
В Е С Т Н И К Ъ Т Н А О Б Щ И Н А

ÂÚÐØÅÂÚÐØÅ ÖÖ
април 2013 г. Брой 4, година LXXXIIIwww.varshets.bg

На 20 април, „Електростарт“ АД
отново се включи в националната
кампания „Да изчистим България“,
като официален партньор на теле-
визия bTV с проекта си за облаго-
родяване на ОДЗ „Слънце“, гр.
Вършец.

В деня, в който отново видяхме
красотата на България, освободена
от тонове боклуци, служителите на
компанията осъществиха проект,
който до момента няма аналог в
града. В слънчевата съботна утрин
работещите в софийския офис и
по-голямата част от екипа на за-
вода във Вършец, заедно с роди-
тели и педагози от ОДЗ „Слънце“
обединиха сили и преобразиха на-
пълно двора на детската градина,
за да направят мястото, където де-
цата на Вършец растат по-уютно,
по-чисто и по-красиво.

В резултат на общите усилия ог-
радата на детската градина е из-
цяло боядисана, дворът почистен
от храсти и непригодни детски
съоръжения, а други са премес-
тени на нови площадки за игра.
Всички катерушки и беседки са на-
пълно преобразени. Изграден е нов
пясъчник, а съществуващите са по-
чистени и отново напълнени с
пясък.Дворът на детската градина
е обогатен с нови паркови широко-
листни дръвчета - чинар, кестен,
лирово дърво, дъб и кедър.

Втори екип от около 30 души се
погрижи за почистване на работ-
ните халета в завода и прилежа-

щите територии около него.
В акцията се включиха се общо

185 души. Най-малкият участник
бе 2-годишният Милен - син на
Директор „Човешки ресурси и ад-
министрация” в „Електростарт”.

Така за по-малко от един ден
беше реализиран един много стой-
ностен проект и децата на Вършец
ще играят в напълно обновен парк.
В словото си по случай приключ-
ване на работата, мажоритарните
собственици на фирмата инж. Ана-
толи Димитров и Кирил Аргиров
поднесоха нова изненада за екипа
на ОДЗ „Слънце“ – „Електростарт“
АД ще продължи да подпомага
дейността на детското заведение и
в скоро време предстоят нови ини-
циативи с обич за най-малките във
Вършец.

Милена АЛЕН

СЪС СВОЯ ПРОЕКТ „С ОБИЧ ЗА ДЕЦАТА НА
ВЪРШЕЦ” „ЕЛЕКТРОСТАРТ” АД СТАНА
ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

„ДА ВЪРНЕМ ЧИСТОТАТА НА БЪЛГАРИЯ“

За трета поредна година община
Вършец се включи в Национал-
ната кампания „Да изчистим Бъл-
гария”. В нея участваха
организирано бюджетни пред-
приятия, фирми и неправител-
ствени организации, кметства и
кметски наместничества от
всички населени места в общи-
ната, включиха се и доброволци,
които се присъединиха към за-
явилите се за участие групи.
Общо в кампанията на терито-
рията на общината взеха участие
около 1300 човека.

Акцията стартира точно в 9.00 ч.
в съботния ден на 20 април и в
нея взеха участие Общинска ад-
министрация Вършец, най-голя-
мото предприятие в града ни
„Електростарт” АД, СОУ „Иван
Вазов”, НУ „Васил Левски”,
Клуба на пенсионера „Козница”,
работници по Програмите за вре-
менна заетост в общината, вну-
шителна група гости на Вършец
от Изпълнителна агенция по ри-
барство и аквакултури – София,
жители на кв. Заножене и селата
от общината.

Беше почистен и облагороден
двора на ОДЗ „Слънце”, почис-

тени ул.”Серафим Георгиев“ и
моста за х. „Бялата вода“, „Слън-
чевата градина“ и градинката
срещу „Мариус“, ул. „Янко Сакъ-
зов“, района зад автогарата, ра-
йона зад ресторант “Бор“, ул.
„Любен Герасимов“ между сгра-
дите на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ и
„Промишлено строителство”, Ка-
менния мост на път 813, мест-
ността „Иванчова поляна”,
улиците пред корпус № 1 и кор-
пус № 2 на СОУ „Иван Вазов”,
района около и в двора на НУ
„Васил Левски“ кв. Изток, района
около центъра на кв. Заножене и
всички по-големи улици от селата

в общината. В с. Д. Озирово най-
впечатляващо бе участието на де-
цата, които бяха най-усърдните
доброволци в почистването и за-
това кметът на селото много дър-
жеше да похвали Фабиана, Инес,
Ангелин, Георги, Матьо, Михаил,
Кристиян и Емил за тяхното ста-
рание.

По данни на сектор „Чистота”
към Община Вършец, събраните
и извозени в Регионално депо
Монтана отпадъци от определе-
ните за почистване райони по
време на акцията възлизат на
6180 кг, събрани в 672 чувала.

Кметът на общината Иван Лаза-
ров сподели удовлетворението си
от това, че докато в първите го-
дини на кампанията се включваха
много малко хора, събрани в
групи от по 10-15 човека, то тази
година броят им е значително по-
голям, което говори за едно по-от-
говорно отношение към
природата и заобикалящата ни
среда и за промяна в начене ни на
мислене.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ

Три млади майки от с. Спан-
чевци, заразени от националната
инициатива „Да изчистим Бълга-
рия” се включат в нея малко по-
рано от обявената дата по

своеобразен начин.
Те решиха да изчистят от бок-

луци градинката пред кметството,
в която си играят не само техните
деца, но и всички деца от селото,

да обособят цветни лехи и да заса-
дят в тях пролетни цветя и рози.

В слънчевия ден на 10 април ги
заварихме да засаждат теменужки
и да окопават дърветата в градин-
ката.

Трогната от спонтанна инициа-
тива, към благородното дело се
присъедини и друга жена от се-
лото. Споделиха, че кметът на
Спанчевци Емил Димитров им е
осигурил павета за ограждане на
дърветата и им е обещал мате-
риали за направата на зид откъм
шосето, за да могат децата да иг-
раят в безопасност. Сами са си под-
готвили вкъщи разсад и на други
цветя, които смятат да засадят в
близките дни, а така също в мо-
мента вкореняват и рози, с които да
направят градинката още по-
уютна.

Евелина ГЕОРГИЕВА

В С. СПАНЧЕВЦИ КАМПАНИЯТА „ДА
ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ” СТАРТИРА С

ИНИЦИАТИВА НА МЛАДИ МАЙКИ

На 01.04.2013 г. кметът на община
Вършец инж. Иван Лазаров подписа
нов договор с ДФ „Земеделие” за от-
пускане на безвъзмездна финансова
помощ за проект: № 12/223/00265
„Първоначално залесяване на незе-
меделски земи в община Вършец”.

Проектът е финансиран от Про-
грамата за развитие на селските ра-
йони 2007-2013 г. по мярка 223
„Първоначално залесяване на незе-
меделски земи, като безвъзмездната
финансова помощ от Програмата е
100 % и е на обща стойност 392 512

лева.
По проекта ще бъдат залесени

общо 427,66 дка общински изоста-
вени земеделски земи в землищата
на с. Стояново, с. Черкаски и с.
Спанчевци.

В одобрените инвестиционни раз-
ходи са включени дейности по зале-
сяване с широколистни местни
видове (цер, акация и бук), както и
дейности за попълване и отглеждане
на залесените площи за срок от пет
години.

Таня ПЕТРОВА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ИНЖ.
ИВАН ЛАЗАРОВ ПОДПИСА ДОГОВОР
ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НОВ ПРОЕКТ

Европейски земеделски фонд за развитие
на селските райони

Европа инвестира в селските райони
Програма за развитие на селските райони 2007-2013

Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”
Проект договор № 12/223/00265/01.04.2013 „Първоначално

залесяване на неземеделски земи в Община Вършец”

Tози документ е създаден в рамките на проект 12/223/00265/01.04.2013, който се
осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013 г, съфинансирана от
ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управлява-
щия орган на ПРСР
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Състезанието по английски език -
Spelling Bee се организира и про-
вежда в СОУ „Иван Вазов” по ини-
циатива на преподавателките по
английски език Петя Денчева и
Катя Замфирова. След като бяха из-
лъчени победителите в училищния
кръг, дойде време и за регионалните
състезания, които се проведоха на
20 април 2013 г. едновременно в
Благоевград, Бургас, Варна, Велико
Търново, Монтана, Пловдив, Русе,
София и Стара Загора.

Регионалното състезание за учи-
лищата от областите Враца, Видин
и Монтана се проведе в актовата
зала ма ПМГ „Св. Климент Ох-
ридски”, гр. Монтана.

Първият етап на състезанието
беше между класираните на второ
място в училищните кръгове. Пред-
ставител на СОУ „Иван Вазов”
беше най-малкият участник в над-
преварата - Преслав Асенов, който
се представи достойно.

Последва съревнованието между
победителите в училищните кръ-
гове. Ние бяхме представени от
нашия петокласник Даниел Батал-

ски. Той се съревновава с 21 уче-
ници от различни училища. Всички
участници бяха много добре под-
готвени и състезанието продължи 2
часа в 60 тура, като думите ставаха
все по-дълги и сложни. На финала
останаха само двама участници и
след като думите по предварително
подготвения списък свършиха, жу-
рито извади речника и участниците
започнаха да спелуват думи, които
съм им непознати. Съперникът на

Дани сгреши при спелуването на
думата „PENALTY“. Дани я спе-
лува вярно и получи своята дума –
„TUNNEL“, с която стана
победител и се класира за финала
на Третото национално състезание,
което ще се проведе на 11.05.2013 г.
в хотел „Хилтън” гр.София. Там
той ще се съревновава с финалис-
тите от всички регионални състеза-
ния.

Катя ЗАМФИРОВА

Ученик от СОУ „Иван Вазов” – отново
победител в регионално състезание

В края на м. април 2013г. в НУ
„Васил Левски” приключиха дейнос-
тите от проект „УСПЕХ”, финансиран
по ОП ”Развитие на човешките ре-
сурси”.

За втора година в училището се реа-
лизираха извънкласни занимания в
различни сфери с ученици от I до IV
клас. Една от целите на проекта беше
намаляване броя на отпадналите уче-
ници, ограничаване на извинени и не-
извинени отсъствия, както и
задържане на учениците в училище.

През тази учебна година 70 ученици
и 6 преподаватели работиха всяка съ-
бота и през ваканциите в 3 клуба, 2
ателиета и 1 студио.

В клуб „Млад еколог” с ръководи-
тел Стефка Драганова децата получиха
знания за природата, нейното опазване
и почистване. Запознаха се с многооб-
разието на растителния и животински
свят, както и с лечебните свойства на
билките. Засадиха много дървета,
храсти и рози в цветните алеи на учи-
лището.

В ателие „Майсторете ръчички” с
ръководител Лилия Вълчева всички

овладяха до майсторство ръчно пле-
тиво и бродиране. Изработиха от канап
макраме за цветята и стенни пана за
повече уют в класните стаи.

В клуб „Как да се държа и обличам
в обществото” с ръководител Мая Ан-
гелова малките първокласници ус-
воиха правила за поведение в
различни житейски ситуации на об-
ществени места. Изградиха умения за
общуване, грижа за външния вид, мода
и модни тенденции, празнуване на
празници.

В клуб „Млад предприемач” с ръ-
ководител Грета Асенова учениците се
запознаха с различни видове професии
от държавен и частен сектор. Посетиха
обществени места като полиция, по-
жарна, поликлиника, банка, хотел и
разговаряха с хора, работещи в тях. Ус-
воиха понятия като приходи, разходи,
производство, избори, поточна линия,
макет, обществени сгради на бъде-
щето.

В ателие „Нарисувай света около
нас” с ръководител Николет Димит-
рова малките ученици творяха в раз-
лични жанрове на изобразително

изкуство. Рисуваха, апликираха и мо-
делираха, чрез различни техники и ма-
териали за работа. Учеха се на работа
в екип при изработка на колажи. Чрез
творбите си показваха естетиката и ма-
гията на изкуството през погледа на
собствените си очи.

В студио „Малък актьор” с ръково-
дител Соня Митова децата се превъп-
лъщаваха в приказни герои от света на
фантастичните приказки. С много емо-
ция пресъздаваха различни горски жи-
вотни и комични ситуации между тях,
присъщи и на хората. Учеха се на
екипност, маниери и обноски.

Чрез този проект учителския екип
успяваше да намали агресията в учи-
лище, да толерира тези, които са
творци, тези, които са лидери, но из-
разяващи лидерството си в една пози-
тивна форма, а не набивайки
съучениците си в двора.

На финала учениците, взели участие
в проекта заслужено получиха грамоти
в сферите на изява, в които са рабо-
тили.

Светла ВАНГЕЛОВА
Директор на НУ “Васил Левски”

Успешен финал по проект
„УСПЕХ” в НУ „Васил Левски”

Трета поредна година в НУ “Васил
Левски” гр. Вършец ученици работят
по проект „Ромски ментори” с финан-
совата подкрепа на Фондация „Отво-
рено общество“ – Будапеща, "Преслий
Ридж" и ФРЦОК

„Шам“-гр. Монтана.
Занятията се провеждат от Красимир

Христов - ромски ментор от гр. Мон-
тана с подкрепата на Мая Ангелова –
начален учител от НУ “Васил
Левски”.

В групата участват 22 деца на въз-
раст от 7 до 13 години – от ромски и
не ромски произход. Името на групата
е Мечтатели.

Основна цел на проекта е създаване
на вяра у децата в собствените им въз-
можности, за по-лесно адаптиране и
приобщаване в обществото. Дейнос-
тите по проекта тази година са свър-
зани с издирване и записване на
традиции, обичаи, приказки и други,
характерни за ромската общност в
този регион.

Материалите ще бъдат събрани и из-
дадени в книжка.

Мая АНГЕЛОВА

Проект Ромски ментори в НУ Васил Левски

На главната улица в центъра на квар-
тал Заножене, на комина на бившата
фурна за хляб, години наред двойка
щъркели отглеждат потомство в едно и
също гнездо.

И тази година местните жители с ра-
дост посрещнаха мъжкия екземпляр,
който долетя от южните страни в род-
ното гнездо на 21 март, само ден след
настъпването на астрономическата про-
лет, в очакване по-късно към него да се
присъедини и женската половинка от
щъркеловото семейство.

За съжаление капризите на мартен-
ското време доведоха щъркела до бедст-
вена ситуация. Продължилият няколко
дни сняг и леден дъжд не му позволиха
да лежи в заснеженото и заледено
гнездо, да търси клонки и слама за не-
говото подновяване, нито да си набавя
храна. Състрадателни жители на квар-
тала забелязаха, че щъркелът от няколко

дни стои неподвижно върху комина на
къща на отсрещната страна на улицата и
не се храни, и алармираха техническия
организатор на Заножене Емил Истат-
ков с молба да се предприемат някакви
спасителни действия. Събират веднага
храна за щъркела и сено за гнездото, а
Истатков отива до Общинската адми-
нистрация да моли за помощ.

Кметът на общината инж. Иван Лаза-
ров реагира светкавично, веднага на

място са изпратени служители на Об-
щината с автовишка, които почистиха
гнездото от снега и леда, и оставиха в
него храна и сухо сено.

Ръководството на общината и жите-
лите на квартала бяха категорични, че
акцията по отглеждането на щъркела ще
продължи и в близките дни, в очакване
времето да се оправи и пролетта да
влезе в обичайния си ритъм.

Журналистическа проверка показа, че
през последните няколко дни щъркелът
беше изчезнал, нямаше го нито в гнез-
дото, нито на комина на съседната
къща, където първоначално бе забеля-
зан. Сред хората от квартала плъзна
предположението, че сигурно се е вър-
нал обратно на юг, за да търси загуби-
лата се поради лошите метеорологични
условия женската птица или най-веро-
ятно е загинал, тъй като сред старите
хора битува вярването, че щъркеловото

семейство се създава „за цял живот” и
ако едната половинка изчезне, другата
птица не търси нов партньор, а се само-
убива.

За радост на всички, по-късно към
щъркела се присъедини и женската по-
ловинка от семейството. По мнението
на очевидци е доста необичайно жен-
ският да дойде с такова голямо закъсне-
ние от 12 дни след мъжкия, тъй като, за
да поправи старото гнездо и да пос-
рещне половинката си, на мъжкия щър-
кел обикновено са му необходими 2-3
дни.

Всичко е добре, когато завършва
добре, гласи народната мъдрост. Слу-
жителите от Общинска администрация
и състрадателните жители на квартала
са удовлетворени от добре свършената
работа по спасяването на щъркела.
Всички, минаващи покрай кацналото на
високия комин на бившата хлебопе-

карна гнездо поглеждат с умиление към
двойката щъркели, прелетели хиляди
километри и безпогрешно намерили
пътя, за да се завърнат отново в старото
гнездо, както е било години наред.

Надяваме се, че ще отгледат потомство
и догодина отново ще се завърнат при
нас. За да ни донесат мир и плодородие,
каквато всъщност е и символиката на
щъркела навсякъде по света.

Евелина ГЕОРГИЕВА

АКЦИЯ ПО СПАСЯВАНЕТО НА БЕДСТВАЩ ЩЪРКЕЛ ПРЕДПРИЕХА ОТ ОБЩИНАТА

В процес на изпълнение е проект
„Подкрепа за развитие на регионален
туристически продукт и маркетинг на
дестинация – общини Вършец, Бер-
ковица и Годеч” по оперативна про-
грама „Регионално развитие” по
схема за предоставяна на безвъз-
мездна финансова помощ „Подкрепа
за развитие на регионалния туристи-
чески продукт и маркетинг на дести-
нациите”.

Проектът е на стойност 431 240
лева, а срокът за изпълнение е 18 ме-
сеца. Водеща организация е Община
Вършец, а партньори по проекта са
Общините Берковица и Годеч.

Приключи процедурата за избор на
изпълнител по Публична покана по
реда на Глава осма "а" от ЗОП за съ-
биране на оферти за избор на изпъл-
нител за извършване на услуга с
предмет: "Организиране на пътува-
ния, събития и форуми" в рамките на
проекта. Обществената поръчка беше
организирана в две обособени пози-

ции, както следва:
- Обособена позиция 1: „Участие в

събития (международни, национални
или регионални туристически борси,
изложения, панаири)”;

- Обособена позиция 2: „Организи-
ране на събития (експедиентски пъ-
тувания, посещения на пътнически
агенти, туроператори, автори на пъ-
теводители, журналисти, туристи-
чески форуми, конференции, работни
срещи)”.

За участие в търга бяха подадени
оферти от четири кандидати.

След разглеждане и оценяване на
офертите от назначена от кмета на об-
щина Вършец комисия, бяха склю-
чени договори с:

1. „Е – турс” ООД, гр. Варна за из-
пълнение на дейности по обособена
позиция № 1 от поръчката.

2. Меркурий – 97” ЕООД, гр. София
за изпълнение на дейности по обосо-
бена позиция № 2 от поръчката.

Таня ПЕТРОВА

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРО-
ЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕ-

ГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ
И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ – ОБ-

ЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за развитие на регионален ту-
ристически продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берко-
вица и Годеч”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европей-
ския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията
се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този до-
кумент отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проект № BG161PO001/3.2.02/2011/022 „Подкрепа за разви-
тие на регионален туристически продукт и маркетинг на

дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”
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Днес, 22.03.2013 г. (петък) от 15:00 часа, на основа-
ние чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правил-
ника за организация и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация, за мандата 2011-2015 г. се
проведе заседание на Общински съвет Вършец, в засе-
дателната зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 11 положили клетва общински
съветници. Отсъстват С. Сълков. и инж. И. Цакански
по уважителни причини.

На заседанието присъстваха още: инж. Иван Лаза-
ров - кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова –
секретар на община Вършец, П. Стефанов – зам.-кмет
на община Вършец, А.Тошев- Директор Дирекция
„СА“, К. Тачева- Директор Дирекция „ОА“, А. Петров
- Кмет на с. Долно Озирово, Е. Георгиева, П. Станчев и
граждани.

По предложение на председателя на Общински съвет
– инж. А. Димитров Общински съвет Вършец прие
точка седем от дневния ред става точка шестнадесета.

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

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Отговор на кмета на община Вършец във връзка с

питане на общински съветници от ПП „ЗС ”Алексан-
дър Стамболийски”.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №125/05.03.2013 г. за приемане на Годишен док-
лад за наблюдение на изпълнението за 2012 г. на
общински план за развитие на Община Вършец 2007-
2013 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №176/14.03.2013 г. за актуализиране на „Годиш-
ната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2013 г.”

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №181/15.03.2013 г. за допускане на ПУП с цел
изграждане на нова улица свързваща ул. „Червен камък“
и ул. „Хисаря“ в гр. Вършец при спазване процедурата
на чл. 16 от ЗУТ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №182/15.03.2013 г. за провеждане на публичен
търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от
имоти публична общинска собственост за поставяне на
кафе-автомати.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №183/15.03.2013 г. за провеждане на публичен
търг с явно наддаване за отдаване под наем на недви-
жими имоти публична общинска собственост на Об-
щина Вършец представляващи земеделски земи с НТП
пасища/мери.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №177/14.03.2013 г. за определяне на име на улица
представляваща поземлен имот с идентификатор
12961.422.70 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на град Вършец от 2008 г., на основание чл.21,
ал.1, т. 18 от Закон за местното самоуправление и
местна администрация (ЗМСМА)

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №175/14.03.2013 г. за провеждане на публичен
търг с трайно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и
НУРПТК на Община Вършец за отдаване под наем на
част от имот публична общинска собственост, пред-
ставляващ самостоятелно помещение – една стая и част
от покрива на сградата на пансион на ПГИТ град Вър-
шец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №118/25.02.2013г.; №101/18.02.2013г.;
№174/14.03.2013 г. за предоставяне на имоти 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

10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №184/15.03.2013 г. за отдаване под наем на нед-
вижими имоти частна общинска собственост на Об-

щина Вършец представляващи земеделски земи с НТП
ливади и ниви

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

11. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №185/15.03.2013 г. за провеждане на публичен
търг с трайно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и
НУРПТК на Община Вършец за отдаване под наем на
част от имот публична общинска собственост, пред-
ставляващ три помещения с площ 109 кв.м. от сградата
на бившето Начално училище в село Горна Бела Речка.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

12. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №186/15.03.2013 г. за провеждане на публичен
търг с явно наддаване за продажба на 4 бр., урегули-
рани поземлени имота, находящи се с. Горно Озирово,
община Вършец в изпълнение на Годишна програма за
управление и разпореждане с общинска собственост на
Община Вършец за 2013 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

13. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №188/15.03.2013 г. за определяне на размер на
финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за
2013 г, на спортните и туристическите дружества ре-
гистрирани на територията на община Вършец.

Докладва: Олга Яничкова - Председател на коми-
сия по образование, култура, спорт и младежки дей-
ности.

14. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №187/15.03.2013 г. за кандидатстване на Об-
щина Вършец по Оперативна програма „Администра-
тивен капацитет” 2007-2013 г., Приоритетна ос 1.
„Добро управление”, Под приоритет 1.3. „Ефективна
координация и партньорство при разработване и про-
веждане на политики”, Бюджетна линия:
BG051PO002/13/1.3-07

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

15. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №102/18.02.2013 г. за приемане на Общинска
краткосрочна програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми енергийни източници и био-
горива за периода 2013 г.-2016 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

16. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №180/15.03.2013 г. за предоставяне за ползване
на пасища и мери на територията на община Вършец
по реда на чл.18, ал.1 от Наредбата за стопанисване, уп-
равление и предоставяне за ползване на общински па-
сища и мери на Община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

17. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №178/14.03.2013 по молби за финансова
помощ към Общински съвет – Вършец.

Докладва: Адриана Николова – Председател ПК
по АОНУОРСГПБК

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

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ № 244
На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, във връзка

с чл. 91, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на За-
кона за регионалното развитие (ППЗРР) Общински
съвет – Вършец:

1. Одобрява предоставения Годишен доклад за на-
блюдение на изпълнението за 2012 г. на общински план
за развитие на Община Вършец 2007-2013 г. (съгласно
приложението).

2.Упълномощава кмета на община Вършец да из-
върши необходимите процедури съгласно чл.91, ал.5 и
ал.7 от ППЗРР.

Гласували: “за” – 11, “против” – няма, “въздър-
жали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 245
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното са-

моуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и
чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/,
Общински съвет – Вършец реши:

1. Актуализира „Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2013 г.” в частта точка 1.5. Продажба на имоти общин-
ска собственост през 2013 г., подточка 1.5.2 имоти за
продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл.
19 от НРПУРОС на Община Вършец, като в програмата
се включва следния недвижим имот:

1.1 Поземлен имот с идентификатор 12961.422.316
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр.Вършец от 2008г., с площ 422 кв.м., върху
които е учредено право на строеж /суперфиция/ на

арх. Крисимир Николов Георгиев и Марийка Ни-
колова Пандулис.

2. Промяната на „Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2013 г.” влиза в сила от датата на приемане на реше-
нието.

3. На основание чл.8, ал.10 от ЗОС промяната в „Го-
дишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2013 г.” 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, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров,
А. Станчева, С. Симеонов, Б. Христов, д-р Боян Бонев,
А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма

РЕШЕНИЕ № 246
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ вземе след-
ното решение:

1. На основание чл. 16, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ въз-
лага на Кмета на Община Вършец да възложи изра-
ботването на Подробен устройствен план /ПУП/ за
създаване на нова улица свързваща ул.“Червен камък“
и ул.“Хисаря“ в гр.Вършец съгласно изготвената скица
– проект неразделна част от настоящото решение.

2. На основание чл. 16, ал. 4 от ЗУТ на физическите
лица собственици на поземлен имот с идентификатор -
12961.426.138 - Петко Ангелов Станчев с постоянен
адрес гр.Враца, ул.“Река лева“ № 58, вх.Д, ап.88 и по-
землен имот с идентификатор 12961.426.137 собстве-
ност на Димитър Иванов Тошев с постоянен адрес
гр.Вършец, ул.“Ал. Стамболийски“ № 46 да се опред-
елят равностойни урегулирани имот/имоти, като се съ-
образят с местоположението на имотите в местността,
но не и с точните им кадастрални граници съгласно из-
готвената скица – проект, като урегулираните имоти са
с пазарна стойност не по-малка от пазарната стойност
на имотите преди урегулирането им, което се доказва с
решение на комисията по чл. 210.

3. На основание чл. 16, ал. 5 от ЗУТ собствениците на
поземлен имот с идентификатор 12961.426.138 - Петко
Ангелов Станчев с постоянен адрес гр.Враца, ул.“Река
лева“ № 58, вх.Д, ап.88 и на поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.426.137 собственост на Димитър Ива-
нов Тошев да придобият собствеността върху
новообразуваните с плана урегулирани поземлени
имоти, а Община Вършец да придобие собствеността
върху отстъпените й части частните имоти от датата на
влизане в сила на плана. За придобиването на собстве-
ността на всеки отделен урегулиран поземлен имот
кметът на общината да издаде заповед с точно индиви-
дуализиране на имота. В 7-дневен срок от влизане в
сила на заповедта копие от нея да се изпрати на Служ-
бата по вписванията, а копие от одобрения план по по
т. 1 от настоящото решение на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър гр.Монтана за служебно впис-
ване в имотния регистър и нанасяне в кадастъра.

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

РЕШЕНИЕ №247
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 На-
редбата за реда на придобиване, управление и разпо-
реждане 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 публичен
търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните
части от имоти публична общинска собственост за пос-
тавяне на кафе автомати описани, както следва:

1.1. Пред сградата на Народно читалища „Пробуда“,
кв.Заножене -1 бр. кафе автомат –1 кв.м.

1.2. В сградата на учебен корпус на ПГИТ, гр.Вър-
шец - 1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.

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

1.4. На тротоара на ул.“Република“ № 65 -1 бр. кафе
автомат – 1 кв.м.

1.5. На тротоара на ул.“Република“ № 73 пред „Ху-
дожествена галерия“ - 1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.

2. Определя първоначална тръжна месечна наемна
цена в размер на 50 лв. без ДДС за 1 кв.м. за 1 бр. кафе-
автомат.

3. Цена на тръжната документация 50 лв., депозит за
участие в търга 100 лв.за всеки отделен кафе - автомат.

4. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната
тръжна месечна наемна цена на съответния кафе-авто-
мат..

5. 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 със
спечелилия/ите търга участник/ци.

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

държали се” – няма

РЕШЕНИЕ №248
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 18 от ЗМСМА определя наименование на улица -
„Индустриална“, представляваща поземлен имот с
идентификатор 12961.422.70 по кадастрална карта и ка-
дастралните регистри на град Вършец от 2008 г.

2. Задължава кмета на община Вършец да предпри-
еме необходимите административни процедури за от-
разяване наименованието на улица „Индустриална“ в
всички документи водени в Община Вършец и поста-
вяне на табели с наименованието на улицата на място.

Гласували: “за” – 11, “против” – няма, “въздър-
жали се” – няма.

РЕШЕНИЕ №249
1.Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от Закона за общин-
ската собственост /ЗОС/ във връзка с чл.42, ал.1 от На-
редбата за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост на Община Вър-
шец, 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 публичен
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от
имот публична общинска собственост, а именно: 12
кв.м., от покрива и една стая от четвъртия етаж с площ
8 кв.м., на сграда, представляваща пансион на ПГИТ
гр.Вършец с идентификатор 12961.423.490.1 по ка-
дастралната карта и кадастралните регистри на гр.Вър-
шец от 2008г. /Акт за публична общинска собственост
№ 412/04.06.2012 г./.

1.1. Определя първоначална тръжна месечна наемна
цена – 500 лв., без ДДС.

1.2. Срок за отдаване под наем – 10 /десет/ кален-
дарни години.

1.3. Цена на тръжната документация – 200 лв.
/двеста лева/.

1.4. Депозит за участие в търга – 500 лв. /петстотин
лева/.

1.5. Стъпка за наддаване 5 % върху началната ме-
сечна наемна цена.

2. Задължава кмета на община Вършец да организира
и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от На-
редбата за условията и реда за провеждане на търгове и
конкурси на Община Вършец и да сключи договор за
отдаване под наем на частите от недвижимия имот опи-
сани в т. 1 от решението със спечелилия търга участ-
ник.

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

РЕШЕНИЕ №250
1.Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наслед-
ниците на Борис Димитров Терзийски следните имоти:

1.1 Поземлен имот № 042028 – ливада с площ 3.000
дка., нахождаща се в м.“Асанов връх“ – земи от
общинския поземлен фонд, землище с. Стояново,
съгласно скица – проект № Ф00545/12.11.2012 г.

1.2. Поземлен имот .№ 051090 – изоставена нива с
площ 0.875 дка, нахождаща се в местността
„Свидня” – земи от общински поземлен фонд, зем-
лище с. Стояново, съгласно скица – проект
.№Ф00543/12.11.2012г.

1.3. Поземлен имот № 051091 – изоставена нива с
площ 0.625 дка., нахождаща се в м.“Свидня“ –
земи от общинския поземлен фонд, землище с.
Стояново, съгласно скица – проект №
Ф00544/12.11.2012 г.

1.4 Поземлен имот № 054089 – изоставена нива с
площ 0.700 дка., нахождаща се в м.“Свидня“ –
земи от общинския поземлен фонд, землище с.
Стояново, съгласно скица – проект №
Ф00542/12.11.2012 г.

1.5.Поземлен имот № 054079 – лозе с площ 0.500
дка., нахождаща се в м.“Живи орници“ – земи от
общинския поземлен фонд, землище с. Стояново,
съгласно скица – проект № Ф00541/12.11.2012 г.

1.6 Поземлен имот № 001046 – пасище, мера с площ
7.000 дка., нахождаща се в м. “Парезете“ – земи от
общинския поземлен фонд, землище с. Долно
Озирово, съгласно скица – проект №
Ф00657/12.11.2012 г.

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

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

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров,
А. Станчева, С. Симеонов, Б. Христов, д-р Боян Бонев,
А. Николова, д-р Р. Дамянова; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма
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РЕШЕНИЕ №251
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.45 ж, ал.2

от ППЗСПЗЗ във връзка с & 27, ал.2, т.1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследни-
ците на Ангел Найденов Малинов, следния имот:

1.1. Поземлен имот № 210016 – зеленчукова култура с
площ 2.110 дка., нахождащ се в м.”Казачка могила” – земи
от Общинския поземлен фонд, землище с.Черкаски, съг-
ласно скица – проект № Ф01676/13.02.2013 г.

2. На основание &19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районен съд град Берковица по
реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл.45 ж, ал.2, изречение второ от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Админист-
ративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя Петър
Иванов Ангелов и служебно на Общинска служба “Земе-
делие” гр.Берковица.

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

РЕШЕНИЕ №252
1.Общински съвет – Вършец на основание чл.45 ж, ал.2

от ППЗСПЗЗ във връзка с & 27, ал.2, т.1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследни-
ците на Иван Илиев Евгениев, следния имот:

1.1. Поземлен имот № 177015 – пасище, мера с площ
1.003 дка., нахождащ се в м.”Стоянов ръд” – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище с.Драганица, съгласно
скица – проект № Ф00863/04.02.2013 г.

1.2. Поземлен имот № 177014 – пасище, мера с площ
1.350 дка., нахождащ се в местността “Стоянов ръд” – земи
от Общински поземлен фонд, землище село Драганица,
съгласно скица – проект №Ф00863/04.02.2013г.

2. На основание &19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районен съд град Берковица по
реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл.45 ж, ал.2, изречение второ от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Админист-
ративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя Евгени
Иванов Евгениев и служебно на Общинска служба “Земе-
делие” гр.Берковица.

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

РЕШЕНИЕ №253
1. Общински съвет – Вършец на основание на основание

чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост във връзка
с чл. 42, ал. 1 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от На-
редбата за условията и реда за провеждане на търгове и кон-
курси /НУРПТК/ на Община Вършец взема решение за
провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на недвижими имоти частна общинска собстве-
ност на Община Вършец представляващи земеделски земи
с НТП ливади и ниви описани, както следва:

1.1. Землище гр.Вършец - 829 бр. имота описани в при-
ложение № 1 към докладната.

1.2. Землище с.Спанчевци - 302 бр. имота описани в
приложение № 2 към докладната.

1.3. Землище с.Драганица - 232 бр. имота описани в
приложение № 3 към докладната.

1.4. Землище с.Черкаски - 228 бр. имота описани в при-
ложение № 4 към докладната.

1.5. Землище с.Стояново - 191 бр. имота описани в при-
ложение № 5 към докладна.

1.6. Землище с.Д. Озирово - 297 бр. имота описани в
приложение № 6 към докладната.

1.7. Землище с.Г. Озирово - 860 бр. имота описани в
приложение № 7 към докладната.

1.8. Землище с.Д. Б. Речка - 321 бр. имота описани в
приложение № 8 към докладната.

1.9. Землище с.Г. Б. Речка - 257 бр. имота описани в при-
ложение № 9 към докладната.

2. Определя първоначални годишни наемни цени, както
следва:

2.1. Осем лева за 1 /един/ декар за поземлените имоти с
НТП ливади, храсти, зеленчукови култури, изоста-
вени трайни насаждения, други селскостопански те-
ритории и овощни градини.

2.2. Двадесет лева за 1 /един/ декар за поземлени имоти
с НТП ниви.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти 5
/пет/ календарни години считано от датата на сключване на
договора за наем.

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

5. Определя депозит за участие в търга, както следва:
5.1 За имоти с площ до 100 дка. - 20 лв. за всеки земе-

делски имот по отделно;
5.2. За имоти с площ от 100 дка. до 500 дка. - 100 лв. за

всеки имот по отделно;
5.3. За имоти с площ над 500 дка. – 500 лв. за всеки имот

по отделно.
6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първоначал-

ната годишна тръжна наемна цена на съответния недвижим
имот за които участва съответния участник в търга.

7. Цена на тръжната документация 100 лв. /сто лева/.
8. Дължимият годишен наем се заплаща от наемателите за

първата година от договора при подписването му, а за ос-
таналите години падежът за плащане на дължимия наем е
датата на подписания договор.

9. Задължава кмета на община Вършец да организира и
проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от Наред-
бата за условията и реда за провеждане на търгове и кон-
курси на Община Вършец и да сключи договор/и за

отдаване под наем земеделските земи с спечелилите търга
участници.

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

РЕШЕНИЕ №254
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.8

от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собст-
веност /ЗОС/ във връзка с чл.42, ал.1 от Наредбата за реда
на придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на Община Вършец, 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 провеж-
дане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под
наем на три помещения с обща площ от 109 кв. м, пред-
ставляващи част от имот публична общинска собственост-
комбинирана обществена сграда /бивше училище/ в с.
Горна Бела Речка, община Вършец, област Монтана, Акт за
публична общинска собственост №40/10.11.1998 г.

1.1. Определя първоначална тръжна месечна наемна
цена – 54.50 лв., без ДДС.

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

1.3. Цена на тръжната документация – 100.00 лв. /сто
лева/.

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

1.5. Стъпка за наддаване 5 % върху началната месечна
наемна цена.

2. Задължава Кмета на Община Вършец да организира и
проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от Наред-
бата за условията и реда за провеждане на търгове и кон-
курси на Община Вършец и да сключи договор за отдаване
под наем на недвижимия имот със спечелилия търга участ-
ник.

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

РЕШЕНИЕ №255
1.Общински съвет – Вършец на основание чл. 76, ал.1, т.2

от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет Вършец,, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация за мандат 2011-2015 година,
взема решение за отлагане за следващо заседание на Об-
щински съвет, Докладна записка от кмета на община Вър-
шец №186/15.03.2013г за провеждане на публичен търг с
явно наддаване за продажба на 4 бр., урегулирани позем-
лени имота, находящи се с. Горно Озирово, община Вър-
шец в изпълнение на Годишна програма за управление и
разпореждане с общинска собственост на Община Вършец
за 2013 г.

Гласували: “за” – 11, “против” – няма, “въздържали
се” – няма.

РЕШЕНИЕ №256
На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 6,

ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 37, ал. 2 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на ОбС – Вършец, неговите ко-
мисии и взаимодействието му с общинска администрация
за Мандата 2011 – 2015 г. от Бюджета на Община Вършец
за 2013 г. от функция „Почивно дело, култура и религиозни
дейности“, Дейност 2 714 „Спортни бази за спорт за
всички“ утвърждава за 2013 г.:

1. Спортен клуб по ориентиране „Незабравка 2004“ –
Вършец сумата от 5 000 лв.

2. ТД „Тодорини кукли“ сумата от 2 000 лв.
3. Волейболен клуб „Вършец“ сумата от 3 500 лв.

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

РЕШЕНИЕ №257
С цел кандидатстване на Община Вършец по Оперативна

програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., При-
оритетна ос 1. „Добро управление”, Подприоритет 1.3.
„Ефективна координация и партньорство при разработване
и провеждане на политики”, Бюджетна линия:
BG051PO002/13/1.3-07 и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и
чл. 22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, във връзка с т. 1.2.1. от Насоките за
кандидатстване

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Вършец да кандидатства само-
стоятелно с проектно предложение по Оперативна про-
грама „Административен капацитет” 2007-2013 г.
Приоритетна ос 1. „Добро управление”, Под приоритет 1.3.
„Ефективна координация и партньорство при разработване
и провеждане на политики”, Бюджетна линия:
BG051PO002/13/1.3-07

2. Възлага на кмета на община Вършец да организира
подготовката и подаването на проектопредложението, както
и управлението и реализирането на проекта след евентуал-
ното му одобрение.

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

РЕШЕНИЕ №258
1. Общински съвет-Вършец на основание чл.21,ал.1 т.12

от ЗМСМА и на основание чл.9 от ЗЕВИ приема Общин-
ска краткосрочна програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива
за периода 2013 г.-2016 г.

2. Задължава кмета на община Вършец съгласно чл.10,
ал.3 т.2 от ЗЕВИ, в едноседмичен срок от вземане на нас-
тоящето решение, да уведоми обществеността за съдържа-
нието на програмата чрез публикуването й на интернет
страницата на Община Вършец.

3. Задължава кмета на община Вършец съгласно чл. 10,
ал.3 т.2 от ЗЕВИ да организира изпълнението на програ-
мата и да предоставя на Изпълнителния директор на АУЕР,
на Областния управител и на Общински съвет информация
за изпълнението й, както и да предприеме всички необхо-
дим мерки за изпълнението на задълженията, вменени му
по този закон.

Гласували “за” – 11, “против” – няма, “въздържали се”
– няма.

РЕШЕНИЕ №259
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.6 и

т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет-2013г.
параграф 10-98 сумата от 1000 лева на Николай Викторов
Дамянов.

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

РЕШЕНИЕ №260
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.6 и

т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет-2013г.
параграф 10-98 сумата от 300 лева на Марина Върбанова
Георгиева .

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

РЕШЕНИЕ №261
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.6 и

т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет-2013г.
параграф 10-98 сумата от 500 лева на Станка Маринова Ру-
сева.

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

РЕШЕНИЕ №262
Общински съвет-Вършец на основание чл.21,ал.1 т.6 и

т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет-2013г.
параграф 10-98 сумата от 500 лева на Ралица Данаилова
Иванова.

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

РЕШЕНИЕ №263
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното само-

управление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.37о
от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи
/ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.19, ал.1 от Наредбата за стопанис-
ване, управление и предоставяне за ползване на общински
пасища и мери на територията на община Вършец, Об-
щински съвет - Вършец реши:

1. Дава съгласие за предоставяне на общински пасища и
мери за срок от 6 /шест/ календарни години за индивиду-
ално ползване на земеделски стопани – животновъди в зем-
лищата на територията на община Вършец, описани в
приложение № 1 към настоящото решение. Задължава
кмета на община Вършец в срок до 15.04.2013г., да сключи
договори за отдаване под наем на земеделските имоти с жи-
вотновъдите описани в Приложение № 1 към настоящото
решение.

2. Приема годишен план за паша съгласно приложение
№2 към решението.

3. Определя задълженията на Общината и на ползвате-
лите за поддържане на мерите и пасищата, както следва:

3.1. Задължения на Общината:
- да се предоставят на земеделските стопани или тех-

ните сдружения, регистрирани като юридически лица,
данни за парцелите на общинските мери и пасища;

- да се предоставя периодична информация и методи-
чески указания на ползвателите относно необходи-
мите мероприятия по поддържане и опазване на
мерите и пасищата;

- да осигури безпрепятствено ползване на предоставе-
ните мери и пасища общинска собственост;

3.2. Задължения на кметовете на кметства и кметските на-
местници:

- създава и ръководи работна група, която има задача да
извърши разпределение на мерите и пасищата за
общо и индивидуално ползване от земеделските сто-
пани;

- съгласува договорите за ползване на мери и пасища от
общинския поземлен фонд, които предоставя в об-
щинска администрация за сключване;

- организира и контролира мероприятията по поддър-
жане на мерите и пасищата за общо ползване в добро
земеделско и екологично състояние;

- управлява изразходването на средствата от наемите
/таксите/ от мерите и пасищата за извършване на ме-
роприятия с цел екологичното им подобряване.

3.3 Задължения на ползвателите:
- да бе променят предназначението на мерите и паси-

щата;
- да не използват мерите и пасищата за неземеделски

нужди;
- да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско

и екологично състояние;
- да почистват мерите и пасищата от замърсяване и ка-

мъни;
- да не допускат замърсяването на мерите и пасищата с

битови, строителни, производствени, опасни и други
отпадъци;

- предоставените площи да се опазват от ерозия, забла-
тяване, засоляване и други увреждания;

- мерите и пасищата да се почистват от нежелана храс-
товидна растителност и да се провежда борба с ус-
тойчиви растителни видове съгласно Национален
стандарт 4.2.;

- задължително да се спазват съществуващите полски
граници /синори/ съгласно Национален стандарт 4.3.;

- задължително да се опазват площите в близост до гори
от навлизането на дървесна и храстовидна растител-
ност в тях съгласно Национален стандарт 4.4.;

- забранява се паленето на растителност в мерите и па-
сищата;

- забранява се наторяване с утайки от пречистването на
отпадъчни води;

4. Условия за ползване на мерите и пасищата – общинска
собственост:

4.1 Цената за индивидуално ползване на мерите и па-
сищата – общинска собственост за 2013г. се определя
в размер на 8 лв. за 1 дка. за 1 календарна година и се
заплаща до 31 Януари на следващата календарна го-
дина.

4.2 Срок за отдаване под наем – мерите и пасищата, опи-
сани в т.1 – 6 календарни години.

4.3 Кметът на община Вършец на основание чл.19, ал.6
от Наредбата в 30 – дневен срок да сключи договор с
ползвателите на мери и пасища.

4.4 В договора да се включи клауза, че мерите и паси-
щата, отдадени под наем за индивидуално ползване,
не могат да се преотдават на трети лица

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

РЕШЕНИЕ №264
1. Общински съвет – Вършец на основание на чл. 14, ал.

7 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ във връзка с
чл. 16, ал. 2 от Наредбата за стопанисване, управление и
предоставяне за ползване на пасища и мери на територията
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
/НУРПТК/ на Община Вършец взема решение за провеж-
дане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на недвижими имоти публична общинска собственост
на Община Вършец представляващи земеделски земи с
НТП пасища/мери описани, както следва:

1.1.Землище гр.Вършец - 421 бр. имота описани в при-
ложение № 1 към докладната.

1.2. Землище с.Спанчевци - 62 бр. имота описани в при-
ложение № 2 към докладната.

1.3. Землище с.Драганица - 117 бр. имота описани в
приложение № 3 към докладната.

1.4. Землище с.Черкаски - 137 бр. имота описани в при-
ложение № 4 към докладната.

1.5. Землище с.Стояново - 34 бр. имота описани в при-
ложение № 5 към докладната.

1.6. Землище с.Д. Озирово - 99 бр. имота описани в при-
ложение № 6 към докладната.

1.7. Землище с.Г. Озирово - 180 бр. имота описани в
приложение № 7 към докладната.

1.9. Землище с.Д. Б. Речка - 51 бр. имота описани в при-
ложение № 8 към докладната.

1.10. Землище с.Г. Б. Речка - 31 бр. имота описани в
приложение № 9 към докладната.

2. Определя първоначална годишна наемна цена за 1 дка.
– 8 /осем/ лева.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти 5
/пет/ календарни години считано от датата на сключване на
договора за наем.

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

5. Определя депозит за участие в търга, както следва:
5.1. за имоти с площ до 100 дка. - 20 лв. за всеки земе-

делски имот по отделно;
5.2.за имоти с площ от 100 дка. до 500 дка. - 100 лв. за

всеки имот по отделно;
5.3. за имоти с площ над 500 дка. – 500 лв. за всеки имот

по отделно.
6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първоначал-

ната годишна тръжна наемна цена на съответния недвижим
имот за които участва съответния участник в търга.

7. Цена на тръжната документация 100 лв. /сто лева/.
8. Дължимият годишен наем се заплаща от наемателите за

първата година от договора при подписването му, а за ос-
таналите години падежът за плащане на дължимия наем е
датата на подписания договор.

9. Задължава кмета на община Вършец да организира и
проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от Наред-
бата за условията и реда за провеждане на търгове и кон-
курси на Община Вършец и да сключи договор/и за
отдаване под наем земеделските земи с спечелилите търга
участници.

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

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец
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Топлият полъх на първите про-
летни дни „преминава” през лицата
и душите ни и носи възраждането
за нов живот, ново начало, нови
мечти, нова любов…

В цветно и зелено преобразиха
училището учениците от СОУ
„Иван Вазов”, които под ръководст-
вото на Ученическия съвет органи-

зираха различни мероприятия, да-
риха ни с весело настроение и при-
ятни мигове. Децата от
полуинтернатните групи пресъзда-
доха пролетни ритуали, свързани с
пречистването, здравето, доброто и
радостта. Шествието на цветята и
горските животни, предвождано от
красивата Пролет – Таня-Мари,

премина през класните стаи с под-
арък теменужка, минзухар или син-
чец за всяко дете. Много красота и
багри видяхме в изработените кар-
тички за конкурса „Пролетта го-
вори в цветове”. Първото място
заслужено беше присъдено на Ра-
дост Маринова. С короната на Мис
Пролет се окичи Александра Алек-
сиева, а титлата Мистър Пролет
спечели Цветослав Живков.

Празничното настроение обхвана
и следващите дни, в които учени-
ците отбелязаха Деня на хумора,
организиран от Гергана Богданова
под надслов „Светът е оцелял, за-
щото се е смял”.

Така усмихнати на пролетното
слънце, учениците продължават
своите инициативи, за да претворят
новите си идеи и очаквания в ис-
тинското пролетно вълшебство –
тяхното пожелание за всички нас!

Албена ЦВЕТКОВА

ППррооллееттннии    ннаассттррооеенниияя

В актовата зала на СОУ „Иван
Вазов“ беше организиран открит
урок на тема „Лудолфовото число“,
във връзка с отбелязването на меж-
дународният Ден на числото „ПИ”.
На този ден по света се чества един
от най-необичайните празници –
Световен ден на числото „ПИ”. За
първи път този ден се отбелязва
през 1988 година в научно-попу-
лярния музей Експлораториум в
Сан Франциско. 

С това необичайно число учени-
ците се запознават в шести клас, ко-
гато започват да изучават фигурите
кръг и окръжност. Числото „ПИ” е
математическа константа, която из-
разява отношението на дължината
на окръжността към дължината на
диаметъра и.

Смята се, че числото ПИ е открито
от вавилонските магове, тъй като
съотношението е използвано при
строителството на Вавилонската
кула. Специалистите не изключват
същата математическа константа да
лежи в основата на строителството
на легендарния храм на цар Соло-
мон. 

Числото „ПИ” вече не е мания
единствено за почитателите на ма-
тематиката. Живанши произвежда
парфюм „ПИ”, Кейт Буш реди циф-
рите му в песен, американският ма-

тематик Ирвин Каплански предло-
жил цифрите на „ПИ” да се превър-
нат в ноти, през 1998 г. Дарън
Ароновски създава филм „ ПИ”, в
който се обяснява как целият ни
живот се контролира от числата и
от зависимостите между тях.

По този повод учениците от 6б
клас на СОУ „Иван Вазов“ гр.Вър-
шец подготвиха доклади, мултиме-
дийна  презентация и изработиха
табла, плакати, стикери.

Водещите Ния Митова  и Анге-
лин Ангелов запознаха присъства-
щите с  произхода, предимствата и
възможностите на математиката. В
докладите си Росица Давидова и
Димитринка Димитрова изнесоха
интересни факти за Лудолфовото
число. Показаха, че математиката
не е скучна наука, а напротив - ин-
тересна, и че математиката е нався-
къде около нас.

Драгомир Първанов и Иван Яник
представиха презентация  и запоз-
наха присъстващите с мнемотехни-
чески начин за лесно запомняне на
„ПИ”.

Гости на празника бяха зам.-кме-
тът на община Вършец Петър Сте-
фанов, директорът на СОУ „Иван
Вазов” Ани Ангелова, учители и
ученици.

Малина ГЕНКОВА

Открит урок на тема „Числото ПИ“

Поредното нововъведение, улес-
няващо прякото общуване между
родители, ученици и преподава-
тели вече е факт в СОУ „Ив.
Вазов“, град Вършец. Чрез Интер-
нет – страницата си ivan-
vazov.info вече е възможно
ежедневното контактуване с ръко-
водството и учителите. Така в
удобството на дома и без дори да
се идва в сградата на учебното за-
ведение, чрез влизането в главният
портал на сайта, могат да се зада-
ват всякакви въпроси относно
учебния процес.

Обособени са два варианта за об-
щуване – за родители и ученици.
След влизане в съответния раздел
и задаване на въпрос, той автома-
тично се препраща на електрон-
ната поща на гимназията.
Отговорът се връща обратно до по-
щата, от която е изпратен зададе-
ният въпрос. 

На обновената страница на учи-
лището е предоставена и специа-
лизирана информация за
реинтегриране на отпаднали уче-
ници, както и приемните часове на
ръководството и класния ръково-

дител на  самостоятелната форма
на обучение, консултациите по
различни предмети, проектите за
кариерно развитие, родителски
срещи и други полезни данни.

Така всичко, което е необходимо
за образователния процес, е струк-
турирано на едно място за бърза и
достъпна информираност. Надеж-
дите на преподавателския състав и
училищното ръководство са този
начин на общуване да заинтере-
сува родителите, за разлика от
електронния дневник, който не
успя да го направи. Въпреки еже-
дневното вписване на оценки и за-
бележки за поведението на
учениците в този вид дневник,
електронната система отчете из-
ключително слаб интерес от
страна на родителите.

С новия, допълнителен формат за
общуване, училищното ръко-
водство  се надява на активизиране
на родителската общност и очаква
предложения за инициативи, нови
варианти за развитие на учебния
процес, подобряване на училищ-
ната среда и взаимоотношения.

Елена ПЕТРОВА

Ученици и родители с нови възможности
за Интернет връзка със СОУ „Ив. Вазов“

В плана за дейността на клуба на
пенсионера „Детелина” в с. Чер-
каски членовете са заложили много

и разнообразни прояви.
През този месец организирахме

поднасяне на венец на паметната

плоча в местността „Шокьовец”,
обозначаваща преминаването на
Георги Димитров и Васил Коларов
от София до тогавашния град Фер-
динанд през с. Черкаски, като едно-
временно с това си направихме и
пролетен излет.

В местността „Шокьовец” е из-
градена чешма с изворна вода, а в
близост се намира и едноименната
пещера. Легендата разказва, че под
нея тече подземна река, която из-
лиза на повърхността на земята чак
при с. Пали лула.

Мъжката част от групата про-
дължи разходката си до местността
„Калето” и пещерата „Гримнина
дупка” – едни от красивите при-
родни забележителности на Чер-
каски.

Мария МИЦЕВА

ПЕНСИОНЕРСКИЯТ КЛУБ В С. ЧЕРКАСКИ
РАБОТИ ПО КУЛТУРНИЯ СИ КАЛЕНДАР

Фондация „Българска гордост”,
създадена през 2005 г. в Стара Загора
с цел родолюбиви проекти и инициа-
тиви и имаща доброволци в редица
градове на България, издаде с по-
мощта на безвъзмездната подкрепа
на патриотично настроени българи и
организации луксозна енциклопедия
с богат текстов и снимков материал,
със заглавие „1000 причини да се
гордеем, че сме българи”. 

Сега екипът на фондацията си е
поставил амбициозната задача в рам-
ките на 1 месец да събере предложе-
ния и до 4-5 месеца да издаде
луксозен цветен алманах „100 при-
чини да се гордеем, че сме от Вър-
шец”. 

За да оповести идеята, изпълнител-
ният директор на фондацията Нико-
лина Горова презентира проекта пред
местната общност на специална
среща в конферетнтата зала на СПА
хотел „Съни гардън”, на която при-
състваха секретарят на общината Да-
ниела Тодорова, кметове и кметски
наместници от населените места на
общината, общински съветници,
бивши и настоящи директори на
учебни заведения, учители, културни
деятели, литератори, общественици. 

Целта е предложенията да излязат

от самото населено място, жителите
на Вършец и общината сами да
определят какви са причините да се
гордеят, че са от Вършец или че жи-
веят във Вършец, какво е уникалното
за него и какво за пръв път се е слу-
чило тук. 

Група ученици от СОУ „Иван
Вазов” под ръководството на учители
ще съберат допълнително материали
и направят краеведско проучване по
предложенията, след което те ще
бъдат предоставени на научни работ-
ници от Българската академия на на-
уките за систематизиране. 

Да се гордеем с Вършец и името
вършеченин е дълбоко осъзнат избор.
В тази бъдеща книга ще има поне 100
причини, за да го направим. Изберете
си една и я разкажете. Разкажете я на
децата си, разкажете я на целия свят. 

Предложенията си за уникални съ-
бития, природни и архитектурни за-
бележителности, изтъкнати
личности от миналото и настоящето
на Вършец и общината с голям об-
ществен авторитет и принос в раз-
лични области,  можете да изпращате
на имейла на фондацията: 

bggordost@abv.bg
Станете част от инициативата!

Евелина ГЕОРГИЕВА

ФОНДАЦИЯ „БГЪЛГАРСКА ГОРДОСТ”
ЩЕ ИЗДАДЕ АЛМАНАХ „100 ПРИЧИНИ
ДА СЕ ГОРДЕЕМ, ЧЕ СМЕ ОТ ВЪРШЕЦ”

Редакцията на Общински вест-
ник „Вършец“ поздравява ново-
родените бебета:
Магда Василева Георгиева, ро-

дена на 01.02.2013 г.
Диляна Каменова Каменова,

родена на 10.02.2013 г.
Денис Димитров Иванов, роден

на 12.02.2013 г.
Нелина Кольова Борисова, ро-

дена на 18.02.2013 г.
Лия Деянова Ангелова, родена

на 21.02.2013 г.
Михаела Адрианова Томова,

родена на 27.02.2013 г.
Ерик Силванов Недков, роден

на 21.03.2013 г.
Величко Александров Велич-

ков, роден на 25.03.2013 г.
Лилия Радойнова Любомирова,

родена на 30.03.2013 г.
Мика Видкова Ставрова, ро-

дена на 09.04.2013 г.
Тошко Марусиев Огнянов,

роден на 11.04.2013 г.
Лиляна Юлианова Иванова,

родена на 12.04.2013 г.
На бебетата и техните семей-

ства – ЧЕСТИТО! 
Желаем им  много здраве и

сбъднати мечти!

Поздрав към
новородените деца
в oбщина Вършец



16-годишният ученик от СОУ
„Иван Вазов” гр. Вършец Давид
Маринов ни поднесе приятна изне-
нада и поредната гордост от пости-
женията на талантливите вършечки
деца. 

Давид участва под номер 137 в
Десетия Шри Чинмой маратон и
полумаратон "Себенадминаване" за

време и издръжливост, в който се
включиха около 200 участници от
държави на Европейския съюз. Ма-
ратонът се проведе на 31 март край
олимпийския гребен канал  в гр.
Пловдив. 

Интересното е, че той е най-мла-
дият участник в този престижен ма-
ратон, с тренировки само от месец

и половина и без специален тре-
ньор. 

Давид Маринов получи диплом за
постигнато време 3 ч. 29 м. 58 сек.
за пробег 42.2 км, като зае осмо
място във възрастовата група на мъ-
жете до 50 години. 

За постижението си бе награден с
медал „Шри Чинмой Маратон Тим-
България” и специално бе поздра-
вен от ръководството на маратона за
постигнатия отличен резултат и за
това, че е най-младият участник в
престижния маратон. 

Пожелаваме на Давид много бъ-
дещи успехи в спорта, да ни радва
все така с постиженията си и да по-
пуляризира името на Вършец из
страната и по света.

Райна СИМОВА
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Отец Иван Кръстев е известна
личност в нашия град. Освен поет,
той е и историк, краевед, почетен
дарител на местния общински
музей, дългогодишен хорист в чи-
талищно-църковния хор за школу-
вано пеене и църковни
песнопения, общественик и фило-
соф по душа. Точно на 83-я си рож-
дения ден поднесе на читателите
най-новата си, девета поред сти-
хосбирка със заглавие „На остров
Белене Те-Ве-Ото”. Мотото, което
е избрал като подзаглавие е латин-
ската сентенция „O, tempore. О,
mores!” (О, времена. О, нрави!), а
книгата е посветена на светлата
памет на приятеля му земсист
Цанко Танов, родом от неговото
село Селановци.

Отец Иван, който е възпитаник на
Софийската духовна семинария
“Св. Иван Рилски” и Богословския
факултет на Софийския универси-
тет, в продължение на 60 години
служи в църквата “Успение Бого-
родично” в с. Горно Озирово и
води ежедневно своите разговори с
Бога – под формата на молитви и
молитвени размишления в храма,
със своите енориаши, с хората,
които му доверяват радости и
скърби, които го почитат и обичат
като духовен баща. Отец Иван по-
лучава и най-високата титла в цър-
ковната йерархия – ставрофорен
свещеноиконом.

Поетичното творчеството на све-
щеника включва стихотворения и
балади, които са израз на дълга и
желанието му да служи на висшите
цели на Битието. В книгите му са
събрани поетични богословски
притчи за ролята и мястото на Вя-
рата в човешкия живот, за Светите
Тайнства, библейско-митологични
поеми, родолюбиви исторически
балади и вълнуващи стихове и им-
пресии за родния край.

„Макар, че в душата ми напират
още много поетични излияния,

мисля тази последна стихосбирка
да бъде лебедовата песен на моя
живот”, изповядва отец Иван. И за-
пазил паметта си бистра, разказва
спомени за най-хубавите според
него години от живота му, когато
пее в градския читалищно-църков-
ния хор, за гастролите му в Унга-
рия и Чехословакия, и тутакси
запява със запазения си още глас
„Хорът на робите” от операта „На-
буко” на италиански език.

Много от жителите на града из-
питват удоволствие от познан-
ството и общуването си с
ерудирания поет, хвалят го като
добър и кротък  човек, като отзив-
чив съсед, като проповедник и съ-
ветник в тежки моменти. Каквото
и да се каже за него, все ще бъде
добро и хубаво. Защото той прите-
жава достатъчно положителни ка-
чества, за да свети със своя
собствена духовна светлина.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СВЕЩЕНИК ИВАН КРЪСТЕВ ИЗДАДЕ
ПОРЕДНАТА СИ СТИХОСБИРКА

Аз съм стройно и крехко създание,
с предизвикателно вирнато носле,
топли, кафяви очи и дълга, естест-
вено руса коса. Когато ме видят, ми
казват, че съм твое умалено копие.

Мамо, скъпа, ти си моята сигур-
ност и моето спокойствие.Ти си чо-
векът, на когото искам да кажа:
„Вярвам в теб !”

Ако баща ми градеше в мен вяра в
героите на България, в силата на
духа и интелекта,то ти, ден по ден
градеше вярата ми в доброто,

честността, справедливостта.
Когато се прибирах наранена и без

нужда обидена, ти все повтаряше,че
е добре аз да се владея и никога, ама
никога да не правя това на другите.
Ти си нежна и фина, книгите, които
четеше ти даваха този

реален и добър поглед към нещата.
Животът ни е труден и тежък, но ти

никога не се отказа да си добра,
мила, състрадателна и човечна.Ти
все държеше да не нараняваме дру-
гите, да не си позволяваме лоши
коментари.

Моята по-голяма сестра има болно
детенце от церебрална парализа.
Развитието му е болезнено и затруд-
нено, но ти правиш всичко

възможно да помагаш на нея и да
обичаш Ники.Ти го носеше на ръце
за рехабилитацията, беше в непре-
късната връзка с психолозите, които
работеха с него. В същото време
кака ми също се нуждаеше от  твоята
помощ, защото съпругът и я изос-
тави с болното дете.Неговите роди-
тели също се отдръпнаха.Мамо,
остана само ти и вярата ни в теб.

Всички очаквахме твоята грижа и
всеотдайност.Ти също имаш здра-
вословен проблем, но никога не го

постави на дневен ред. Всичкото ти
внимание, грижи, мисли, бяха за нас,
твоите деца.

Аз съм от твой втори брак, но ти
винаги намираше сили да се гри-
жиш за всички край теб.

Понякога, като гледам тъмните
петна под очите ти, ми се ще да мога
да направя нещо, което да те зарадва
много и да е висша благодарност за
твоята всеотдайност.

Затова, мамо, винаги ще казвам, че
вярвам в теб и ти ще си моят добър
пример за всички времена! Разбира
се, очаквам моят живот да е по-лек,
по-красив, по-добър. Но какъвто и
да е, теб ще нося в сърцето си и ще 

пиша по всички поводи само за
теб!

Жасмина Андреева
13 години, 6 в клас
СОУ „Иван Вазов”

ВВ яя рр вв аа мм     вв   тт ее бб !!
За втора година "Сдружение Аз

Букари"обяви Национален конкурс
на тема "Вярвам в теб!"

Това са хора с хуманитарно об-
разование, медийни експерти и
юристи. Екипът се обединява с на-
мерението да фокусира внима-
нието на обществото върху
социално ангажирани каузи в сфе-
рата на образованието,
науката,спорта и културата. Целта
е да се реализират разнообразни по
мащаб хуманни инициативи, в
които главни участници са деца от
различни възрастови групи.

Есета по темата написаха уче-
ници от VI клас на СОУ „Иван
Вазов” - Жасмина Васева, Крис-
тина Конова, Рени Свиленова и
Алекс Даниелов.

На 05.04.2013 г.в НДК- София се
състоя тържественото награжда-
ване на победителите. Журито в
състав: Любен Дилов-син -писа-
тел, Славчо Пеев - актьор и Ставри
Калинов – скулптор, присъди
първа награда в категория есе от 11

до 13 години на Жасмина Васева
Андреева от град Вършец.

Есето разкрива вярата в силата на
майчината обич, всеотдайност и
доброта.

Журито бе впечатлено от уме-
нието на децата да споделят идеите
си в различни жанрове.Отправиха
благодарност към родителите и
учителите на участниците и им по-
желаха бъдещо партньорство и ус-
пехи.

Дора ДАНАИЛОВА

Първо място за есе на тема
„Вярвам в теб!“
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На 07.04.2013 г. във Враца се про-
веде фолклорен фестивал под мо-
тото „Северозападът пее, за да
живее”. Организатор на събитието
бе водещата на предаването „От бъл-
гарско по-българско” Галя Асенова,
а медиен партньор – ТВ „Скат”. 

Във фестивала се включиха над 42
фолклорни групи и ансамбли от
Дунав до Стара планина, представи-
тели на областите Враца, Монтана,

Видин и София. 
Празникът продължи цял ден и

всички участници показаха своите
възможности и неоспорими ка-
чества, които притежават северняш-
ките състави. 

Община Вършец бе представена от
фолклорните групи на с. Спанчевци,
с. Черкаски и кв. Заножене. Групата
за автентичен фолклор „Китка” при
Народно читалище „Просвета 1935”

с художествен ръководител Антоа-
нета Петкова изпълни три местни
песни: „Излезох да се поразшетам”,
„Иван на Милка думаше” и „Ой,
яворе”, които бяха бурно аплоди-
рани. Изпълнителите получиха
поздравления лично от ръководи-
теля на танцовия състав на „От бъл-
гарско по-бъгарско” и от водещата
на предаването Галя Асенова, което
е голямо признание за труда на
всички жени от групата и показател,
че читалището в селото работи и
прославя родния край. 

Вместо традиционния диплом за
участие, както е на всички фести-
вали, организаторите оповестиха
идеята камерите на ТВ „Скат” да
заснемат директно изпълненията и
да предоставят за спомен на групите
и съставите запис на компакт диск,
който да остане за поколенията и да
им разказва за фолклорното бо-
гатство на Северозападния край. На-
мерението е фестивалът да се
превърне в традиция. 

Цецка ГЕОРГИЕВА

„СЕВЕРОЗАПАДЪТ ПЕЕ, ЗА ДА ЖИВЕЕ”

Отец Иван Кръстев катоОтец Иван Кръстев като
студент в Богословскиястудент в Богословския
факултетфакултет


