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Тържествената церемония по повод праз-
ника на курорта, минералната вода и Балкана
започна с изпълнения на мажоретен състав
при Общински детски комплекс Вършец и
продължи с пресъздаване на ритуала „От-
ключване на свещените минерални извори”,
пренасяйки ни в древността при триадата от
божества Асклепий, Хигия и Телесфор (син
на Ескулап), които са охранявали минерал-
ните извори, а лечението с минерална вода се
съчетавало с танци, музика и песни, с изпъл-
нения на цимбали, камбанки и панова

флейта.
На церемонията присъстваха народните

представители от избирателен район Мон-
тана Петър Якимов от ПП „ГЕРБ” и Янаки
Стоилов от „Коалиция за България”, Нина
Петкова – зам.-областен управител на област
Монтана, Деница Славкова – директор на Ре-
гионалната инспекция по околна среда и води
гр. Монтана, Лорета Ценова – пиар на Об-
ластна администрация Монтана, Димитранка
Каменова – кмет на община Берковица, Ана-
толи Първанов – кмет на община Чипровци,

гл. инспектор Даниел Псалтиров – началник
на РУ „Полиция” гр. Монтана, гл. инспектор
Красимир Кирилов – началник на РУ Поли-
ция гр. Вършец, инж. Анатоли Димитров–
председател на Общински съвет гр. Вършец,
общински съветници от ОбС – Вършец, кме-
тът на община Вършец инж. Иван Лазаров,
зам.-кметът на общината Петър Стефанов,
секретарят на ОбА инж. агр. Даниела Тодо-
рова, свещеноиконом Петко Балджиев – ено-
рийски свещеник на гр. Вършец.
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ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОВОД ПРАЗНИКА

Служителите и собствениците на „Елек-
тростарт“ АД за пореден доказаха, че са
сплотен екип и са изградили компания със
здрави традиции в своята социална ангажи-
раност и в грижата си за развитието на града
на здравето.

По случай отбелязването на 12-та година на
успешно развитие и растеж на компанията,
която е най-стабилният и уважаван работо-
дател на територията на община Вършец, те
дариха лични средства за закупуването на
детско съоръжение, което предстои да бъде
монтирано през месец септември в Слънче-
вата градина в града. Новата придобивка за
нашите най-малки съграждани е само част от
сериозната програма на компанията, насо-
чена към облагородяване на градската среда
и икономическото развитие на региона.

Честването на събитието се проведе на 28
юли под мотото „Пълноценен живот за нас и
нашите семейства“ - инициатива в духа на
съвременните практики за мъдро корпора-
тивно управление и сплотяване на колектива
чрез поощряване на служителите да работят
и почиват в хармония с природата и здравос-
ловния начин на живот.

За домакин на събитието беше избран ком-
плекс „Минкови бани“ в с. Спанчевци, къ-
дето повече от 200 служители на
„Електростарт”, техните семейства и гостите
на вечерта имаха възможност да съчетаят ле-

чебната сила на минералните води в ком-
плекса със състезателни спортни занимания
на открито. За най-малките гости на вечерта
имаше специални игри и предизвикателства,
в които те демонстрираха съобразителност,
изобретателност и бързина.

Специални гости на празника бяха инж.
Иван Лазаров, кмет на Община Вършец,

Петър Стефанов - заместник-кмет, Даниела
Тодорова - секретар на Община Вършец,
както и корпоративни партньори и приятели.

В своето обръщение към ръководството и
служителите на фирмата, инж. Лазаров из-
тъкна, че за всяка община е изключително
важно да има на територията си силни и ра-
ботещи предприятия, ръководени от ус-

пешни мениджъри и доказани професиона-
листи, каквито са инж. Анатоли Димитров и
Кирил Аргиров. Той връчи почетна грамота
за направеното дарение и пожела устойчи-
вото развитие на компанията и налагането й
на нови пазари да продължи все така ус-
пешно.

Милена АЛЕН

„ЕЛЕКТРОСТАРТ“ АД НАПРАВИ ДАРЕНИЕ НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ ПО СЛУЧАЙ 12-тия РОЖДЕН ДЕН НА КОМПАНИЯТА

ДО
ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Уважаеми г-н Лазаров,
Приемете моите поздравления по повод

празника на гр. Вършец.
Благодаря за отправената към мен покана

да присъствам на честванията, но за съжа-
ление ангажиментите ми не позволяват да
бъдем заедно днес. Надявам се да имам въз-
можност да се срещна с жителите на вашия
прекрасен град съвсем скоро. Моля, пред-
айте им сърдечните ми пожелания за здраве,
късмет и благополучие.

Вършец е град с богата история, съхра-
нена природа и лечебни минерални извори.
Вярвам, че тези предпоставки са доста-
тъчни, за да продължите да работите и да по-
лагате усилия градът да бъде все така
привлекателен като туристическа дестина-
ция и прекрасно място за живот и реализа-
ция. Защото членството в Европейския съюз
ни учи именно на това – да сме мотивирани,
амбициозни и целеустремени, за да извли-
чаме най-доброто от предоставените ни въз-
можности.

Надявам се, с помощта на всички заин-
тересовани граждани, да успеете да развиете
потенциала на общината и да работите за ев-
ропейското й бъдеще, което гарантира усло-
вия за реализация на младите хора тук.

Желая ви успех!

София, 10 август 2012 г.

БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ППррааззнниикк  ннаа  ккууррооррттаа,,  ммииннееррааллннааттаа  ввооддаа  ии  ББааллккааннаа  „„ВВъърршшеецц  22001122““ППррааззнниикк  ннаа  ккууррооррттаа,,  ммииннееррааллннааттаа  ввооддаа  ии  ББааллккааннаа  „„ВВъърршшеецц  22001122““
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На 6 август, на откритата сцена
пред Народно читалище „Христо
Ботев 1900” кметът на община
Вършец инж. Иван Лазаров откри
Празника на града и даде официа-
лен старт на тържествата, посве-
тени на курорта, минералната вода
и Балкана.
На откриването присъстваха пред-
седателят на Общинския съвет
инж. Анатоли Димитров, зам.-кме-
тът на общината Петър Стефанов,
секретарят на Общината инж. агр.
Даниела Тодорова, общински съ-
ветници и много граждани и гости
на Вършец.
Минералният извор с топлата си
ласка, 100-годишният парк и бал-
неолечебниците, зеленият тунел,
образуван от могъщите клони на
старите чинари по главната улица,
уханието на борове край римските
стълби в парка, красивата верига на
планината, която започва с белия
варовик край Озирово, минава през
Червени камък, обрасъл с дъбове  и
стига до гордия връх Тодорини
кукли, забулен от прохладните
сенки на високи буки – това е на-
шето самочувствие за вечното и не-

преходното, с което Бог щедро е
надарил нашия град. Ето защо за-
служена е нашата гордост  и жела-
нието ни в дните на Празника да
съберем на едно място  танцьори,
певци, музиканти, художници,
спортисти, майстори-занаятчии в
една богата и разнообразна праз-
нична програма, да претворим в
хармония цялата пъстрота от звуци,
багри и ритми, да блесне с ярко
присъствие фолклорното богатство
на региона ни през цялата пред-
стояща седмица – каза в приветст-
веното си слово при откриването
кметът на общината.
Програмата продължи с концерт на
открито на Държавна филхармония
– гр. Враца с диригент Димитър
Панов.
Оркестърът и певците-солисти
Борис Иванакиев и Елеонора Стоя-
нова от „Гласът на България”, Ане-
лия Дечева и Виолета Велчева,
изпълниха популярни и обичани
евъргрийни на АBBA, Франк Си-
натра, Бийтълс, Пол Макартни,
Гершуин, Армстронг, филмова му-
зика.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОТКРИВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА 
КУРОРТА, МИНЕРАЛНАТА ВОДА

И БАЛКАНА „ВЪРШЕЦ 2012”

На 13.08.2012 г. в Добрич, на офи-
циална церемония по сключване на
договори за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ по
схемата „Подкрепа за развитие на
регионалния туристически продукт
и маркетинг на дестинациите”, ми-
нистърът на регионалното развитие
и благоустройството Лиляна Пав-
лова връчи чекове за финансиране
на 21 общински проекта за разви-
тие на регионалния туризъм, сред
които е и този на Община Вършец.
Общият брой подадени проекти по
схемата е 49.

Кметът на общината инж. Иван
Лазаров подписа договор за финан-
сиране на проект „Подкрепа за
развитие на регионален туристи-
чески продукт и маркетинг на
дестинация – общини Вършец,
Берковица и Годеч”. 

Проектът ще се финансира от
Оперативна програма “Регионално
развитие 2007-2013” и ще се реа-
лизира в следващите 18 месеца,
като водеща организация е Община
Вършец с партньорското участие

на Общините Берковица и Годеч.
Общата стойност на проекта е 431

240 лева, безвъзмездната финан-
сова помощ от Програмата е 95 %,
а 5 %  е финансовото съучастие на
трите партньорски Общини – Вър-
шец, Берковица и Годеч.

Основна цел на проекта е създа-
ване и развитие на конкурентен ре-
гионален туристически продукт
„Неоткритата тайна на Западна
Стара планина” с цел увеличаване
на броя на туристите в туристи-
чески район, обособен на терито-
рията на общините Вършец,
Берковица и Годеч.

Основните дейности по проекта
предвиждат разработване на нови
туристически пакети в рамките на
туристически район на терито-
рията на трите общини; рекламни
и маркетингови дейности; участие
в международни и национални ту-
ристически изложения; изследване
въздействието на маркетинговите и
рекламни дейности; експедиентско
пътуване на туроператори и журна-
листи; организиране на туристи-

чески форум.

*****
Кметът на община Вършец инж.

Иван Лазаров подписа договор с
Държавен фонд „Земеделие” за от-
пускане на безвъзмездна финан-
сова помощ за проект
„Изграждане на туристически
атракционни съоръжения в град
Вършец”. 

Проектът ще се финансира от
Програмата за развитие на сел-
ските райони 2007-2013 г.  по мярка
313 „Насърчаване на туристичес-
ките дейности”, като безвъзмезд-
ната финансова помощ от
Програмата е 100 %  и е на обща
стойност 261 374 лева.

Обща цел на проекта е подобря-
ване на туристическата инфраст-
руктура в община Вършец,
създаване на заетост и съхранение
на природните и културно-истори-
чески ресурси на територията.

Чрез проекта се цели изграждане
на летен амфитеатър на терито-
рията на градския парк на Вършец
с цел представяне на местното кул-
турно наследство; повишаване на
туристопотока в общината и ре-
гиона чрез взаимно допълване и
обогатяване на традиционния бал-
неоложки туризъм с  различни
форми на селски и алтернативен
туризъм.

Основната дейност по проекта
предвижда изграждането  на летен
амфитеатър на територията на
градския парк по алеята, водеща до
местността «Иванчова поляна».
Съоръжението е проектирано с от-
крита сцена и амфитеатър с дър-
вени пейки, с места за около 200
посетители.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПОДПИСА ДОГО-
ВОРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДВА НОВИ ПРОЕКТА

В първия ден от Празника на ку-
рорта, минералната вода и Балкана
кметът на общината инж. Иван Ла-
заров откри официално новата
градска художествена галерия и
експонираната в нея изложба от
пленера по живопис „Вършец
2012”. 

Галерията е разположена на по-
следния, трети етаж от сградата, в
която се помещава и Общинският
музей, която е построена в уника-
лен архитектурен стил в началото
на миналия век.

Ремонтът на етажа и стълбището
към него е извършен със средства,
заложени в бюджета на Общината,

и е на стойност 3 000 лева. Гале-
рията разполага с няколко раздви-
жени в архитектурно отношение
помещения и е уютно място както
за излагане на картини, така и за
творчески срещи-разговори на хора
на изкуството. 

В продължение на една седмица,
десет утвърдени майстори на чет-
ката и една млада художничка –
студентка в Художествената акаде-
мия в София рисуваха Вършец и не-
говите околности. В залите на
новата галерия те изложиха общо
33 платна. В тазгодишния пленер
участваха членове на дружеството
на монтанските художници

„Тенец”, сред които и двама наши
местни художници Георги Паунов и
Гошо Александров, а така също и
гости от София, Стара Загора и
Кърджали.

На откриването на новата худо-
жествена галерия и изложбата от
пленера присъстваха кметът на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров,
зам-кметът на общината Петър Сте-
фанов, секретарят на Общината
инж. агр. Даниела Тодорова, об-
щински съветници, общественици,
граждани и гости на Вършец.

Всички художници са се поста-
рали да дадат най-доброто от себе
си, за да увековечат за поколенията
красотите на прекрасния Вършец.
По традиция всеки от участниците
ще дари на Община Вършец по две
свои картини, с което ще се обогати
безценната колекция от произведе-
ния на наши и чуждестранни ху-
дожници, с които разполага
галерията.

В приветственото си слово инж.
Иван Лазаров изрази задоволство
от провеждането на пленера по жи-
вопис, пожела на участниците нови
творчески успехи и продължаване
на дългогодишната традиция за ор-
ганизиране и провеждане на такъв
пленер във Вършец.

Кметът връчи на художниците
грамоти за участие в пленера по
живопис „Вършец 2012”.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ОТКРИ НО-
ВАТА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
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Поздравления към присъстващите
на цеермонията отправиха народ-
ните представители Петър Якимов
и Янаки Стоилов, зам.-областният
управител на област Монтана
Нина Петкова и кметът на община
Вършец инж. Иван Лазаров.
Бе прочетен поздравителен адрес
от министър-председателя на Ре-
публика България Бойко Борисов.
Поздравителни адреси по случай
Празника на курорта изпратиха
Янка Такева – председател на
Съюза на българските учители,
Ивайло Петров – областен управи-
тел на област Монтана, председа-
телят на Общински съвет
Димитровград Стефан Димитров,
кметът на община Кнежа Симеон
Шарабански.
По традиция официалната церемо-
ния завърши с пищна заря, тази го-
дина на фона на  песента “Вода” в
изпълнение на Елица и Стунджи. 
След официалната част последва
концерт на легендарната и неоста-
ряваща група „Диана експрес”,

обичана от няколко поколения
българи, която взриви публиката
както с вечните и непреходни
песни „Душа”, „Утре”, „Блус за
двама”, така и с по-нови рок пар-
чета. Изпълненията на групата до-
принесоха за доброто настроение
на публиката, която се забавлява
от сърце и пя заедно с изпълните-
лите. 
Официални спонсори на тазго-
дишния Празник са: „Електрос-
тарт” АД гр. Вършец, СБР „Св.
Мина” гр. Вършец, ЕТ „Христо
Тачев” гр. Вършец, Обединена
Българска банка – клон Вършец,
„АТА Спа хотел” – гр. Вършец,
комплекс „Чинарите” ВиК Враца,
“Профилактика, рехабилитация и
отдих” ЕАД – клон Вършец,
„Нелан” ООД гр. Вършец, ЕТ
„Диана 97 – Диана Вернезова” гр.
Вършец, „Съни гардън Спа хотел”
– гр. Вършец, ЕТ „Стефан Вита-
нов гр. Вършец, ЕТ „Галя Попова”
гр. Вършец и ЕТ „Художник 2000”
гр. Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ
ПО ПОВОД ПРАЗНИКА 
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За втора поредна година Вършец бе
домакин на Републикански шампио-
нат на българските национални по-
роди кучета Българско лудогорско
гонче, Българско овчарско куче и Бъл-
гарски барак.
Шампионатът се проведе под егидата
на Световния киноложки алианс, Бъл-
гарския републикански киноложки
съюз, Министерство на земеделието и
храните и кмета на община Вършец
инж. Иван Лазаров, съвместно с Бъл-
гарския ловно-рибарски съюз и мест-
ния клуб за Българско лудогорско
гонче – Вършец. 
Мероприятието съвпадна и бе част от
официалната програма на Празника
на курорта, минералната вода и Бал-
кана „Вършец 2012”.
Официални гости на събитието бяха
Кирил Кирков – директор на дирек-
ция „Животновъдство” в Миинстер-
ство на земеделието и храните, Аврам
Петков – съпредседател на Световния
киноложки алианс и председател на
БРКС, инж. Иван Лазаров – кмет на
община Вършец, Петър Стефанов –
зам.-кмет на общината и инж.агр. Да-

ниела Тодорова – секретар на Община
Вършец.
Съдии на шампионата бяха Майя
Линник от Латвия, Диана Кирилова от
Видин и Деян Иванов от София.
В Републиканския киноложки събор
участваха представители от над 30
клуба с общо 175 кучета от Вършец,
Перник, Разлог, Монтана, Видин,
Омуртаг, Кубрат, Шумен, Хасково и
други градове от страната.
Шампиони при различните породи
станаха:
- Българско лудогорско гонче – куче
Арап, развъдник „Максим хаус” със
собственик Максим Димитров от гр.
Монтана;
- Българско овчарско куче – куче
Вихър, развъдник „Авиюп”  със
собственик Зора Душкова от гр. Мон-
тана;
- Български барак – куче Роки, раз-
въдник „Максим хаус” със собственик
Максим Димитров от гр. Монтана.
Победителите в различните класове
получиха купи, медали, дипломи и
предметни награди.

Евелина ГЕОРГИЕВА

РЕПУБЛИКАНСКИ СЪБОР  НА
БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ 

ПОРОДИ КУЧЕТА „ВЪРШЕЦ 2012”

Над 2 000 изминати километра, 40
участия, множество дефилета, без-
ценен опит и нови приятели. Това е
статистиката от десетдневното
турне на духов оркестър „Дефилир“
към СОУ „Иван Вазов“ във Фран-
ция през месец юли. Участието на
младите таланти започна с изяви в
градовете Баркарес и Лодеве, и про-
дължи с няколкодневен престой в
гр. Монт дьо Марсан. Градовете се
намират в южната част на страната,
известна освен с хубавото вино и с
традиционните фиести, които не
спряха дори за миг в продължение
на цяла седмица. От 30 000, каквото
е постоянното население на краси-
вият Монт дьо Марсан, в седмицата
на фиестата градът достига посе-
щаемост в стотици пъти повече,
обявиха местните организатори.
Цветните и шумни тълпи не спират
нито миг, а легловата база не смогва
да поеме пристигащите, които

обаче намират решение, настаня-
вайки се в палаткови лагери на
всеки свободен ъгъл.

Оркестрантите представиха града
ни с богат репертоар и много емо-
ционални изпълнения, които про-
дължаваха дори извън
задължителната концертна про-
грама. Традиционният за местната
култура фестивал, посветен на
Мария Магдалена всяка година съ-
бира състави от целия свят, а тази
година „Дефилир“ бе единственият
ученически оркестър, който защити
достойно оказаното доверие.
Мамбо, Буба Мара, Месечина,
Свети Георги, маршовете Бдинци,
Дефилир и Бригадир, Искърско
хоро, Чарлстон и много други из-
пълнения донесоха нови почита-
тели на ученическия състав. Към
изпълненията им вече е проявен ин-
терес и относно записването на дис-
кове, които хора от всякакви

националности пожелаха да имат. 
Освен продължителните дефилета

и изпълнения на сцена, които често
завършваха късно вечерта, музи-
кантите имаха възможност да сви-
рят и по време на традиционната за
града корида, както и да наблюда-
ват гоненето с бикове по улиците на
града.

Емоционално бе и самото пъту-
ване за оркестър „Дефилир“. Освен
италианската и френската Ривиера,
оркестрантите разгледаха Венеция.
Градът – пристанище на Адриати-
ческо море, предложи незабравими
часове с посещение на Канале
Гранде, площада „Сан Марко“, дво-
реца на Дожите, моста на въздиш-
ките, свързващ Двореца със
затвора. Къпането в Атлантическия
океан, Адриатическо и Средиземно
море, престоя в Кралство Монако,
посещението на грандиозното ка-
зино и срещите с европейската кул-
тура ще останат незабравими за
всички, сподели ръководителят на
състава Димитър Пеев. 

Името на СОУ „Иван Вазов“ и
град Вършец вече бе чуто далеч
извън пределите на  собствената ни
оценка. Аплодисментите и нескри-
тото желание на иначе сдържаната
местна публика да танцува говорят
красноречиво за ползата от големия
труд на всички. Така първото посе-
щение на „Дефилир“ на европейска
сцена донесе поредният успех за
състава и ръководителя Димитър
Пеев  – поканите за нови турнета
вече са факт.

Елена ПЕТРОВА

Духов оркестър „ Дефилир“ на европейска сцена

Под надслов „Усмихнато лято” на
05.08.2012 г. Женско сдружение „То-
дорини кукли” с. Спанчевци със съ-
действието на кмета на селото Емил
Иванов организира за децата на се-
лото пленер по изобразително из-
куство.

37 деца на възраст от 2 до 15 го-
дини, живеещи в селото и такива,
които са дошли при роднини за лят-
ната си ваканция, рисуваха и се за-
бавляваха заедно.

Специален гост на този вълнуващ
празник беше художникът Горчо
Паунов, който разказа на децата за
това, как той е започнал да рисува и
демонстрира на всички нас как на
платното му  оживяват цветове и об-
рази.

Гости на пленера бяха и кметът на
община Вършец Иван Лазаров,  сек-

ретарят на Общината Даниела Ан-
гелова, общинският съветник Ася
Станчева, родители, баби, дядовци
и много местни и пребиваващи в се-
лото граждани.

За да бъде  реализиран този про-
ект, ЖС „Тодорини кукли” получи
подкрепа от СП „Художник” – с.
Спанчевци, ЕТ „Ем- ди” Емил и
Диана Дойнови гр. Враца, ЕТ „Бон
марше” гр.Вършец, Ася Станчева –
общински съветник, ПП „Герб”
гр.Вършец, ЕТ „Ангел Георгиев”
гр.Върщец, ЕТ „Ем – си „ Димитър
Иванов с.Спанцевци, ЕТ „Рай”-
Райна Тимчева, на които специално
благодарим.

Емил Иванов и Ася Станчева под-
ариха на децата 2 футболни топки и
мрежи за футболни врати. Митко
Тимчев осигури на всички участ-

ници един  безплатен ден на плув-
ния басейн, Ангел Георгиев предос-
тави лакомства, които децата
получиха в края на тържеството.

Специален  поздрав към участни-
ците поднесе Мирослав Тодоров –
ученик в НУИ „П.Пипков” гр. Пле-
вен с изпълненито си на кларинет на
пиесата „Хубав ден” от Шостако-
вич.

Децата продължават да рисуват,
останалите от пленера материали са
на тяхно разположение, а в чест на
празника на селото през септември
всички ще можем да се порадваме
на тяхното творчество на  изложбата
от рисунки, която представители на
ЖС „Тодорини кукли” ще изготвят.

Наташа СТАНИМИРОВА
ЖС „Тодорини кукли”

с. Спанчевци

Да нарисуваме усмихнатото лято!

Откритата на 08.08.2012 г. в Общин-
ската музейна сбирка във Вършец из-
ложба привлече вниманието на
гражданите и гостите на града.
На откриването присъстваха кметът
г-н Иван Лазаров и зам.-кметът г-н
Петър Стефанов, общественици и ак-
тивисти на граждански сдружения.
С експонираната изложба „Непозна-
тата Медека” (Медикус – лечебен) се
ознаменува 10-годишния юбилей на
Общинския музей, свързан с обогатя-
ване и съхраняване на ценни експо-
нати, посметени на лечението от
античността.
Това е десет годишен упорит труд,
свързан научна разработка и съавто-
рство със специалисти от БАН –
София и др. И не на последно място –
самоотвержен труд на родолюбиви
граждани на Вършец, които през
всичките тези 10 години даряваха на
музея ценни експонати и монети, за
да се обогати отдел „Археологически
находки”. На 18 май догодина, в Све-
товния ден на музеите техните имена
ще бъдат изложени в залите на ре-
монтирания и обновен музей.
Изложбата откри г-жа Йорданка Кос-
това, която увлекателно разказа исто-
рията на лечението в античността и
акцентира върху две знаменателни за
курортното дело във Вършец години:
1850 и 1937.
Изложбата показва експонати, свър-

зани с медицината в древността в ле-
ковике „Медикус” – медицински ин-
струменти и аптекарски пособия,
варовикова АРА с посветителен над-
пис от излекуван римски гражданин,
елементи от римска баня и много
други, като уникалните експонати до-
казват римското присъствие във Вър-
шец и района и това, че тук е имало
светилище на траките. В нашия ре-
гион са намерени оброчни паметници
на латински език, посветени на бо-
жества, имащи връзка с медицината –
Аполон, Асклепий, Хигия, Телесфор
и др, като повечето от посвещенията
са направени от лекари в древността.
В своето слово г-н Лазаров – кмет на
община Вършец подчерта, че този пе-
риод на Вършец действително е по-
малко известен и заслужават
адмирации хората, работили самоот-
вержено през последните 10 години в
музея, за да може младото поколение
да се гордее със своето минало. Той
благодари на г-жа Костова за уреде-
ната от нея изложба, която тя дарява
за радост на всички жители на Вър-
шец и гости на Празника на ку-
рорта.Благодарности и цветя бяха
поднесени и от г-жа Савка Серафи-
мова – председател на сдружение
„Гражданско общество – Вършец
2011” и от зам.-кмета г-н Петър Сте-
фанов.

Петя НИКОЛАЕВА

ОБЩИНСКАТА МУЗЕЙНА СБИРКА
ОТБЕЛЯЗА ЮБИЛЕЙ С ИЗЛОЖБА
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Днес, 31.07.2012 г. (вторник) от 11:00 часа, на
основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и
чл.56,ал.1 от Правилника за организация и дей-
ността на Общински съвет – Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация за мандата 2011-2015 г. се про-
веде заседание на Общински съвет – Вършец в
заседателната зала на Общинска администрация
– Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва
общински съветници.

Отсъства: Д-р Боян Бонев.
Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседа-

нието е законно и може да взема законови реше-
ния.

На заседанието присъстваха още: Зам.-кмет
– инж.П.Стефанов, инж.Д.Тодорова – секретар
на Община Вършец, К.Тачева, А.Тошев, Е.Ди-
митров - Кмет на с.Спанчевци, Таня Петрова,
Венелин Стефанов и граждани.

Заседанието беше открито и ръководено от
инж. Анатоли Димитров – Председател на Об-
щински съвет Вършец.

Д Н Е В Е Н    Р Е Д
1. Разглеждане на отчет за дейността на Пред-

седателя на Общински съвет – Вършец за пе-
риода 01.01.2012 - 30.06.2012 г., съгласно
Докладна записка Вх.№ 238/23.07.2012 г.

Докладва: Председател на  ОбС- Вършец
инж.А.Димитров

2. Разглеждане  на  отчет  за изпълнение на ре-
шенията на Общински съвет – Вършец за пър-
вите 6 месеца на 2012 г., съгласно Докладна
записка Вх.№ 232 /20.07.2012 г.

Докладва: Зам.-кмет на община Вършец
П.Стефанов

3. Разглеждане на отчет за изпълнение на Бю-
джета на Община Вършец към 30.06.2012 г., съг-
ласно Докладна записка Вх.№ 226 /20.07.2012 г.

Докладва: Зам.-кмет на община Вършец
П.Стефанов

4. Разглеждане на финансови отчети за 2011 г.
и вземане на решение за дейността  на общин-
ски дружества „Вършец Негован”ООД и „Бу-
линвест”ООД, съгласно докладна записка Вх.№
241/24.07.2012 г.

Докладва: Председател на  ОбС- Вършец
инж.А.Димитров

5. Вземане на решение  относно актуализация
на Бюджета на Община Вършец за 2012 г. и по-
именния списък за капиталови разходи, съгласно
Докладна записка Вх.№225 /20.07.2012 г.

Докладва: Зам.-кмет на община Вършец
П.Стефанов

6. Вземане на решение  относно актуализиране
на „Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за
2012г.”, съгласно Докладна записка Вх.№ 235
/20.07.2012 г.

Докладва: Зам.-кмет на община Вършец
П.Стефанов

7. Разглеждане и  приемане на  решение по
Докладна записка Вх.№ 228 / 20.07.2012г., от-
носно  промяна в структурата на  общинска ад-
министрация Вършец, във връзка с промяна на
нейната  численост.

Докладва: Зам.-кмет на община Вършец
П.Стефанов

8. Разглеждане и приемане на решение на Док-
ладна записка Вх.№ 237 от 23072012 г., относно
присъждане звание «Почетен гражданин на град
Вършец» на Д-р Александър Митев.

Докладва:Председател на ПК по  образова-
ние, култура, младежки дейности и спорт –
Олга  Яничкова

9. Разглеждане и приемане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 234/ 20.07.2012г. за предос-
тавяне на имоти  по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ,
във връзка с & 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: Зам.-кмет на община Вършец
П.Стефанов

10. Разглеждане и  приемане на решение по
Докладна записка Вх.№ 236/ 20.07.2012г. , от-
носно отдаване под наем на недвижими имоти
по реда но ЗОС, НРПУРОС, НППОПМ и
НУРПТК на Община Вършец.

Докладва: Зам.-кмет на община Вършец
П.Стефанов

11. Разглеждане и  приемане на решение по
Докладна записка Вх.№227/20.07.2012 г. за
сключване на договор за кредит с „Фонд за ор-

ганите на местното самоуправление в България-
ФЛАГ”ЕАД за реализация на проект „Реализи-
ране на инвестиционен проект „Градска пре-
чиствателна станция за отпадни води в
гр.Вършец, финансиран от Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”

Докладва: Зам.-кмет на община Вършец
П.Стефанов

12. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 231/ 20.07.2012 г.за издаване
на Запис на заповед в полза на ДФ”Земеделие”-
Разплащателна агенция по Договор за отпускане
на финансова помощ №12/313/00100 от
056.07.2012 г. по мярка 313 за Проект „Изграж-
дане на туристически атракционни съоръжения в
гр.Вършец”, сключен между Община Вършец и
ДФ”Земеделие”- Разплащателна агенция

Докладва: Зам.-кмет на община Вършец
П.Стефанов

13. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 229/20.07.2012 г. за канди-
датстване с проект „еко пътека и туристически
посетителски център, кв.Заножене и с.Спан-
чевци, община Вършец” по мярка 313 „Насърча-
ване на туристическите дейности” от програма
за развитие на селските райони 2007-2013г.

Докладва: зам.-кмет на община Вършец
П.Стефанов

14. Разглеждане и вземане на решение за кан-
дидатстване с проекти по мярка 321` „Основни
услуги за населението и икономиката в селските
райони” от Програмата  за развитие на селските
райони, 2007-2012г.

Докладва: Зам.-кмет на община Вършец
П.Стефанов

15. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 219/ 18.07.2012 г. относно
състояние на училищната сграда в кв.Заножене,
гр.Вършец и подадено искане от СОУ «Иван
Вазов».

Докладва: Председател на  ОбС Вършец
инж.А.Димитров

16. Избор на представител на Община Вършец
в УС на Сдружение „Местна инициативна група
Вършец”.

Докладва: Председател на  ОбС- Вършец
инж.А.Димитров

17. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 233/ 20.07.2012 г. относно
подадено искане от ФК Вършец 2012 за ползване
на  градски футболен стадион по 4 часа всеки
ден и провеждане на офоцоалните срещи на от-
бора.

Докладва: Зам.-кмет на община Вършец
П.Стефанов

18. Разглеждане и вземане на решение за пред-
оставяне право на водовземане на минерална
вода публична общинска собственост от нахо-
дище 2 ХГ, находящо се в м.”Топилата” в земли-
щето на с.Спанчевци съгласно Докладна записка
вх.№ 236/20.07.2012г.

Докладва: Зам.-кмет на община Вършец
П.Стефанов

19. Разглеждане и вземане на решение за про-
мяна на чл.51 от Наредба за определянето и ад-
министрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Вършец, съг-
ласно Докладна записка вх.№ 224/20.07.2012 г.

Докладва: Зам.-кмет на община Вършец
П.Стефанов

20. Разглеждане и приемане на Наредба за реда
и минималните изисквания за отглеждането на
продуктивни животни на територията на община
Вършец, съгласно Докладна записка вх.№
223/19.07.2012 г.

Докладва: Зам.-кмет на община Вършец
П.Стефанов

21. Разглеждане и вземане на решение за под-
адени молби на граждани.

Докладва: Председател на ПК по админист-
ративно обслужване, нормативна уредба, об-
ществен ред, сигурност, граждански права и
борба с корупцията Адрияна Николова

22. Изказвания,питания, становища и предло-
жения на граждани.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинската администрация за мандата
/2011 – 2015г/, дневния ред бе приет единодушно

12 гласа “за”, “против” – няма;  “въздър-

жали се” – няма;

Общински съвет Вършец прие следните реше-
ния:

РЕШЕНИЕ № 116
Общински съвет – Вършец на основание чл. 15,

ал.1 т.23 от Правилника за организация и дей-
ността на Общински съвет Вършец, неговите ко-
мисии и взаимодействие с Общинска
администрация за мандата 2011-2015  приема за
информация отчета за дейността  на Председа-
теля на Общински съвет – Вършец за периода
01.01.2012 – 30.06.2012 година.

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

РЕШЕНИЕ № 117
Общински съвет – Вършец на основание чл.44,

ал.1,т.7 от ЗМСМА и чл.93, ал.3 от Правилника
за организацията и дейността  на ОбС- Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с об-
щинска администрация за мандата 2011-2015
приема отчета за  изпълнение от Общинска ад-
министрация на решенията на Общински съвет –
Вършец за периода 01.01.2012 – 30.06.2012

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

РЕШЕНИЕ № 118
Общински съвет – Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.6 от ЗМСМА приема за информация от-
чета по бюджета и извънбюджетните сметки и
фондове на община Вършец за периода
01.01.2012 – 30.06.2012 г.

Гласували поименно: “за” –12– инж. А.Ди-
митров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Станчева,
И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов,
Б.Христов,С.Сълков, инж. И.Цакански, А.Нико-
лова, д-р Р.Дамянова; “против” – няма, “въз-
държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 119
Общински съвет – Вършец на основание чл.50,

ал.1 от Правилника за организацията и дей-
ността  на ОбС- Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администра-
ция за мандата 2011-2015 г. и чл.21, ал.1, т.1 от
ЗМСМА,  реши:

1. Формира временна комисия в състав:
- Инж.Анатоли Димитров - Председател на
временната комисия
- Тодор Кънчев - член
- Иван Андров - член

2. Задачи на временната комисия:
- Да прегледа  финансовите отчети за послед-

ните три години на дружества с общинско
участие „Булинвест”ООД и „Вършец – Не-
гован”ООД

- Да оцени финансовото състояние на дру-
жествата с общинско учас-
тие„Булинвест”ООД и „Вършец –
Негован”ООД

- Да прегледа и оцени Бизнес плана на дру-
жествата с общинско учас-
тие„Булинвест”ООД и „Вършец –
Негован”ООД за периода от следващите три
години.

- Да предложи на ОбС- Вършец представи-
тели на Община Вършец за контрол и уп-
равление в дружествата с общинско участие
„Булинвест” ООД и „Вършец – Негован”
ООД

3. Срок за представяне на доклад от времен-
ната комисия 30 септември 2012 година.

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

РЕШЕНИЕ №120
На основание чл.18, ал.1 от Закона за общин-

ските бюджети и чл.21, ал.1, т.6 от Закона за
местното самоуправление и местната админист-
рация, Общински съвет Вършец приема:

1.Актуализация на бюджета на община Вършец
за 2012 г. по приходната и разходната му част,
както следва:

- Увеличава приходната част на бюджета,
местна дейност, собствени приходи в § 40 – 40
„Постъпления от продажби на земя” с 22356 лв.

- Увеличава разходната част на бюджета,

местна дейност, дейност 2606 „Изграждане, ре-
монт и подържане на уличната мрежа” в §51-00
„ Основен ремонт на ДМА” с 22 356лв.

2. На основание чл.18, ал.1 от Закона за об-
щинските бюджети и чл.21, ал.1, т. 26 от Закона
за местното самоуправление и местната адми-
нистрация, Общински съвет – Вършец  извършва
промяна в поименния списък на капиталовите
разходи на община Вършец за 2012 година, както
следва:

(виж таблица 1 на страница 5)
Гласували поименно: “за” –12– инж. А.Ди-

митров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Станчева,
И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов,
Б.Христов,С.Сълков, инж. И.Цакански, А.Нико-
лова, д-р Р.Дамянова; “против” – няма, “въз-
държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 121
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за мест-

ното самоуправление и местната администрация
/ЗМСМА/ и чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/, Общински съвет – Вършец
взема следното решение:

1.Актуализира „Годишната програма за управ-
ление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2012 година” в частта раздел ІІ,
т. 1.3 отдаване под наем на имоти общинска
собственост чрез провеждане на конкурс в
частта земеделски земи публична общинска
собственост се включва следния недвижим имот:

- Поземлен имот № 014015 по КВС, находящ
се в м. „Вардище”в землището на с. Долно
Озирово, община Вършец с площ 16.631
дка. С НТП пасище/мера.

2.Актуализира „Годишната програма за управ-
ление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2012 година” в частта  точка 1.5
Продажба на имоти общинска собственост през
2012 г., подточка 1.5.1 имоти за продажба по реда
на чл.35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане на пуб-
личен търг или публично оповестен конкурс,
като се включва следния недвижим имот:

- Поземлен имот с идентификатор 12961.14.34
по кадастралната карта и кадастрелните ре-
гистри на гр.Вършец от 2008г., с площ
4.079дка., с НТП.

3.Промяната на „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2012 г.” влиза в сила от датата на
приемане на решението.

4.На основание чл.8, ал.10 от ЗОС промяната в
„Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за 2012
г.” да се обяви на таблото пред сградата на об-
щинска администрация – Вършец и да се публи-
кува на интернет страницата на общината.

Гласували поименно: “за” –12– инж. А.Ди-
митров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Станчева,
И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов,
Б.Христов,С.Сълков, инж. И.Цакански, А.Нико-
лова, д-р Р.Дамянова; “против” – няма, “въз-
държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 122
На основание чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА Об-

щински съвет Вършец утвърждава нова струк-
тура на Общинска администрация Вършец и
нова щатна численост, както следва в Приложе-
ние №1.

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИ-
НИСТРАЦИЯ Вършец

Общо: 51

В т.ч.:

ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО
ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРА-
ЦИЯТА И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ

Кмет  на община 1
Заместник кмет 1
Кметове на кметства 2
Кметски наместници 4,5
Общо: 8,5

продължава на 5 стр. >>>

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л  № 16
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продължава от 4 стр. >>>
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Вършец
Общо: 42,5

В т.ч.:

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБ-
ЩИНАТА

Секретар на община 1
Старши вътрешен одитор 0,5
Директор дирекция “ОА” 1
Директор дирекция “СА” 1
Общо: 3,5

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Отдел “Финанси и бюджет” 5
Отдел “Административно и
информационно обслужване и PR” 5
Отдел “Вътрешно 
административни дейности” 4,5
Общо: 14,5

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Отдел “УТ, УОС
и Екология” 5
Отдел “Социални 
дейности и ЕП” 8
Отдел “Образование,
култура и туризъм” 7,5
Отдел “Инвестиционна
политика, ГрЗС и ЕСГРАОН 4
Общо: 24,5
Гласували: “за”  – 12, “против” – няма, “въз-

държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 123
Общински съвет – Вършец на основание чл. 44,

ал. 1 и във връзка с чл. 45, ал.4, чл.48, ал.1 от На-
редбата за символите, почетните знаци, отличията
и почетните звания на Община Вършец и чл.6,
ал.1, т.22 от Правилника за работа на Общински
съвет Вършец,  удостоява   д-р Александър Митев
със званието „Почетен гражданин на град Вър-
шец”.

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

РЕШЕНИЕ № 124
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 пред-
оставяне на наследниците на Илия Иванов Евге-
ниев на следните имоти:

- Поземлен имот №158012 – нива, с площ 1.000
дка., находящ се в м. «Друнчовци» - земи от
Общинския поземлен фонд, землище Драга-
ница, съгласно скица – проект
№Ф00835/06.04.2012 г.

- Поземлен имот №177012 – пасище, мера с
площ 2.500 дка., находящ се в м. «Дстоянов
ръд» - земи от Общинския поземлен фонд,
землище Драганица, съгласно скица – проект
№Ф00837/06.04.2012 г.

- Поземлен имот №184013 – полска култура, с
площ 1.000 дка., находящ се в м. «Монтин
дел» - земи от Общинския поземлен фонд,
землище Драганица, съгласно скица – проект
№Ф00837/06.04.2012 г.

- Поземлен имот №000176 – пасище,мера с

площ 1.001 дка., находящ се в м. «Драгоши-
ница» - земи от Общинския поземлен фонд,
землище Драганица, съгласно скица – проект
№Ф00836/06.04.2012 г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, ре-
шението може да се обжалва пред Районния съд –
гр. Берковица по реда на Административно про-
цесуалния кодекс.

3.На основание чл. 45ж, ал.2, изречение второ,
от ЗИД ЗСПЗЗ решението да се врчи по реда на
Административно процесуалния кодекс на заяви-
теля  Илия Георгиев Илиев и служебно на Об-
щинска служба по «Земеделие» гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димит-
ров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Станчева, И.Андров,
д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов, Б.Христов, С.Съл-
ков, инж. И. Цакански, А.Николова, д-р Р.Дамянова;
“против” – няма, “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 125
1.Общински съвет – Вършец на основание чл.

14, ал.7 от Закона за общинската собственост
/ЗОС/ във връзка с чл.16, ал.2 от Наредбата за сто-
панисване, управление и предоставяне за ползване
на пасища и мери на територията на община Вър-
шец и чл.4, ал.3 и чл.6, ал. 1 от Наредбата за усло-
вията и реда за провеждане на търгове и конкурси
на община Вършец взема решение за провеждане
на публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на недвижим имот публична общинска
собственост представляващ – поземлен имот
№048042 с НТП пасище/мера с площ 13.337 дка.,
находящ се в м. „Бахчата” в землището на с.Долно
Озирово.

Срок за отдаване под наем на земеделския
имот 7 /седем/ календарни години.
Първоначална тръжна годишна наемна цена
8лв. за 1/един/ декар.
Стъпка за надаване 10% върху началната ме-
сечна наемна цена.
Цената на тръжната документация 100лв. и
депозит за участие в търга 100 лв.

2.Задължава Кмета на община Вършец да орга-
низира и проведе търга по реда на Глава втора
„Търгове” от Наредбата за условията и реда за про-
веждане на търгове и конкурси на община Вършец
и да сключи договор за отдаване под наем на зе-
меделския имот с спечелилия търга участник.

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

РЕШЕНИЕ № 126
1.Общински съвет – Вършец на основание чл.

14, ал.1 от Закона за общинската собственост
/ЗОС/ във връзка с чл.42, ал.1 и ал.2 от Наредбата
за стопанисване, управление и предоставяне за
ползване на пасища и мери на територията на об-
щина Вършец и чл.4, ал.3 и чл.6, ал. 1 от Наред-
бата за условията и реда за провеждане на търгове
и конкурси на община Вършец взема решение за
провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на недвижим имот публична
общинска собственост представляващ – поземлен
имот №048010 с НТП изоставено трайно насаж-
дение с площ 3.890 дка., находящ се в м. „Бахчата”
в землището на с.Долно Озирово.

Срок за отдаване под наем на земеделския
имот 7 /седем/ календарни години.
Първоначална тръжна месечна наемна цена
8лв. за 1/един/ декар.
Стъпка за надаване 10% върху началната ме-
сечна наемна цена.
Цената на тръжната документация 100лв. и
депозит за участие в търга 100лв.

2.Задължава Кмета на община Вършец да орга-
низира и проведе търга по реда на Глава втора
„Търгове” от Наредбата за условията и реда за про-
веждане на търгове и конкурси на община Вършец
и да сключи договор за отдаване под наем на зе-
меделския имот с спечелилия търга участник.

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

РЕШЕНИЕ № 127
1.На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА,

Община Вършец да сключи договор за кредит с
„Фонд за органите на местното самоуправление
в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да
поеме дългосрочен общински дълг с цел реали-
зация на проект: №58111-113-304 „Реализиране
на инвестиционен проект „Градска пречиства-
телна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ гр.
Вършец”, финансиран от Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1,
схема „Подобряване и развитие на инфраструк-
турата за питейни и отпадъчни води в населени
места с над 2 000екв.ж. и в населени места с под
2000 екв.ж.,попадащи в градски агломераци-
онни ареали”, при следните основни параметри:

• Максимален размер на дълга – 3 300 000 лева
/Три милиона и триста хиляди лева/

• Валута на дълга – лева.
• Вид на дълга – дългосрочен общински дълг,

поет с договор за общински заем;
• Условие за погасяване:

Срок за погасяване – до 12 месеца, счи-
тано от датата на подписване на договора за
кредит, с възможност за предсрочно погася-
ване изцяло или на части, без такса за пред-
срочно погасяване.

Източници за погасяване на главницата –
чрез плащанията от Управляващия орган
съгласно Договор за безвъзмездна финан-
сова помощ № 58111-С113-304/29.12.2008г.

• Максимален лихвен процент – шестмесечен
EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715
%

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и
разноски – съгласно ценовата политика на Фонд
ФЛАГ и Управляващата банка

• Начин на обезпечение на кредита:
Учредяване на залог върху вземанията на

Община Вършец, с изключение на авансо-
вото плащане, по Договор за безвъзмездна
помощ №58111-С113-304/29.12.2008г.,
сключен с Управляващия орган на Опера-
тивна програма Околна среда 2007-2013, и

Учредяване на залог върху собствените
приходи на общината по член 6 от Закона за
общинския дълг;

2. Възлага и депозира права на Кмета на Об-
щина Вършец  да подготви искането за кредит,
да го подаде в клон на Управляващата банка –
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора
за кредит и договорите за залог, както и да из-
върши всички необходими правни и фактически
действия за изпълнение на решението по т. 1.

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

РЕШЕНИЕ № 128
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА упълномощава Кмета
на община Вършец да издаде Запис на заповед в
полза на ДФ “Земеделие” – Разплащателна аген-
ция за сумата от 130 687 лв. (сто и тридесет хи-
ляди шестстотин осемдесет и седем лева) за
обезпечаване на 110 % от авансово плащане по
договор за отпускане на финансова помощ
№12/313/00100/06.07.2012 по мярка 313 за Про-
ект „Изграждане на туристически атракци-
онни съоръжения в гр. Вършец”, сключен
между Община Вършец и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

2. Възлага на  Кмета на община Вършец да из-
даде записа на заповед по т.1 и депозира същия
в ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция с
цел реализиране на Договор №12/313/00100/
06.07.2012 по мярка 313 за Проект „Изграж-
дане на туристически атракционни съоръже-
ния в гр. Вършец”.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А.Ди-
митров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Станчева,
И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов,
Б.Христов, д-р Б.Бонев, С.Сълков, инж. И. Ца-
кански, А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против”
– няма, “въздържали се” – няма.
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РЕШЕНИЕ № 129
1.Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА дава съгласие за
подготовка и подаване на заявление за подпома-
гане по Програма за развитие на селските ра-
йони, 2007-2013 г, мярка 313 „Насърчаване на
туристическите дейности” с проект „Екопъ-
тека и туристически посетителски център, кв.
Заножене, град Вършец и село Спанчевци, об-
щина Вършец”;

2.Удостоверява, че дейностите, включени в
проекта по т. 1, съответстват на Общинския план
за развитие на община Вършец, 2007- 2013 г.
Приоритет 1: Създаване на атрактивна бизнес
среда и ускорено развитие на икономическия по-
тенциал с ключов приоритет насърчаване на ту-
ризма в община Вършец, Мярка 1. Ускорено
развитие на балнеоложкия и на алтернативните
форми на активен туризъм (селски, ловен и ри-
боловен, планински пешеходен, културно - опоз-
навателен, религиозен, спортен), при атрактивно
експониране на културно-историческото наслед-
ство на територията на общината;

3.Общински съвет – Вършец възлага на Кмета
на Община Вършец да организира подготовката
и подаването на проектопредложението, както и
управлението и реализирането на проекта  след
одобрението му.

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

РЕШЕНИЕ № 130
1.Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА дава съгласие за
изработване и подаване на заявление за подпо-
магане по Програма за развитие на селските
райони, 2007-2013 г, мярка 321 „Основни ус-
луги за населението и икономиката в сел-
ските райони” с проект „Рехабилитация и
реконструкция на пътната мрежа в община
Вършец”;

2.Удостоверява, че дейностите, включени в
проекта по т. 1, съответстват на Общинския
план за развитие на Община Вършец 2007-
2013,  Приоритет 2: Хармонично развитие на
територията на община Вършец и модернизи-
ране на техническата инфраструктура; Мярка 7:
Рехабилитация и реконструкция на пътната
мрежа в общината и подобряване организацията
на транспортното обслужване в общината;

3.Общински съвет – Вършец възлага на Кмета
на Община Вършец да организира подготовката
и подаването на проектопредложението, както и
управлението и реализирането на проекта  след
одобрението му.

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

РЕШЕНИЕ № 131
1.Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА дава съгласие за
изработване и подаване на заявление за подпома-
гане по Програма за развитие на селските ра-
йони, 2007-2013 г, мярка 321 „Основни услуги
за населението и икономиката в селските ра-
йони” с проект  „Многофункционален спортен
център. Реконструкция на съществуващ ста-
дион и изграждане на спортна зала с покрит
плувен басейн в у.п.и. (Парцел IV) в Кв. 90  гр.
Вършец”;

2.Удостоверява, че дейностите, включени в про-
екта по т. 1, съответстват на Общинския план за
развитие на община Вършец  2007-2013, При-
оритет 1: Създаване на атрактивна бизнес среда
и ускорено развитие на икономическия потен-
циал с ключов приоритет насърчаване на туризма
в община Вършец, Мярка 1. Ускорено развитие
на балнеоложкия и на алтернативните форми на
активен туризъм (селски, ловен и риболовен, пла-
нински пешеходен, културно - опознавателен, ре-
лигиозен, спортен), при атрактивно експониране
на културно-историческото наследство на тери-
торията на общината и Приоритет 3: Подобря-
ване на условията на живот на гражданите на
община Вършец и на качеството на природната и
жизнената среда в общината,  Мярка 12. Децата
наше настояще и бъдеще;

3.Общински съвет – Вършец възлага на Кмета
на община Вършец да организира подготовката и
подаването на проектопредложението, както и
управлението и реализирането на проекта  след
одобрението му.

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

РЕШЕНИЕ № 132
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА удостоверява, че
дейностите,  включени в проект „Хоризонт“ с
обект училищна сграда в кв.Заножене,  на сдру-
жение с обществено полезна дейност „Вазовци“
( регистрирано по ф.д. 19 от 2012 г. на МОС)  в
процедура ПРСР 2007-2013 по мярка 321  „Ос-
новни услуги за населението и икономиката в
селските райони”, съответстват на Общинския
план за развитие на Община Вършец  2007-2013,
Приоритет 3:  Подобряване на условията на
живот на гражданите на община Вършец и на ка-
чеството на природната и жизнената среда в об-
щината,  Мярка 12. Децата наше настояще и
бъдеще.

2. Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.8
и т.23 от ЗМСМА дава съгласие СОУ“Иван
Вазов“ да сключи договор за наем за срок от 10 (
десет) години със сдружение с обществено по-
лезна дейност „Вазовци“ ( регистрирано по ф.д.
19 от 2012 г. на МОС)  за обект училищна сграда
кв. Заножене, за участие по проект „Хоризонт“
по процедура ПРСР 2007-2013 по мярка 321
„Основни услуги за населението и икономи-
ката в селските райони”

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А.Ди-

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

РЕШЕНИЕ № 133
1.Общински съвет Вършец на основание чл21,

ал.1, т.15 определя за мандата 2011-2015 г. за свой
представител в Общото събрание и Управител-
ния съвет на Сдружение «Местна инициативна
група Вършец» Олга Кирилова Яничкова.

2.Упълномощава Олга Кирилова Яничкова да
участва във вземане на решения при провеждане
на заседания на Общото събрание и Управител-
ния съвет на сдружението.

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

РЕШЕНИЕ № 134
1.Общински съвет Вършец на основание чл.

21,ал.1 т.8 от ЗМСМА, разрешава на Футболен
Клуб  Вършец  2012 (регистрирано по ф.д.23 от
2012 година) да използва Градски Футболен ста-
дион гр. Вършец по 4 часа всеки ден за срок от
една календарна година за тренировки,меропри-
ятия и провеждане на срещи на националните
шампионати по футбол за мъже, юноши и деца.

2. Общински съвет Вършец на основание чл.
21,ал.1 т.8 от ЗМСМА, разрешава на Футболен
Клуб  Вършец 2012 (регистрирано по ф.д.23 от
2012 година)  да провежда официалните си срещи
по футбол  за мъже, юноши и деца на Градски
Футболен стадион гр. Вършец.

Гласували поименно: “за” – 11–О.Яничкова,
Т.Кънчев, А.Станчева, И.Андров, д-р Ц.Велиза-
ров, С.Симеонов, д-р Б.Бонев, С.Сълков, инж. И.
Цакански, А.Николова, д-р Р.Дамянова; “про-
тив” – няма, “въздържали се” –2   инж. А.Ди-
митров, Б.Христов.

РЕШЕНИЕ № 135
1. Общински съвет - Вършец на основание

чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, взема реше-
ние за предоставяне право на водовземане на ми-
нерална вода от сондаж 2ХГ публична общинска
собственост находящ се в м. ”Топилата” в земли-
щето на с.Спанчевци, община Вършец, област
Монтана – за срок от 10 години на следните
ползватели:

• „БКС -2003“ ЕООД със седалище и адрес на
управление гр.Монтана, ул.“Велико Тър-
ново“ № 17, вх.Б, ет.6, ап.41 – собственик на
Почивен дом „Тодорини кукли“ се предос-
тавя общ годишен експлоатационен ресурс
от 5000 куб.м.

•  „Аквавитал“ ЕООД със седалище и адрес на
управление гр.Вършец, ул.Република“ № 71
Б – собственик на недвижим имот
12961.56.19 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на гр.Вършец от 2008
г., върху които ще се изгради Център за въз-
становяване на психо-физичното здраве се
предоставя общ годишен експлоатационен

ресурс от 7 000 куб.м.

2.Общински съвет – Вършец, задължава пол-
звателите да заплащат количеството минерална
вода по показания на измервателните уреди, но
не по – малко от  80%  от заявения от тях годишен
експлоатационен ресурс минерална вода.

3.Задължава Кмета на Община Вършец да пред-
приеме незабавни действия по реда на глава ІV
„Разрешителен режим”, раздел ІІ „Условия и ред
за издаване на разрешителното„ от Закона за во-
дите за издаване на разрешителни за водовземане
на минерална вода от сондаж 2ХГ публична об-
щинска собственост находящ се в м. ”Топилата”
в землището  на с.Спанчевци, община Вършец,
област Монтана на изредените по горе юриди-
чески лица,съобразно приетата тарифа от Об-
щински съвет Вършец за водоползване /цена на
минералната вода на кубик/

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

РЕШЕНИЕ № 136
Общински съвет Вършец на основание чл.21,

ал.2 от ЗМСМА и чл.24 ал.2 от Закона за лечеб-
ните растения приема такси за ползване на ле-
чебни растения от земи, гори и водни обекти-
общинска собственост съобразени с определе-
ната тарифа одобрена от Министерския съвет
съгласно приложението към настоящата док-
ладна записка.

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

РЕШЕНИЕ № 137
1. Общински съвет Вършец на основание чл.21,

ал.2 от ЗМСМА приема проект за Наредба за
реда и минималните изисквания за отглеждането
на продуктивни животни на територията на об-
щина Вършец, заедно с направените корекции (
чл.7, ал.1, т.2 отпада и чл.7, ал.1, т.8 се променя от
30 на 100 бр.)

2. Общински съвет Вършец на основание чл. 21,
ал.1, т.20 от ЗМСМА определя  дата 12.09.2012
година  от 19.00 часа в НЧ”Хр.Ботев 1900” да се
проведе публично обсъждане на проекта за На-
редба за реда и минималните изисквания за от-
глеждането на продуктивни животни на
територията на община Вършец по т.1.

3. Задължава Кмета на Община Вършец  да пуб-
ликува на сайта на Община Вършец проекта за
Наредба по т.1, да организира и проведе публич-
ното обсъждане на Наредбата за реда и мини-
малните изисквания за отглеждането на
продуктивни животни на територията на община
Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13, “против” –
няма, “въздържали се” – няма.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС  Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л  № 16

Редакцията на Общински вестник “Вършец” поздравява новородените бебета: 
Веселин Младенов Ценов, роден на 13.07.2012 г.
Боян Бисеров Аспарухов, роден на 17.07.2012 г.
Венцислава Илианова Радойнова, роден на 23.07.2012 г.
Глория Лилиева Валентинова, родена на 24.07.2012 г.
На бебетата и техните семейства – ЧЕСТИТО!  Желаем им  много  здраве

и  сбъднати мечти!

ПОЗДРАВ КЪМ НОВОРОДЕНИТЕ
ДЕЦА В ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ

Община Вършец изплаща
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ в размер
на 10 лв. на всеки, заловил и
съпроводил до гаражите на
БКС (на изхода на град Вър-
шец) видимо БЕЗСТОПАН-
СТВЕНИ еднокопитни
животни (коне, магарета, му-
лета, катъри) и едър рогат до-
битък (говеда).

ОБЯВА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ЗАЛОВЕНИ
БЕЗСТОПАНСТВЕН

И ЖИВОТНИ
Общинска администрация – гр. Вършец уведо-

мява жителите на общината, че на 12.09.2012 г.
от 19.00 ч. в салона на НЧ „Христо Ботев 1900”
- Вършец ще се проведе публично обсъждане на
проекта за Наредба за реда и минималните из-
исквания за отглеждането на продуктивни жи-
вотни на територията на община Вършец.
Проектът на Наредбата е публикуван на интер-

нет страницата на Община Вършец, в раздела
„Общински съвет”.
Каним жителите на град Вършец и общината

да вземат участие в публичното обсъждане на
Наредбата.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА НАРЕДБАТА ЗА

ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ

Клубът на пенсионера „Козница” – гр. Вършец набира певици (първи и втори
глас) за групата за популярни песни „Незабравка”.
Справки - в клуба.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
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За трета поредна година малките ак-
тьори от театрално студио при Об-
щински детски комплекс гр.Вършец
участваха в празничната програма на
града.  
Тези прекрасни деца неуморно се
трудиха през цялата година, както и
сега през най-хубавите им дни – ва-
канционните, за да ни докажат от-
ново, че театралното изкуство е
магия, която ни запленява, кара ни да
бъдем по-добри, да се стремим към
съвършенство. 
Децата представиха пред публика те-
атралният спектакъл „Бедният крал”
по авторски сценарий на Теодора
Попова – режисьор и актьор в Дър-
жавен куклен театър гр. Добрич.
Постановка и сценография – Цвете-
лина Василева. 
В пиесата участваха 8 деца от гру-
пата, а именно, в ролята на Краля –
Симеон Симов, на Принц Гилиам –
Димитър Тошев, на Принцеса Алек-
сандра – Емма Лилова, на Принцеса
Беатрис – Дария Евлогиева, на При-
нцеса Валентина – Жасмина Васева,
на Руфий, скъветник на Краля - Сте-
фан Тодоров и в ролята на разказ-
вачи – Кристиана Яничкова и
Габриела Стефанова.
Искам да благодаря на родителите на

тези талантливи деца, които оста-
наха верни на идеята да популяризи-
раме театралното изкуство, както и
на Община Вършец в лицето на
кмета на общината инж.Иван Лаза-
ров, благодарение на чиято подкрепа
и предоставена сума от 1 000 лева,
ние успяхме да ушием костюмите в
ателие „Меравел”,гр.Пловдив и да
закупим материалите за обособява-
нето на градина от рози на сцената.
Огромна благодарност на ръководст-
вото на НЧ”Христо Ботев - 1900”,
които винаги безвъзмездно са пред-
оставяли залите на читалището за
нашите репетиции и изяви, както и
свои декори, благодарим за безвъз-
мездното съдействие на г-жа Румяна
Спасова – фризьор, и не на последно
място на г-жа Гергина - шивачка.
От името на кмета на община Вър-
шец инж.Иван Лазаров бяха подне-
сени поздрави, връчен „Диплом за
участие в празника на града” и кош-
ница с цветя след края на пиесата.
На добър час, мили деца, бъдете
здрави и повече сценични изяви в
бъдеще.
Нека никога не ви напуска магията –
театър!

Цветелина ВАСИЛЕВА
Директор на ОДК

Пиесата „Бедният крал” и ве-
ликолепната игра на малките

актьори на наша сцена

На 8 август 2012 г. от 10.00 часа
на булевард “България”, по тради-
ция, около 60 малки художници
участваха в конкурса за детска ри-
сунка на асфалт, под патронажа на
кмета на общината инж. Иван Ла-
заров, като темата тази година
беше “Природата на Вършец –
приказка от цветя”. Темата от кон-

курса провокира децата да нарису-
ват най-красивите и вълшебни
цветя, породени от въображението
им, както и приказната природа на
Вършец, като ни зарадваха със
слънчевите си рисунки.

Художниците работиха в две въз-
растови групи – до 10 и над 10 го-
дини, след което жури в състав:

председател: Гошо Александров и
членове: Ели Николова и Йор-
данка Александрова излъчи побе-
дителите в двете възрастови групи.

При малките І място спечели
Мадлин Найденова на 10 години
от София; ІІ място – Стефан Йор-
данов на 8 години от София; ІІІ
място – Марта Александрова на 7
години  от София. 

При голямата възрастова група І
място зае Етиена Алипиева на 12
години от Враца; ІІ място – Дебора
Атанасова – 12 години от Мон-
тана, ІІІ място – Росица Ценкова -
12 години от Вършец. 

Бяха раздадени награди  за най-
малък участник и 6 поощрителни
награди. Спонсор на меропри-
ятието бе ЕТ”Художник 2000 –
Николай Николов” – дългогоди-
шен спомоществувател на кон-
курса.

Евелина ГЕОРГИЕВА

РИСУНКА ВЪРХУ АСФАЛТ НА ТЕМА 
“Природата на Вършец – приказка от цветя”

По традиция вече 162 години
местните жители отдават почит
на Балкана и лечебната мине-
рална вода чрез ежегодно органи-
зирания от Общината Празник на
курорта, минералната вода и Бал-
кана.

По време на тържествата се от-
дава почит и на предците, които
са облагородили това райско
кътче под Стара планина и са съз-
дали двете балнеолечебници с
минерална вода, Боровия парк с
беседките и римските стълби,  во-
дещи към прочутата “Иванчова
поляна”, “Слънчевата градина”,
централния булевард с неповто-
римия зелен тунел от чинари, ко-
кетните вили от началото на ХХ
век с характерната архитектура,
рисувани и до днес от много ху-
дожници.

Тази година Празникът про-
дължи от 6 до 12 август. Органи-
зираха се и се проведоха много
спортни, забавно-развлекателни и
културни мероприятия.

Ученическият духов оркестър
„Дефилир” при СОУ „Иван
Вазов” с

ръководител Митко Пеев, мажо-
ретният състав при СОУ с хореог-
раф Невена Стоянова и вокална
група „Joy” с художествен ръко-
водител Камен Пунчев създадоха
празнично настроение и събраха

най-искрените овации на многоб-
ройната публика чрез специални
концерти на откритата естрада
пред Народно читалище “Хр.
Ботев 1900”.

Самостоятелен концерт в една
от вечерите на празника

изнесоха фолк изпълните Поли
Паскова и Здравко Мандаджиев,
заедно с танцова формация „Чи-
нари”. 

Също с отделни концерти зарад-
ваха феновете си поп фолк изпъл-
нителката Сиана / Пайнер мюзик/
и младите певци Албена Танева и
Мартин от Х-фактор.

Петъчното утро на 10 август
събра младостта на Вършец на

весел детски празник със забав-
ните актьори-персонажи от
фирма за парти и кетъринг  – гр.
София. Сред много настроение,
музика, танци и игри децата и
техните родители изживяха при-
ятни мигове. 

За младите хора на Вършец Об-
щината организира и дискотека
на открито, пред НЧ „Хр. Ботев” с
ди-джей Радослав от Враца.

Много смях и емоции поднесоха
актьорите-самодейци от НЧ
„Христо Ботев” на любителите на
театралното изкуство с постанов-
ката „Когато котката я няма” - ан-
глийска комедия от Джон
Мортимър и Брайън Кук.

На 11 август се проведе тради-
ционната "Алея на занаятите".
Бяха представени 20 майстори -
занаятчии в различни области -
керамика, рисувано стъкло, дър-
ворезба, майстори на бижута, на
текстилни стоки, производители
на сувенири от природни мате-
риали, майстори на чипровска ху-
дожествена тъкан, квилинг и
декупаж с цветя. Представите-
лите бяха от Вършец, Троян, Мон-
тана, Горни Лом, Враца и други. 

По време на Празника в Слънче-
вата градина на Вършец със
своята колоритна красота ни рад-
ваше и базара на цветя, организи-
ран от Гергана Въглярска и
Добринка Димитрова.

Част от майсторите показаха
произведенията на своя труд дни
преди откриването на "Алеята".
Интересът беше голям както към
традиционните произведения
като българската керамика, така и
към съвременните бижута и суве-
нирите от дърво и различни ви-
дове семена. Бяха организирани
работилници и демонстрации на
занаяти. В самия ден всеки един
от участниците получи грамота за
участието си и поздрави от секре-
таря на Общината Даниела Тодо-
рова с пожелание отново да
гостуват в нашия град.

Местната фирма «Първа Нова»
представи ревю-спектакъл на
официални и вечерни облекла под
мотото « Завръщане към невин-
ността», на което като модели се
представиха красивите момичета
от мажоретните състави на Вър-
шец.

Надяваме се, че след края на
празника всички – и участници, и
зрители си тръгнаха удовлетво-
рени от чутото и видяното, заре-
дени с бодрост и здраве от
кристално чистия въздух и лечеб-
ната минерална вода, и със спо-
мена от прекрасните мигове и
незабравимите впечатления от
красивия Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРАЗНИЧНА ХРОНИКА



По традиция, в последния ден от
„Празника на курорта, минерал-
ната вода и Балкана” се провежда
надпяването и надиграването
„Балкана пее”. 

Тази година колективите, израз-
или желание за участие бяха над
30 с около 550 изпълнители - един
своеобразен рекорд за последните
години. Надпяването продължи
близо 6 часа, като освен колективи
от читалищата и пенсионерските
клубове от нашата община участ-

ваха още колективи от Козлодуй,
Расово, Паволче, Лютиброд, Чело-
пек, Винарово, Гъмзово, Иново,
Монтана и много други.    Върше-
чени и гости на града, излезли в
местността Иванчова поляна,
жадно поглъщаха чистия боров
въздух и се наслаждаваха на пре-
красните песни и танци, подне-
сени им от самодейците, като
бурно и продължително ги апло-
дираха след всяко изпълнение. 

След края на празника всички – и

участници и зрители, си тръгнаха
удовлетворени от чутото и видя-
ното, заредени от кристално чис-
тия въздух и балканска вода и със
спомен,а скътан някъде в сърцето
от прекрасните мигове, изживени
по време на празника и от неза-
бравимите впечатления, останали
от перлата на северозапада – Вър-
шец.

Румян АЛЕКСАНДРОВ
Секретар на 

НЧ„Христо Ботев - 1900”

„ БА Л К А Н А  П Е Е ”
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ТУРНИР ПО ФУТБОЛ ЗА КУ-
ПАТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Турнирът  стартира на 23 юли и в

него взеха участие 16 отбора.
Финалните мачове се играха на 11

август.
Класирането е: І място – отбор

„Пестицид” от гр. Монтана с капи-
тан Галин Славчев, ІІ място – отбор
„Еталон 05” от Монтана с капитан
Денислав Езекиев, ІІІ място –
отбор „Найт таун” от Вършец с ка-
питан Валентин Иванов.

Победителите получиха купата на
Община Вършец, връчена лично от
кмета на община Вършец инж.

Иван Лазаров, медали, грамоти и
парични премии. 

На финалната среща и връчването
на наградите присъстваха предсе-
дателят на Областния съвет на Бъл-
гарския футболен съюз – гр.
Монтана Боян Гергов, инж. Ана-
толи Димитров – председател на
Общински съвет Вършец и изпъл-
нителен директор на фирма „Елек-
тростарт” АД гр. Вършец,
президентът на Футболен клуб
„Вършец” Венелин Стефанов.

Съдии на мачовете по време на
турнира бяха Петко Петков и Йор-
дан Тодоров от областната съдий-

ска колегия в гр. Монтана.
Грамоти и предметни награди

спечелиха: за най-добър вратар –
Бисер Величков от отбора на „Пес-
тицид” Монтана, най-добър защит-
ник – Мартин Николов от отбор
„Амарето” кв. Заножене, най-добър
полузащитник -  Галин Славчев от
„Пестицид”, най-добър нападател –
Денислав Езекиев от отбор „Еталон
05” Монтана и за най-полезен
играч – Цветан Видински от отбор
„Найт таун” Вършец.

Основен спонсор на турнира бе
„Електростарт” АД.

ОБЩИНСКИ ТУРНИР ПО
ВОЛЕЙБОЛ

В турнира се включиха общо 6 от-
бора – мъже. Финалната среща се
игра на 9 август на волейболното
игрище в Боровия парк. Съдия по
време на цялото първенство бе
Ангел Тодоров – дипломиран тре-
ньор по волейбол.

Победителите получиха купа, ме-
дали, грамоти  лично от кмета на
общината инж. Иван Лазаров, те-
ниски и шапки с логото на Вършец,
и парични премии. 

На І място се класира отбор

„Джъмп” с капитан Димитър Кири-
лов, ІІ място зае отбор „Нескуик” с
капитан Венко Драганов, ІІІ-то
място получи отбор „Ужас” с капи-
тан Георги Георгиев.

Спонсори на турнира бяха фирма
„Електростарт” АД и ЕТ „Христо
Тачев” – гр. Вършец.

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ДЕЦА ПО
МАЙСТОРСКО УПРАВЛЕНИЕ

НА ВЕЛОСИПЕД
По традиция в празничната про-

грама Общината отново зарадва
най-малките жители и гости на
Вършец чрез организиране на със-
тезание по майсторско управление
на велосипеди, проведено в Слън-
чевата градина. Участниците бяха
58, разделени по пол и възраст в 4
групи.

Главен съдия на турнира бе Да-
ниела Лилова от Общинска адми-
нистрация. Освен бързината, се
отчиташе и майсторството на мал-
ките велосипедисти чрез преодоля-
ването на различни препятствия и
слаломи по трасето.

Победители в различните катего-
рии станаха:

- момичета от 5 до 10 години: Те-
реза Стефанова;

- момчета от 5 до 10 години:
Борис Горанов;

- юноши от 11 до 15 години: Ни-
колай Иванов;

- девойки от 11 до 15 години:
Александра Атанасова.

Победителите получиха медали,
грамоти и предметни награди.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТУРНИРИ ПО ШАХ, ТАБЛА,
КАРТИ И СПОРТЕН БРИДЖ
За пети пореден път пенсионер-

ски клуб „Козница” и Община Вър-
шец организираха турнири по шах,
табла, карти и за първи път – спор-

тен бридж. Състезанията се прове-
доха от 6 до 10 август в салона на
пенсионерския клуб и бяха в рам-
ките на Празника на курорта, ми-
нералната вода и Балкана. 

Общо 82 души, сред които и 5
деца изявиха желание за участие.
Специална комисия с председател
Живко Костов – отговорник за

спортната дейност при мъжете в
СНЦ „Козница” одобри регламента
на всички турнири предварително.

За първи път да открият турни-
рите дойдоха кметът на община
Вършец г-н Иван Лазаров и секре-
тарят на Общината г-жа Даниела
Тодорова. Г-н Лазаров каза много
топли думи за начинанието, позд-
рави участниците и им пожела
успех.

В турнира по игра на карти участ-
ваха местни жители и 4 гостуващи
отбора от пенсионерски клуб „Бер-
ковски кестен” – гр. Берковица.
След двудневна и много емоцио-

нална игра І място зае отборът на
Никола Филипов и Младен Петров,
а ІІ място – Георги Грозданов и
Илия Стойков от Вършец.

В турнира по табла участваха чле-
нове на нашия клуб, жители от
града и гостуващи състезатели от

Берковица. Табладжиите вложиха
най-много хъс и емоции в играта, а
победители станаха Георги Иванов
– І място и Георги Исаев – ІІ място,
и двамата от Вършец.

Турнирът по шах бе разделен на
две възрастови групи – възрастни и
деца до 14 години. Отново пенсио-
нерски клуб „Берковски кестен” из-
прати най-добрите си шахматисти
в турнира за възрастни. Резултатът
е: І място – Илия Якимов от СНЦ
„Козница”, ІІ място – Емил Пунчев
от клуб „Берковски кестен”. За
пръв път тази година в турнира по
шах се включиха и 5 деца. Победи-
тел сред тях стана Стивън Василев
от Враца, а второто място зае Таня
Илиева от София.

В турнира по спортен бридж взеха
участие 22 състезатели от 11 отбора
ат Вършец, Враца, Берковица и
Бойчиновци. Съдия по спортен
бридж Иван Въжаров от Враца
проведе състезанията и оповести
победителите: І място – Цветислав
Цветков и Стефан Стоев от Враца,
ІІ място – Иван Петков и Любомир
Петров от Враца.

Всички участници в четирите тур-
нира получиха грамоти, а за побе-
дителите бяха осигурени награди
от Община Вършец. Организа-
цията и необходимите пособия за
провеждането на състезанията бяха
дело на СНЦ „Козница”.

Благодарим на кмета на общината
г-н Лазаров за подкрепата и на г-н
Живко Костов – член на нашия
клуб за перфектната организация и
провеждане на турнирите.

Маргарита ГЕОРГИЕВА
Председател на СНЦ „Козница”

СПОРТНИ ТУРНИРИ, СЪПЪТВАЩИ ПРАЗНИКА
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