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В средата на месец юни Нейно
превъзходителство Терасита Ка-
поте Камачо – посланик на Репуб-
лика Куба у нас, беше във Вършец
по покана на общинските ръко-
водства на Български антифа-
шистки съюз, БСП и клуб
"Приятели на Куба".

В лицето на председателя на Об-
щинския съвет инж. Анатоли Ди-
митров, кмета на общината инж.
Иван Лазаров и секретаря на Об-
щината инж. агр. Даниела Тодо-
рова, тя бе посрещната пред
сградата на Общинска администра-
ция с традиционните за българ-
ското гостоприемство питка с мед
и китка здравец.

Идването на Терасита Капоте във

Вършец не е първо, а при разговора
с кмета стана ясно, че няма и да е
последно. На срещата с ръководст-
вото на общината бе представена
обща информация за състоянието
на двете страни, гостенката бе ин-
формирана за развитието на об-
щина Вършец през последните
години и за бъдещите намерения по
подобряване на средата на живот.

По-късно бе проведена среща-
дискусия с посланичката в Градс-
ката кхудожествена галерия.
Предмет на срещата бе приемането
и връчването на Терасита Капоте
на декларация от общинските ръ-
ководства на Българския антифа-
шистки съюз, БСП и клуб
"Приятели на Куба" до президен-

тското семейство на САЩ с искане
Съединените щати да дадат хума-
нитарна виза на семействата на
петима кубинци, осъдени преди
близо 15 години в Маями. Досега
роднините не са имали възможност
да ги посетят поради отказ от
страна на американците. Подета е
такава кампания в много страни, а
също и в много български общини.

Тересита Капоте Камачо е новата
стара посланичка на Куба у нас.
Отскоро тя за четвърти път дойде
на работа в България, където до-
сега е прекарала общо 17 години от
живота си. Тя вече е извънреден и
пълномощен посланик на Репуб-
лика Куба. Предишният й мандат у
нас бе от 1994 г. до 2001 г., но то-
гава рангът й бе временно управля-
ващ. Сега България и Куба
издигнаха дипломатическите си от-
ношения на равнище посланици.

За съжаление през последните го-
дини връзките между София и Ха-
вана не са така активни, както
преди. Прекратена е обмяната на
студенти между двете страни, а
също така значително спада и тър-
говският стокообмен. "Въпреки
случилото се в Куба всички помнят
и обичат българите, работили с хи-
ляди на острова. Получи се една
магия между нас. Ние много си
приличаме като народи, може би и
защото историята ни е много
сходна. Много сме скромни, не сме
надменни, в същото време сме
много емоционални. Вие обичате
да пеете, ние - да танцуваме. Затова
любовта ни е взаимна", обича да
казва Терасита Капоте.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПОСЛАНИЧКАТА НА КУБА ТЕРАСИТА
КАПОТЕ ПОСЕТИ ВЪРШЕЦ

Националният курорт Вършец от-
давна си е спечелил славата на
«град-градина» и често е наричан
зелената перла на Северозапада за-
ради многото зеленина и наличието
на един от най-големите създадени
от човешка ръка паркове у нас.

Ето защо обяснимо е, че именно
във Вършец от 14 до 17 юни за
пръв път се проведе „Фестивал на
цветята и цветните фигури” в
Слънчевата градина , включващ то-
пиарии от живи растения, килимни
фигури от български шевици,
много и интересни прояви и съ-
пътстващи събития като демон-
страции по изработка на чипровски
и художествени тъкани, сувенири
от коноп и вълна, на работилницата
за квилинг – изкуството от хар-
тиени цветни ленти, представля-
ващи цветни композиции,
демонстрации на работилницата по

дърворезба, включващи скулптури
на цветни фигури, демонстрации
на "Школата по икебана" Сога, ри-
сунки с флорални мотиви върху
стъклени предмети, изложба на
картини с цветя, пъстра фолклорна
детска програма и много други.

Организатори на събитието са
Община Вършец и Неправител-
ствената организация „Флора и
Фауна”, по идея на Гергана Въгляр-
ска – председател на организа-
цията.

Първото издание на Фестивала на
цветните фигури бе финансирано
изцяло със собствени средства на
НПО „Флора и Фауна”, която орга-
низация има траен интерес да раз-
вива в годините напред заедно с
Община Вършец парка на града.
Заявените намерения са тук орга-
низацията да направи свой постоя-
нен офис и да провежда

ежемесечно курсове по флорис-
тика, курсове за специализирани
резитби на декоративна растител-
ност с гост-лектори от Франция и
Италия, лекции и презентации на
органично и био-земеделие, mер-
макултура от Австралия.

С Фестивала на цветята и цвет-
ните фигури се поставя началото на
едно ново възраждане за нашия
парк и неговата специална роля за
туристите, гостите и жителите на
Вършец.

Събитието ще се превърне в тра-
диционно, като Слънчевата гра-
дина на Вършец вече ще е
откритата сцена, на която в средата
на всеки месец, през всички се-
зони, ще се случват нови цветни,
празнични и градински събития, с
които ще се привличат любителите
на цветята, градините и природата.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ФЕСТИВАЛ НА ЦВЕТЯТА В
„СЛЪНЧЕВАТА ГРАДИНА“ НА ВЪРШЕЦ

На 24 май 2012 г.в Деня на
славянската писменост и бъл-
гарската просвета и култура на-
шата колежка г-жа Соня
Живкова - старши учител в
ОДЗ"Слънце" гр. Вършец, за-
едно с други учители от цялата
област Монтана получи почет-
ното отличие и грамота "Не-
офит Рилски"- престижна
награда на Министерството на
образованието, младежта и на-
уката, която се връчва за високи
постижения в областта на педа-
гогиката и развитието на образ-
ователната сфера.

Грамотата, подписана от ми-
нистър Сергей Игнатов, беше

връчена на тържествена цере-
мония в областния град лично
от кмета на Монтана г-н Златко
Живков.

Наградата на Соня Живкова се
присъжда за цялостен принос в
развитието на предучилищното
възпитание и във връзка с ней-
ната близо 40 годишна дейност
в тази област, от които по-голя-
мата част като директор на ОДЗ
„Радост” гр. Вършец.

Честитим й високото отличие
и й пожелаваме здраве и дълго-
летие!

Диана ГЕОРГИЕВА
Директор на ОДЗ "Слънце"

гр. Вършец

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ

Главният критерий за учас-
тие в конкурса са изключител-
ните постижения в
областта, в която дамите ра-
ботят. Пет членното жури,
избрано от Сдружение „Граж-
данско общество Вършец
2011” определи в конкурса
„Жена на годината 2012”, Раз-
дел „Медицина” да бъде номи-
нирана жената, имаща

призванието и поела мисията
да дарява здраве – д-р ЮЛИЯ
БЪЧВАРОВА.

ПРОДЪЛЖАВА ОБЯВЕ-
НИЯТ КОНКУРС „ЖЕНА НА
ГОДИНАТА 2012” ПО ИНИ-
ЦИАТИВА НА СДРУЖЕНИЕ
„ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

ВЪРШЕЦ 2011”
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Иван Христов Милотинов от
с.Черкаски е на 36 години, семеен,
с две деца.

Преди 3 години, едва навършил
Христовата възраст претърпява
злополука, която коренно променя
живота му. При битов инцидент
той счупва прешлен на гръбнака, в
резултат на което е напълно пара-
лизиран и неподвижен.

Иван Работи дълги години в сис-
темата на „Гражданска защита” в
гр. Враца. И сега колегите му са
постоянно до него, уважават го, по-
магат му с каквото могат. В мо-
мента живее във Враца и за него се
грижи съпругата му, която е безра-
ботна.

Иван Христов се нуждае от лече-
ние и рехабилитация, като искрица
надежда му дава обещанието на
лекарите, че може да се възстанови

чрез операция за присаждане на
стволови клетки, която е уникална
и скъпоструваща в България.

За първоначалния курс на лече-
ние са необходими 15 000 лева –
сума, която е непосилна за семей-
ството и близките на Иван. Ето
защо те се обръщат със зов за
помощ и разчитат на състрада-
нието и милосърдието на жителите
на община Вършец и на всички,
които го познават, за да съберат не-
обходимите финансови средства и
той отново да може да ходи, да се
храни сам, да прегърне децата си.

Откритата банкова сметка за на-
биране на средства е:

IBAN: BG50STSA93000013187310
BIC: STSAB6SF
Банка ДСК – клон Враца
Иван Христов Милотинов

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

В Държавен вестник бр. 39 от 20 май
2011г. е публикувана новата Наредба
№ Iз-1053/19.04.2011г. за правилата и
нормите за пожарна безопасност при
извършване на дейности в земедел-
ските земи. В нормативния документ
са разписани въведените правила и
норми за пожарна безопасност при из-
вършване на дейности в земеделските
земи. 

С тази Наредба се определят изиск-
ванията за опазване на земеделските
земи от пожар и за прибиране и съх-
ранение на житните култури и гру-
бите фуражи. Определени са и
изискванията за използването на зе-
меделска техника, която да отговаря
на условията за безопасна експлоата-
ция. Наредбата регламентира задъл-
женията на юридическите и
физическите лица, осъществяващи
дейности в земеделски земи.

Във връзка с това и предстоящата
жътвена кампания, от Районна служба
„Пожарна безопасност и защита на

населението” – Берковица напомняме
някои мерки, необходими да се спаз-
ват преди, по време и след края на
жътвата:

1. Физическите и юридическите
лица, преминаващи покрай неожъ-
нати площи, са длъжни да спазват
правилата и нормите за пожарна без-
опасност и с действията си да не пред-
извикват възникването на пожари.

2. Не се допуска паленето на открит
огън, тютюнопушенето и паркирането
на моторни превозни средства в пло-
щите с посеви и в непосредствена
близост до тях от настъпването на во-
съчна зрялост до окончателното при-
биране на реколтата и изораване на
стърнищата

3. В земеделските земи и извън тях
(слогове и крайпътни ивици) не се
разрешава:

– паленето на стърнища и други рас-
тителни остатъци;

– използването на открити огнеиз-
точници.

4. Комбайни, трактори, камиони и
друга земеделска техника се допуска
в блоковете само след извършена про-
верка от органите за „Пожарна без-
опасност и защита на населението”,
след издаден Протокол за изправ-
ността на техниката и при спазване на
следните правила:
▪Да са в изправност всички възли и

механизми;
▪ Да са оборудвани с необходимите

уреди за пожарогасене;
▪Да са осигурени срещу възникване

на статично електричество и с необ-
ходимите светлинни и звукови сигна-
лизации;
▪ Ежедневно преди излизане на по-

лето да се почистват от натрупан прах,
растителни отпадъци и масла;

За неспазване изискванията на На-
редбата се носи административно на-
казателна отговорност, съгласно
ЗМВР и ППЗМВР.

От Ръководството на РСПБЗН
гр.Берковица

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

На 31 май – световния ден без
тютюнев дим , децата, участ-
ващи във фолклорните и  ма-
жоретните състави, танцовите
групи и театралното студио
при ОДК – Вършец изнесоха
самостоятелен концерт пред
местната общност на откри-
тата естрада пред Народно чи-
талище „Христо Ботев 1900”,
посветен на борбата срещу
наркоманиите и по случай за-
вършването на учебната го-
дина в Общинския детски
комплекс.

Полезна информация

Интервю на Райна СИМОВА
Д-р Юлия Славчева Бъчварова е

родена в гр. Велико Търново в се-
мейство на юристи.

Завършва Висшия медицински
институт в София през 1971 г.,
има специалност педиатрия, а
така също и здравен мени-
джмънт. Вече 41 години продъл-
жава да се грижи за здравето на
хората.

Семейна, с една дъщеря-юрист
и един внук.

- Д-р Бъчварова, какво си
спомняте за детството?

- Спомените ми за детството са
много. Имах късмет, че съм отгле-
дана в едно рядко културно се-
мейство. Никога няма да забравя
въпроса, който моят скъп баща
вечно ми задаваше – каква искам
да стана като порасна. Той винаги
очакваше, че ще отговоря – юрист.
Но мен още от малка ме влечеше
медицината, исках да стана док-
торка в бяла престилка и да пома-
гам на болните деца.

- Как се озовахте във Вършец?
- Във Вършец се озовах по раз-

пределение като завърших меди-
цина, на  22 март 1971 г. Тук
намерих и любовта на живота си
– Петър Петров – кинезитерапевт
и вече 40 години пазим семейното
гнездо.

- Къде точно започнахте пър-
вия стаж?

- Най-напред започнах в кли-
нична лаборатория, а след това в
санаториума за диабетно болни

деца от цялата страна. Отговор-
ността за тези болни деца беше
изключително голяма. Безброй са
случаите, останали в моето съзна-
ние, които никога няма да забравя,
борбата да помогна в момента и
радостта от отворените детски
очички и нормалното дишане на
детето.

След това постъпих на работа в
Климатичното училище във Вър-
шец, където се приемаха деца с
различни заболявания от цялата
страна. Това училище бе открито
именно тук, защото природните и
климатични дадености – чистият
въздух и минералната вода спома-
гаха тези болни деца да се чувст-
ват добре. Работата беше много
тежка и отговорна.

- След демократичните про-
мени през 1989 г. къде бяхте?

- През 1991 г. бях избрана за гла-
вен лекар на поликлиниката във
Вършец, а от 2000 г. до 2005 г. бях
изпълнителен директор на Спе-
циализираната болница за рехаби-
литация, в която бе преобразуван

Домът на трудещите се селяни.
Предстояха много ремонти, но
пари не се отпускаха в началото,
беше труден период.

От 2008 г. до 2011 г. бях управи-
тел на „Медицински център –
Вършец” ЕООД. Заварих Центъра
нуждаещ се от основен ремонт, но
нямаше достатъчно приходи от
дейността му и нищо не можеше
да се направи, дето се казва една
тоалетна не можеше да се отре-
монтира. От 2011 г. до сега завеж-
дам кабинет в „СБР – НК” ЕАД
гр. Вършец.

- Ще припомните ли на жите-
лите и гостите на Вършец каква
е специфичната особеност и
предмета на дейност на тази
специализирана болница?

- Болницата е специализирана за
лечение и рехабилитация на
болни с определени групи заболя-
вания: на опорно-двигателния
апарат, на периферната нервна
система, на централната нервна
система, сърдечно-съдови заболя-
вания, ендокринно-обменни забо-
лявания, белодробни заболявания
и др.

- А има ли противопоказания
за прием?

- Да, има и те са: тежко болни па-
циенти, нуждаещи се от активно
лечение, туберколоза (всички
форми на недоизлекувана ТБЦ),
инфекциозни заболявания, тежки
психични разстройства, тежка
форма на бронхиална астма, епи-
лепсия, кръвоизливи от различен
характер.

- Кои методи на лечение се из-
ползват?

- Използват се следните методи:
балнеолечение с минерална вода
(питейно, вани, басейн), подводен
масаж, калолечение, физиотера-
пия, термолечение, кинезитера-
пия, лазертерапия, психотерапия,
диетично хранене според заболя-
ването на пациента.

- Какъв е режимът на пациен-
тите в болницата?

- Режимът е болничен, но паци-
ентите могат да правят разходки
до боровия парк и близки мест-
ности, а така също могат да се
възползват от организираните от
болницата екскурзии, забави, те-
матични вечери.

Всичко, което се прави тук е в
полза на пациентите ни. Извър-
шихме цялостно преустройство и
реконструкция на душовата ка-
тедра и мъжкия басейн. Интерио-
рът е изработен по подобие на
римските терми. В душовата ка-
тедра са обособени съблекалня и
санитарен възел за инвалиди.
Оборудването включва различни
видове душове: циркулярен, душ
на Виши и др., частични вани за
ръце, за крака, тангентор. Видът
на минералния басейн се про-
мени. Към него има душове, джа-
кузи, курни, парна баня, сауна.

- Д-р Бъчварова, през тези 41
години трудов стаж, които не са
малко, лесно ли успявахте да
спечелите уважението и обичта
на своите пациенти?

- И като млада лекарка, и в на-

преднала възраст, винаги съм се
отнасяла с голямо внимание към
болните, защото пациентът, ка-
къвто и да е той, преди всичко
иска внимание и уважение. Той
живее с надеждата да му помог-
неш да преодолее болката. Ще
споделя, че тук в болницата често
идват пациенти, за да изразят
своята благодарност за правилно
назначените им процедури, много
от тях си тръгват без бастуните,
други със сияещи от радост лица
споделят, че се чувстват пре-
красно след престоя си в болни-
цата. Всичко това ме
удовлетворява, че съм могла да
помогна, защото искрените думи
топлят душата. Благодарна съм за
дадената ми възможност да реа-
лизирам мечтите си или поне го-
ляма част от тях. Винаги съм се
стремяла да правя добро там, къ-
дето ми е силата.

- Какво е Вашето хоби?
-  Обичам да пътувам, когато

имам такава възможност и да се
запознавам със забележителни
неща, обичам разходките сред
природата, а също така да седна и
да плета, това ме успокоява.

- Нали знаете, че във всеки
конкурс винаги има момент, в
който само един от номинира-
ните трябва да бъде избран на
първо място. Пожелавам Ва-
шият труд и всеотдайност в
това благородно поприще –
здравеопазването да се увен-
чаят с успех в нашия конкурс
„Жена на годината 2012”.

ПРОДЪЛЖАВА ОБЯВЕНИЯТ КОНКУРС „ЖЕНА НА ГОДИНАТА 2012“ ПО
ИНИЦИАТИВА НА СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ВЪРШЕЦ 2011“
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Днес, 08.06.2012 г. (петък) от 13:00 часа, на ос-
нование чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1
от Правилника за организация и дейността на
Общински съвет – Вършец, неговите комисии
и взаимодействието му с Общинската адми-
нистрация за мандата 2011-2015г. се проведе за-
седание на Общински съвет – Вършец в
заседателната зала на Общинска администра-
ция – Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва
общински съветници. Отсъства:  Симеон
Симеонов - по уважителни причини.

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседа-
нието е законно и може да взема законови ре-
шения.

На заседанието присъстваха още: Кмет на
община Вършец – инж.И.Лазаров, зам.-мет на
Община Вършец – П.Стефанов, Д.Тодорова –
секретар на Община Вършец, А.Тошев,Краси-
мира Тачева, Таня Петрова, Ангел Петров -
Кмет на с. Д.Озирово, Емил Димитров - Кмет
на с.Г.Озирово – В.Мишов, Иван Павлов – кор-
динатор, кметски наместник на с.Драганица –
Валя Маринова, кметски наместник на с.Чер-
каски- Валери Тодоров, кметски наместник на
с. Г.Б.Речка, Д.Б.Речка – Васил Петров, кметски
наместник на с.Стояново – Анелия Кру-
мова,Димитър Илиев Петров.

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

На основание чл.57, ал1 от ПОДОСВНКВОА
за мандата 2011 - 2015г. Председателя на Об-
щински съвет - Вършец предложи допълнения
в  дневния ред и общия брой на точките от 14
стават 15.

1. Определяне на представител на Общински
съвет – Вършец, който да представлява община
Вършец в общото събрание на МБАЛ „Д-р Ста-
мен Илиев” АД, гр.Монтана.

Докладва: Д-р Румяна Дамянова - Предсе-
дател ПК по ЗСДЕ

Д Н Е В Е Н    Р Е Д
1. Отговор на Кмета на община Вършец по пи-

тане на г-н Сашо Сълков – общински съветник.
Докладва: инж. Иван Лазаров – Кмет на

Община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение относно
доклад за извършена финансова инспекция на
Община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров – Кмет на об-
щина Вършец

3. Приемане на Годишен доклад за наблюде-
ние на изпълнението за 2011 година на общин-
ски план за развитие на община Вършец
2007-2013 година.

Докладва: инж. Иван Лазаров – Кмет на об-
щина Вършец

4. Разглеждане и приемане на отчет за изпъл-
нение на бюджета на Община Вършец към
31.03.2012 година.

Докладва: инж. Иван Лазаров – Кмет на об-
щина Вършец

5. Удостояване със званието «ПОЧЕТЕН
ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ»  на Димитър
Илиев Петров.

Докладва: инж. Иван Лазаров – Кмет на об-
щина Вършец

6. Упълномощаване на Кмета на община Вър-
шец за предприеман на правни и фактически
действия за придобиване в собственост на Об-
щина Вършец на сградите държавна собстве-
ност, разположени в «Балнеоложки комплекс»
гр.Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров – Кмет на об-
щина Вършец

7. Изменение и допълнение на чл.65 от На-
редбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/.

Докладва: инж. Иван Лазаров – Кмет на об-
щина Вършец

8. Вземане на решение за бракуване на леко-
товарен автомобил – линейка, марка Фолксва-

ген, модел Транспортер, Дк номер – М9341 АМ.
Докладва: Д-р Румяна Дамянова - Предсе-

дател ПК по ЗСДЕ

9. Разглеждане и вземане на решение за про-
мяна на т.1 от Решение №486 от Протокол №
57/23.06.2011 година. 

Докладва: инж. Иван Лазаров – Кмет на об-
щина Вършец

10. Приемане на Тарифа за таксите, които се
заплащат при промяна на предназначението на
земеделски земи от Общинския поземлен фонд.

Докладва: инж. Иван Лазаров – Кмет на об-
щина Вършец 

11. Разглеждане и приемане на годишен план
за действие за 2013 г. По изпълнението на об-
щинската стратегия за развитие на социалните
услуги в община Вършец |2011-2015г./  

Докладва: инж. Иван Лазаров – Кмет на об-
щина Вършец 

12. Вземане на решение за поемане на част от
транспортните разходи на пътуващите служи-
тели в Общинска администрация Вършец. 

Докладва: инж. Иван Лазаров – Кмет на об-
щина Вършец

13. Определяне на представител на Общински
съвет – Вършец, който да представлява община
Вършец в общото събрание на МБАЛ „Д-р Ста-
мен Илиев” АД, гр.Монтана.

Докладва: Д-р Румяна Дамянова - Предсе-
дател ПК по ЗСДЕ

14. Молби за финансова помощ към Общин-
ски съвет – Вършец.

Докладва: Адриана Николова – Председа-
тел ПК по АОНУРСГПБК

15. Изказвания, питания, становища и при-
дложения на гражданите.

В началото на заседанието Председателя на
Общински съвет Вършец инж. Анатоли Ди-
митров представи кметските наместници на
с. Черкаски – Валери Тодоров, с. Горна и
Долна Бела Речка – Васил Петров, с. Горно
Озирово – Валери Мишов, с. Драганица –
Валя Маринова, с. Стояново – Анелия Дави-
дова, квартал Заножене – Емил Истатков.
Представянето се състоя в три точки:

1. Име и кметство.
2. Кратка автобиография.
3. Цели за развитие на кметството за ман-

дата /2011-2015г./

Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ №95
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА, приема за сведение
докладите на Сметната палата и Агенцията за
държавна финансова инспекция.

2. Задължава Кмета на Община Вършец да
предприеме всички правни и фактически дей-
ствия за недопускане на нарушения на действа-
щото законодателство на Република България с
цел недопускане на нарушения от Община Вър-
шец при финансовото управление на общината
и провеждане на процедури за обществени по-
ръчки.

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

РЕШЕНИЕ №96
1. Общински съвет Вършец  на основание

чл.91, ал.4 и 7 от Правилника за прилагане
на Закона за регионалното развитие, приема
Годишен доклад за наблюдение на изпълне-
нието за 2011г. на общински план за развитие
на община Вършец 2007-2013 година.

РЕШЕНИЕ №97
1. Общински съвет Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.6, ал.1, т. 6 от
ПОДОСВНКВОА, приема за информация от-
чета по бюджета на община Вършец за първото
тримесечие на 2012 година.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-

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

РЕШЕНИЕ №98
1. Общински съвет Вършец  на основание

чл.45, ал.2 от Наредба за символите, почетните
знаци,отличията и почетните звания на община
Вършец, удостояване със званието «ПОЧЕТЕН
ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ»   Димитър Илиев
Петров.

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

РЕШЕНИЕ №99
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, упълномощава
Кмета на община Вършец да предприеме
всички правни и фактически действия за при-
добиване в собственост на община Вършец на
казино, стара и нова минерални бани, находящи
се в Балнеоложки комплекс гр.Вършец.

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

РЕШЕНИЕ №100
1. Общински съвет –Вършец на основание

чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.9 от ЗМДТ, изменя
и допълва чл.65 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Вършец /по
чл.9 от ЗМДТ/, както следва: 

Чл.65 Други такси:
/1/ Такса „месечен абонамент за спиране, пар-

киране и престой” на територията на общината
в размер на 25 лв. на месец на паркоместо, при
подадено заявление от ползватели съобразено
със Закона за движения по пътищата.

/2/ Такса „автовишка” 30 лв. за 1 /един/ астро-
номически час и 200 лв. за един календарен ден
за 8 /осем/ часа.

/3/ Такса „строително скеле” 10лв. на кален-
дарен ден за брой елементи, както следва:

Строително скеле 
- решетъчни форми – 159 бр. 
- дълги – 127 бр.
- къси – 106 бр.
- пети – 31 бр.
- средни – 123 бр. 

2. Изменението и допълнението на чл.65 от
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на терито-
рията на община Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/
влиза в сила от деня на приемането му от Об-
щински съвет – Вършец.

3. Задължава Кмета на община Вършец в 7
/седем/ дневен срок от приемане на измене-
нието и допълнението на чл.65 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на об-
щина Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/ да отрази из-
менението и допълнението на наредбата в
интернет страницата на община Вършец.

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

РЕШЕНИЕ №101
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.17, т.16 от Наредба за упражняване правата
върху общинската част от капитала на търговс-
ките дружества на община Вършец, дава съгла-
сие лекотоварен автомобил - линейка, марка
Фолксваген, модел Транспортер, Дк номер –
М9341 АМ, да бъде бракуван. 

2. Упълномощава Управителя на «Медицин-
ски център – Вършец»  ЕООД, да предприеме
всички правни и фактически действия за бра-
куване на линейка марка Фолксваген, модел
Транспортер, Дк номер – М9341 АМ пред КАТ
Монтана.

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

И.Цакански, д-р Б.Бонев, С.Сълков, А.Нико-
лова, д-р Р.Дамянова; “против” – няма, “въз-
държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ №102
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.25, ал.3, т.4
от ЗСПЗЗ, променя свое Решение №486 от
Протокол №57/ 23.06.2011г., както следва: 

1. Дава съгласие за започване на процедура по
промяна начина на трайно ползване от 1.5 дка.
на 2.0 дка., /съгласно схемата проект приложена
към докладната/ от поземлен имот с идентифи-
катор 12961.15.153 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на гр. Вършец от 2008
год. С площ 17.026 дка. 

2. Задължава Кмета на община Вършец да из-
върши необходимите процедури в СГКК, гр.
Монтана за делба на поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.15.153 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Вършец
от 2008 год. С площ 17.026 дка. с цел обособя-
ване на имота по т. 1 от решението с площ  от 2
дка.  

3. Трета точка от решение №486 от Протокол
№57/23.06.2011г. остава непроменена. 

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

РЕШЕНИЕ №103
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.30, ал.2 от Закона за
опазване на земеделските земи, приема Тарифа
за таксите, които се заплащат при промяна на
предназначението на земеделски земи от Об-
щинския поземлен фонд, съгласно Приложе-
нието към това решение.

2. Задължава Кмета на община Вършец в се-
демдневен срок от вземане на решение да пуб-
ликува приетата „Тарифа” в сайта на община
Вършец. 

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

РЕШЕНИЕ №104
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

19, ал.2 от ЗСП и чл.36, б от Правилника за при-
лагане на закона за социалното подпомагане,
приема план за действие по изпълнението на
Общинската стратегия за 2012 и 2013г. на об-
щина Вършец, като препоръчва на Кмета на Об-
щина Вършец да включи дейности по
превенция за деца и семейства с риск – разра-
ботване на услуги за работа с деца с поведен-
чески проблеми, закрила на деца – жертва на
насилие, на деца, отпаднали или с риск от от-
падане от училище, както и с деца от уязвими
общности до качествено образование, да се тър-
сят нови програми за социални услуги, които не
съвпадат изцяло със стандартните държавно де-
легирани дейности. 

2. Кмета на Община Вършец, на 6 / шест/ ме-
сеца да представи пред Общински съвет – Вър-
шец отчет за постигнатите резултати, както и
предлагане на мерки за промяна, ако това е на-
ложително, както и да представя предложения
за усъвършенствуване на на предложения Годи-
шен план за действие за 2013 год. По изпълне-
ние на Общинската стратегия за развитие на
социалните услуги в община Вършец /2011-
2015г/.

Гласували: “за” – 11, “против” – 1, “въз-
държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ №105
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.29, ал.1, т.2 и ал.2 от  Постановление № 367
от 29.12. 2011г. за съставяне и изпълнение на
държавния бюджет на Република България, ут-
върждава списък на пътуващите служители от
Общинска администрация – Вършец:

- Дарина Димитрова Дамянова 
- Иван Александров Павлов 
- Валери Трендафилов Тодоров

продължава на 4 стр.>>>
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2. Определя лимит и възстановяване на транс-

портните разходи в размер 85% от стойността
на действителните такива по цени на автобусни
превози за съответния маршрут. 

Гласували поименно: “за” – 6 – инж. А.Ди-
митров, , А.Станчева, И.Андров, д-р Ц.Велиза-
ров, д-р Б.Бонев, А.Николова, “против” – 3 -
С.Сълков, Т.Кънчев, инж. И.Цакански, “въз-
държали се” – 3 - Б.Христов,  О.Яничкова, д-р
Р.Дамянова.

НЕ СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ №106
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

33 от Наредба за упражняване правата върху об-
щинската част от капитала на търговските дру-
жества с общинско участие, за участието на
общината в граждански дружества и в сдруже-
ния с нестопанска цел на Община Вършец
определя за представител на община Вършец  в
общото събрание на МБАЛ „Д-р Стамен
Илиев” АД, гр.Монтана, д-р Румяна Дамянова –
Председател на ПК по здравеопазване, соци-
ални дейности и екология при Общински съвет

Вършец, а за неин заместник инж. Анатоли Ди-
митров – Председател Общински съвет – Вър-
шец.

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

РЕШЕНИЕ №107
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, отпуска финансова
помощ на Цветелина Кирилова Крумова в раз-
мер на 250лв.

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А.Ди-

митров, О.Яничкова, А.Станчева, И.Андров, д-
р Ц.Велизаров, инж. И.Цакански, д-р Б.Бонев,
С.Сълков, А.Николова, д-р Р.Дамянова; “про-
тив” – 1 - Б.Христов,  “въздържали се” – 1 -
Т.Кънчев.

Поради изчерпване на дневния ред, Председа-
телят на Общински съвет – Вършец закри засе-
данието в 16:15часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ 
Председател на ОбС - Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л  № 14

Днес, 25.06.2012 г. (понеделник) от 13:00
часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от
ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за ор-
ганизация и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с Общинската администрация за
мандата 2011-2015г. се проведе заседание на
Общински съвет – Вършец в заседателната
зала на Общинска администрация – Вършец.

Заседанието започва с 11 положили
клетва общински съветници. Отсъства:
инж.Иво Цакански. Отсъства г-жа Ася
Станчева - по уважителни причини.

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

На заседанието присъстваха още: зам.-
кмет на община Вършец – П.Стефанов, Д.То-
дорова – секретар на Община Вършец,
А.Тошев, Красимира Тачева, Ангел Петров -
Кмет на с. Д.Озирово, Емил Димитров -
Кмет на с.Спанчевци, Иван Павлов – корди-
натор, кметски наместник на с. Г.Б.Речка,
Д.Б.Речка – Васил Петров, 

Заседанието беше открито и ръководено от
инж. Анатоли Димитров – Председател на
Общински съвет Вършец.

На основание чл.57, ал1 и чл. 84 от ПОД-
ОСВНКВОА за мандата 2011 - 2015г. Пред-
седателя на Общински съвет - Вършец
предложи допълнения  в  дневния ред –
точка 8 да отпадне, тъй като докладната за-
писка е оттеглена от вносителя и на нейно
място да бъде включена нова докладна за-
писка:

1. Вземане на решение относно докладна
записка от д-р Любен Йоцов – Управител на
„МЦ-Вършец” ЕООД за отпускане на фи-
нансова помощ, съгласно докладна записка
вх.№ 208/22.06.2012г. 

Докладва: Д-р Румяна Дамянова - Пред-
седател ПК по ЗСДЕ

П Р О Е К Т   З А   Д Н Е В Е Н   Р Е Д
1. Отговор на Кмета на Община Вършец по

питане на общински съветници от ПП „ЗС
”Александър Стамболийски”.

Докладва: инж.Иван Лазаров - Кмет на
Община Вършец

2. Вземане на решение за поемане на част
от транспортните разходи на пътуващи слу-
жители от Общински администрация Вър-
шец, съгласно докладна записка вх.№
201/19.06.2012г.

Докладва: инж.Иван Лазаров - Кмет на
Община Вършец

3. Вземане на решение за актуализиране на
„Годишна програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за
2012г. в частта раздел ІІ., т.1.1 и т.1.3 – отда-
ване под наем на имоти общинска собстве-
ност, съгласно докладна записка вх.№
202/19.06.2012г.

Докладва: инж.Иван Лазаров - Кмет на
Община Вършец 

4.  Вземане на решение за провеждане на
публично оповестен конкурс за отдаване под
наем на част от имот публична общинска
собственост за поставяне на преместваеми
обекти, съгласно докладна записка
вх.№204/19.06.2012г.

Докладва: инж.Иван Лазаров - Кмет на
Община Вършец 

5. Вземане на решение за провеждане на
публичен търг за отдаване  под наем на части
от имоти публична общинска за поставяне на
кафе-автомати, съгласно докладна записка
вх.№205/19.06.2012г.

Докладва: инж.Иван Лазаров - Кмет на
Община Вършец

6. Вземане на решение за продажба на
недвижими имоти по реда на ЗОС в
изпълнение на Годишната програма за
управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец за 2012г.,
съгласно докладна записка
вх.№206/19.06.2012г.

Докладва: инж.Иван Лазаров - Кмет на
Община Вършец

7. Вземане на решение за промяна на Наредба
за условията и реда за поставяне на
преместваеми обекти на територията на
община Вършец и вземане на решение за
поставяне на преместваем обект от
„Северозападното държавно предприятие” ДП,
гр.Враца, ТП Държавно горско стопанство
„Берковица”, съгласно докладна записка
вх.№203/19.06.2012г.

Докладва: инж.Иван Лазаров - Кмет на
Община Вършец

8. Вземане на решение относно докладна
записка от д-р Любен Йоцов – Управител на
„МЦ-Вършец” ЕООД за отпускане на
финансова помощ, съгласно докладна записка
вх.№ 208/22.06.2012г. 

Докладва: Д-р Румяна Дамянова -
Председател ПК по ЗСДЕ

9. Молби за финансова помощ към Общински
съвет – Вършец.

Докладва: Адриана Николова –
Председател ПК по АОНУОРСГПБК

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

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет
– Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската
администрация за мандата /2011 – 2015г/,
дневният ред бе приет единодушно с:  гласа –
11 “за”, “против” – няма;  “въздържали се” –
няма;

Общински съвет Вършец прие следните
решения:

РЕШЕНИЕ № 108
На основание чл.29,ал.1,т.2 и ал.2 от ПМС №

367/29.12.2011г. за съставяне и изпълнение на
Държавния бюджет на Република България за
2012 година, Общински съвет – Вършец: 

1. Утвърждава списък на пътуващите
служители от Общинска администрация –
Вършец за 2012 година, както следва:

▪ Дарина Димитрова Дамянова – Гл.
специалист „Регулация и кадастър”

▪ Иван Алексиев Павлов – Мл.специалист
„Координатор”

▪ Валери Трендафилов Тодоров – Кметски
наместник на с.Черкаски

2. Определя лимит за възстановяване на
транспортни разходи в размер на 85% от
стойността на действителните такива по цени

на автобусни превози за съответния маршрут. 
Гласували поименно: “за” – 10 – инж.

А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, И.Андров,
д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов, Б.Христов, д-р
Б.Бонев, А.Николова, д-р Р.Дамянова;
“против” – 1 - С.Сълков; “въздържали се” –
няма.

РЕШЕНИЕ № 109
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за

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

1. Актуализира „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2012г.” в частта
раздел ІІ, т.1.1 “Нежилищни обекти и терени
общинска собственост, за които ще се проведе
процедура по отдаването им под наем за
поставяне на павилиони на територията на
община Вършец през 2012 година”, като добавя
под № 4 и 5 следните терени:

- Част от поземлен имот 12961.424.73 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр.Вършец от 2008г. /до сградата на НЧ
“Христо Ботев”, гр.Вършец/ с площ 60 кв.м. за
поставяне на сглобяема постройка за
административен офис.

- Част от имот публична общинска
собственост с идентификатор  12961.420.31
по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Вършец от 2008г.
представляващ част от бул.”България” до река
Ботуня на входа на “Балнеоложки парк”,
гр.Вършец с максимално допустима площ до
220 кв.м.

2. Актуализира „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2012г.” в частта
раздел ІІ, т. 1.3 отдаване под наем на имоти
общинска собственост чрез провеждане на
публичен търг или публично оповестен
конкурс, като в програмата в частта
земеделски земи – общинска собственост да
бъдат добавени следните имоти: 

- Поземлен имот № 048042 по КВС,
находящ се в землището на с. Долно
Озирово, община Вършец.

- Поземлен имот № 048010 по КВС,
находящ се в землището на с. Долно
Озирово, община Вършец.

3. Промяната на раздел ІІ, т.1.1 и т.1.3 -
отдаване под наем на имоти общинска
собственост чрез провеждане на публичен
търг или публично оповестен конкурс от
„Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2012г.” 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
разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2012г.” да се обяви на таблото
пред сградата на общинска администрация –
Вършец и да се публикува на интернет
страницата на общината.
Гласували поименно: “за” – 11 – инж.

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

РЕШЕНИЕ № 110
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
поставяне на преместваеми обекти на
територията на община Вършец взема решение
за провеждане на публично оповестен конкурс
за отдаване под наем на част от имот публична
общинска собственост с идентификатор
12961.420.31    по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Вършец от 2008г.
представляващ част от бул.”България” до река
Ботуня на вода на “Балнеоложки парк”,
гр.Вършец с максимално допустима застроена
площ до 220 кв.м., съгласно одобрената от
Главния архитект на община Вършец схема за
поставяне на преместваемото съоръжение,
неразделна част от настоящото решение.

- Срок за поставяне на обекта 10 /десет/
календарни години. 

- Първоначална месечна наемна цена 330 лв.
без ДДС.

- Стъпка за наддаване 5 %  върху
първоначалната месечна наемна цена.

- Цена на тръжната документация 100 лв.

2. Задължава Кмета на община Вършец да
проведе публично оповестения конкурс по реда
на Глава трета “Конкурси” от Наредбата за
условията и реда за провеждане на търгове и
конкурси на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, С.Сълков, Т.Кънчев,
И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов,
Б.Христов, д-р Б.Бонев, А.Николова, д-р
Р.Дамянова; “против” – няма; “въздържали
се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 111
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС във връзка с  чл. 42,
ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост на община Вършец и чл.
4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията
и реда за провеждане на търгове и конкурси на
община Вършец взема решение за провеждане
на явен публичен търг за  отдаване под наем на
следните части от имоти публична общинска
собственост за поставяне на кафе автомати и
автомати за пакетирани стоки описани, както
следва:

1. Пред сградата на община Вършец за - 1 бр.
кафе автомат - 1 кв.м.

2. Пред сградата на СОУ “Иван Вазов”,
гр.Вършец -1 бр. кафе автомат – 1 кв.м. 

3. В сградата на СОУ “Иван Вазов”
гр.Вършец -1 бр. кафе автомат – 1 кв.м. 

4. Пред сградата на ПГИТ гр.Вършец - 1 бр.
кафе автомат – 1 кв.м.

5. В сградата на учебен корпус на ПГИТ,
гр.Вършец - 1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.

6. В сградата на пансион на ПГИТ, гр.Вършец
- 1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.

7. В сградата на пансион на ПГИТ, гр.Вършец
- 1 бр. автомат за пакетирани храни – 1 кв.м.

8. В столова на ПГИТ, гр.Вършец - 1 бр. кафе
автомат – 1 кв.м.

9. В сградата на сектор “Чистота” при ОбА –
Вършец - 1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.

10. В гаражи на сектор “Чистота” при ОбА –
Вършец 1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.

o Срок за отдаване под наем 3 /три/
календарни години, считано от датата на
подписване на договорите. 

продължава на 5 стр.>>>
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В продължение на два дни, на 30 и
31 май проведохме едно отдавна
мечтано мероприятие – екскурзия
до един от най-красивите и славни
градове на България – Велико Тър-
ново. Огромна беше радостта на
пенсионерите, които за първи път
посещаваха този прекрасен град,
живописно разположен върху и
около историческите хълмове Ца-
ревец, Трапезица, Света гора и Мо-
мина крепост.

Именно в Търново през 1185 г. в
църквата „Св. Димитър Солунски”,
двамата български боляри – бра-
тята Асен и Петър обявяват въста-
ние, което слага край на почти
двувековното византийско робство.

Започва възходът на Второто бъл-
гарско царство (1186 г. – 1396 г.),
чиято столица става Търновград.
През този период градът придобива
внушителен средновековен вид,
който ни удивлява и днес.

Велико Търново ни пленява с
уникалната си атмосфера, с красо-
тата и изяществото на възрожден-
ската си архитектура. Голямо беше
вълнението ни на хълма Царевец –
един от най-внушителните памет-
ници на славното минало на Бълга-
рия. Изкачихме се на Балдуиновата
кула – вечен свидетел на победата
на цар Калоян при Одрин през 1205
г. По-смелите от нас се изкачиха до
най-високата част на възстанове-

ната Патрияршия, символ на могъ-
ществото на българската църква
през средните векове. Поклонихме
се пред паметника „Майка Бълга-
рия”, издигнат в памет на загина-
лите от войните. Респектира ни
паметникът на участниците в
Априлското въстание, Велчовата
завера и много други. Величестве-
ният паметник на Асеневци, нами-
ращ се до прочутия Стамболов
мост отдалеч ни удивлява с красо-
тата и изяществото си. С удовол-
ствие се разходихме по
Самоводската чаршия – възрож-
денска търговска улица с автен-
тични работилници на запазени
традиционни художествени зана-
яти, купихме си прекрасни суве-
нири.

Голямо беше вълнението ни при
посещението на Преображенския
манастир, намиращ се на 7 км се-
верно от В. Търново. Той е най-го-
лямата и представителна
великотърновска обител, строена
през ХІ век. „Колелото на живота”,
намиращо се на входа на манас-
тира, както и стенописите в цър-
квата са сътворени от прочутия
живописец Захари Зограф.

С удоволствие посетихме Арба-
наси – едно от най-живописните,

старинни селища в България, раз-
положено на 4 км североизточно от
В. Търново. През 1995 г. Арбанаси
е обявено за архитектурен музей-
резерват с общо 143 паметника на
културата. Посетихме манастира
„Св. Успение Богородично” и се
поклонихме пред чудотворната
икона „Пресвета Богородица Трое-
ручица”. В напълно реставрираната
„Костанцалиева къща” се повто-
рихме в неповторимата атмосфера
на уникално възрожденско селище.
Възхитихме се на впечатляващата
украса от бяла глина и дърворезба.

Пътуването ни беше приятно – ав-
тобусът бе с климатик, очаровани
бяхме от прекрасните условия за
храна и нощувка в „Калоянова кре-
пост” и „Момина крепост”. По пътя
имахме беседа на тема „Велико
Търново през вековете и днес”.
Настроените се поддържаше от
нестихващите изпълнения на певи-
ците от групата за популярни песни
„Незабравка” към нашия клуб на
пенсионера.

Весели, доволни и с прекрасни
впечатления от всичко преживяна,
се прибрахме във Вършец.

Цеца АНТОНОВА
Зам.-председател на

СНЦ „Козница”

ДОКОСВАНЕ ДО СЛАВНОТО МИНАЛО НА БЪЛГАРИЯ

Редакцията на Общински вест-
ник “Вършец” поздравява ново-
родените бебета: 

Данчо Сашков Данчев, роден
на 15.05.2012 г.
Лиляна Верова Тодорова, ро-

дена на 17.05.2012 г.
Красимир Николаев Краси-

миров, роден на 23.05.2012 г.
Антония Николаева Тодо-

рова, родена на 31.05.2012 г.
Емануил Христов Иванов,

роден на 01.06.2012 г.
Любомир  Калоянов Стефа-

нов, роден на 06.06.2012 г.
Славка Силвиева Радосла-

вова, родена на 09.06.2012 г.
Рангел Мигленов Трифонов,

роден на 10.06.2012 г.
Стефан  Райков Марианов,

роден на 12.06.2012 г.

На бебетата и техните семей-
ства – ЧЕСТИТО!  Желаем им
много  здраве  и  сбъднати
мечти!

ПОЗДРАВ КЪМ
НОВОРОДЕНИТЕ
ДЕЦА В ОБЩИНА

ВЪРШЕЦ

продължава от 4 стр.>>>
o Определя първоначална тръжна месечна

наемна цена в размер на 25 лв. за 1 кв.м. за 1
бр. кафе автомат или автомат за закуски. 

o Стъпка за наддаване 5% върху
първоначалната тръжна месечна наемна цена
на съответния кафе автомат или автомат за
закуски.

o Цена на тръжната документация 50 лв.,
депозит за участие в търга 50 лв.за всеки
отделен кафе автомат или автомат за закуски. 

2. Задължава Кмета на община Вършец да
организира и проведе търга по реда на Глава
втора “Търгове” от НУРПТК и да сключи
договор за отдаване под наем на частите от
имоти публична общинска собственост с
спечелилия/ите търга участник/ци.

3. Задължава Кмета на Община Вършец в 30
/тридесет/  дневен срок от вземане на
настоящото решение да бъдат изготвена
справка и внесена докладна записка за всички
автомати за кафе и пакетирани храни на
територията на Община Вършец поставени
върху имоти и сгради частна и публична
общинска собственост. 

Гласували поименно: “за” – 11 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, С.Сълков, Т.Кънчев,
И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов,
Б.Христов, д-р Б.Бонев, А.Николова, д-р
Р.Дамянова; “против” – няма; “въздържали
се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 112
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

35, ал. 1 от Закона за общинската собственост
във връзка с  чл. 36, ал.1 и ал.2 от Наредбата
за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост и чл.
4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията
и реда за провеждане на търгове и конкурси
на община Вършец взема решение за
провеждане на публичен търг с явно
наддаване за продажба на 4 /четири/
недвижими имота частна общинска
собственост описани, както следва:
1.1. Поземлен имот с идентификатор

12961.49.53 /дванадесет хиляди
деветстотин шестдесет и едно точка
четиридесет и девет точка петдесет и три/
по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Вършец, одобрени със
Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г. на
Изпълнителния Директор на АГКК; адрес
на поземления имот гр.Вършец, местност
“Вършечкото”; площ – 4999 кв.м. /четири

хиляди деветстотин деветдесет и девет
кв.м./; трайно предназначение на
територията: земеделска; начин на трайно
ползване: нива; номер по предходен план:
49.53; категория на земята: пета.
Първоначална продажна тръжна цена за
имота -  3900 лв. /три хиляди и деветстотин
лева/.

1.2. Поземлен имот № 053054 /нула, пет, три,
нула, пет, четири/ по КВС, находящ се в
местността “Ливагето” в землището на
с.Долно Озирово, ЕКАТТЕ 22747, община
Вършец, област Монтана с площ 7895
кв.м. /седем хиляди осемстотин деветдесет
и пет кв.м./, начин на трайно ползване –
нива, категория на земята при неполивни
условия – пета. Акт за частна общинска
собственост № 424/13.06.2012г.
Първоначална продажна тръжна цена за
имота - 3950 лв. /три хиляди деветстотин и
петдесет лева/.

1.3. Поземлен имот № 502149 /пет, нула,
две, едно, четири, девет/ по КВС, находящ
се в местността “Синчово поле” в
землището на с.Долна Бела Речка,
ЕКАТТЕ 22019, община Вършец, област
Монтана с площ 21646 кв.м. /двадесет и
една хиляди шестотин четиридесет и шест
кв.м./, начин на трайно ползване – ливада,
категория на земята при неполивни
условия – трета. Акт за общинска
собственост № 422/13.06.2012г. при
първоначална тръжна цена за имота 10 800
лв. /десет хиляди и осемстотин лева/. 

1.4. Поземлен имот № 508080 /пет, нула,
осем, нула, осем, нула/ по КВС, находящ
се в местността “Бродо” в землището на
с.Долна Бела Речка, ЕКАТТЕ 22019,
община Вършец, област Монтана с площ
69661 кв.м. /шестдесет и девет хиляди
шестотин шестдесет и един кв.м./, начин
на трайно ползване – ливада, категория на
земята при неполивни условия – четвърта.
Акт за общинска собственост №
423/13.06.2012г. при първоначална тръжна
цена за имота 38 940 лв. /тридесет и осем
хиляди деветстотин и четиридесет лева/. 

- Цена на тръжната документация 200 лв., 
- Депозит за участие в търга 10 % от

първоначалната тръжна цена на съответния
недвижим имот за които участва съответния
участник в търга.

- Стъпка за наддаване 5 % върху
първоначалната тръжна цена на съответния

недвижим имот.
- Всеки участник в търга може да участва за

закупуване един, няколко или на всички
недвижими имота.

2. Задължава Кмета на община Вършец да
организира и проведе търга по реда на Глава
втора “Търгове” от Наредбата за условията и
реда за провеждане на търгове и конкурси на
община Вършец и да сключи договор за
продажба на недвижимия/ите имот/и след
заплащане на сумата за закупуване на
недвижимия/ите имот/и от спечелилия/ите
търга участник/ци.
Гласували поименно: “за” – 11 – инж.

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

Промяна в кворума, заседанието напуска
г-жа Олга Яничкова.

Кворум: 10  общински съветника.

РЕШЕНИЕ № 113
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и 56, ал.2 от Закона за
устройство на територията допълва Наредбата
за условията и реда за поставяне на
преместваеми обекти на територията на
община Вършец, като допълва чл.19 с нова ал.
4 с следния текст: “Поставянето на
преместваеми обекти върху имоти публична и
частна общинска собственост за нуждите на
държавни органи, институции и предприятия
се извършва по одобрена от Главния архитект
на община Вършец схема за разполагане на
обекта без търг или конкурс по реда на ЗОС
след решение на Общински съвет – Вършец
прието с мнозинство повече от половината от
общия брой на съветниците. 

2. Задължава Кмета на община Вършец в
едноседмичен срок от вземане на настоящото
решение промяната на наредбата да бъде
отразена в същата и качена в сайта на община
Вършец. 

Гласували поименно: “за” – 10 – инж.
А.Димитров, С.Сълков, Т.Кънчев, И.Андров, д-
р Ц.Велизаров, С.Симеонов, Б.Христов, д-р
Б.Бонев, А.Николова, д-р Р.Дамянова;
“против” – няма; “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 114
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 19, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за

поставяне на преместваеми обекти на
територията на община Вършец дава съгласие
за поставяне от “Северозападно държавно
предприятие” ДП, гр.Враца, ТП Държавно
горско стопанство “Берковица” със седалище и
адрес на управление гр.Берковица,
ул.”Митрополит Кирил” № 13 на сглобяема
преносима постройка с площ 60 кв.м., в
поземлен имот 12961.424.73 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.Вършец
от 2008г. /до сградата на НЧ “Христо Ботев”,
гр.Вършец/, като постройката да бъде
използвана, като работен офис на
горскостопански участъци “Вършец” и
“Озирово”.

o Срок за поставяне на постройката 10 /десет/
календарни години. 

o Месечна наемна цена 120 лв. без ДДС.
Гласували поименно: “за” – 10 – инж.

А.Димитров, С.Сълков, Т.Кънчев, И.Андров, д-
р Ц.Велизаров, С.Симеонов, Б.Христов, д-р
Б.Бонев, А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против”
– няма; “въздържали се” – няма. 

РЕШЕНИЕ № 115
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал., 1, т.23 от Правилника за организация
и дейността на Общински съвет – Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация за мандата 2011-
2015г., отпуска сумата от 3000 лв. Параграф §10
– 98 от бюджета на Общински съвет Вършец за
нуждите на „МЦ-Вършец” ЕООД за
извършване на належащи ремонтни дейности
за следните обекти:

- Стая 120 ( бивша стая телефонна централа)
- Стая 114 – манипулационна
- Стая 121
- Тоалетни 1 ви етаж
- Стая 209
- Стая 211
- Коридор 3 ти етаж
- Стая 311
- Стая 312
- Стая 314 

Гласували поименно: “за” – 10 – инж.
А.Димитров, С.Сълков, Т.Кънчев, И.Андров, д-
р Ц.Велизаров, С.Симеонов, Б.Христов, д-р
Б.Бонев, А.Николова, д-р Р.Дамянова;
“против” – няма; “въздържали се” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред,
Председателя на Общински съвет – Вършец
закри заседанието в 14:35 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ 
Председател  на ОбС - Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПРОТОКОЛ № 15



В слънчевия първоюнски ден
Община Вършец се погрижи
най-малките жители на общи-
ната да бъдат много усмихнати
и щастливи, да се почувстват
значими, да усетят, че имат
свой единствен и неповторим
празник на детето.

Празничната програма за-

почна от сутринта с изпълне-
ния на деца от ОДЗ „Слънце”,
ЦДГ „Звънче” и НУ „Васил
Левски”. На откритата сцена на
НЧ „Христо Ботев 1900” те ни
показаха великолепните си
танци, песни и стихотворения,
а красотата на костюмите им
радваха присъстващите.

Децата получиха поздравле-
ния лично от кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров с
пожелания за щастливо и без-
грижно детство, и за реализи-
ране на всички мечти.
Участниците в програмата си
тръгнаха с лакомства, осигу-
рени от кмета на общината
инж. Иван Лазаров, председа-
теля на Общински съвет гр.
Вършец инж. Анатоли Димит-
ров и ЕТ „Христо Тачев” – гр.
Вършец.

В ранния следобед под зву-
ците на училищния духов ор-
кестър „Дефилир” по
централната градска улица пре-
мина карнавално шествие с
участие на деца от СОУ „Иван
Вазов” гр. Вършец. На естра-
дата пред местното читалище
те се забавляваха истински и от
сърце, участвайки в забавните
игри и томбола, в конкурса за
най-хубав карнавален костюм.

Следобедното детското шоу
бе реализирано по проект
„Подобряване на качеството на

образованието в  средищните
училища чрез въвеждане на це-
лодневна организация на учеб-
ния процес“, по който тази
година работи СОУ „Иван
Вазов”.

Вечерта голямата изненада бе
гостуването на вършечка сцена
на любимеца на всички деца

бате Ненчо, осигурено от Об-
щина Вършец. 

Актьорът Ненчо Илчев забав-
лява децата в салона на На-
родно читалище „Христо
Ботев”, като им поднесе много
емоции, смях и фокуси, с учас-
тието на публиката.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Децата и колективът на Целод-
невна детска градина „Звънче” в
кв. Заножене поканиха родители
и гости на празник по случай за-
вършване на учебната година в
детската градина.

Тържеството бе уважено с лич-
ното присъствие на кмета на об-
щина Вършец инж. Иван
Лазаров и председателя на Об-
щинския съвет инж. Анатоли
Димитров.

Малчуганите от сборната
група показаха всичко, научено
през годината, изпяха любимите

си песни и изтанцуваха най-ве-
селите танци. Те ни разказаха за
плодовете и зеленчуците в гра-
дината и кои са техните вреди-
тели, разходиха ни сред
природата, до красивата по-
лянка и бистрата рекичка, пог-
рижиха се за спасяването на
горските животни и рибките, за
чистотата на околната среда –
показаха, че са съпричастни и
отговорни към проблемите на
екологията.

Най-щастливи бяха бъдещите
първокласници, на които дирек-

торката  Антоанета Алексиева
връчи първите в живота им сви-
детелства за завършена подгот-
вителна група. 

Кметът инж.Лазаров и предсе-
дателят на Общинския съвет във
Вършец инж. Димитров зарад-
ваха децата от детската градина
с лакомства, а Горско стопан-
ство – Берковица осигури деко-
ративни дървета - туи, които
децата, заедно с учителките ще
засадят в двора на детската гра-
дина.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРАЗНИК „ОТ ЗЕМЯТА ДО НЕБЕТО” В ЦДГ „ЗВЪНЧЕ”

Във Вършец отбелязването на
кръглата годишнина на Никола
Статков – писател, журналист,
сценарист, поет и първият поче-
тен гражданин на Вършец бе ор-
ганизирано от Постоянната
комисия по образование, култура,
спорт и младежки дейности при
Общинския съвет, под патронажа
на председателя на Общински
съвет Вършец инж. Анатоли Ди-
митров.

Събитието се състоя в Градската
художествена галерия на Вършец

и на него присъстваха писателят,
заедно със съпругата си и внука
Николай, носещ неговото име,
Руси Статков – член на Надзор-
ния съвет на Агенцията по прива-
тизация и на Националния съвет
на БСП, председателят на общин-
ския съвет инж. Анатоли Димит-
ров, кметът на община Вършец
инж. Иван Лазаров, секретарят на
Общината инж. агр. Даниела То-
дорова, служители от Общинска
администрация, общински съвет-
ници, културни дейци, обществе-

ници, приятели и познати на пи-
сателя.

С житейската и професионална
биография на писателя ни за-
позна Антон Матеев – председа-
тел на Българския антифашистки
съюз във Вършец и член на Об-
щинското ръководство на БСП.

Никола Статков е роден на
01.06.1932 г. в с. Долна Бела
речка. Автор е на романи, сбор-
ници с разкази и филмови сцена-
рии, сред които се нареждат
„Господин за един ден”, „Неочак-
вана ваканция”, „Темната кория”,
„Лъжата, че си живял”, „От Бога
до дявола”, „Всеки ден не е
петък”, които са ни близки и
скъпи, тъй като описват живота и
колоритните образи на наши поз-
найници-земляци. Работил е като
журналист в столични вестници и
дълги години в Българската на-
ционална телевизия.

Емоционален обзор върху ця-
лостното творчество на Никола
Статков направи Борис Тимчев,
преподавател по литература, а
спомени за него споделиха съуче-
ничката му от Випуск 1950 на
вършечката гимназия Катина

Александрова и Иван Димитров –
жител на с. Долна Бела речка –
родното село на писателя.

Инж.Анатоли Димитров, инж.
Иван Лазаров, Руси Статков,
Антон Матеев поднесоха поздра-
вителни адреси и цветя на рожде-
ника. Бяха прочетени и
поздравителни адреси от името
Сергей Станишев – председател
на НС на БСП и от името на УС
на Съюза на българските писа-
тели.

Групата за популярни песни
„Незабравка” към Клуба на пен-
сионера във Вършец повиши
настроението в залата с музикал-
ния си поздрав към юбиляра.

С присъщия си шеговит тон
Статков разказа за бедното си
детство на село, когато трите деца
с родителите живеели в една стая
3 на 3 метра, а на ниската сения
се слагала една обща паница с пет
дървени лъжици, която била тол-
кова ниска, че котката събаряла с
опашката си всичко от нея, за
жаждата му за знания и любовта
към книгите, за многото хирур-
гични операции, които е претър-
пял в последно време. За това, как

в последните години се отвратил
от човека и човечеството и три го-
дини не написал нито ред. И че в
момента пише нов роман със за-
главие „Сбогом на илюзиите” –
един песимистичен роман за сбо-
гуването с вярата, че човечест-
вото ще стане щастливо и
справедливостта ще победи, за
сбогуването с илюзиите, че не-
щата някога ще се оправят и све-
тът ще стане по-хубав.

Доброто е крехко като черешово
клонче, та е плахо като пламък на
свещ. Нека поддържаме пламъка
да не угасне, нека поддържаме
клончето здраво, защото като за-
пазим доброто ще се запази и чо-
векът, а така ще се запази и
човечеството – завърши с опти-
мистично пожелание Статков в
края на срещата.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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