чл. 42, ал. 1 и ал. 2 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 об-
щина Вършец“, взема решение за провеждане на пуб-
личен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на
недвижими имоти, частна общинска собственост на об-
щина Вършец, представляващи земеделски земи с НТП
ниви, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни
насаждения, други селскостопански територии и
овощни градини описани по землища, както следва:

- Землище гр. Вършец – 39 бр. имота, описани в при-
ложение към докладната.

- Землище с. Спанчевци – 106 бр. имота, описани в
приложение към докладната.

- Землище с. Драганица – 79 бр. имота описани в
приложение към докладната.

- Землище с. Черкаски - 79 бр. имота, описани в при-
ложение към докладната.

- Землище с. Стояново - 49 бр. имота, описани в при-
ложение към докладна.

- Землище с. Д. Озирово –192 бр. имота, описани в
приложение към докладната.

- Землище с. Г. Озирово - 305 бр. имота,2 описани в
приложение към докладната.

- Землище с. Долна Бела Речка – 129 бр. имота, опи-
сани в приложение към докладната.

- Землище с. Горна Бела Речка – 17 бр. имота, опи-
сани в приложение към докладната.

2. Определя първоначални годишни наемни цени,
както следва:

- 8 лева /осем/ за 1 /един/ декар за поземлените
имоти с НТП храсти, зеленчукови култури, изос-
тавени трайни насаждения, други селскостопански
територии и овощни градини.

- 20 лева /двадесет/ за 1 /един/ декар за поземлени
имоти с НТП ниви.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти,
подробно описани в т. 1 от решението – 5 /пет/ стопан-
ски години, считано от датата на сключване на дого-
вора за наем.

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

5. Определя депозит за участие в търга, както следва:
- за имоти с площ до 20 дка - 20 лв. за всеки земе-

делски имот поотделно;
- за имоти с площ от 20 дка до 50 дка. – 50 лв. за

всеки земеделски имот поотделно;
- за имоти с площ от 50 дка до 100 дка. – 100 лв. за

всеки земеделски имот поотделно;
- за имоти с площ над 100 дка - 300 лв. за всеки имот

поотделно;
продължава на 4 стр.>>>



П Р О Т О К О Л № 29
продължава от 3 стр.>>>

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първо-
началната годишна тръжна наемна цена на съответния
недвижим имот, за кйито участва съответният участ-
ник в търга.

7. Цена на тръжната документация 50 лв. /петдесет
лева/.

8. Дължимият годишен наем се заплаща от наемете-
лите за първата година от договора при подписването
му, а за останалите години падежът за плащане на дъл-
жимия наем е датата на подписания договор.

9. 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
договори за отдаване под наем земеделските земи със
спечелилите търга участници.

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

РЕШЕНИЕ № 412
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1,

т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общин-
ската собственост обявява за частна общинска собст-
веност - поземлен имот № 501.529 (петстотин и едно
точка петстотин двадесет и девет), за който е образ-
увано УПИ ХV /петнадесет/ в квартал № 33 по дей-
стващия регулационен план на с. Черкаски, ЕКАТТЕ
80683, община Вършец, област Монтана, одобрен с
Заповед № 514/1992 г., адрес на поземления имот - с.
Черкаски, ул. „Христо Ботев“ № 37, площ на имота -
722 кв.м. /седемстотин двадесет и два кв.м./, отреден
за складове.

Задължава кмета на община Вършец да възложи из-
готвянето на акт за частна общинска за имота под-
робно описан в настоящото решение по реда на чл.5 от
ЗОС.

Гласували поименно: “за” – 9 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, И.Андров, В.Замфиров,
О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов и С.Сълков;
„против” – 3 - Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 413
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж,

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

1. Пасище, мера с идентификатор 12961.25.725, с
площ от 2.000 дка, находящо се в местността
“РАКОВИЦА“ – земи от общинския поземлен
фонд, землище Вършец, съгласно скица – проект
№ 15-189263/26.04.2017 г.;

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

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

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

РЕШЕНИЕ № 414
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 13 от Закона за
собствеността и ползване на земеделските земи, чл.
14, ал. 1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост
във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 42, ал. 1 и ал. 3 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 от-
даване под наем на земеделски земи с НТП пасища,
мери и ливади на собственици на пасищни селскосто-
пански животни, регистрирани в Интегрираната ин-
формационна система на БАБХ описани по землища,
както следва:

- Землище гр. Вършец – 974 бр. имота описани в
приложение № 1 към докладната.

- Землище с. Спанчевци – 281 бр. имота описани в
приложение № 2 към докладната.

- Землище с. Драганица - 257 бр. имота описани в
приложение № 3 към докладната.

- Землище с. Черкаски – 245 бр. имота описани в
приложение № 4 към докладната.

- Землище с. Стояново - 160 бр. имота описани в
приложение № 5 към докладна.

- Землище с. Д. Озирово – 211 бр. имота описани в
приложение № 6 към докладната.

- Землище с. Г. Озирово – 616 бр. имота описани в
приложение № 7 към докладната.

- Землище с. Д. Б. Речка – 262 бр. имота описани в
приложение № 8 към докладната.

- Землище с. Г. Б. Речка – 248 бр. имота описани в
приложение № 9 към докладната.

2. Определя първоначална годишна наемна цена - 8
лева /осем/ за 1 /един/ декар.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти
подробно описани в т. 1 от решението - 1 /една/ сто-
панска година 2016/2017 г.

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

5. Определя депозит за участие в търга, както следва:
- за имоти с площ до 20 дка - 50 лв. за всеки земе-

делски имот поотделно;
- за имоти с площ от 20 дка. до 50 дка – 100 лв. за

всеки земеделски имот поотделно;
- за имоти с площ от 50 дка до 100 дка. – 200 лв. за

всеки земеделски имот поотделно;
- за имоти с площ над 100 дка - 500 лв. за всеки

имот поотделно;
6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първо-

началната годишна тръжна наемна цена на съответния
недвижим имот, за който участва съответният участ-
ник в търга.

7. Цена на тръжната документация 50 лв. /петдесет
лева/.

8. Дължимият годишен наем се заплаща от наемате-
лите преди подписване на договора за наем.

9. 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
договори за отдаване под наем на земеделските земи
с спечелилите търга участници.

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

По предложение на Антоанета Коцина, председа-
теля на Общински съвет- Вършец обяви 15 мин.
почивка.

След почивката: кворум 12 общински съветици.

РЕШЕНИЕ № 415
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 2 от ЗМСМА изменя „Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени на ус-
луги на територията на община Вършец /по чл. 9 от
ЗМДТ/“, както следва:

1.1. Отменя последното изречение от текста на чл.
4, ал. 1, т. 1, отменя от „Наредбата за определя-
нето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Вър-
шец /по чл. 9 от ЗМДТ/“.

1.2. Отменя се ал. 3 на чл. 27 от „Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на об-
щина Вършец по чл.9 от ЗМДТ/“.

1.3. Отменят чл. 42, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от „На-
редбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на терито-
рията на община Вършец по чл. 9 от ЗМДТ/“.

1.4. Отменя т. 6 от ал. 2 на чл. 60 от „Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на об-
щина Вършец по чл. 9 от ЗМДТ/“.

1.5. Отменя чл. 72 от „Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Вършец по
чл. 9 от ЗМДТ/“.

2. Изменението на „Наредбата за определянето и ад-
министрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Вършец /по чл. 9 от
ЗМДТ/“, влиза в сила от датата на приемането му.

3. Задължава Кмета на община Вършец да отрази из-
менението на „Наредбата за определянето и админис-
трирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Вършец“, подробно описано в
т. 1 от настоящото решение, като актуализираната на-
редба бъде качена в 7 /седем/ дневен срок в сайта на
община Вършец.

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

РЕШЕНИЕ № 416
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация
/ЗМСМА/ отменя „Наредба за управление на общин-
ските пътища на територията на община Вършец“
/Приета с Решение № 269/07.12.2005 год. по Прото-
кол № 28 на Общински съвет – Вършец/.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, И.Андров, В.Замфиров,
О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов,

А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков; „против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 417
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация
/ЗМСМА/, чл. 8 от Закона за нормативните актове
/ЗНА/, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административно – про-
цесуалния кодекс /АПК/, приема „Наредба за управ-
ление на общинските пътища на територията на
община Вършец“ със следните изменения спрямо пър-
воначалното предложение :

1) Чл. 19. (2) Отказване по ал.1 се мотивират пис-
мено

Предложение за изменение :
Чл.19 (2) „За отказите по ал. 1, Кметът издава

писмено мотивирано решение“
2) Чл. 34(3) При несъгласуване на проекта, Кметът

на общината представя писмена обосновка с мотивите
на това свое решение.

Предложение за изменение :
Чл. 34 (3) „При несъгласуване на проекта, Кме-

тът на общината издава писмено мотивирано ре-
шение“.

3) Чл. 46 Годишната програма се изпраща до Об-
ластния управител, Регионалния съвет за развитие на
югозападния район и МРРБ съобразно определените
срокове.

Предложение за изменение :
Чл. 46 Годишната програма се изпраща до Област-

ния управител, Регионалния съвет за развитие на се-
верозападния район и МРРБ съобразно определените
срокове.

2. Задължава кмета на община Вършец да публикува
на сайта на община Вършец, в раздел „Общински
съвет“, подраздел „Нормативни актове“, подраздел
„Наредби, програми, стратегии, тарифи“, приетата
„Наредба за управление на общинските пътища на те-
риторията на община Вършец“, както и да отрази от-
мяната на сега действащата „Наредба за управление
на общинските пътища на територията на община
Вършец“ /Приета с Решение № 269/07.12.2005 год. по
Протокол № 28 на Общински съвет – Вършец/, в
седем дневен срок от влизане в законна сила на нас-
тоящето решение.

Гласували поименно: “за” – 4 – Г.Найденов, А.Ко-
цина, Г.Иванов и С.Сълков; „против” – 3 - А.Нико-
лова, И.Андров, В.Замфиров,; “въздържали се” – 5 -
инж. А.Димитров, Г.Апостолова, О.Яничкова, Б.Хрис-
тов, И.Цветанов,;

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ № 418
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация
/ЗМСМА/, чл. 8 от Закона за нормативните актове
/ЗНА/, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административно – про-
цесуалния кодекс /АПК/, приема „Наредба за управ-
ление на общинските пътища на територията на
община Вършец“ със следните изменения спрямо пър-
воначалното предложение:

Чл. 46 Годишната програма се изпраща до Област-
ния управител, Регионалния съвет за развитие на се-
верозападния район и МРРБ съобразно определените
срокове.

2. Задължава Кмета на община Вършец да публи-
кува на сайта на община Вършец, в раздел „Общински
съвет“, подраздел „Нормативни актове“, подраздел
„Наредби, програми, стратегии, тарифи“, приетата
„Наредба за управление на общинските пътища на те-
риторията на община Вършец“, както и да отрази от-
мяната на сега действащата „Наредба за управление
на общинските пътища на територията на община
Вършец“ /Приета с Решение № 269/07.12.2005 год. по
Протокол № 28 на Общински съвет – Вършец/, в
седем дневен срок от влизане в законна сила на нас-
тоящето решение.

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А.Димитров,
А.Николова, Г.Апостолова, И.Андров, В.Замфиров,
О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов,;“против” – 3 -
Г.Найденов, А.Коцина, С.Сълков; “въздържали се” –
1 - Г.Иванов;

РЕШЕНИЕ № 419
Общински съвет - Вършец на основание чл.21, ал.1,

т.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,чл.6,ал.1,т.9 от Правилника за органи-
зацията и дейността на Общински съвет Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация за мандата 2015-2019г. и чл.12,ал.1 и
чл.33 от Наредба за упражняване правата върху об-
щинската част от капитала на търговските дружества
с общинско участие, за участието на Общината в
граждански дружества и сдружения с нестопанска цел
взема следното решение :

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

Общински съвет - Вършец
2. Определя и упълномощава г-жа Антоанета Ива-

нова Коцина, да представлява Община Вършец на ре-
довното общо събрание на акционерите на дружество
с Общинско участие МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев “ АД
гр.Монтана, което ще се проведе на 30.05.2017г.в
11:00 часа в административната сграда на болницата,
гр.Монтана, ул. „ Сирма войвода“ № 4, включително
от името на Община Вършец да изразява становища
по свикването и провеждането на редовно общо съб-
рание ,по въпросите включени в дневния ред и об-
съждани на събранието, да гласува от името на
община Вършец и да извършва всички необходими
действия във връзка с защита правата на Община Вър-
шец като съдружник в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД
гр.Монтана.

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

РЕШЕНИЕ № 420
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1

т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си бюджет
за 2017 година § 10-98 сумата от 500лв. /петстотин
лева/ по 50 лв. /петдесет лева/ на ученик от СУ „Иван
Вазов“ гр.Вършец:

1. Рени Бориславова Петрова – 50 лева
2. Анета Иванова Лазарова – 50 лева
3. Елена Кирилова Георгиева – 50 лева
4. Елица Христова Горанова – 50 лева
5. Давидия Пламенова Давидова – 50 лева
6. Ивелина Георгиева Иванова – 50 лева
7. Светослава Спиридонова Радославова – 50 лева
8. Ива Стефанова Стоянова – 50 лева
9. Марина Лъчезарова Горанова – 50 лева
10. Яна Ангелова Ангелова – 50 лева
Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров,

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

РЕШЕНИЕ № 421
Общински съвет - Вършец на основание чл. 68, ал.

1от ЗСВ, чл. 6, ал.4 от Наредба № 1 от 03.02.2011 г. за
съдебни заседатели и във връзка с чл. 67, ал. 1 от За-
кона за съдебната власт Общински съвет - Вършец
предлага на Районен съд – Берковица следния канди-
дат:

1. Цветомир Ангелов Цветанов

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

РЕШЕНИЕ № 422
Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1,

т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бю-
джет 2017 параграф 10-98 еднократна финансова
помощ в размер от 300 (триста) лева на Христина Йор-
данова Николова.

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

РЕШЕНИЕ № 423
Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1,

т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бю-
джет 2017 параграф 10-98 еднократна финансова
помощ в размер от 200 (двеста) лева на Милка Томова
Кръстева.

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

РЕШЕНИЕ №424
Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1,

т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бю-
джет 2017 параграф 10-98 еднократна финансова
помощ в размер от 200 (двеста) лева на Красимир Пет-
ров Антонов.

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

Поради изчерпване на дневния ред, председате-
лят на общински съвет – Вършец закри заседа-
нието в 16:00 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Община Вършец взе участие в Три-
надесетото туристическо изложение и
съпътстващия го Десети фестивал на ту-
ристическите анимации „Уикенд тури-
зъм Русе“, които се проведоха от 11.05.
до 13.05.2017 година в град Русе.

Събитието се организира под патро-
нажа на кмета на община Русе и с лю-
безното съдействие на Министерството
на туризма. В туристическото изложе-
ние участие взеха над 163 участници и
организации, така русенското изложе-
ние се класира на престижно място по
посещаемост и интерес след столицата
София. Това са едни от най – значимите
събития в областта на туризма в Ду-
навския регион, в които участие вземат
общини, туристически центрове, пред-
ставители на туристическия бизнес,
аниматори и членове на туристическите
сдружения и организации с нестопанска
цел.

За поредна година Община Вършец
взе участие със самостоятелен щанд,
който бе посетен от представители на
Министерството на туризма, кметове,

туристически сдружения и организации,
хотелиери и много любители на курорта
Вършец. Представителите на Общината
запознаха посетителите с красотите и
забележителностите на Вършец, тради-
ционните празници и фестивали и инте-
ресни факти за града.

Даниела ЛИЛОВА
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В края на месец април кметът на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров под-
писа допълнително споразумение с
Агенцията за социално подпомагане
към МТСП за удължаване срока на до-
говора по операция „Осигуряване на
топъл обяд“, за предоставяне на без-
платен обяд на 130 потребители от об-
щината.

От ноември миналата година до края
на април 2017 г. нуждаещите се лица от
община Вършец, класирани по специ-
ални критерии за включване в социал-
ната услуга получаваха безплатно топъл
обяд, включващ супа, основно ястие и
хляб, с дневен оклад 2,30 лв. на човек.

Според подписания анекс, срокът за
предоставяне на социалната услуга се
удължава до 31 декември 2019 г., а днев-
ният оклад се завишава на 2.50 лв. на
човек.

Средствата са осигурени по Опера-
тивна програма за храни и/или основно
материално подпомагане, съфинанси-
рана от Фонда за европейско подпома-
гане на най-нуждаещите се лица

(ФЕПНЛ) в България за периода 2014-
2020 г.

Основната цел на проекта е свързана с
намаляване на броя на живеещите в бед-
ност лица, чрез подпомагането им с
храни, с оглед преодоляване на основно
материално лишение.

Целеви групи са:
• Лица и семейства на месечно подпо-

магане по реда и условията на чл. 9 от
ППЗСП;

• Лица с доказана липса на доходи и
близки, които да се грижат за тях, уста-
новено от съответната дирекция „Соци-
ално подпомагане";

• Самотно живеещи лица и семейства,
получаващи минимални пенсии - за оси-
гурителен стаж и възраст; за инвалид-
ност; наследствени пенсии; пенсии,
несвързани с трудова дейност;

• Скитащи и бездомни деца и лица;
• Лица от уязвими групи - граждани на

трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от
Допълнителни разпоредби от Закона за
убежището и бежанците.

Евелина ГЕОРГИЕВА

УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА БЕЗПЛАТЕН ОБЯД ПО ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО

МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Празникът на Св. Св. Константин и
Елена събра в двора на храм „Св.
Илия“ в с. Долно Озирово жители и
гости на селото, които спазват тради-
цията и винаги на този ден се включ-
ват в молитвите за здраве,
благоденствие и плодородие.

Честването му бе организирано от
кмета на селото Ангел Петров и мест-
ното читалище. То е неотменна част от
народния календар на местните жи-

тели, участващи с удоволствие и жела-
ние в подготовката му.

Курбанът, който вече се превърна в
традиция, бе възстановен преди ня-
колко години по инициатива на кмета
Ангел Петров. Тогава обредният ри-
туал бе отслужен в местността „Вар-
дище“, намираща се над селото, където
преди десетилетия празникът е поче-
тен за първи път.

Местните се гордеят, че запазват
всеки обичай на дедите си и продъл-
жават традициите им, за да се съхрани
историята на населеното място.

След откриването на храма, един-
ственият изграден в общината за по-
следните години, ритуалът по
освещаването на курбана се извършва
в двора на черквата. Тази година за по-
реден път дарител на празника е мест-
ният земеделски производител Асен
Петров.

На една трапеза и сладка приказка в
салона на читалището седнаха млади и
стари, близки и роднини, гости и при-
ятели. В душата на българина винаги
се намира място за това, категорични
бяха те.

Елена НИКОЛОВА

С ТРАДИЦИОНЕН КУРБАН ПОЧЕТОХА
ПРАЗНИКА НА СВ. СВ. КОНСТАНТИН

И ЕЛЕНА В С. ДОЛНО ОЗИРОВО

ВЪРШЕЦ УЧАСТВА В ПРЕСТИЖНОТО
ИЗЛОЖЕНИЕ "УИКЕНД ТУРИЗЪМ РУСЕ"

Както всяка година, така и тази, само-
дейците от НЧ „Просвета 1935“ – с.
Спанчевци поднесоха своя традицио-
нен поздрав към жителите и гостите на
селото с пъстър Великденски концерт.

Концертът бе открит от детска група
за народни песни и хора „Звънче“ с ръ-
ководители Цецка Георгиева и Антоа-
нета Петкова, които представиха
„Великденска приказка“, няколко пъс-
три хора, песнички, стихчета и инте-
ресни сценки.

Певческа група „Китка“ с ръководител
Любомир Гешковски изпълни песни в
духа на Лазаровден и Великден.

Гости на нашия концерт бяха само-
дейците от НЧ „Хр. Ботев“ – с. Слатина
с ръководител Кирил Иванов, които за-
радваха публиката с невероятното си
изпълнение, и танцов състав „Фол-
клорна китка“ при НЧ „Хр. Ботев 1900“
– гр. Вършец с хореограф Невена Стоя-
нова, които очароваха зрителите с
кръшните си хора. Да не забравяме и
група за народни песни „Здравец“ при
НЧ „Просвета 1935“ – с. Спанчевци с
ръководител Ивета Матеева, които се

представиха с кръшни български хора и
танци.

За да се разсмее публиката, Катя Пав-
лова, Боряна Герасимова и Ивета Ма-
теева изпълниха хумористичната
сценка „Великденски неволи“.

След концерта, за доброто настроение
на жителите и гостите на селото се пог-
рижиха музикантите Любомир Геш-
ковски и Диана Ицовска.

Официални гости на нашия концерт

бяха народните представители Дилян
Димитров и Димитър Аврамов, и кме-
тът на Спанчевци Емил Иванов.

Така поддържаме традициите и духа в
нашето малко, пъстро и уютно селце.
Възкресение Христово е символ на на-
шата вяра в по-добрите времена, на-
шата надежда в любовта към ближния
и желанието ни тя да се разпростре над
света!

Ивета МАТЕЕВА

ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ В СЕЛО СПАНЧЕВЦИ

В навечерието на 24 май – Деня на
славянската писменост и българската
просвета и култура, на специална цере-
мония в Художествената галерия във
Вършец бяха връчени наградите на по-
бедителите в Първия литературен кон-
курс на тема: „Вършец – мой любим
град“.

Конкурсът е обявен и организиран от
клуб „Чинари“ и Община Вършец и е в
три категории: стихотворение, разказ и
есе, без разделение по възрастови
групи.

Жури с председател Венета Макси-
мова – учител по български език и ли-
тература в СУ „Иван Вазов“ и членове:
Олга Яничкова – зам.-председател на
Общински съвет Вършец, учител; Еве-
лина Георгиева – главен редактор на об-
щинския вестник „Вършец“, Райна
Симова – представител на клуб „Чи-
нари“, дописник и Милка Иванова –
учител по български език и литература
в Професионалната гимназия по ико-
номика и туризъм оцени творбите при

пълна засекретеност и анонимност по
отношение на имената на авторите.

Първо място в категория „Стихотво-
рение“ зае Илиана Йорданова със сти-
хотворението си „Кътче от Рая“.

Най-голяма бе надпреварата в катего-
рията „Есе“, в която се представиха
най-голям брой автори – 14. Бяха при-
съдени две първи награди, събрали ед-
накъв брой точки: на Александра
Йосифова и Николай Страхилов (Не-
хайко).

В категория „Разказ“ бяха предста-
вени две произведения: „Песента на
чинарите“ от Мая Ангелова – учител в
НУ „В. Левски“ и „Завръщането“ от
Ивелина Иванова – ученичка от ХІІ
клас в СУ „Иван Вазов“. Наградата за
най-добър разказ получи Мая Анге-
лова.

Имената на спечелилите бяха разсек-
ретени и обявени от председателката на
клуб „Чинари“ Савка Серафимова, а
кметът на общината инж. Иван Лазаров
връчи на победителите грамоти и па-

рични награди по 50 лева, предоста-
вени от Община Вършец.

Специалната награда на клуб „Чина-
рите“ – статуетка, бе връчена от пред-
седателя на клуба на ученичката от СУ
„Иван Вазов“ Жасмина Андреева за из-
разената в есето й „Вършец – мой
любим град“ гражданска позиция.

Савка Серафимова благодари на спо-
моществувателите на церемонията по
награждаването – Румен Иванов – учи-
тел в СУ „Иван Вазов“ и Светла Ванге-
лова – директор на НУ „Васил Левски“.

Намеренията на организаторите са
литературният конкурс да се превърне
в традиционен и да стане ежегоден. От
следващата година той ще бъде разде-
лен освен по категории, и по възраст, а
обхватът му ще бъде разширен до ре-
гионален, включващ Северозападния
район на България.

Евелина ГЕОРГИЕВАЕвелина ГЕОРГИЕВА

І-во място за стихотворение:

КЪТЧЕ ОТ РАЯ
Да тръгнеш по алеята с чинарите,
под свод естествен от зеленина
и вкусвайки на радостта нектара
да видиш чиста светлина.

Глътка от живота да отпиеш –
от кристалната, живителна вода,
с топла нежност ще отмие
на скръб и болка всякоя следа.

С воал божествен те обгръща
Вършец със боровия парк.
И пак ще искаш да се върнеш,
да вземеш от лечебния му дар.

Илиана ЙОРДАНОВА

СТАНАХА ИЗВЕСТНИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ ЛИТЕРА-
ТУРНИЯ КОНКУРС „ВЪРШЕЦ – МОЙ ЛЮБИМ ГРАД“

За учениците от СУ „Иван Вазов“ про-
летните дни на април и май бяха беля-
зани с низ от събития, посветени на
опазването на околната среда.

На 22 април по инициатива на клуб
„Добротворци“, децата от групите за це-
лодневно обучение в Корпус 2, взеха
участие в еко карнавал под надслов
„Биоразнообразието е живот“. Облечени
в костюми, те дефилираха пред съуче-
ници, учители и родители, изразявайки
отношението си към природните бо-
гатства на майката Земя. Раздадени бяха
много награди от Ани Ангелова- дирек-
тор на училището, а клуб „Добротворци“
отправи своето послание чрез вълшеб-
ната фея Елвина (Емили Багджийска),
която отличи и Мис и Мистър Еко –

2017. Празникът завърши с финален
флашмоб в училищния двор „Часът на
Земята“.

Следващата инициатива на момичетата
от доброволческия клуб беше свързана с
отбелязването на 3 май – Международен
ден на Слънцето. Празникът се чества от
1995 г. с различни прояви по света, за да
се привлече вниманието към възмож-
ностите за използване на възобновяе-
мите източници на енергия. За първа
година беше тържествено отбелязан и в
училището ни със съдействието на Спас
Зарчев и помощта на Община Вършец,
осигурили за всяко дете стикер с надпис:
„Община Вършец те поздравява, защото
ти си слънце!“ Със слънчеви лъчи и
добри мисли, в ролята на нашата звезда

класните стаи в двете сгради озариха
Сандрина Иванова и Мария Замфирова.
А слънчевите момичета Таня-Мари Ди-
митрова и Симона Славейкова даряваха
усмивки и надежда, с пожелание за по-
вече слънце в сърцата и делата ни.

Симона СЛАВЕЙКОВА

Гласът на децата

ЕКО СЪБИТИЯ В СУ „ИВАН ВАЗОВ“



Ръководството и служителите от
Общинска администрация – Вършец
се включиха в акция по залесяване,
във връзка с отбелязване на ежегод-
ната Седмица на гората. Тази година
мотото на кампанията е „Гората е
живот“.

Доброволците засадиха декора-
тивни дръвчета в парк „Слънчева
градина“ и новопостроения парк
срещу СБР „Св. Мина“ във Вършец.

Фиданките – 300 броя западна и из-
точна туя, 10 кипариса, 30 смърча и
30 кедъра са предоставени безвъз-

мездно от Държавно горско стопан-
ство – гр. Берковица, след заявено
желание от страна на Община Вър-
шец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕ ВКЛЮЧИХА
В АКЦИЯ ПО ЗАЛЕСЯВАНЕ
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На 24-ти май жителите на Вършец

се насладиха на поредната манифес-
тация на учениците от СУ „Иван
Вазов“. С гордост и чест дефилира
духовият оркестър, носител на Спе-
циалната награда на тазгодишния
национален преглед на ученичес-
ките духови оркестри „Димитър
Пеев“.

За да внесат прелест и изящество,
танцуваха и момичетата от мажорет-
ните състави при училището. За да
запазят традицията и събудят огне-
ния ритъм в сърцата ни, играха и
танцовите състави.

На този фон прозвуча словото на
директора на училището Ани Анге-
лова, в което чухме за успешното за-
вършване на Випуск 2017, за
успехите на победителите от всички
конкурси, за победите на спортните
формации , за ежедневния труд и
смирена отговорност на най-малките
ни питомци-първокласниците и тех-
ните любими и всеотдайни учителки
Петя Сълкова и Милена Георгиева.

Поздравихме специално финал-
ните победители на националното
състезание на Сдружението на бъл-
гарските начални учители Имануел
Тодоров и Ралица Миленова от 3а
клас, с класен ръководител Райна
Първанова; Галена Михаилова от 2а
клас, с класен ръководител Дора Да-
наилова; Алекс Миланов, Биляна
Ивайлова, Симона Мирославова и
Християна Цветанова от 1а клас, с

класен ръководител Петя Сълкова. В
пет кръга, провеждани през цялата
учебна година, учениците от 1-4 клас
показаха знания и умения по всички
учебни дисциплини.

Специален поздрав получи и Ели-
забета Крумова от 6а клас, участвала
с есето „Вдъхновители“ в национал-
ния конкурс на Българско нацио-
нално радио и Министерство на
образованието и науката. Тя е и но-
сителка на първото място в VІ-я на-
ционален ученически конкурс за есе
на тема: „Напред, науката е слънце“
– гр. Ловеч - 2016 г.

На откритата сцена на НЧ „Христо
Ботев 1900“ кметът на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров награди аби-

туриентите-отличници от Випуск
2017 на община Вършец: Анета Ла-
зарова, Елена Георгиева, Елица Го-
ранова, Давидия Давидова, Ивелина
Иванова, Светослава Радославова,
Ива Стоянова, Марина Горанова,
Яна Ангелова и Рени Петрова.

Още много участия и победи ни
очакват, защото педагозите дават
всичко от себе си, за да знаят децата
на Вършец, да градят умения и ком-
петентности, да уважават и почитат
истинските ценности и да пренесат
във времето качества като чест, дос-
тойнство и родолюбие!

Честит 24-ти май - светъл, чист, ис-
конен...!

Дора ДАНАИЛОВА

24 МАЙ – ПРАЗНИК НА ДУХОВНОСТТА

Пъстра върволица от събития и
празници е училищният живот през
месец май.

На 15.05.2017 г. удари и последният
училищен звънец за Випуск 2017 на
абитуриентите от СУ “Иван Вазов”.
Празникът започна с посрещане на
училищното знаме и много настрое-
ние сред ученици, родители и гости.
В училището прозвуча химнът на Ре-
публика България и тържествено
беше издигнат националният трибаг-
реник.

Поздравление към прекрасните мо-
мичета и момчета от двата дванад-
есети класа, облечени в бели тениски
в подкрепа на кампанията на Мото-
Пфое и БЧК „С тениска на бала“, от-
прави Ани Ангелова – директор на
училището.

Наградени бяха отличниците, спе-
челили през годините немалко на-
гради. Специални благодарности от
страна на гимназистите прозвучаха
към двете класни ръководителки -
Венета Максимова и Албена Цвет-
кова, ръководството, учителите и
персонала на училището. “Голямо
благодаря на всички!” – през сълзи и
усмивки отправиха към присъства-
щите абитуриентките Ива Стефанова
и Рени Петкова.

Прощалното дефиле, придружено с
цветя и целувки, се изви в двора на
гимназията с пожелание родното
училище да не се забравя. Цветни ба-
лони, пълни с надежди полетяха в
небето.

На добър час, скъпи приятели!
Албена ЦВЕТКОВА

ПРАЗНИК НА МЛАДОСТТА
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Учениците от НУ
„Васил Левски“,
град Вършец при-
ключиха участието
си в Проект
B G 0 5 M 2 O P 0 0 1 -
2.004-0004 „Разви-
тие на
способностите на
учениците и повиша-
ване на мотивацията
им за учене чрез дей-
ности, развиващи
специфични знания,
умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фон-
дове.

Месец април 2017 г. беше месец на публични изяви по проект „Твоят час“.
Учениците от сформираните осем групи за дейности по интереси и за пре-
одоляване на обучителни проблеми, с гордост, вълнение и ентусиазъм по-
казаха на своите гости - родители, учители и ученици, какво са постигнали
и научили по време на проекта.

Организираха се изложби, презентации, състезания и представяне на
пиеса.

Заниманията бяха плодотворни и децата затвърдиха наученото в часовете
по български език и математика, запознаха се с интересни факти от сфе-
рата на екологията и усвоиха техники за работа в приложните изкуства.

Светла ВАНГЕЛОВА
Директор на НУ „В. Левски“

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ В НАЧАЛНО
УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Фолклорна формация JOY от СУ
„Иван Вазов” – гр. Вършец, Мла-
дежки танцов ансамбъл „Родолюбие“
- Кюстендил и Симеон Илиев – гъ-
дулар от Националното музикално
училище „Любомир Пипков“ –
София, спечелиха приза на кмета на
Монтана Златко Живков в трите раз-
дела на конкурса „Напеви от Северо-
запада“.

Най-високото отличие от деветото
издание на фестивала им бе присъ-
дено след двудневно надпяване, над-
свирване и надиграване, в което

взеха участие около 800 деца от 22
селища в България.

Призът в раздел „Народно пеене“
връчи от името на кмета Александър
Герасимов – директор „Хуманитарни
дейности“ в Община Монтана, а в
разделите „Инструменталисти“ и
„Хореография“ наградите поднесе
инж. Иво Иванов – председател на
Общински съвет Монтана.

Особено оспорвана бе надпреварата
в раздел „Хореография“, където са
съревноваваха 21 групи. Радостно е,
че на сцената освен утвърдените тан-

цови школи в Монтана, Враца,
Видин, Берковица, Мездра, излязоха
и съставите на младите хореографи
Ивайло Първанов (София), Христо
Иванов (Монтана), Елена Иванова
(Берковица). Изключително емоцио-
нално бе надигравенето „Ръченица за
двама“, което спечелиха Лъчезар Ви-
талиев и Ралица Николова от Видин.

Много силна бе конкуренцията и
при певците, особено в категорията,
в която се журито оценяваше по во-
кално майсторство ученици от музи-
калните гимназии в Плевен и София.

По-малко участници, но на високо
ниво, имаше при инструменталис-
тите. Откроиха се две формации –
„Шопчета бобчета“ от София и Там-
бурашки оркестър от Кюстендил.

Дипломи за преподавателите, обу-
чаващи младите таланти, предостави
Съюза на българските музикални и
танцови дейци – София.

Група ETNOTIX – София и Ансам-
бъл „Младост“ – Монтана взривиха
залата със самостоятелните си кон-
церти, съответно в първия и втория
фестивален ден.

Нели ВАСИЛЕВА

ФОРМАЦИЯ JOY ОТ СУ „ИВАН ВАЗОВ” – ВЪРШЕЦ
СПЕЧЕЛИ ПРИЗА В НАЦИОНАЛНИЯ ФОЛКЛОРЕН

КОНКУРС „НАПЕВИ ОТ СЕВЕРОЗАПАДА“

Уведомяваме жителите и
гостите на община Вършец,
че с Решение № 401 от
28.04.2017 г. на Общински
съвет – Вършец е определена
1 бр. местостоянка за такси-
метрови автомобили в град
Вършец, намираща се на Зе-
ленчуковия пазар, на пар-
кинг-място № 1, ул. „Дончо
Станчев“ № 33.

От Общинска админист-
рация - Вършец
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