
Бюджетът на общината е ба-
лансиран по приходна и раз-
ходна част и е в размер на 10
731 000 лв. Приходите за деле-
гирани държавни дейности са 5
702 530 лв., а приходите за об-
щински дейности - 5 028 470
лв.

„За пръв път бюджетът на об-
щина Вършец надхвърля 10
млн. лева. За пръв път капита-
ловата програма на общината
надхвърля 2 млн. лева и е 2 387
919 лв.“, подчерта инж. Иван
Лазаров, кмет на общината.

Задоволство от проекта за бю-
джет изказа и председателят на
Общинския съвет инж. Ана-
толи Димитров:

„Може би това е най-важният
документ и наръчник за работа
на администрацията за 2021 го-
дина. За десет години има над
100% ръст в бюджета на об-
щина Вършец. Трябва да
кажем, че тази промяна не е
дар, тя е благодарение на рабо-
тата на цялата общинска адми-
нистрация и на екипа на кмета.
Също така и на всички общин-
ски съвети до сега, които неиз-
менно са подкрепяли бюджета
на общината. Работата на об-
щинска администрация нама-
лява зависимостта на бюджета
на общината от централната
власт. Разбира се държавните
приходи все още имат превес –
53%, но например през 2012
година са били около 60%.
Дори на пръв поглед тези
малки проценти показват, че се
работи в правилната посока и
има някаква форма на децен-
трализация, която позволява
общината да се развива само-
стоятелно. В условията на пан-
демия Общината се справи
много добре с изпълнението на
бюджета за 2020 година – не
спря нито една дейност, без да
се увеличават таксите и при за-

пазване на високото качество.“
Предвидени са средства за ре-

монти на пътища и улици, на
алеята с чинарите, на обекти и
сгради в града и съставните
села. Чистотата и озеленява-
нето ще продължат да бъдат
приоритет, за да се поддържа
добър вид на града като курорт.

Бюджетът е социално ориен-
тиран, като няма да се увелича-
ват таксите за публични
услуги, ще продължи дей-
ността на Домашния патронаж,
където се приготвя храна за
ЦНСТ и храната по Национал-
ната програма „Осигуряване на
топъл обяд“, където се хранят
130 социално слаби хора.

От тази година като делеги-
рана от държавата дейност
стартира и предоставяне на со-
циална услуга „Асистентска
подкрепа“. Осигурени са
средства за 28 потребители и
утвърдена численост на 9 броя
социални асистенти.

Ще продължи финансовата
подкрепа за клубовете на пен-
сионерите. За спортните клу-
бове са предвидени 20 000
лева. Отделени са 27 600 лв. за
ремонт на Дома на покойника,
чиято сграда е изградена през
1976 година.

Още 20 000 лв. са предвидени

за текущ ремонт на алеи в гро-
бищния парк.

Продължава финансирането
на дейностите от културния ка-
лендар и програмата за разви-
тие на туризма. Планирани са
50 000 лв. за текущ ремонт и
довършителни дейности на
сградата на Общинска музейна
сбирка.

Основни цели на проекта за
бюджет са :

• Запазване обема и повиша-
ване качеството на публичните
услуги, предоставяни от общи-
ната;

• Запазване нивото на фун-
кциониране на всички дей-
ности, финансирани от

бюджета на община Вършец
през 2021 г.;

• Повишаване събираемостта
на вземанията и оптимизация
на разходите;

• Запазване размерите на
местните данъци и такси;

• Развитие на публичната и
частна общинска собственост;

• Икономическо развитие на
общината и увеличаване на за-
етостта;

• Максимално усвояване на
всички средства, спечелени от
общината по одобрени про-
екти.

Пеня ГЕНОВА

БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ЗА ПРЪВ ПЪТ ЩЕ Е НАД 10 МИЛИОНА

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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От името на Общинска адми-
нистрация - Вършец, кметът на
община Вършец инж. Иван Ла-
заров и секретарят на общи-
ната инж. Даниела Тодорова
положиха венец на паметника
на Апостола на свободата, като
знак на признателност към де-
лото и заветите на големия
българин.

От името на Общински съвет
- Вършец венец положиха об-
щинските съветници Иван Ан-

дров и Адрияна Николова.
148 години безсмъртие. Беси-

лото се превърна в кръст и веч-
ност. А идеалите и примерът
на революционера го превър-
наха в светиня и исторически
връх. Прозрял бъдещето, моде-
рен, смел в мечтите си, напом-
нящ ни, че и ние сме във
времето и всичко зависи от об-
щите ни усилия.

Поклон, Апостоле!
Петя ГЕНОВА

148 години безсмъртие

ПОЧИТ КЪМ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

От името на живеещите в бл.
8, вх. В на ул. „Република“ 53
отправям нашата топла, сър-
дечна благодарност към съсе-
дите ни Миленка Георгиева,
Красимир Иванов и Румен
Илиев, които със собствени
средства и труд засадиха рози,
здравец и други цветя пред
нашия вход. Направиха под-
пори за розите, покриха пло-
чата над входа.

За Коледа и Нова година ук-
расата, направена от тях беше
впечатляваща – с цветните
лампички, гирляндите, сне-
жинките и разбира се, с Дядо
Коледа.

По стълбището подредиха
саксии с цветя, с което създа-
доха ведро и цветно настрое-
ние. За многото цветя и

зеленина заслуги имат и Мар-
гарита Господинова и Надя Да-
цова.

На общо събрание на входа
ни още през 1980 г. се взе ре-
шение всяка седмица да се мие
стълбището по определен ред.
Това се спазва и до днес, затова
в нашия вход е чисто и при-
ятно.

Миленка, Краси и Румен ви-
наги са готови да помогнат на
всеки от нас. Усетът към кра-
сивото носят в себе си и са го-
тови да го споделят с другите.

Хубаво е да живееш с хора, на
които благородството и добро-
тата са в кръвта им. Затова сме
им благодарни от сърце за
всичко и им желаем да бъдат
успешни и благословени!

Елена ЙОНЧЕВА

КРАСОТАТА И ДОБРОТАТА
ЩЕ СПАСЯТ СВЕТА
Благодарност към хората, грижещи

се за етажната ни собственост

Снимката е
илюстративна



На основание чл. 41 от Закона
за борба срещу противообщест-
вените прояви на малолетните
и непълнолетните (ЗБППМН) и
Заповед № 2/18.02.2021 г. на
председателя на МКБППМН
при Община Вършец, се обя-
вява процедура за подбор на
кандидати за обществени въз-
питатели към местната комисия
при следните условия, ред и
срокове:

І. Изисквания към кандида-
тите:

• Да са български граждани,
да не са поставени под запре-
щение и да са физически и пси-
хически здрави;

• Да не са осъждани;
• Да притежават необходимата

квалификация (педагог, психо-
лог, социален работник, юрист
или други с педагогическа под-
готовка), както и опит, умения
и комуникативност при работа
с деца;

• Професионален опит - 2 го-
дини;

• Да се ползват с висок морал
и добро име в обществото;

• Да не участват в общности с
асоциална насоченост;

• Да познават нормативната
уредба за работа с деца, както и
тази, свързана с корекционно-
възпитателната работа с деца с
противообществени прояви и
структури в системата за борба
с противообществените прояви
на малолетните и непълнолет-
ните, съгласно ЗБППМН;

• Да имат познания за съвре-
менните особености и характе-
ристики на деца с асоциално
поведение, деца с агресивно по-
ведение, конфликтни, с труд-
ности в социализацията и
общуването, с девиантно пове-
дение;

• Да разполагат с достатъчно
време, за да изпълняват задъл-
женията си по ЗБППМН.

ІІ. Характер на работата:
1. Общественият възпитател

извършва индивидуална, кopeк-
ционнo-възпитателна работа с
определените му от местната
комисия малолетни и непълно-
летни лица, съгласно изисква-
нията на ЗБППМН и статуса на
обществения възпитател.

2. Общественият възпитател
взаимодейства с родителите
(или лицата, които ги замест-
ват), инспектор/и ДПС, учи-
лищните ръководства, класни
ръководители, педагогически
съветници, социални работ-
ници, психолози, лекари и спе-
циализирани институции.

3. Обществените възпитатели
участват в проверки, организи-
рани от МКБППМН, от поли-
цията и от други органи, във
връзка със спазването на нор-
мативните актове, касаещи ма-
лолетните и непълнолетните, в
проверки по конкретни поводи,
включително и по изпълнение
на мерките по чл.13, ал.1. т.6,
т.7 и т.8 от ЗБППМН.

продължава на 3 стр. >>>

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ
ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ КЪМ

МКБППМН ПРИ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Пред сградата на Общинска ад-
министрация Вършец гостите и
жителите могат да се любуват на
ръчно изработените мартенички
на деца от СУ“ Иван Вазов“ и ДГ
„Слънце“ – гр. Вършец.

С благодарност към учителките
Таня Иванова, Татяна Григорова,
Петя Горанова, Мария Вълчева,
Венислава Замфирова и Галя Пет-
рова, с чиято помощ се осъществи
чудесната инициатива на децата!

Благодарим от сърце за съдей-
ствието!

Даниела ЛИЛОВА

Вършец е едно от малкото се-
лища в област Монтана, в
които има издигнат паметник
на Апостола на свободата
Васил Левски – в знак на при-
знателност към живота и де-
лото му. Тъй като в
Общинската музейна сбирка, в
Община Вършец и в Държа-
вен архив - Монтана през 2017
година нямаше никакви ар-
хивни документи за построява-
нето на паметника на Васил
Левски в града ни, се наложи
да направя собствени измерва-
ния и проучване на историята
му, като бяха проведени срещи
с местни краеведи и жители на
кв. Васил Левски, които по
онова време са били свидетели
на откриването на паметника и
ми разказаха свои спомени.

Паметникът на Левски е раз-

положен в едноименния квар-
тал Васил Левски.

Проектант на бюст-памет-
ника е известният скулптор
Владимир Гиновски – работил
в монументалния жанр, автор
на паметниците на Христо
Ботев в град Враца и на бра-
тята Кирил и Методий пред
Националната библиотека в
София.

Паметникът е издялан изцяло
от сив гранит и представлява
постамент, върху който е изпи-
сан подписът „В. Левский“ и е
монтиран бюст на Апостола.

Изработен е от ученици от ка-
меноделното училище в с. Ку-
нино, община Мездра.

Открит е официално на
19.02.1979 г. по повод 106-та
годишнина от обесването на
Апостола, по времето, когато
кмет на града е бил инж. Симо
Симов.

Размерите на паметника са:
Малък постамент : основа -

143/140 см, височина 35 см;
Голям постамент: основа -

110/98 см, височина 275 см;
Бюст: основа - 120/98 см, ви-

сочина 148 см.
Общата височина на двата

постамента и бюста е 458 см.
Общата височина на големия

постамент, заедно с бюста е
423 см.

На територията на област

Монтана са издигнати памет-
ници и паметни плочи на
Левски в пет населени места:
Монтана, Вълчедръм, Вършец,
Берковица и Лом.

В Монтана и Вълчедръм има
по два паметника на Васил
Левски – в областния град
Монтана единият се намира в
централната част и е открит
през 2003 г., а вторият е в двора
на Професионалната гимназия
по икономика и финанси
„Васил Левски“ и е открит
през 1971 г.

В град Вълчедръм, освен па-
метника в централната част на
града, в сградата на ОУ „Васил
Левски“ се съхранява скулпту-
рата на Васил Левски в цял
ръст, висока около 1 м.

Евелина ГЕОРГИЕВА
Снимки: авторът

ПАМЕТНИКЪТ НА ВАСИЛ
ЛЕВСКИ ВЪВ ВЪРШЕЦ

áðîé 2, ôåâðóàðè 2021 ã. Îáùèíàòà ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ2
Във време на пандемия сме.

Вратите на пенсионерските
клубове хлопнаха. Животът на
всеки от нас взе обрат и ко-
ренно се промени.

Празниците, срещите ни с
близки хора и с приятели,
шумните глъчки и веселия от-
давна са притихнали. Оста-
нали сами със себе си в
обичайното ежедневие и гри-
жите ни за оцеляване се опит-
ваме да запазим здравето и
живота си. Започнахме да
осъзнаваме цената на социал-
ното общуване. С всеки изми-
нал ден все повече усещахме
липсата на пенсионерските
клубове, като един от начините
за контакт помежду ни. Липс-
ваше ни общуването и започ-
нахме да търсим начини да го
продължим. Хареса ни идеята
за осъществяване на контакти
чрез социалните мрежи и теле-
фонни разговори. Говорехме
си за изкуство, за възпитанието
на новото поколение, за поли-
тика. Дискутирахме и спо-
рехме върху мирогледа,
нашите дела, идеи, идеали…
Общуването, макар и не на
живо, ни караше да се чувст-
ваме жизнени и полезни. Раз-
брахме, че можем да
преодолеем социалната изола-
ция и да гледаме напред.

Чрез интернет и по телефона
започнахме да си разменяме
нови и стари, изпитани кули-
нарни рецепти, обменяхме си
интересни плетки и гоблени,
домашни рецепти за консерви-
ране на плодове и зеленчуци за
зимата, здравни и билкови на-
родни рецепти за бележките
ни. Спомняхме си и коменти-
рахме любими изпълнения на
корифеите, останали завинаги
през годините ни – Стоянка
Мутафова, Георги Калоянчев,
Георги Парцалев, Татяна Ло-
лова, Тодор Корев, за певците,
разтопявали сърцата ни със
своя глас и талант, като Лили
Иванова, Емил Димитров,
Йорданка Христова, Стефан
Воронов, Мими Иванова и
цяла плеяда талантливи ар-
тисти.

Осъществявахме редица со-
циални контакти по повод на
забележителни дати, поздрав-
ления за рождени и именни
дни, показвахме си снимки и
картички.

А по време на тежките метео-
рологични условия с големи
студове и ниски температури
някои от нас предлагахме ус-
лугите си и помагахме на
болни и по-възрастни пенсио-
нери, като им пазарувахме и ги
снабдявахме с животоподдър-
жащи лекарства.

На 19 февруари в много тесен
кръг, спазвайки всички проти-
воепидемични мерки, поче-
тохме паметта на Дякона
Левски, като поднесохме цветя
пред паметника на Васил
Левски в града ни.

Ръководството на пенсионер-

ски клуб „Чинари“ предложи
по случай Баба Марта да изра-
ботим и декорираме с орна-
менти красиви мартенички, с
които да закичим на 1 март ръ-
ководството на община Вър-
шец.

През лятото и ранната есен на
миналата 2020 г. мерките бяха
леко разхлабени и мечтите и
желанията на по-голяма чест
от членовете на нашия клуб бе
организирането на екскурзия в
Югоизточните Родопи, за да
видим чудесните скални образ-
ования и историческия „Пер-
перикон“.

А на 1 октомври – Междуна-
родния ден на възрастните
хора празникът на мъдростта
събра пенсионерските клубове
„Чинари“ със сродните ни клу-
бове от Бързия, Гаганица и
Слатина, под мотото „Дълго да
живеем, бавно да стареем“.

Контактите и приятелствата
ни помагат да сме жизнени, по-
лезни за обществото, за на-
шите деца и внуци.

Надяваме се нашите пенсио-
нерски клубове скоро да отво-
рят врати, за да възкресим
красивите мигове и спомените
за цветната пролет и за богатия
духовен и културен живот, из-
пълнен с емоции и вълнения!

Ева ДИМОВА

ЖИВОТ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯИЗЛОЖБА ОТ
МАРТЕНИЦИ НА

ДЕЦА ОТ ВЪРШЕЦ
Красиви мартенички раз-
цъфтяха в червено-бели
цветове по дърветата

в центъра на града



Днес, 19.11.2020 г., (четвъртък) от
13:45 ч., на основание чл. 23, ал. 4, т. 1
от ЗМСМА и чл. 56, ал. 2 от Правил-
ника за организацията и дейността на
Общински съвет – Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с об-
щинската администрация за мандата
2019 – 2023 г. се проведе извънредно
заседание на Общински съвет - Вър-
шец, в заседателната зала на Общинска
администрация Вършец.

Заседанието започва с 12 положили
клетва общински съветници.

Отсъстват: Адрияна Николова.

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

На заседанието присъстваха още:
Петър Стефанов – зам.-кмет на община
Вършец, К. Тачева-директор дирекция
„ОА“.

Заседанието беше открито и ръково-
дено от инж. Анатоли Димитров –
председател на Общински съвет - Вър-
шец.

ДНЕВЕН РЕД:
Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка с вх. № 296/
18.11.2020 г. относно вземане на реше-
ние за определяне на представител на
Община Вършец в свиканото за
27.11.2020 г. извънредно заседание на
Общото събрание на Асоциацията на
„Водоснабдяване и канализация“ ООД
-Монтана, гласуване на изрични пъл-
номощия на същия, неговите позиции
и мандат.

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

Гласували: “за”- 12; “против” –
няма; “въздържали се” – няма.

Промяна в кворума. Излиза Атанас
Маджарски.

Общо 11 общински съветници.

Промяна в кворума. Влиза Атанас

Маджарски.
Общо 12 общински съветници

Общински съвет – Вършец прие след-
ните решения:

РЕШЕНИЕ № 170
Общински съвет – Вършец, на осно-

вание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона
за местното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.198е, ал.5 от
Закона за водите и чл. 5, ал. 6 ПОДАВК
реши:

Гласува изрични пълномощия на
Петър Ганчев Стефанов – зам.-кмет на
община Вършец, като законен пред-
ставител на община Вършец, които да
участва като представител на общи-
ната в Извънредно заседание на Об-
щото събрание на Асоциацията по В и
К Монтана на дата 27.11.2020 год.
като:

По т. 1 от дневния ред – да гласува
„ЗА“ приемане на решение, съгласно
чл. 20, ал. 3 от Правилника за органи-
зацията и дейността на асоциациите по
Водоснабдяване и Канализация за пре-
поръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета на Асоциация по
ВиК – Монтана за 2021 г. в размер на
15 000 лева;

По т. 2 от дневния ред – да гласува
„ЗА“ одобряване на предложение за
подробна инвестиционна програма за
инвестиции в активи – ВиК системи и
съоръжения, публична държавна и/или
публична общинска собственост през
2021 г., които са договорени като част
от задължителното ниво по сключения
договор с асоциацията по водоснабдя-
ване и канализация и дължима преста-
ция от оператора „ВиК“ ООД, гр.
Монтана.

По т. 3 от дневния ред – да гласува
„ЗА“ приемане на решение за сключ-
ване на Допълнително споразумение
№ I към Договор за стопанисване, под-
държане и експлоатация на ВиК систе-
мите и съоръженията и предоставяне
на водоснабдителни и канализационни
услуги, сключен на 31.03.2016 г. между
Асоциация по ВиК на обособената те-
ритория, обслужванa от „Водоснабдя-
ване и канализация“ ООД, гр. Монтана
и „Водоснабдяване и канализация“
ООД, гр. Монтана.

По т. 4 от дневния ред – при предла-
гане, обсъждане и гласуване на въ-
проси извън горепосочения дневен
ред, представителят на Община Вър-
шец да гласува както намери за добре,
съобразно интересите на жителите на
община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 10 –
инж. А. Димитров, И. Андров, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров,
И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Си-
мова, Н. Томов, Г. Найденов; “против”
– няма; “въздържали се” – 2 - Б.
Христо, И. Цветанов.

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на общински съвет –
Вършец закри заседанието в 13:55 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец
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Днес, 19.11.2020 г. (четвъртък) от
13:30 ч., на основание чл. 23, ал. 4, т. 1
от ЗМСМА и чл. 56, ал. 2 от Правил-
ника за организацията и дейността на
Общински съвет – Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с об-
щинската администрация за мандата
2019 – 2023 г. се проведе извънредно
заседание на Общински съвет - Вър-
шец, в заседателната зала на Общинска
администрация Вършец.

Заседанието започва с 12 положили
клетва общински съветници.

Отсъства: Адрияна Николова.
Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА,

заседанието е законно и може да взема
решения.

На заседанието присъстваха още:
Петър Стефанов – зам.-кмет на община
Вършец, К. Тачева-директор дирекция
„ОА“, А. Тошев-директор дирекция
„СА“.

Заседанието беше открито и ръково-
дено от инж. Анатоли Димитров –
председател на Общински съвет - Вър-
шец.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение

по Докладна записка с вх. № 295/
18.11.2020 г. относно актуализация на
бюджета на Община Вършец и на по-
именния списък за капиталови разходи
на община Вършец за 2020 г..

Докладва: инж. Иван Лазаров –
кмет на община Вършец

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

Общински съвет – Вършец прие след-
ните решения:

РЕШЕНИЕ № 168
Общински съвет – Вършец, на осно-

вание чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за
публичните финанси, чл. 23, ал. 3 и 4
от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната прогноза за
местните дейности и за съставяне, об-
съждане, приемане, изпълнение и от-
читане на бюджета на община Вършец,

чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната админист-
рация, извършва промяна в бюджета на
Община Вършец за 2020 г., както
следва:

В приходната част :
Увеличава § 61-01- „Получени тран-

сфери“ със сумата от 21 024 лв.
В разходната част :
Увеличава § 52-00 „ Придобиване на

ДМА“ със сумата от 2 000 лв.
Увеличава § 53-00- „Придобиване на

НДА“ със сумата от 26 280 лв.
Намалява §10-15 „Материали“ в дей-

ност 2122 „Общинска администрация“
със сумата от 7 256 лв.

Гласували поименно: “за” – 12 –
инж. А. Димитров, И. Андров, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров,
И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Си-
мова, Б. Христо, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 169
Общински съвет – Вършец, на осно-

вание чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за
публичните финанси, чл. 23, ал. 3 и 4
от Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната прогноза за
местните дейности и за съставяне, об-
съждане, приемане, изпълнение и от-
читане на бюджета на община Вършец,
чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната админист-
рация, приема предложената промяна в
Разчета за финансиране на капитало-
вите разходи на община Вършец за
2020 г по обекти и източници на фи-
нансиране, съгласно приложения Про-
ект на Разчет за финансиране.

Гласували поименно: “за” – 12 –
инж. А. Димитров, И. Андров, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров,
И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Си-
мова, Б. Христо, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на общински съвет –
Вършец закри заседанието в 13:40 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец

продължава от 2 стр. >>>
4. Общественият възпитател участва в

дейностите по изпълнение на плана за
превантивна работа на МКБППМН през
годината.

III. Начин на провеждане на процеду-
рата:

1. Подбор по документи.
2. Събеседване с кандидата.

IV. Необходими документи за канди-
датстване:

1. Заявление до председателя на
МКБППМН - Община Вършец - (по об-
разец)

2. Автобиография (CV);
3. Мотивационно писмо;
4. Копие от диплома за завършено

висше образование;
5. Декларация (по образец);
6. Декларация за съгласие за обработ-

ване на лични данни (по образец).

V. Срок за приемане на документите:
от 22.02.2021 г. до 15.03.2021 г. (вклю-

чително).

VІ. Прием на документи:
1. Документите се приемат всеки рабо-

тен ден от 08:30 - 12:30 ч. и от 13:00 -
17.00 ч. в сградата на Община Вършец,
бул. „България“ № 10, ет.4, стая 405, в за-
печатан, непрозрачен плик с името на
кандидата и надпис: ,.За участие в проце-
дура за подбор на обществени възпита-
тели към МКБППМН при община
Вършец“.

2. Подборът по документи ще се из-
върши в срок до 19.03.2021 г.

3. Събеседване с допуснатите кандидати
до втория етап от конкурса, ще се проведе
на 24.03.2021 г. от 14.00 часа в заседател-
ната зала в сградата на Община Вършец.

4. Резултатите от проведения подбор и
списъкът с определените за обществени
възпитатели лица ще се разгледа на ре-
довно заседание на МКБППМН и след
решение на комисията ще бъде обявен до
31.03.2021 г., като ще се постави на ин-
формационното табло пред сградата на
община Вършец и ще се публикува на ин-

тернет страницата на община Вършец в
раздел МКБПІІМН.

VІІ. Допълнителна информация:
Обществените възпитатели се опред-

елят от МКБППМН и осъществяват дей-
ността си съгласно разпоредбите на
Закона за борба срещу противообществе-
ните прояви на малолетните и непълно-
летните.

За извършената дейност, като общест-
вен възпитател се изплаща месечно въз-
награждение при спазване разпоредбите
на Наредба № 2/1999 г. на ЦКБППМН за
материално стимулиране на обществе-
ните възпитатели.

С обществените възпитатели се сключ-
ват граждански договор/и и се заплаща
месечно възнаграждение в размер до 450
лв. за обема извършената през месеца ра-
бота.

Кандидатите следва предварително да
се запознаят със Закона за борба срещу
противообществените прояви на мало-
летните п непълнолетните и със статута
на обществения възпитател

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ
ВЪЗПИТАТЕЛИ КЪМ МКБППМН ПРИ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

П Р О Т О К О Л № 16
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Днес, 09.12.2020 г. (сряда) от 14:00 ч., на ос-
нование чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 56,
ал. 1 от Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет – Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация за мандата 2019
– 2023 г. се проведе заседание на Общински
съвет - Вършец, в заседателната зала на Об-
щинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 11 положили клетва
общински съветници.

Отсъстват: Атанас Маджарски, Вътко Ма-
ринов.

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

На заседанието присъстваха още: инж.
Иван Лазаров – кмет на община Вършец, А.
Тошев - директор дирекция „СА“.

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

Председателят на общински съвет Вършец
инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57,
ал. 1, ал. 2 т. 2 от Правилника за организа-
цията и дейността на Общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация за мандата
2019 – 2023 г. предложи, следните допълне-
ния в дневния ред:

1. Включване на Докладна записка вх. №
322/ 08.12.2020 г. като точка 6-та от дневния
ред на заседанието.

Общият брой точки в дневният ред стават 7.
Гласували: „за“- 11; „против“ – няма; „въз-

държали се“ – няма.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка с вх. № 313/ 30.11.2020 г.
относно вземане на решение от Общински
съвет – Вършец за разкриване на обществена
трапезария, като местна дейност в община
Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 315/ 30.11.2020 г.
относно вземане на решение от Общински
съвет – Вършец за задължителна предучи-
лищна подготовка за 4-годишните деца.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 314/ 30.11.2020 г. от-
носно вземане на решение от Общински съвет
– Вършец за провеждане на публичен търг с
тайно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и
НУРПТК на община Вършец за продажба на
автобус марка Ивеко, модел 315.8.17 с ДК №
М 72-76 ВК, собственост на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 317/ 30.11.2020 г. от-
носно предложение за изменение и допълне-
ние на Наредбата за реда и минималните
изисквания за отглеждането на продуктивни
животни на територията на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на
община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка Вх. № 316/ 30.11.2020 г. от-
носно предоставяне на един имот по реда на
чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27,
ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка Вх. № 322/ 08.12.2020 г. от-
носно приемане на решение от Общински
съвет – Вършец за освобождаване от запла-
щане на наеми и тротоарно право за ползване
на терени и обекти – общинска собственост
за периода 27.11.2020 г. до 31.12.2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - Кмет на
община Вършец

7. Изказвания, питания, становища и пред-
ложения на гражданите.

Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимо-
действието му с общинската администрация
за мандата 2019 – 2023 г., дневния ред бе

приет единодушно:
Гласували: „за“- 11; „против“ – няма;

„въздържали се“ – няма.

Общински съвет – Вършец прие следните
решения:

РЕШЕНИЕ № 171
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА дава съгласие за
разкриване на обществена трапезария, като
местна дейност в община Вършец, която
включва потребители (целеви групи), както
следва:

• Лица и семейства на месечно подпомагане
по реда и условията на чл. 9 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпома-
гане;

• Лица с доказана липса на доходи и близки,
които да се грижат за тях;

• Самотно живеещи лица и семейства, полу-
чаващи минимални пенсии /пенсии за осигу-
рителен стаж и възраст; пенсии за
инвалидност; наследствени пенсии; пенсии,
несвързани с трудова дейност/;

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

трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от до-
пълнителните разпоредби от Закона за убе-
жището и бежанците.

• Лица, изпаднали в тежка ситуация, в след-
ствие на епидемичната обстановка – поста-
вени под карантина, лица завърнали се от
други държави, останали без работа и без
доход.

Гласували поименно: „за“ – 11 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Замфиров, И. Замфиров, Л. Си-
мова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздържали
се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 172
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА въвежда задъл-
жителна предучилищна подготовка за 4-го-
дишните деца в община Вършец, считано от
датата на приемане на настоящото решение.

Гласували поименно: „за“ – 11 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Замфиров, И. Замфиров, Л. Си-
мова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздържали
се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 173
1. Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, във връзка
с чл. 28, ал. 1, т. 1 и чл. 33 от Наредбата за реда
на придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост на община Вършец и
чл. 5 и чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията
и реда за провеждане на търгове и конкурси
на община Вършец, взема решение за про-
веждане на публичен търг с тайно наддаване
за продажба на автобус марка Ивеко, модел
315.8.17 с държавен контролен № М 72-76
ВК.

1.1. Първоначална тръжна продажна цена на
автобуса - 9 500 лв. без ДДС;

1.2. Цена на тръжната документация - 100
лв.;

1.3. Депозит за участие в търга - 30 % от
първоначалната тръжна цена на автобуса;

1.4. Стъпка за наддаване - 5 % върху първо-
началната тръжна цена на автобуса.

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 про-
дажба на автобуса след заплащане на сумата
за закупуване от спечелилия търга участник.

Гласували поименно: „за“ – 11 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Замфиров, И. Замфиров, Л. Си-
мова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздържали
се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 174
I. Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА изменя и допълва На-
редбата за реда и минималните изисквания за
отглеждането на продуктивни животни на те-

риторията на община Вършец, както следва:
I. Раздел IV „Изисквания към сградите на

животни“ се променя наименованието на
раздела: „Изисквания към животновъд-
ните обекти“.

В раздела се правят следните изменения и
допълнения на текстове, както следва:

1. Текстът на чл. 11, ал.1 се изменя и до-
пълва, както следва:

Чл.11. (1) Животните се отглеждат в специ-
ално изградени за целта помещения, отгова-
рящи на ветеринарномедицинските,
зоохигиенните и санитарно - хигиенни изиск-
вания и изискванията за хуманно отношение,
към съответния вид животни при спазване на
Закона за ветиринарномедицинската дейност
и Наредба № 44/20.04.2006 г. на МЗХГ за ве-
теринарномедицинските изисквания към жи-
вотновъдните обекти.

2. Текстът на чл. 12 става ал. 1, като се
създават нови точки 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12,
както следва:

т. 6. При отглеждане до 9 броя ЕПЖ с при-
плодите им до 12-месечна възраст, до 50 броя
ДПЖ с приплодите им до 9-месечна възраст,
до 10 броя еднокопитни с приплодите им до
12-месечна възраст и до 120 броя зайци, се
спазват само изискванията по чл. 4, ал. 1, т. 2,
3, 5, 6 и 8, чл. 9, ал. 1, т. 3 и 7, чл. 10, т. 2 – 5 от
Наредба № 44/20.04.2006 г. на МЗХГ за вете-
ринарномедицинските изисквания към жи-
вотновъдните обекти.

т. 7. Животновъдните обекти, в които се от-
глеждат до 350 броя кокошки носачки или
друг вид възрастни птици, или до 500 броя
бройлери или подрастващи птици от други
видове, се изграждат по начин, който позво-
лява прибиране на птиците на закрито за
определено време при епизоотичен риск, и от-
говарят само на изискванията по чл. 4, ал. 1, т.
2 - 7 и 9 от Наредба № 44/20.04.2006 г. на
МЗХГ за ветеринарномедицинските изисква-
ния към животновъдните обекти.

т. 8. Нови животновъдни обекти за отглеж-
дане на свине във фамилна и индустриална
ферма се изграждат при спазване на мерките
за биосигурност и на разстояние не по-малко
от 10 км от други обекти за отглеждане на
свине във фамилна, индустриална ферма и за-
градена територия за отглеждане на космат
дивеч.

т. 9. Нови животновъдни обекти за отглеж-
дане на птици в индустриална ферма се из-
граждат при спазване мерките за
биосигурност на разстояние не по-малко от:

- 1500 метра от друг животновъден обект за
отглеждане на птици и от регулацията на на-
селените места - при отглеждане на открито;

- 200 метра от друг животновъден обект за
отглеждане на птици на закрито - при индус-
триално отглеждане на закрито.

т. 10. Нов животновъден обект за отглеждане
на птици се изгражда на разстояние не по-
малко от 10 км от заградена територия за от-
глеждане на пернат дивеч.

т. 11. Разстоянията между животновъдните
обекти по се измерват между техните огради.

т. 12. Разширение на сградите за отглеждане
на свине и птици, както и разширение на са-
мите животновъдни обекти, се допуска, ако не
се нарушават изискванията за разстояния
между обектите по ал. 1, 3 и 4 на чл. 3 от На-
редба № 44/20.04.2006 г. на МЗХГ за ветери-
нарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти.

3. В чл.12 се създава нова ал.2 и нови
точки от 1 до 4 със следните текстове:

(2) В един животновъден обект се допуска
едновременно отглеждане:

1. на животните по чл. 2, ал. 2 и 3 от Наредба
№ 44/20.04.2006 г. на МЗХГ за ветеринарно-
медицинските изисквания към животновъд-
ните обекти.

2. само на ЕПЖ и ДПЖ и еднокопитни жи-
вотни извън случаите на чл. 2, ал. 2 Наредба
№ 44/20.04.2006 г. на МЗХГ за ветеринарно-
медицинските изисквания към животновъд-
ните обекти.;

3. на селскостопански животни и калифор-
нийски червеи;

4. на всички животни по чл. 4а Наредба №
44/20.04.2006 г. на МЗХГ за ветеринарноме-
дицинските изисквания към животновъдните
обекти.

4. В чл.12 се създава нова ал.3 със следния
текст:

(3) В животновъдните обекти по чл. 2, 9, 10,
12 - 14 от Наредба № 44/20.04.2006 г. на
МЗХГ за ветеринарномедицинските изисква-
ния към животновъдните обекти не се до-
пуска отглеждане и на свине.

В чл.12 се създава нова ал.4 и нови точки
от 1 до 8 със следните текстове:

(4) Животновъдните обекти за отглеждане
на селскостопански животни включват след-
ните мерки за биосигурност:

1. изградени са съгласно изискванията на
нормативните документи за защита и хуманно
отношение към селскостопанските животни;

2. снабдени са постоянно с вода за пиене от
собствени и/или от обществени водоизточ-
ници като при свине и птици, отглеждани във
фамилни и индустриални ферми, се осигу-
рява питейна вода;

3. имат вход, който разполага с оборудване и
място за измиване и дезинфекция на хора и
транспортни средства;

4. оградени са по начин, осигуряващ без-
опасността на обекта и здравното благополу-
чие на животните, който не позволява
свободен достъп на хора и други животни;
около животновъдните обекти за отглеждане
на свине в индустриална ферма за огранича-
ване на всякакъв контакт с диви свине се обо-
собява:

а) буферна зона с отстояние не по-малко от
500 м от оградата на обекта до горски терито-
рии и обработваеми земеделски земи за добив
на продукция, или

б) двойна ограда, състояща се от мрежа и
електропастир, или

в) плътна ограда, която е метална или зи-
дана;

5. имат обособени места и/или съоръжения
за съхранение на фураж за изхранване на жи-
вотните и постеля, като за птиците и свинете
обособените места и/или съоръженията са
покрити и заградени по начин, осигуряващ за-
щита от диви птици и гризачи;

6. имат осигурен санитарен възел;
7. да има поставен контейнер/съд за съхра-

нение на специфично рисковите материали за
ТСЕ от ЕПЖ и ДПЖ съгласно т. 1 на Прило-
жение V на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Ев-
ропейския парламент и на Съвета от
22.05.2001 г. относно определяне на правила
за превенция, контрол и ликвидиране на
някои трансмисивни спонгиформни енцефа-
лопатии (OB L 147, 31.5.2001 г.), който:

а) е надписан с буквите „СРМ“;
б) се използва само за съхранение на специ-

фично рискови материали, отделени при
клане на животни, предназначени за лични
нужди;

8. имат обособено място или контейнер за
временно съхранение на трупове от умрели
животни, а в люпилните и обектите за от-
глеждане на птици - климатизирано помеще-
ние или съоръжение с контролирана
температура до 4 °С; помещението, контейне-
рът, обособеното място или съоръжението са
оградени по начин, непозволяващ достъпа на
други животни или хора, не се използват за
други цели и редовно се почистват и дезин-
фекцират.

В чл.13 се създава нова ал.5 и нови точки
от 1 до 7 със следните текстове:

(5) В личните стопанства на физически лица
се отглеждат за лични нужди до

1. два броя едри преживни животни (ЕПЖ)
и приплодите им до 12-месечна възраст;

2. десет броя дребни преживни (ДПЖ) с
приплодите им до 9-месечна възраст;

3. три броя прасета за угояване, различни от
свине майки и некастрирани нерези;

4. два броя еднокопитни и приплодите им до
12-месечна възраст;

5. десет възрастни зайци с приплодите им,
но не повече от сто броя общо;

6. петдесет възрастни птици, независимо от
вида;

7. сто бройлера или подрастващи птици, не-
зависимо от вида.

В чл.13 се създава нова ал.6 със следния
текст:

(6) Обектите по ал. 1 отговарят на изисква-
нията по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 6 от Наредба №
44/20.04.2006 г. на МЗХГ за ветеринарноме-
дицинските изисквания към животновъдните
обекти и имат обособено място за съхранение
и обеззаразяване на тор.
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В чл.13 се създава нова ал.7 и нови точки
от 1 до 8 със следните текстове:

(7) Животновъдните обекти за отглеждане
на ЕПЖ следва да отговарят на изискванията
на чл.9 от Наредба № 44/20.04.2006 г. на
МЗХГ за ветеринарномедицинските изисква-
ния към животновъдните обекти, а именно:

1. имат отделни помещения или боксове за
животни от различните технологични групи
или обособени зони в тях, които отговарят по
приложение № 2;

2. имат съоръжения за добив и помещения
за измиване, дезинфекция, съхранение на ин-
вентара за доене (при случаи, различни от до-
илна зала и централен млекопровод) и
помещение със съоръжения за съхранение на
млякото до предаването му за преработка,
които отговарят на ветеринарно-санитарните
и хигиенните изисквания при добива на су-
рово мляко; съгласно приложение ІІІ, раздел
ІХ, глава І, точка II от Регламент (ЕО) №
853/2004 на Европейския парламент и на Съ-
вета от 29 април 2004 г. относно определяне
на специфични хигиенни правила за храните
от животински произход (OB, L 139, 30 април
2004 г.);

3. осигуряват подходящи условия за вете-
ринарномедицинско обслужване и при необ-
ходимост за стационарно лечение на
животни;

4. имат обособени родилни боксове или
места или помещения;

5. имат обособено място в животновъдния
обект за временно съхранение на тор и обез-
заразяване, съобразено с капацитета и техно-
логията на отглеждане, с изключение на
случаите при временно съхранение на торови
маси върху терен извън регулация на насе-
лено място или на място, определено от мест-
ната административна власт; животновъдни
обекти, разположени в нитратно уязвимите
зони, спазват изискванията на Наредба № 2
от 2007 г. за опазване на водите от замърся-
ване с нитрати от земеделски източници (ДВ,
бр. 27 от 2008 г.) и Програмата от мерки за
ограничаване и предотвратяване на замърся-
ването с нитрати от земеделски източници в
уязвимите зони освен в случаите при склю-
чен договор с преработвателно предприятие
за ежедневно извозване на торовите маси;

6. имат добра естествена вентилация или
вентилационна система, осигуряваща подхо-
дящ микроклимат.

7. Изискванията по т. 2 и т. 4 не се отнасят
за животновъдните обекти за угояване на те-
лета.

8. Изискванията по т. 1 за боксове за жи-
вотни от различни технологични групи или
обособени зони и по т. 2 не се прилагат за жи-
вотни с направление месо и за месодайни и
автохтонни породи ЕПЖ.

В чл. 13 се създава нова ал. 8 с нови
точки от 1 до 5, със следните текстове:

(8) Животновъдните обекти за отглеждане
на ДПЖ следва да отговарят на изискванията
на чл.10 от Наредба № 44/20.04.2006 г. на
МЗХГ за ветеринарномедицинските изисква-
ния към животновъдните обекти, а именно:

1. разполагат с помещенията за отглеждане
на животните, които:

а) отговарят на изискванията по приложе-
ние № 3;

б) имат добра естествена вентилация или
вентилационна система;

в) имат съоръжения за хранене с гладка и
устойчива на механично почистване и дезин-
фекция повърхност;

г) имат лесни за почистване и устойчиви на
измиване и дезинфекция преграждащи еле-
менти;

2. имат двор за разходка;
3. имат водопойни корита встрани от хра-

нителната площадка;
4. при добив на мляко разполагат с подхо-

дящи условия за измиване, дезинфекция и
съхранение на инвентара за доене и помеще-
ние за съхранение на млякото до предаването
му за преработка, което отговаря на норма-
тивната уредба за ветеринарно-санитарните
и хигиенните изисквания при добива на су-
рово мляко, съгласно приложение ІІІ, раздел
ІХ, глава І, точка II на Регламент (ЕО) №
853/2004;

5. имат обособено място в животновъдния

обект за временно съхранение на тор и обез-
заразяване, съобразено с капацитета и техно-
логията на отглеждане, с изключение на
случаите при временно съхранение на торови
маси върху терен извън регулация на насе-
лено място или на място, определено от мест-
ната административна власт; животновъдни
обекти, разположени в нитратно уязвимите
зони, следва да отговарят на изискванията на
Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите
от замърсяване с нитрати от земеделски из-
точници и Програмата от мерки за огранича-
ване и предотвратяване на замърсяването с
нитрати от земеделски източници в уязви-
мите зони освен в случаите при сключен до-
говор с преработвателно предприятие за
ежедневно извозване на торовите маси.

В чл. 13 се създава нова ал. 9 и нови
точки от 1 до 6, със следните текстове:

(9) Животновъдните обекти за отглеждане
на свине в лични стопанства отговарят на
следните изисквания:

1. имат обособено място за отглеждане на
животните, което е оградено по начин, не-
позволяващ достъпа на други животни, и е
осигурена защита от гризачи;

2. площта за отглеждане на едно животно е
не по-малко от 1 кв. м;

3. обособеното място за отглеждане, изпол-
званите съоръжения и инвентар са изградени
от материали и по начин, позволяващи ця-
лостно и ефективно почистване, дезинфек-
ция, дезинсекция и дератизация;

4. разполагат с хранителни корита с раз-
мери от 30 см до 35 см дължина, от 30 см до
35 см широчина и с височина на предния ръб
20 см и поилки;

5. влизането на лицата до мястото за от-
глеждане на прасета за угояване и излизането
се осъществява с работно облекло и обувки
след преминаване през място за дезинфек-
ция;

6. имат обособено място за предварително
съхранение и обеззаразяване на тор, съоб-
разено с броя на отглежданите животни, за не
по-малко от 40 дни, а в нитратно уязвимите
зони за не по-малко от 6 месеца.

В чл. 13 се създава нова ал. 10 и нови
точки от 1 до 5 със следните текстове:

(10) Животновъдните обекти за отглеждане
на свине във фамилни ферми следва да отго-
варят на изискванията на чл.11а от Наредба
№ 44/20.04.2006 г. на МЗХГ за ветеринарно-
медицинските изисквания към животновъд-
ните обекти, а именно:

1. сградите и помещенията за отглеждане на
животните са изградени съгласно приложе-
ние № 4 към Наредба № 44/20.04.2006 г. на
МЗХГ;

2. сградите, помещенията, съоръженията и
инвентарът са изградени от материали, ус-
тойчиви на тежестта и движението на живот-
ните, и с повърхности, подходящи за
почистване, измиване, дезинфекция, дезин-
секция и дератизация, и са с обезопасени от-
вори, гарантиращи защита от птици, гризачи
и насекоми;

3. на входа/изхода на всяка сграда за от-
глеждане на животните има филтър за смяна
на работното облекло, оборудван с вана за из-
миване и дезинфекция на обувките и съоръ-
жение за дезинфекция на ръцете;

4. имат помещение или място на изхода с
необходимото оборудване, различно от чл. 4,
ал. 1, т. 4 от Наредба № 44/20.04.2006 г. на
МЗХГ за почистване, измиване и дезинфек-
ция на транспортни средства;

5. имат място/съоръжения за предварително
съхранение и обеззаразяване на тор, торови
течности и технологични води за не по-малко
от 40 дни; животновъдни обекти, разполо-
жени в нитратно уязвимите зони, спазват из-
искванията на Наредба № 2 от 2007 г. за
опазване на водите от замърсяване с нитрати
от земеделски източници.

В чл. 13 се създава нова ал. 11 и нови
точки от 1 до 7 със следните текстове:

(11) Животновъдните обекти за отглеждане
на свине в индустриални ферми следва да от-
говарят на изискванията на чл.11б от Наредба
№ 44/20.04.2006 г. на МЗХГ за ветеринарно-
медицинските изисквания към животновъд-
ните обекти, а именно:

1. сградите и помещенията за отглеждане на
животните са изградени съгласно приложе-
ние № 4 към Наредба № 44/20.04.2006 г. на

МЗХГ;
2. имат съоръжения за съхранение на тор и

обеззаразяване, съобразени с капацитета и
технологията на отглеждане, с изключение на
случаите при сключен договор за еже-
дневно/директно извозване за преработка
или оползотворяване; животновъдните
обекти, разположени в нитратно уязвимите
зони, следва да спазват изискванията на На-
редба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от
замърсяване с нитрати от земеделски източ-
ници.

3. За обекти, чиито животни са разпред-
елени в две или повече самостоятелни про-
изводствени групи, могат да се въведат
отделни мерки за биосигурност за всяка
група, при условие че структурата, размерът
и отстоянията и извършващите в тях опера-
ции го позволяват. Мерките следва да са раз-
писани в плана по чл. 20, ал. 1, т. 2 от
Наредба № 44/20.04.2006 г. на МЗХГ.

4. В случаите по т.3 за всяка производствена
група се спазват изискванията на чл. 6 от На-
редба № 44/20.04.2006 г. на МЗХГ.

5. Изискванията на чл. 7 и 8 от Наредба №
44/20.04.2006 г. на МЗХГ, могат да бъдат
общи за производствените групи в обектите
по ал. 2, като достъпът до тях е самостояте-
лен и са осигурени условия, възпрепятст-
ващи епизоотична свързаност.

6. На границата на „бялата зона“ на живот-
новъдния обект може да се изгражда кла-
ница/кланичен пункт или кланица с
интегрирано към нея предприятие за произ-
водство на месни продукти, мляно месо и
месни заготовки, при условие че в него се
колят само свине от животновъдния обект
и/или от технологично свързани обекти и се
преработва само месото, добито от тези
свине.

7. В предприятието по т.5 може да се пре-
работва и месо от едри преживни животни,
при условие че е:

1. добито в кланица, регистрирана по реда
на чл. 12 от Закона за храните;

2. транспортирано съгласно чл. 245 от За-
кона за ветеринарномедицинската дейност.

В чл. 13 се създава нова ал. 12 със след-
ният текст:

(12) Ежегодно в срок до 31 Март на теку-
щата година собствениците и ползватели на
животновъдни обекти на територията на об-
щина Вършец, декларират отглежданите от
тях животни в стопанството, като попълват и
подават в деловодството на община Връшец
или в кметството декларацията е по образец
приложение № 1 към Наредбата.

II. Във Раздел VI „Контрол“.
1. Сега действащият текст на чл.19 става

ал.1.
2. Създава се нова ал.2 на чл. 19 със след-

ният текст.
(2) Контролните органи по ал.1 проверяват

декларираните по реда на чл.13, ал.12 от На-
редбата животни в животновъдните обекти
на територията на община Вършец и в слу-
чай на разминаване санкционират собстве-
ниците или ползвателите на обектите.

3. Създава се нова ал.3 на чл. 19 със след-
ният текст.

(3) Проверките по ал.2 се осъществяват,
чрез посещения на място, а целта е да се ус-
танови дали е налице съответствие между
подадената от стопаните с декларацията ин-
формация и реалното състояние в животно-
въдните обекти по отношение на броя и вида
на отглежданите животни.

II. Изменението и допълнението на Наред-
бата за реда и минималните изисквания за от-
глеждането на продуктивни животни на
територията на община Вършец, влиза в сила
от датата на приемане на настоящото реше-
ние.

III. Задължава кмета на община Вършец да
отрази приетите в т. 1 от настоящото реше-
ние изменения и допълнения на Наредбата за
реда и минималните изисквания за отглежда-
нето на продуктивни животни на територията
на община Вършец, като актуализираната на-
редба бъде качена в 7 /седем/ дневен срок в
сайта на община Вършец.

Гласували поименно: „за“ – 11 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Замфиров, И. Замфиров, Л. Си-
мова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздържали

се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 175
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 45 ж, ал. 2
от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предос-
тавяне на наследниците на Мито Тошов
Младенов, следният имот:

- Поземлен имот с идентификатор
16119.16.172 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на село Горна Бела
Речка, община Вършец, област Монтана,
одобрени със Заповед № РД-18-
1838/12.11.2018 г. на Изпълнителния дирек-
тор на АГКК, адрес на поземления имот: село
Горна Бела Речка, община Вършец, област
Монтана, местност „Углешница“, площ: 7755
кв.м., трайно предназначение на терито-
рията: земеделска, начин на трайно ползване:
ливада, земи от Общинският поземлен фонд
на община Вършец.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ,
решението може да се обжалва пред Район-
ния съд - гр. Берковица по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс.

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

Гласували поименно: „за“ – 11 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Замфиров, И. Замфиров, Л. Си-
мова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздържали
се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 176
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация и
чл. 14, ал.8 от Закона за общинската собстве-
ност реши:

1. Освобождава от заплащане на месечен
наем за периода от 27.11.2020 г. до 31.12.2020
г., всички лица, сключили договори за наем
на терени и обекти, собственост на община
Вършец, които временно са преустановили
дейността си, вследствие на въведените вре-
менни противоепидемични мерки на терито-
рията на Република България.

2. Освобождава от заплащане на тротоарно
право за предобектна търговия по т. 1 от Та-
рифата за базисни наемни цени на община
Вършец за периода от 27.11.2020 г. до
31.12.2020 г., всички лица, които временно са
преустановили дейността си, вследствие на
въведените временни противоепидемични
мерки на територията на Република Бълга-
рия.

3. Освобождава от заплащане на месечен
наем за периода от 29.10.2020 г. до 31.12.2020
г., наемателите на обекти, които се използват
като дискотеки и/или нощен бар собственост
на община Вършец, които са преустановили
дейността си, вследствие на въведените вре-
менни противоепидемични мерки на терито-
рията на Република България, съгласно т. 8 от
Заповед № РД-01-626/ 27.10.2020 г. и т. 9 от
Заповед № РД-01-655/ 13.11.2020 г. на Ми-
нистъра на здравеопазването.

4. Платените след 27.11.2020 г. и след
29.10.2020 г. наеми към община Вършец за
периода, за които лицата са освободени от
плащане по реда на т. 1, т. 2 и т. 3 от настоя-
щето решение да се считат за платени за
следващ наемен период.

5. Възлага на кмета на община Вършец да
предприеме всички необходими фактически
и правни действия по изпълнение на настоя-
щото решение.

Гласували поименно: „за“ – 11 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Замфиров, И. Замфиров, Л. Си-
мова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздържали
се“ – няма;

Поради изчерпване на дневния ред, пред-
седателят на Общински съвет – Вършец
закри заседанието в 14:45 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец



В сборника „Писано с въглен“
(„Писано углём с пожарища“) с
избрани творби на изтъкнати
български и руски белетристи и
преводачи - лауреати и фина-
листи от руско-българския ли-
тературен конкурс, посветен на
140-годишнината от началото
на Руско-турската война, е по-
местена новелата „Лия“ в пре-
вод на руски език. Неин автор е
писателят-земляк и „Заслужил
гражданин“ на Вършец Мартен
Калеев, чиито произведения
вече са превеждани на англий-
ски език.

Литературното издание е плод
на усилията на съставителите
Надя Попова и Сергей Дмитри-
енко, с подкрепата на Държав-
ната агенция на печата и
масовите комуникации на

Русия, в рамките на целевата
програма „Културата на Русия“
(2012-2018 г.), на литературния
институт „Максим Горки“ и
Дома на националните литера-
тури в Русия.

Преводач на новелата е Га-
лина Федорина.

Евелина ГЕОРГИЕВА

В края на 2020 година излезе
от печат алманахът за литера-
тура, изкуство и култура
„Огоста 2020“, чийто главен
редактор е писателят-земляк
Мартен Калеев - председател
на Дружеството на писателите
от област Монтана при Съюза
на българските писатели.

В сборника са събрани про-
изведения на 106 творци
както от Северозапада, така и
на автори от балканските
страни и от престижни твор-
чески организации на четири
континента, радетели на бъл-
гарската култура.

Нейно превъзходителство
Мария Едилеуза Фортанеле
Реис - посланик на Бразилия в
Р. България в официално
писмо изказва специална бла-
годарност на Мартен Калеев
за това, че в качеството на гла-
вен редактор на алманах
„Огоста“ и с поредното изда-
ние на алманаха затвърждава
традицията за разпространя-

ването на бразилската литера-
тура и продължава да допри-
нася за разширяване на
взаимното опознаване на Бъл-
гария и Бразилия, както и за
по-нататъшно развитие на
двустранните културни
връзки.

„Това е признание за всички,
които имаме една обща кауза -
да променяме биографията на
Монтана и Северозапада към
по-добро и по-престижно!“,
каза Мартен Калеев.

Към оригиналното благодар-
ствено писмо е приложен и
превод на български език.

Само преди броени дни
Мартен Калеев бе представен
в Съединените щати и Канада
чрез обстойно интервю с глав-
ния редактор на „България
сега“ Снежана Галчева, по-
местено на първа страница на
изданието.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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ПИСАТЕЛЯТ МАРТЕН КАЛЕЕВ
В ПРЕВОД И НА РУСКИ ЕЗИК

В началото на новата година
учениците от СУ „Иван
Вазов“ - град Вършец сфор-
мираха клуб „Млади възрож-
денци“ и станаха част от тази
национална патриотична орга-
низация.

Клубовете „Млади възрож-
денци“ са независима патри-
отична обществена
организация на ученици с доб-
роволно членство. Те са под
методическото ръководство на
Общобългарския комитет
„Васил Левски“.

В клубовете членуват деца от
всички възрасти, без оглед на
техния пол и етнос, споде-
лящи целите и принципите на
организацията.

Основната цел на организа-
цията е утвърждаване на на-

ционално-патриотичните цен-
ности и идеали сред учени-
ците и съхраняване на
българската идентичност и
облик в Европейския съюз.
Клубовете поддържат и разви-
ват интереса на децата към
българската история, литера-
тура и култура, както и към со-
циалните дейности и спорта.

„Младите възрожденци“ от
Вършец си поставиха няколко
важни задачи, които да реали-
зират през учебната година:

- изучаване на делото и заве-
тите на Васил Левски, Христо
Ботев и дейците на Българ-
ското възраждане, национал-
ното освобождение и
защитата на Отечеството;

- организиране на походи и
спортни състезания, свързани

с историята на България;
- участие в конкурси с исто-

рическа и национално-патри-
отична тематика.

- участие в местни празници
и тържества;

- грижа за околната среда, за
животните и за чистотата на
населеното място.

Най-важното събитие през
годината, на което ще посве-
тим основна част от дейността
си, е годишнината от рожде-
нието на Георги Раковски.

Младите възрожденци при
СУ „Иван Вазов“ реализираха
първата си дейност на 18 и 19
февруари. Те отдадоха почит
към живота и делото на Васил
Левски, чрез изготвяне на
табло с всички познати ни
снимки на Апостола и по тра-
диция поднесоха венец и
цветя пред паметника му в
града.

Членовете на клуба заявяват:
„Съзнаваме, че личността и

делото на Левски са български
светини, които ще пазим и по-
читаме. Вярваме, че идеите на
Апостола на свободата са на-
ционална кауза и ще работим
за осъществяването й. Оби-
чаме Отечеството си, ще рабо-
тим за напредъка му и ще
следваме заветите на нашите
национални герои. Няма да
отстъпим от ясното послание
на Апостола: „Дела трябват, а
не думи“ и ще бъдем „разсъ-
дителни, постоянни, без-
страшни и великодушни.“

Яна ПЕТРОВА
учител по история и циви-
лизации и председател на

клуб „Млади възрожденци“

УЧЕНИЦИ ОТ ВЪРШЕЦ СЪХРАНЯВАТ
ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ ТРАДИЦИИ

Ученици от СУ „Иван Вазов“ се обединиха в клуб „Млади възрожденци“

На 23 и 24 февруари 2021 г. де-
ветокласничките Росица Манева,
Кристияна Иванова, Дафина Ру-
менова, Ванеса Митова и Надя
Петрова осъществиха първата си
мисия като участници в Нацио-
налното състезание за училищни
доброволчески клубове „Купата
на героите“. То е организирано
от Time Heroes, най-голямата
платформа за доброволчество в
България и свързано с дейности,
които биха внесли положителни
промени в квартала, общността,
училището, града.

Последната сряда на месец
февруари се отбелязва като Меж-
дународен ден на розовата фла-
нелка в много учебни заведения
по целия свят. От няколко години
по традиция добротворките на
СУ „Иван Вазов“ – град Вършец
организират кампания против
тормоза в училище, напомняйки
на всички, че на насилието
можем и трябва да се противо-
поставяме, че трябва да сме
единни и смели, че всеки човек е
важен и да се потъпква достой-
нството му е непростимо. Обли-
чайки тениските, цветът на които
според психологията на цвето-
вете символизира доброта и
обич, децата представят своята
позиция и вдъхват на всички вя-
рата, че толерантност и разбира-
телство, добронамереност и
търпение, трябва да са водещи в
отношенията по между им.

Историята на празника е из-
вестна. Тя води началото си от
2007 година, когато две момчета
в Канада застават зад гърба на
свой приятел и съученик, който е

тормозен, защото дошъл на учи-
лище с розово поло. Дейвид Ше-
пърд и Травис Прайс купуват
розови тениски и на следващия
ден раздават на всички, които
дръзват да се включат. А те се
оказват много.

През тази година инициаторите
на кампанията – клуб „Доброт-
ворци“, заложиха именно на
предизвикателството да се вклю-
чат най-малките, учениците от І
до ІV клас. С много ентусиазъм и
вяра в собствените възможности,
те поеха отговорността да проти-
водействат на насилието във
всичките му форми. С помощта
на класните ръководители на ІІІ-
ти и ІV-ти класове помогнаха на
малчуганите да изготвят рамки,
украсени с фланелки, цветя и
панделки в розово. Така всяко
дете, което подкрепя идеята за
ненасилие, толерантност и раз-
биране, може да се включи, като
символично облече фланелката
си в този ден и направи своя
снимка в знак на съпричастност.
Мотото на кампанията „Обич в
розово“ 2021 напълно оправда
очакванията им, а посланието им
към всички участници е, че на
насилието трябва да се противо-
поставяме всеки ден.

Албена ЦВЕТКОВА

ОБ ИЧ В РОЗОВО


