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На 31.03.2015 г. стартираха строи-
телно-монтажните работи по проект
„Многофункционален спортен цен-
тър. Реконструкция на съществуващ
стадион и изграждане на спортна
зала с покрит плувен басейн в у.п.и.
(Парц. IV) в кв. 90 гр. Вършец”, по
Договор № 12/321/01357/27.11.2012 г. 

На откриването на строителната
площадка присъстваха кметът на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров,
зам.-кметът Петър Стефанов, секре-
тарят на общината инж. Даниела То-
дорова, представители на Областна
дирекция на ДФ „Земеделие” – Раз-
плащателна агенция гр. Монтана, на
фирмата-изпълнител на обекта и на
строителния надзор, представители
на общинската администрация във
Вършец. 

Проектът е финансиран по мярка
321 „Основни услуги за населението
и икономиката в селските райони” по
Програмата за развитие на селските
райони, 2007-2013 г., като безвъз-

мездната финансова помощ е на
обща стойност  5 856 906 лева. 

Инвестиционният проект пред-
вижда изграждането на: 

- Многофункционална спортна зала
с размери 36/47,50 м., от които
30/47,50 м е спортното поле, предви-
дено основно за волейбол, баскетбол,
хандбал, тенис на корт, но проектът
дава възможност за използване на за-
лата за други видове спорт и раз-
лични мероприятия. Включени са и
необходимите обслужващи помеще-
ния – съблекални, фитнес, възстано-
вителен център и медицински
кабинет. Към залата са предвидени
трибуни с капацитет за около 730
зрители.

- Плувен басейн като част от спор-
тната зала, с размери 25/12,50 м. 

Изпълнител на обекта е фирма „Ка-
листратов Груп” ООД - гр. София. 

Стойността на строително-монтаж-
ните работи е  5 643 890 лв. без ДДС. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
Европа инвестира в селските райони

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 
Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
Проект договор  № 12/321/01357/27.11.2012 г.   „Многофункционален спортен
център. Реконструкция на съществуващ стадион и изграждане на спортна зала

с покрит плувен басейн в у.п.и. (Парц. IV) в Кв. 90 гр. Вършец”

Областен информационен център
(ОИЦ) – Монтана проведе на 20.04.
2015 г. в конферентната зала на СПА
хотел „Съни гардън”– Вършец ин-
формационна среща за представяне
на резултатите от допитването чрез
анкетна карта за това, какво искаме
да се възстанови, изгради или под-
обри с европейски средства в нашия
град. В анкетата гражданите имаха
възможност да споделят какво биха
искали да се направи с европейски
средства в населеното място през
програмен период 2014-2020 г. 

В края на месец март 2015 г. екс-
пертите на ОИЦ - Монтана събраха
мненията на граждани и представи-
тели на общинска администрация,
читалища, учебни заведения и неп-
равителствени организации от
всички общини в област Монтана от-
носно проектите, които хората биха

искали да се реализират в техните
населени места.

Събирането на мненията продължи
до 5 април 2015 г., като получените
анкетни карти за цялата област Мон-
тана са едва 200, което според слу-
жителите от ОИЦ е показател за
слабата активност и незаинтересова-
ност от страна на гражданите.

На представянето на резултатите за
община Вършец бе констатирано, че
сред най-честите искания са изграж-
дане на инфраструктурата; подобря-
ване на градската среда;
възстановяване на сгради с кул-
турно-историческа стойност; ремонт
на читалища; социални услуги за
възрастни и самотно живеещи хора. 

По време на информационната
среща експертите от ОИЦ  предста-
виха конкретни процедури по опера-
тивните програми, чрез които

събраните предложения могат да
станат реални проекти. За предложе-
ните сфери на подобряване ще може
да се кандидатства за финансиране
по европейските програми: „Региони
в растеж”, „Наука и образование за
интелигентен растеж”, „Развитие на
човешките ресурси”, „Програма за
развитие на селските райони”, „Ино-
вации и конкурентоспособност”.

Бяха представени и предстоящите
възможности за кандидатстване по
оперативните програми до края на
2015 г.

Кампанията „Да създадем ЗАЕДНО
България 2020“ в област Монтана ще
приключи с концерт и изнесена при-
емна за новите оперативни про-
грами, на централния площад в гр.
Монтана, на 8 май от 17.00 часа, в
навечерието на Деня на Европа. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020“ 

Този документ е изготвен в рамките на проект „Младежка инициатива за доброволно
движение в град Вършец” Договор № 25-00-30/17.12.2014 г. Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2011 – 2015).
Приоритетна ос: ПОДПРОГРАМА 3: МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО И УЧАСТИЕ В
ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

Библиотеката при НЧ "Хр. Ботев
1900" - гр.Вършец стартира дари-
телска акция за набиране на НОВИ
книги.

Всеки гражданин, фирма, органи-
зация или гост на града ни, който
може и желае, нека да дари НОВА
книга на Библиотеката! Тя ще на-
мери своето място и  читателя си.

Апелът ни е книгите да са изда-
дени през последните 2-3 години и
да са запазени. Може да бъде напра-
вено и дарение на парични средства
за закупуване на нова литература.

Дарителската акция ще стартира
на 07.05.2015 г. и ще продължи до
30.10.2015 г.

Благодарим на всички, които ще
участват!

Йорданка МИТЕВА

ДАРИ НОВА
КНИГА!

СТАРТИРАХА СТРОИТЕЛНО- 
РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО  

ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

45 години изминаха, откакто отвори
врати новата сграда на детската гра-
дина в гр. Вършец. По този повод  в
Обединено детско заведение
"Слънце" се състоя празничен кон-
церт, в който с песни, танци и стихо-
творения се изявиха всички деца -
възпитаници на заведението.

На събитието присъстваха зам.-кме-
тът и секретарят на община Вършец
г-н Петър Стефанов и г-жа Даниела
Тодорова, директори на училища и

детски градини от общината, пред-
ставители на общинската админист-
рация. Както подобава на рожден
ден, имаше и подаръци, поднесени от
сърце, както и огромна торта.

На екипа на детското заведение, на-
чело с директорката Диана Гео-
ргиева, пожелаваме здраве,
благополучие, лични и професио-
нални успехи, а на децата - много ра-
достни и слънчеви дни!

Евелина ГЕОРГИЕВА

РОЖДЕН ДЕН НА ОДЗ „СЛЪНЦЕ”

Възлюбени в Господа братя и сес-
три,

Свещеният Пасхален поздрав от-
ново отеква до краищата на Вселе-
ната, за да възвести онази
неизтощима радост, с която първи
били удостоени най-ревностните
следовници на Христа – Спасителя
– жените мироносици и светите
Апостоли, а чрез тях всички повяр-
вали в Неговото спасително еван-
гелско благовестие и станали
съпричастни на великия дар –
живот, достоен на земята и наслед-
ници на вечността.

Ведно с разцъфващата Природа, с
нестихваща радост празнуваме
светлото Възкресение Христово,
което днес така тържествено Све-
тата Църква отбелязва, което е
славно и велико, единствено и не-
повторимо по рода си събитие в ця-
лата човешка история. То е
най-дълбоката и непоклатима ос-
нова на нашата православна вяра и
на неизменното ни очакване за все-
общо възкресение и живот в бъде-
щия век!

Светлината на дивното тридневно
Възкресение на нашия Господ и
Спасител може да разсее мрака в
човешките души, да прекрати дъл-
боката нощ на отчаянието и да ни
озари с всеопрощаващата Божия
любов, която целият мрак на света
не може да помрачи. (Йоан 1: 5 )

Затова с пламъка на горящата пас-
хална свещ сме устремени към Въз-
кръсналия Христа – Жизнодавца,
всички се чувстваме чеда на единия
Небесен Отец.

Да сме заедно с Възкръсналия
Христос !

На любезните читатели на вестник
„Вършец“ молитвено желая здраве,
бодрост и сили, да бъдат огрени от
незалязващата светлина на Христа
Спасителя, за да приемат в сърцата
си Неговия животворящ поздрав: „
Мир вам – Радвайте се ! „

Христос Воскресе !
На многая и благая лета !

С неизменна обич във Възкръс-
налия Христа и благословение,

+ ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ
ДОМЕТИАН

ВВЕЕЛЛИИККДДЕЕННССККИИ
ББЛЛААГГООССЛЛООВВ

÷÷÷÷ååååòòòòååååòòòòåååå    ííííàààà    5555    ññññòòòòðððð....     >>>>>>>>>>>>



Áðîé 4, àïðèë 2015 ã. Îáùèíàòà ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ2
Още от древно време към жената-

майка е бил създаден култ на голяма
почит и преклонение. Най-голямото
достойнство на жената се е смя-
тало, когато е чувала БЛАГАТА
ВЕСТ, че ще роди дете. А добре от-
гледаната голяма челяд е била чест
и гордост за семейството.

В последно време се наблюдава
намаление на раждаемостта в на-
шата страна. Главните причини да
се чува все по-рядко БЛАГАТА
ВЕСТ са били войните, икономи-
ческите кризи, характерния белег
на европейската раса. Знае се и за
голямата разлика в раждаемостта
при различните етноси. Не по-
малка причина за това намаление
играе роля и крайната граница в го-
дини за раждане. Докато преди се е
смятало, че тази граница е 26-28 го-
дини, сега жените раждат на 36-38,
даже и на 40 години, докато при
ромското население това започва на
12-13-годишна възраст. Други при-
чини са пръкналата се „нова мода”
– живеене на съпружески начала
без брак, при което минават години
в дилемата дали да се създава поко-
ление без известно бъдеще, ще бъде
ли припознато; криминалните
аборти, които не са рядкост; нис-
кият размер на детските надбавки и
др.

Наистина, намалението на раж-
даемостта с всяка изминала година
е сериозна заплаха за българщи-
ната. Да си спомним за доброто и
героично минало на българина и за
времето, когато въпреки труднос-
тите, хората не са се страхували да
създават многолюдна челяд, без да
мислят за неизвестността на ут-
решния ден. На фотографията под
надслов „Голяма челяд – здрав
народ” е увековечено многолюд-
ното семейство на Алекси Дамянов

от с. Драганица, Берковска околия,
чиято челяд наброява 13 живи деца,
от които 10 момчета и 3 момичета,
раждани през година-две. На сним-
ката до него е съпругата му Ка-
тизма, а отстрани – две от снахите
и две внучета. В отглеждането на
децата са помагали добрата све-
кърва баба Гена и дядото – комитата
Дамян. В техния дом често е отся-
дал дякон Левски. За комитата
Дамян днес напомня паметна плоча
в с. Драганица. Всяко от 13-те деца
на дядо Алекси е имало завоювано
добро място в живота. Трите моми-
чета са били задомени в известни и
богати семейства, като две в с. Вър-
шец и с. Мърчево и едно – в учи-
телско семейство в Берковица. За
момчетата се знае, че трима са били
банкови чиновници, завършили в
Свищов, трима са се занимавали с
търговия, двама -  със земеделие,
един завършил медицина в Швей-
цария и бил голям бохем, и един е
бил царски офицер, завършил ВВУ
в София.

Баба Катизма и дядо Алекси имат

27 внуци – учители, инженери, фи-
нансисти.

Ще спомена и за едно ромско се-
мейство от кв. Изток, гр. Вършец,
при което често се е чувала БЛА-
ГАТА ВЕСТ. Това е семейството на
Зорка и Дайчо Георгиеви, които
имат 10 живи деца – 7 момчета и 3
момичета, и се радват на 55 внуци.
Цялото семейство е известно в
града ни със своето трудолюбие и
честност. От пролет до късна есен
те берат гъби, боровинки, билки,
череши в Кюстендилско. Всяко
едно от децата е създало свой под-
реден дом.

Нека тези семейства, за които раз-
казах, да послужат за намаляване на
страха от неизвестното утре и за
пример и кураж на тези, които се
придържат към системата за едно
или две деца. Да поздравим много-
детните семейства, при които БЛА-
ГАТА ВЕСТ е идвала по-често,
защото децата винаги са били на-
шата радост и гордост, нашето бъ-
деще.

Райна СИМОВА

ЗАЩО БЛАГАТА ВЕСТ ИДВА ВСЕ ПО-РЯДКО?

От 20 до 21 април 2015 г. в Култу-
рен център „Морско казино”- гр.
Бургас  се проведе ХІV-та Туристи-
ческа борса „ВАШАТА ВАКАН-
ЦИЯ”. 

Проявата се организира по инициа-
тива на Бургаската регионална ту-
ристическа асоциация, под
патронажа на Министерство на ту-
ризма, Областния управител на об-
ласт Бургас и Община Бургас. 

Програмата на борсата включва ту-
ристическо изложение – възмож-
ности за общини и фирми, които
представят туристически обекти и
услуги в сферата на туризма; туро-
ператори и турагенти; хотелиери и
ресторантьори; производители и

дистрибутори на продукти за ту-
ризма; рекламни агенции; туристи-
чески сдружения; информационни
центрове; природни и национални
паркове, резервати; учебни заведе-
ния; неправителствени организации;
културни институти и др. да пред-
ставят своя потенциал за развитие на
туризма чрез рекламно-информаци-
онни материали на изложбен щанд. 

Община Вършец взе участие в рам-
ките на проект „Подкрепа за разви-
тие на регионален туристически
продукт и маркетинг на дестинация
– общини Вършец, Берковица  и
Годеч“, за което получи и сертификат
за участие от домакините. 

Даниела ЛИЛОВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ВЗЕ 
УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКА 

БОРСА „ВАШАТА ВАКАНЦИЯ“

От 01 до 04 април 2015 г. в излож-
бени зали „Рафаел Михайлов” -  Ве-
лико Търново се проведе 12-то
издание на Международното турис-
тическо изложение „КУЛТУРЕН
ТУРИЗЪМ”.

Проявата се организира със съдей-
ствието на Министерство на ту-
ризма, Българска хотелиерска и
ресторантьорска асоциация, Асоциа-
ция на българските туроператори и
туристически агенции, и Общинска
агенция по туризъм „Царевград Тър-
нов”. Домакин на форума бе Община
Велико Търново.

Това е единственият специализи-
ран форум в България, който акцен-
тира върху културно-исторически
паметници, археологически находки,

образци на различни архитектурни
стилове, културни събития като кон-
церти, театрални и балетни поста-
новки, кинофестивали, изложби,
музеи, фолклор, традиции и занаяти,
местни ястия и напитки, както и
всичко автентично, носещо духа на
България; разглежда проблемите,
развитието и перспективите на кул-
турния туризъм. 

В рамките на изложението общини,
неправителствени организации, кул-
турни институти и фирми от турис-
тическия и свързания с него сектори,
представиха своя потенциал за раз-
витие на туризма в България. 

Тази година в  туристическото из-
ложение се включиха над 30 българ-
ски общини, а така също и
посолствата на Полша, Аржентина,
Индонезия, ЮАР, Унгария, Армения
и побратимените на Велико Търново
градове  Серес (Гърция), Байон
(Франция), Сиан (Китай), Твер
(Русия), Яш (Румъния), Таршин
(Малта) и Ниш (Сърбия).

За пореден път Община Вършец
взе участие в събитието. На само-
стоятелен щанд бяха представени
културно-историческото и природно
богатство на общината, както и бо-
гатия културен календар за 2015 го-
дина..

На изложението бяха направени
презентации и обсъждания по акту-
ални теми, свързани с развитието на
културно-историческото наследство,
неговото съхранение и съвременно
експониране, както и алтернатив-
ните възможности за представянето
му.

Даниела ЛИЛОВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ УЧАСТВА В ХІІ
МЕЖДУНАРОДНО ТУРИСТИЧЕСКО

ИЗЛОЖЕНИЕ „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ”
– ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015

В пенсионерски клуб „Козница” –
гр. Вършец се събрахме, за да отбе-
лежим за първи път Деня на хумора
и сатирата 1-ви април. Настрое-
нието бе приповдигнато, а хумо-
ристичните песни, с които певческа
група „Детелина” откри празника,
ни развеселиха допълнително.

Василка Дамянова ни запозна със
същността на празника, с версиите
за неговото възникване, с това, как
се празнува в различни страни по
света. Припомни ни защо Габрово
се е превърнал в столица на хумора
в България, разказа ни за основната
забележителност на града – един-
ствения в света уникален по своята
същност музей – Дома на хумора и
сатирата. В програмата със свои ху-
мористични произведения се изяви
Теменужка Ташева, със скеча си
„Баба Гуна” из авторския й цикъл
„Хумористични мигове”, а  стихоп-
летецът Станчо Станков ни разсмя
с авторските си сатирични творби
„Гъбаря”, „Иманяр” и „Тиквар”.
Негова творба бе и хумористичният
разказ „Криза”, представен ни от
Елена Йончева. Много настроение
създаде и скеча „Споделени тайни”,
в които дочухме от разговора
между Фанка Попова и Нели Ан-
дреева, и срещата „На пазара”
между Калина Алексиева и Теме-
нужка Ташева, от която разбрахме
много нови клюки. Научихме кои
са габровските правила за поведе-
ние, които габровецът помни от де-
дите си, прозвучаха габровски

анекдоти в изпълнение на Ани
Стоянова и шопски хумор от роде-
ната в сърцето на шоплука община
Елин Пелин, баш шопкинята Елена
Йорданова. Анекдоти, произлезли
от нашия град разказаха Нели Ан-
дреева, Калина Алексиева, Елена
Йончева, Захаринка Николова.

Срещата протече в смях, закачки,
много емоции. Но това е първи
април, денят, в който да се пошегу-
ваш, да се помайтапиш с някого,
дори да излъжеш, е позволено,
няма да ти се потърси сметка или
да бъдеш наказан. Така в нашия
клуб сложихме началото на нова
традиция – да празнуваме Денят на
хумора, сатирата,  и шегата.

Отбелязахме и най-големия хрис-
тиянски празник - Великден. Наш
гост бе енорийският свещеник

Петко Балджиев. Той представи на
вниманието ни нови исторически
свидетелства, които доказват как
Христос е живял и помагал на хо-
рата, как е разпнат и после въз-
кръснал. Голяма музикална
програма от български народни
песни ни изнесе певческа група
„Детелина”. Свои стихове, посве-
тени на празника ни рецитираха Ка-
лина Алексиева, Теменужка Ташева
и Недялка Иванова. Продължихме
с похапване на козунаци и велик-
денски яйца.

Така е в нашия клуб. Срещаме се
често, мероприятията са интересни
и разнообразни, създават ни наст-
роение и ни дават възможност да
преодолеем по-лесно несгодите на
старостта.

Василка ДАМЯНОВА

АПРИЛСКИ ПРАЗНИЦИ В ПЕНСИОНЕРСКИЯ КЛУБ
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л  № 60
Днес, 02.04.2015 г. (четвъртък) от 14:00 ч., на осно-

вание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Пра-
вилника за организация и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с Общинската администрация, за мандата
2011-2015 г. се проведе заседание на Общински съвет
- Вършец, в заседателната зала на Общинска адми-
нистрация Вършец.

Заседанието започва с 11 положили клетва общин-
ски съветници. Отсъстват Т. Кънчев и д-р Б. Бонев.

Във връзка с постъпили две допълнителни докладни
записки с Вх.№135/30.03.2015 г., писмо с
Вх.№143/01.04.2015 г. и Вх.№142/01.04.2015 г. от инж.
Иван Лазаров - кмет на община Вършец, председате-
лят на Общински съвет - Вършец, на основание чл.57
ал.1 и ал. 2 т.2 и чл.84 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинската адми-
нистрация за мандата 2011 – 2015 г., предложи до-
пълнение и изменение в дневния ред:

1. Вземане на Решение за изключване от дневния
ред на докладна записка с Вх.№118/21.03.2015 г. от
инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец.

2. Вземане на Решение за включване в дневния ред
като т.1 докладна записка с Вх.№135/30.03.2015 г. и т.
2 докладна записка с Вх.№142/01.04.2015 г. от инж.
Иван Лазаров - кмет на община Вършец

3. Всички точки от дневния ред с номер от 2 до 6 ста-
ват с номера от 3 до 7.

4. Дневният ред става от 7 точки
Гласували: “за” – 11–“против” – няма;“въздър-

жали се” – няма

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

На заседанието присъстваха още: П. Стефанов –
зам.кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова-
секретар на община Вършец, К. Тачева-Директор ди-
рекция „ОА“, Е. Димитров-кмет с. Спанчевци, А.
Петров- кмет с. Долно Озирово, Б.Василев - кметски
наместник Горна и Долна Бела Речка, Е. Георгиева-
гл. експерт „Информационно обслужване“, П. Ива-
нова - юрисконсулт, и граждани.

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

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Разглеждане и вземане на решение по Докладна

записка Вх.№135/30.03.2015 г. за издаване на Запис на
заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, обезпечаваща плащане на данък върху доба-
вената стойност след извършено авансово плащане по
Договор за отпускане на финансова помощ №
12/321/01292 от 27.11.2012 по мярка 321 за Проект
„Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в
община Вършец”, сключен между Община Вършец и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

2.Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх.№142/01.04.2015 г. за провеждане на от-
крит конкурс по реда на Наредбата за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейности в гор-
ските територии – държавна и общинска собственост,
и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти за продажба на стояща дървесина на корен
от поземлен имот с идентификатор 12961.40.913 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Вършец от 2008г., с начин на трайно ползване – ле-
сопарк, собственост на община Вършец

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

3.Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №88/18.02.2015 г. за провеждане на публичен
търг с явно наддаване за продажба на 6 бр. недвижими
имоти, собственост на община Вършец в изпълнение
на „Годишната програма за управление и разпореж-
дане с имоти – общинска собственост за 2015 г.“ на
община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №123/26.03.2015 г.; №124/26.03.2015 г.;
№125/26.03.2015 г.; №126/26.03.2015 г.;
№127/26.03.2015 г.; №128/26.03.2015 г.;
№129/26.03.2015 г.; №130/26.03.2015 г.;
№131/26.03.2015 г. и №132/26.03.2015 г. за предоста-
вяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ
във връзка с & 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №117/21.03.2015 г. за отпускане на финансова
помощ на „Медицински център-Вършец“ ЕООД

Докладва: д-р Румяна Дамянова – председател на
Комисия по здравеопазване, социална политика и
екология

6.Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка №119/21.03.2015 г. за изменения и допълне-
ния в „Наредбата за определянето и администрира-
нето на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Вършец“ /по чл.9 от ЗМДТ/

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

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

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

Промяна в кворума влиза д-р Б. Бонев. Общо
дванадесет общински съветници.

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ №617
Относно: Издаване на запис на заповед от община

Вършец в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, обезпечаваща плащане на данък върху доба-
вената стойност след извършено авансово плащане по
договор № 12/321/01292 от 27.11.2012 по мярка 321
за Проект „Рехабилитация и реконструкция на път-
ната мрежа в община Вършец”, сключен между Об-
щина Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал.
4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и на основание договор за
отпускане на финансова помощ № 12/321/01292 от
27.11.2012 по мярка 321 за Проект „Рехабилитация и
реконструкция на пътната мрежа в община Вършец”,
сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция, седалище и адрес на уп-
равление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК
по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по
ДДС № BG121100421, представляван от изпълнител-
ния директор Румен Андонов Порожанов,

Общинският съвет

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Вършец да под-

пише Запис на заповед, без протест и без разноски,
платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 625 344,48
(шестстотин двадесет и пет хиляди триста четириде-
сет и четири лева и четиридесет и осем стотинки) за
обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия
ДДС на извършено авансово плащане по договор за
отпускане на финансова помощ № 12/321/01292 от
27.11.2012 по мярка 321 за Проект „Рехабилитация и
реконструкция на пътната мрежа в община Вършец”,
сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция.

2. Възлага на кмета на Община Вършец да подготви
необходимите документи за получаване на разходите
за ДДС към авансовото плащане по договор №
12/321/01292 от 27.11.2012 и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димит-
ров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Б.
Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, И. Андров, А. Стан-
чева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №618
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.1 и ал.3 и чл.12, ал.1
от Наредбата за условията и реда за възлагане изпъл-
нението на дейности в горските територии – държавна
и общинска собственост, и за ползването на дървесина
и недървесни горски продукти взема решение за про-
веждане на открит конкурс за продажба на около 1800
куб.м., стояща дървесина на корен от поземлен имот
с идентификатор 12961.40.913 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр.Вършец от 2008г., с
начин на трайно ползване – лесопарк описана, както
следва:

1. 1 Дървесина на корен /трупи за бичене/ от вида
„Бял бор“:

.1 С дебелина над 30 см. – 70 лв., без ДДС за 1 куб.м.
1.1.2 С дебелина от 18 см. до 29 см. – 60 лв., без ДДС

за 1 куб.м.
1.1.3 С дебелина от 15 см. до 17 см. – 45 лв., без ДДС

за 1 куб.м.
1.1.4 Обли греди – 28 лв., без ДДС за 1 куб.
1.1.5 Технологична дървесина – 26 лв. без ДДС за 1

куб.
1.1.6 Ритловици - 26 лв., без ДДС за 1 куб.
1.1. 7 Саръци - 20 лв., без ДДС за 1 куб.
1.2 Дървесина на корен /трупи за бичене/ от вида

„Черен бор“:
.1 С дебелина над 30 см. – 55 лв., без ДДС за 1 куб.м.
1.2.2 С дебелина от 18 см. до 29 см. – 45 лв., без ДДС

за 1 куб.м.
1.2.3 С дебелина от 15 см. до 17 см. – 35 лв., без ДДС

за 1 куб.м.
1.2.4 Обли греди – 28 лв., без ДДС за 1 куб.
1.2.5 Технологична дървесина – 26 лв. без ДДС за 1

куб.
1.2.6 Ритловици - 26 лв., без ДДС за 1 куб.
1.2.7 Саръци - 20 лв., без ДДС за 1 куб.
3.Дърва за горене от иглолистни – 15 лв., без ДДС

за 1 куб.м.
4. Участниците в търга могат да участват само за

добив на цялото количество от около 1800 куб.м.,
стояща дървесина на корен.

5. Цена на конкурсната документация - 50 лв.
6. Депозит за участие в конкурса - 500 лв.
7. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната

продажна конкурсна цена за 1 куб.м., стояща дърве-
сина на корен описана в т.1.1 и т.1.2 от настоящото ре-
шение.

8. При добив на повече от 1800 куб.м., дървесина от
цитираните в т.1.1 и т.1.2 от настоящото решение дър-
весни видове и по видове размери същата да се про-
дава на цените предложени от участника спечелил
открития конкурс.

9. Задължава кмета на община Вършец да органи-
зира и проведе открит конкурс за продажба на стоя-
щата дървесина на корен подробно описана в
настоящото решение по реда на Наредбата за усло-
вията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии – държавна и общинска собстве-
ност, и за ползването на дървесина и недървесни гор-
ски продукти.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димит-
ров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Б.
Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, И. Андров, А. Стан-
чева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №619
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за об-
щинската собственост /ЗОС/ във връзка с чл.36, ал.1 и
ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление
и разпореждане с общинска собственост /НРПУРОС/
на община Вършец и чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от На-
редбата за условията и реда за провеждане на търгове
и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец взема ре-
шение за провеждане на публичен търг с явно надда-
ване за продажба на следните недвижими имоти
частна общинска собственост на община Вършец
описани, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 12961.24.950
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка двадесет и четири точка деветстотин и петде-
сет/ по кадастралната карта и кадастрални регистри
на гр.Вършец одобрени с Заповед № РД-18-
74/24.06.2008 г., на Изпълнителния Директор на
АГКК, адрес на поземления имот: гр.Вършец, мест-
ност „Гламео“ площ 6949 кв.м. /шест хиляди деветс-
тотин четиридесет и девет кв.м./, трайно
предназначение на територията – земеделска, начин
на трайно ползване: друг вид земеделска земя, номер
по предходен план: 24.5, категория на земята - трета.
/Акт за частна общинска собственост №
553/23.01.2015 г./ Първоначална тръжна продажна
цена съгласно пазарната оценка 3960 лв.

1.2. Поземлен имот с идентификатор
12961.34.847/дванадесет хиляди деветстотин шестде-
сет и едно точка тридесет и четири точка осемстотин
четиридесет и седем/ по кадастралната карта и ка-
дастрални регистри на гр.Вършец одобрени с Заповед
№ РД-18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния Дирек-
тор на АГКК, адрес на поземления имот гр.Вършец,
местност „Равнище“, площ 11000 кв.м. /единадесет
хиляди кв.м./, трайно предназначение на територията
– земеделска, начин на трайно ползване - ливада,
номер по предходен план: 34.156. /Акт за частна об-
щинска собственост № 546/01.12.2014 г./ Първона-
чална тръжна продажна цена съгласно пазарната
оценка 5390 лв.

1.3 Поземлен имот № 030101 по КВС в землището
на с.Спанчевци, община Вършец, област Монтана с
площ 6 121 кв.м. /шест хиляди сто двадесет и един
кв.м./, категория на земята при неполивни условия –
седма с НТП ливада. /Акт за частна общинска собст-
веност № 244/01.04.2008г./. Първоначална тръжна
продажна цена съгласно пазарната оценка 4900 лв.

1.4 Поземлен имот № 014015 по КВС с.Долно Ози-
рово, община Вършец, област Монтана с площ 16.631
кв.м. /шестнадесет хиляди шестотин тридесет и един
кв.м./, категория на земята при неполивни условия –
трета, начин на трайно ползване – ливада. /Акт за
частна общинска собственост № 556/23.01.2015 г./.
Първоначална тръжна продажна цена съгласно пазар-
ната оценка 4657 лв.

1.5 Поземлен имот № 015188 по КВС на землището
на с.Горна Бела Речка, община Вършец, находящ се в
местността „Бранището“ с площ 105925 кв.м. /сто и
пет хиляди деветстотин двадесет и пет кв.м./, катего-
рия на земята при неполивни условия – седма, начин
на трайно ползване – ливада. /Акт за частна общин-
ска собственост № 549/11.12.2014 г./. Първоначална
тръжна продажна цена съгласно пазарната оценка
24 892 лв.

1.6 Поземлен имот № 015156 по КВС на землището
на с.Горна Бела Речка, община Вършец, находящ се в
местността „Бранището“ с площ 19 110 кв.м. /девет-
надесет хиляди сто и десет кв.м./, категория на земята
при неполивни условия – четвърта, начин на трайно
ползване – ливада. /Акт за частна общинска собстве-
ност № 550/11.12.2014 г./. Първоначална тръжна про-
дажна цена съгласно пазарната оценка 5637 лв

2. Определя първоначална тръжна продажна цена на
недвижимите имоти съгласно пазарните им оценки
изготвени за недвижимите имоти

3. Всеки участник в търга може да участва за заку-
пуване на един няколко или всички недвижими имоти
предмет на търга.

4. Цена на тръжната документация 150 лв.,
5. Депозит за участие в търга 30 % от първоначал-

ната тръжна цена на съответния недвижим имот.
6. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната

тръжна цена на съответния недвижим имот.
7. Задължава Кмета на община Вършец да органи-

зира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове”
от Наредбата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси на община Вършец и да сключи
договор за продажба на недвижимите имоти след за-
плащане на сумата за закупуване от спечелилия/спе-
челилите търга участник/участници.

Гласували поименно: “за” – 9– инж. А. Димитров,
А. Николова, д-р Р. Дамянова, Б. Христов, д-р Б.
Бонев, П. Пенчев, И. Андров, А. Станчева и д-р Ц. Ве-
лизаров “против” – 3- О. Яничкова, С. Сълков и С.
Симеонов; “въздържали се” – няма;

Промяна в кворума влиза Т. Кънчев. Общо три-
надесет общински съветници.

Промяна в кворума излиза И. Андров. Общо два-
надесет общински съветници.

РЕШЕНИЕ №620
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 на-
следниците на Митър Цветанов Стамболийски, след-
ните имоти:

1.1 Пасище, мера с идентификатор 024139 с площ
19.458 дка в местността „Попов дел“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище Горно Озирово,
съгласно скица – проект № Ф011328/19.03.2015 г.;

1.2 Ливада с идентификатор 027121 с площ 6.858 дка
в местността „Батини ниви“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище Горно Озирово, съгласно скица
– проект № Ф011329/19.03.2015 г.;

1.3 Пасище, мера с идентификатор 024141 с площ
5.806 дка в местността „Попов дел“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище Горно Озирово,
съгласно скица – проект № Ф01330/19.03.2015 г.;

1.4 Ливада с идентификатор 006317 с площ 7.195 дка
в местността „Рашкова могила“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01342/19.03.2015 г.;

1.5 Ливада с идентификатор 033026 с площ 10.847
дка в местността „Бальова ливада“ – земи от Общин-
ския поземлен фонд, землище Горно Озирово, съг-
ласно скица – проект № Ф01332/19.03.2015 г.;

1.6 Пасище, мера с идентификатор 006319 с площ
0.797 дка в местността „Котля“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01333/19.03.2015 г.;

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, реше-
нието може да се обжалва пред Районния съд- гр. Бер-
ковица 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
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димит-
ров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т.
Кънчев, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, А. Стан-
чева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов
“против” – няма; “въздържали се” – няма;
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РЕШЕНИЕ №621

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
наследниците на Никола Александров Кюртчийски,
следните имоти:

1.1 Нива с идентификатор 106051 с площ 0.500 дка
в местността „Слатина“ – земи от Общинския позем-
лен фонд, землище Горно Озирово, съгласно скица –
проект № Ф01294/17.03.2015 г.;

1.2 Ливада с идентификатор 111130 с площ 2.190
дка в местността „Торишка могила“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище Горно Озирово,
съгласно скица – проект № Ф01341/19.03.2015 г.;

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, реше-
нието може да се обжалва пред Районния съд- гр. Бер-
ковица 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
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димит-
ров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т.
Кънчев, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, А. Стан-
чева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

Промяна в кворума влиза И. Андров. Общо три-
надесет общински съветници.

РЕШЕНИЕ №622
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
наследниците на Георги Ангелов Яначков, следните
имоти:

1.1 Нива с идентификатор 109224 с площ 2.000 дка
в местността „Калоян“ – земи от Общинския позем-
лен фонд, землище Горно Озирово, съгласно скица –
проект № Ф01343/19.03.2015 г.;

1.2 Ливада с идентификатор 039046 с площ 1.000
дка в местността „Иброва полена“ – земи от Общин-
ския поземлен фонд, землище Горно Озирово, съг-
ласно скица – проект № Ф01337/19.03.2015 г.;

1.3 Ливада с идентификатор 039047 с площ 2.980
дка в местността „Иброва полена“ – земи от Общин-
ския поземлен фонд, землище Горно Озирово, съг-
ласно скица – проект № Ф01338/19.03.2015 г.;

1.4Ливада с идентификатор 039049 с площ 5.176 дка
в местността „Иброва полена“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01339/19.03.2015 г.;

1.5 Нива с идентификатор 109223 с площ 0.952 дка
в местността „Стежето“ – земи от Общинския позем-
лен фонд, землище Горно Озирово, съгласно скица –
проект № Ф01340/19.03.2015 г.;

1.6 Ливада с идентификатор 034271 с площ 5.093
дка в местността „Петров гьол“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01344/19.03.2015 г.;

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, реше-
нието може да се обжалва пред Районния съд- гр. Бер-
ковица 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
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димит-
ров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т.
Кънчев, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, И. Ан-
дров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С.
Симеонов “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №623
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
наследниците на Илия Петров Костов, следния имот:

1.1 Ливада с идентификатор 025074 с площ 1.000
дка в местността „Мерезинето“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01300/17.03.2015 г.;

1.2 Ливада с идентификатор 114016 с площ 2.351
дка в местността „Лозята“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01301/17.03.2015 г.;

1.3 Ливада с идентификатор 114098 с площ 1.694
дка в местността „Мерезинето“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01302/17.03.2015 г.;

1.4 Ливада с идентификатор 034270 с площ 1.604
дка в местността „Буковец“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01303/17.03.2015 г.;

1.5 Ливада с идентификатор 113042 с площ 0.676
дка в местността „Торишка могила“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище Горно Озирово,

съгласно скица – проект № Ф01304/17.03.2015 г.;
2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, реше-

нието може да се обжалва пред Районния съд- гр. Бер-
ковица 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
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димит-
ров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т.
Кънчев, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, И. Ан-
дров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С.
Симеонов “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №624
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
наследниците на Косто Петров Попов, следните
имоти:

1.1 Ливада с идентификатор 111134 с площ 1.699
дка в местността „Торишка могила“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище Горно Озирово,
съгласно скица – проект № Ф01306/18.03.2015 г.;

1.2 Ливада с идентификатор 111135 с площ 1.638
дка в местността „Калоянова могила“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище Горно Озирово,
съгласно скица – проект № Ф01312/18.03.2015 г.;

1.3 Ливада с идентификатор 114101 с площ 2.500
дка в местността „Лозята“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01311/18.03.2015 г.;

1.4 Ливада с идентификатор 114099 с площ 3.036
дка в местността „Лозята“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01310/18.03.2015 г.;

1.5 Нива с идентификатор 015056 с площ 1.442 дка
в местността „Елезовица“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01309/18.03.2015 г.;

1.6 Нива с идентификатор 017080 с площ 2.617 дка
в местността „Лъката“ – земи от Общинския позем-
лен фонд, землище Горно Озирово, съгласно скица –
проект № Ф01308/18.03.2015 г.;

1.7 Нива с идентификатор 108100 с площ 0.300 дка
в местността „Бразевица“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01307/18.03.2015 г.;

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, реше-
нието може да се обжалва пред Районния съд- гр. Бер-
ковица 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
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димит-
ров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т.
Кънчев, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, И. Ан-
дров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С.
Симеонов “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №625
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
наследниците на Георги Иванов Ушетилски, следните
имоти:

1.1 Ливада с идентификатор 111136 с площ 10.098
дка., находящ се в местността “Калоянова могила“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище Горно
Озирово, съгласно скица – проект №
Ф01335/19.03.2015 г.;

1.2 Ливада с идентификатор 045057 с площ 26.888
дка., находящ се в местността “Гаговица“ – земи от
Общинския поземлен фонд, землище Горно Озирово,
съгласно скица – проект № Ф01336/19.03.2015 г.;

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, реше-
нието може да се обжалва пред Районния съд- гр. Бер-
ковица 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
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димит-
ров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т.
Кънчев, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, И. Ан-
дров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С.
Симеонов “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №626
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
наследниците на Димитър Видолов Матаров, след-

ните имоти:
1.1 Нива с идентификатор 108102 с площ 1.400 дка

в местността „Бразевица“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01321/19.03.2015 г.;

1.2 Нива с идентификатор 108103 с площ 1.373 дка
в местността „Бразевица“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01322/19.03.2015 г.;

1.3 Нива с идентификатор 108104 с площ 0.879 дка
в местността „Бразевица“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01323/19.03.2015 г.;

1.4 Пасище, мера с идентификатор 021033 с площ
9.160 дка в местността „Колнички дел“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище Горно Озирово,
съгласно скица – проект № Ф01324/19.03.2015 г.;

1.5 Ливада с идентификатор 096157 с площ 12.822
дка в местността „Муртаджик“ земи от Общинския
поземлен фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01325/19.03.2015 г.;

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, реше-
нието може да се обжалва пред Районния съд- гр. Бер-
ковица 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
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димит-
ров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т.
Кънчев, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, И. Ан-
дров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С.
Симеонов “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №627
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
наследниците на Георги Андров Станков, следния
имот:

1.1 Ливада с идентификатор 006312 с площ 4.402
дка в местността „Беров рът“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01313/18.03.2015 год.;

1.2 Нива с идентификатор 109220 с площ 1.595 дка
в местността „Стежето“ – земи от Общинския позем-
лен фонд, землище Горно Озирово, съгласно скица –
проект № Ф01314/18.03.2015 год.;

1.3 Нива с идентификатор 108101 с площ 3.013 дка
в местността „Бразевица“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01315/18.03.2015 год.;

1.4 Нива с идентификатор 109221 с площ 1.500 дка
в местността „Стежето“ – земи от Общинския позем-
лен фонд, землище Горно Озирово, съгласно скица –
проект № Ф01316/18.03.2015 год.;

1.5 Ливада с идентификатор 043065 с площ 4.000
дка в местността „Голяк“ – земи от Общинския по-
землен фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01317/18.03.2015 год.;

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, реше-
нието може да се обжалва пред Районния съд- гр. Бер-
ковица 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
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димит-
ров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т.
Кънчев, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, И. Ан-
дров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С.
Симеонов “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №628
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
наследниците на Стоян Николов Александров, след-
ните имоти:

1.1 Ливада с идентификатор 025057 с площ 0.979
дка в местността „Мерезинето“ - земи от Общинския
поземлен фонд, Горно Озирово, съгласно скица – про-
ект № Ф01296/17.03.2015 г.;

1.2 Ливада с идентификатор 114097 с площ 5.575
дка в местността „Лозята“ - земи от Общинския по-
землен фонд, Горно Озирово, съгласно скица – проект
№ Ф01297/17.03.2015 г.;

1.3 Ливада с идентификатор 096156 с площ 2.693
дка в местността „Бранкова ливада“ - земи от Об-
щинския поземлен фонд, Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01298/17.03.2015 г.;

1.4 Ливада с идентификатор 111132 с площ 0.700
дка в местността „Торишка могила“ - земи от Об-
щинския поземлен фонд, Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01305/18.03.2015 г.;

1.5 Ливада с идентификатор 113041 с площ 3.000
дка в местността „Торишка могила“ - земи от Об-

щинския поземлен фонд, Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01299/17.03.2015 г.;

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, реше-
нието може да се обжалва пред Районния съд- гр. Бер-
ковица 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
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димит-
ров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т.
Кънчев, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, И. Ан-
дров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С.
Симеонов “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №629
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
наследниците на Георги Димитров Видолов, следните
имоти:

1.1 Нива с идентификатор 030235 с площ 0.782 дка
в местността „Караджин дол“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01318/18.03.2015 г.;

1.2 Нива с идентификатор 044400 с площ 5.348 дка
в местността „Торлашки ръб“ – земи от Общинския
поземлен фонд, землище Горно Озирово, съгласно
скица – проект № Ф01319/18.03.2015 г.;

1.3 Ливада с идентификатор 006316 с площ 2.679
дка в местността „Рашкова могила“ – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище Горно Озирово,
съгласно скица – проект № Ф01320/18.03.2015 г.;

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, реше-
нието може да се обжалва пред Районния съд- гр. Бер-
ковица 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
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димит-
ров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т.
Кънчев, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, И. Ан-
дров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С.
Симеонов “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №630
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1

т.6 и чл.54, ал.З от ЗМСМА отпуска от собствения си
бюджет 2015 г. от &10-98 сумата от 7133.14 лв./седем
хиляди сто тридесет и три лева и четиринадесет сто-
тинки/ на „Медицински център-Вършец“ ЕООД, не-
обходими за разплащане на натрупани неразплатени
задължения към датата на приемане на решението.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димит-
ров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т.
Кънчев, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, И. Ан-
дров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров и С. Сълков
“против” – 1- С. Симеонов; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ №631
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.21,

ал.2, във вр. с ал. 1, т. 7 от Закона за местното управ-
ление и местната администрация, при спазване на из-
искванията на чл. 75-79 от АПК и чл.8, чл.11, ал. 3,
чл.15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните
актове изменя и допълва „Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени на ус-
луги на територията на Община Вършец“ /по чл.9 от
ЗМДТ/, както следва:

I. Изменя и допълва „Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на ус-
луги на територията на Община Вършец /по чл.9 от
ЗМДТ/“, съгласно приложено „Предложение за изме-
нение и допълнение на подзаконов нормативен акт“,
неразделна част от настоящото решение.

II. Задължава кмета на община Вършец да отрази в
„Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на
Община Вършец /по чл.9 от ЗМДТ“ изменението и
допълнението на наредбата, описани подробно в т. I
от решението, като актуализираната наредба бъде ка-
чена в 7 /седем/ дневен срок в сайта на община Вър-
шец.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димит-
ров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т.
Кънчев, Б. Христов, д-р Б. Бонев, П. Пенчев, И. Ан-
дров, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С.
Симеонов “против” – няма; “въздържали се” –
няма.

Поради изчерпване на дневния ред, председате-
лят на Общински съвет – Вършец закри заседа-
нието в 15:40 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец
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Пролет е! И Лазаровден е! Най-дъл-

гоочакваният, най-веселият и желан
празник за младите. Момците имат
свое новогодишно коледуване, де-
войките – свое лазаруване. Лазаров-
ден е техният пролетен празник и
него те посрещат, празнуват и изпра-
щат с обреди и ритуали, които са вко-
ренени дълбоко в народния живот.

В този ден всички от село Горно
Озирово са разтворили гостоприемно
вратите на своя дом. Стопаните са се
приготвили да посрещат мили гос-
тенки от танцова формация „Стре-

шер” към НЧ „Просвета 1922 г.” с. Г.
Озирово. Всички вкъщи са весели и
жизнерадостни.

Слънчевото утро на Лазаровден
събра лазарките от с. Горно Озирово.
Облечени в национални носии, с вен-
чета от пролетни цветя на косите и
кошнички в ръце, пеейки песни, те
тръгнаха от къща на къща, за да бла-
гославят стопаните за здраве и бере-
кет. Навсякъде бяха посрещани с
радост и дарявани с яйца, лакомства
и пари.

Произходът на лазаруването трябва

да търсим далеч назад, в календара
на предхристиянските пролетни оби-
чаи. По-късното му отнасяне към
името на християнския светец Лазар
– Лазаровден, си е останал чисто на-
роден празник, свързан с възкресява-
нето на природата за нов живот и
настъпването на пролетта.

Ние сме длъжни да продължаваме и
задълбочаваме връзката с миналото,
защото в съвременния ни бит народ-
ностната багра е залог за съхранение
на нашата българска самобитност.

Емил ФИЛИПОВ

ПРОЛЕТНИ ОБИЧАИ В С. ГОРНО ОЗИРОВО

Още в стари, много стари времена, ко-
гато хората са се кланяли на Слънцето
и природните стихии, те са възславяли
с песни и игри всяка нова пролет.
После, християнството свързало об-
новлението на природата с възкресе-
нието на бедния Лазар. От там дошло и
името на нашите пролетни игри и
песни – лазарски.

На Лазаровден сутринта ние, само-
дейките, заедно с малките лазарки, пре-
менени с народни носии и накичени с
пролетни цветя, поехме из селото. Вече
порасналите момичета водеха своите

деца. Най-малката лазарка Александра,
на 2 годинки, носеше гордо своята кош-
ничка, пълна с яйца и лакомства. Да
кажеш коя от лазарските песни е най-
сладкогласна и хубава е толкова трудно,
колкото и да посочиш коя от лазарките
е най-красива.

Така, от къща на къща, звънтяха ла-
зарските песни из с. Черкаски тази го-
дина, разнасящи радост и
благопожелания.

Миланка ХРИСТОВА
Секретар на НЧ „Просвета 1931”

с. Черкаски

НА ЛАЗАРОВДЕН В С. ЧЕРКАСКИ

Българската жена ще я видим в кар-
тините на Майстора, ще чуем гласа й
като птица да лети. Тя е горда и
силна като живота. Нежна като про-
летта. Топла като лятото. Обагрена
многоцветно като есента, а снегът в
косите й показва, че тя е получила
своето щастие, раздавайки своя ум и
сърцето си, доказвайки, че жената на
всяка възраст си остава ЖЕНА!

С музикална програма ние, само-
дейките при НЧ „Просвета - 1931” и
женският състав при Клуб на пен-
сионера „Детелина” – с. Черкаски
поздравихме всички жени от селото.

Гости на тържеството ни бяха кме-
тът и зам.-кметът на община Вършец

инж. Иван Лазаров и Петър Стефа-
нов, кметът на с. Спанчевци Емил
Димитров и кметският наместник на
Черкаски Валери Трендафилов.

Г-н Лазаров поздрави всички жени
с празника и им подари цветя, а за
тържеството ни дари 100 лева. Бла-
годарим му от сърце!

Подаръци за всички присъстващи
жени направи и нашата землячка,
живееща в гр. София – Жана Гаври-
лова. Жива и здрава да бъде, и все
така щедра към своите земляци.

Празникът ни продължи с много
музика, танци и закачки. За всички
нас свириха и пяха дуо „Маджик”.

Миланка ХРИСТОВА

8 МАРТ В СЕЛО ЧЕРКАСКИ

На 21.03.2015 г. в с. Драганица се
случи това, което десетилетия не се
бе случвало. Новосформираният са-
модеен състав „Росна китка” при НЧ
„Васил Левски” с ръководител Бойка
Тушова – секретар на читалището,
изнесе запомнящ се концерт под над-
слов „Пролетта дойде”.

Само за по-малко от два месеца
тези прекрасни хора вложиха душа и
сърце, за да се подготвят за празника.
Всички зрители в препълнения
салон бяха радостни и щастливи от
видяното, беше истинско удовол-
ствие да се видят усмихнатите лица
и на изпълнители, и на зрители.

И макар, че всяко начало е трудно,
тези хора с артистичното си поведе-
ние доказаха, че могат и заслужиха
адмирациите на всички присъст-
ващи.

Прекрасните нови народни носии
за самодейния състав са подарък от
дългогодишните дарители на селото
ни и добри хора – семейство Евге-
ниеви.

Тази така дълго очаквана вечер за-
върши с изпълнения на духов оркес-

тър „Солисти”.
На самодейците от НЧ „В.Левски”

– с. Драганица желаем здраве и
много бъдещи концерти както в се-
лото ни, така и по сцените из стра-
ната и чужбина.

Иван ЦВЕТКОВ

ПЪРВА ПРОЛЕТ В С. ДРАГАНИЦА

Великден е! 
Писаните яйца греят с багрите на

пробудената земя. Всички ние поня-
кога искаме светът да е различен и
пъстроцветен като шарени, писани
яйца, копнеем за вълшебства, за чу-
деса, за приказна магия. 

А може би светът наистина е раз-
ноцветна дъга, стига да имаме  очи
да я видим и сърце да я приемем. 

Великден е вярата в доброто и кра-
сивото. 

На Великден децата от ЦДГ "Чер-
вената шапчица" и танцова форма-

ция "Росна китка" с ръководител
Ваня Драганова поздравиха жите-
лите и гостите на селото с двучасов
празничен концерт. 

Кметството на с. Д. Озирово и НЧ
"Просвета " - с. Д. Озирово  изказват
искрената си благодарност към ди-
ректора на детската градина г-жа
Ваня Драганова, както и на децата, за
подготовката и организацията на
този невероятно хубав концерт. 

Милка ЕРМЕНКОВА 
Председатeл на НЧ "Просвета" -

с.Д. Озирово 

ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ
В С. ДОЛНО ОЗИРОВО

На 5 април камбаната на правос-
лавния храм „Св. Георги Победоно-
сец” във Вършец празнично зазвъня,
за да възвести големия християнски
празник Цветница - един от най-ху-
бавите, най-очакваните пролетни
празници, посветен на тържестве-
ното посрещане на Иисус Христос в
Йерусалим с маслинови и лаврови
клонки. Бе отслужена празнична
Света литургия и осветени върбови
клонки и пролетни цветя, които след
службата миряните отнесоха в домо-
вете си, за да ги предпазват от злини
и им носят здраве и сполука.

Празникът продължи с дефиле на
мажоретен състав с хореограф Не-
вена Стоянова и ученически духов
оркестър „Дефилир” с диригент Ди-
митър Пеев при СОУ „Иван Вазов”
по централния булевард „Република”
до НЧ „Христо Ботев 1900”. 

Община Вършец организира за жи-
телите и гостите на града цветен
празник с фолклорни танци на от-
критата естрада пред читалището.
Имаше и люлка, окичена с пролетни
цветя, на която мнозина седнаха да

се полюлеят и да се снимат за спо-
мен. 

В празничната програма взеха
участие група за народни танци „Ча-
родейки” с ръководител Красимира
Георгиева; танцов състав “Фол-
клорна китка” при НЧ “Христо
Ботев 1900” с хореограф Невена
Стоянова; деца от танцов състав
„Северняче” при СОУ “Иван Вазов”
с хореограф Невена Стоянова; тан-
цьорите от танцов състав „Стрешер”
при НЧ „Просвета 1922” - с. Г. Ози-
рово с хореограф Георги Митрофа-
нов. 

Празникът Цветница ни дари
много емоции от съприкосновението
с магията на българския фолклор и
ни даде усещане за пробуждането на
новия живот в природата, усещане за
красота и хармония. Защото на този
ден сивотата на делника се стопи
пред цветността и яркостта на праз-
ника. И защото местните жители до-
казаха за пореден път, че тачат
българските обичаи, че поддържат
жив огъня в сърцата на хората – към
изконните български традиции, бит
и култура, към българското! 

Евелина ГЕОРГИЕВА

Великден е - денят на Възкресе-
нието Христово. Но това е и ден на
възкръсването на пролетта, на въз-
раждането на природата. 

„С настъпването на всяка пролет
идва мирисът на нов живот“, са ка-
зали хората. 

Всеки човек дали за лошо или за
добро, носи в себе си по една малка
пролет - чиста и искрена, весела и
добра, бяла и нежна, като детската
душа. 

За втора поредна година, на Велики
четвъртък в Целодневна детска гра-
дина "Червената шапчица"-  с. Долно
Озирово се организира "Работил-
ница за родители".  Децата, заедно
със своите родители, боядисваха ве-

ликденски яйца, месиха и сплитаха
чудно хубави козунаци. 

Преди това родителите се насла-
диха на танцовите умения на форма-
ция "Росна китка", която поздрави
присъстващите. 

Децата и родители бяха разделени
на 3 отбора. Два от отборите боядис-
ваха яйца, като използваха различна
техника за боядисване, а третият -
меси и сплита козунаци. 

Накрая всички заедно се почерпиха
с топлите и вкусни козунаци. 

Материалите за събитието бяха
предоставени от г-жа Галя Гео-
ргиева- технически сътрудник в
офис ГЕРБ -Вършец, която беше наш
гост и заедно с децата и родителите

се включи в боядисването на яйца и
правенето на козунаци, за което иск-
рено и от сърце й благодарим. 

Събитието завърши с много  танци
и хора на родителите, гостите, децата
и персонала на учебното заведение.  

Ваня ДРАГАНОВА 
Директор на ЦДГ- с. Д.Озирово

НА ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК В ЦДГ "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА" 

ЦВЕТНИЦА 
ВЪВ ВЪРШЕЦ

Продавам новопостроена двуетажна вила, заедно с дворно място от
900 кв. м. в с. Миланово, община Своге.
Цена по договаряне.
За информация: тел. 0897 999 740 – Иванка Георгиева
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И през тази учебна година младите
физици от СОУ „Иван Вазов” – гр.
Вършец с преподавател Радка Коста-
динова, продължават да ни радват с
постиженията си. Третото място в
Първия национален конкурс на БАН
за Грета Красимирова, Даяна Руме-
нова, Ивайло Николаев и Мирела
Петрова от ХІ клас дойде още в нача-
лото на учебната година, след сери-
озни експерименти и обработката с
апаратура „Фурие”, с която за първи
път се измериха магнитни полета в гр.
Вършец през юли и септември 2014 г.
След обработването на резултатите,
което е огромен труд и за учениците,
и за учителката, изпратената разра-
ботка обаче е изгубена от куриерската
фирма и от БАН се обаждат да изпра-
тят нова разработка. Публичното й
представяне е в голямата зала на БАН,
пред цялата академична обществе-
ност. Статия за ученическия проект
излиза веднага в националния сед-
мичник „Учителско дело”, всеки мо-
мент се очаква и публикация в „Наука
БГ”. Тази година същият екип  ще
вземе участие с разработка за мобил-
ните телефони.  

На 1 ноември м.г. документален
филм за първия български космонавт
Георги Иванов спечели втора награда
на Националния конкурс "Космосът -
настояще и бъдеще на човечеството".
Филмът е създаден от учениците
Анета Лазарова, Даяна Руменова и
Теди Георгиева. След награждава-
нето, с екипа се свързва голямата бъл-
гарска журналистка Божана
Димитрова, с предложение за помощ,
ако решат да продължат филма и на-
правят професионален документален
филм.  

Следва участие в проект на Центъра
за творческо обучение - София. С
предоставената апаратура „Айнщайн”
учениците ще продължат участието

си в следващия, Втори национален
конкурс на БАН, както и в други кон-
курси. 

И по-малките, шестокласниците, с
които от началото на тази учебна го-
дина Радка Костадинова напълно без-
платно се занимава по астрономия,
също имат своите забележителни пос-
тижения. В училището е сформиран
клуб по астрономия, в който децата се
учат и забавляват. Резултатите са не-
вероятни - Преслав Асенов е първото
дете от Вършец, което застава начело
в класацията на Националната олим-
пиада по астрономия с 54 точки от
максимално възможни 60. С шестото
място в индивидуалното класиране от
500 ученика, той получава оценка От-
личен (6) и диплом за лауреат на На-
ционална олимпиада. 

На Международната петербургска
олимпиада по астрономия (далеч по-
сложна от българската), той завоюва
сребърен медал и диплом. Първият
кръг от тази олимпиада е задочен (он-
лайн), както и българската олимпиада
по астрономия, но останалите кръгове
са редовни - теоретичен и практи-
чески. Преслав е единственото бъл-
гарче, което се справя с практическия
тур (останалите не го преодоляват) и
така той излиза на 7-мо място в инди-

видуалното класиране, и получава
сребърен медал от олимпиадата. 

Много добри постижения по астро-
номия демонстрира и Тереза Стефа-
нова. Въпреки, че е една година
по-малка от връстниците си, тя се
справя с огромно желание, труд и ле-
кота със сложната астрономия. Резул-
татът - второ място на Областния кръг
на олимпиада по астрономия, като
само 1 точка я дели до оценка Много
добър (5) на Националната олимпиада
по астрономия. Тереза участва и в
Международната петербургска олим-
пиада по астрономия, и много малко
не й достигна да премине на следва-
щия кръг. Добре се представи и Елина
Миронова, с много добър резултат на
областната олимпиада по астрономия
в Монтана. Те и други участници от
клуба взеха участие в проекта „Ера-
тостен”, като в деня на пролетното
равноденствие измериха сянката на
пръчка с дължина 1 м, за да изчислят
радиуса на Земята и да обменят дан-
ните с техни връстници от целия свят. 

Учениците на Радка Костадинова
споделят, че са щастливи от постиг-
натите резултати и продължават ра-
бота по други проекти, свързани с
физиката и астрономията.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПОСТИЖЕНИЯ НА МЛАДИТЕ ФИЗИЦИ
И АСТРОНОМИ ОТ СОУ „ИВАН ВАЗОВ”

Под егидата на Община Свищов и
Първо българско народно читалище
“Еленка и Кирил Д. Аврамови 1856”
– гр. Свищов,  на 20 и 21 март 2015 г.
се проведе ХІІІ национален фестивал
на любителските камерни и кафе-
театри „Свищов 2015”. 

Театралният форум се организира
под патронажа на кмета на Община
Свищов Станислав Благов. Тринад-
есетото му издание премина под
знака на 145-годишнината от създа-
ването на Свищовския читалищен
театър и 180 години от рождението
на Николай Павлович – първият те-
атрален художник в България. 

Участващите във фестивала със-
тави бяха от Свищов, Трявна, Сев-
лиево, В.Търново, Пловдив,
Костинброд, Шумен, Приморско,

Д.Оряховица, Вършец. 
За пореден път Театрална форма-

ция „МЕДЕКА“ при НЧ “Христо
Ботев 1900“ – гр. Вършец впечатли
жури и публика със своята игра, за
което заслужено получи ІІІ място за
спектакъл. Председателят на фести-
валното жури Крум Гергицов – теат-
ровед, връчи на призьорите диплом
и статуетка. 

Даниела ЛИЛОВА

ПОРЕДНА НАГРАДА ЗА ТЕАТ-
РАЛНА ФОРМАЦИЯ „МЕДЕКА”

На 18 и 19 април в Панагюрище се
проведе ХІ Национален фестивал да
млади изпълнители на българска па-
триотична песен „Родолюбие – Па-
нагюрище 2015”, посветен на 165-та
годишнина от рождението на патри-
арха на българската литература,
българския поет и писател, драма-
тург и народен будител Иван Вазов.
Написаните от него заветни слова
„Всичко българско и родно – любя,
тача и милея“ са мото на песенния
конкурс.

Във фестивала взеха участие общо
320 деца и младежи от цялата
страна. По време на музикалния
форум бяха представени патри-
отични песни, песни за България,
песни за дома, за родителите, песни
за приятелството – песни за най-
важните човешки изконни цен-
ности.

Носител на статуетката „Живият
пламък“, парична награда и диплом
тази година стана вокална група
„JOY“ при СОУ „Иван Вазов“ – гр.
Вършец, с ръководител Камен Пун-
чев. Наградата бе връчена на специ-
ална церемония от заместник-кмета

на община Панагюрище и председа-
тел на Организационния комитет на
фестивала Галина Матанова.

Освен със специалната награда на
Националния фестивал „Родолюбие
– 2015”, нашите момичета се завър-
наха и с още три първи, една специ-
ална и една поощрителна награда от
конкурса: първо място и златна купа
в категория „Вокални групи” (втора
възрастова група); първо място и
златни медали за Марина Горанова
и Елица Горанова в категория „Во-
кални дуети (трета възрастова
група); първо място и златна купа за
вокално трио Марина Горанова,
Елица Горанова и Людмила Гора-
нова в категория „Вокални групи”
(трета възрастова група); наградата
на "Оптикс" АД Панагюрище за съ-
щото вокално трио; поощрителна
награда за Галя Георгиева.

Песента, с която вокална група
„Joy” грабна специалната награда
на фестивала и стана лауреат на
престижния конкурс, е "Вода" в ака-
пелна обработка от ръководителя на
групата маестро Камен Пунчев.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВОКАЛНА ГРУПА JOY ЗАВОЮВА ПРИЗО-
ВИТЕ МЕСТА НА НАЦИОНАЛЕН КОН-

КУРС ЗА ПАТРИОТИЧНА ПЕСЕН

През месец април 2015 г. „Елек-
тростарт“ АД изпълни и последната
от петте енергоспестяващи мерки,
които се реализираха в рамките на
проект по програмата „Енергийна
ефективност и зелена икономика“, по
ОП „Развитие на конкурентоспособ-
ността на българската икономика“,
приоритетна ос 2: „Повишаване
ефективността на предприятията и
развитие на благоприятна бизнес
среда“ и област на въздействие 2.3 –
„Въвеждане на енергоспестяващи
технологии и използване на възобно-
вяеми енергийни източници“.

Чрез изграждането на нов газопро-
вод и въвеждането в експлоатация на
три нови газови горелки, в компа-
нията се осъществи смяна на горив-
ната база и изграждане на нова
отоплителна инсталация на природен
газ, която ще заработи още през
есента на 2015 г. за новия отоплите-
лен сезон.          Икономиите и енер-
гийните спестявания, които се очаква
да генерира тази мярка са между 10%
и 20 % спрямо сегашните разходи.
Останалите енергоспестяващи мерки
бяха извършени още в края на 2014 г.

Новият окачен таван и подменена
осветителна инсталация осигуриха
устойчива позитивна промяна – при-

ятна работна среда, модерна визия и
енергийна ефективност от отопление
и осветление. Компресорната стан-
ция е обновена с инверторен компре-
сор от ново поколение и нов
хладилен изсушител на компресиран
въздух, което ще подобри многок-
ратно качеството на компресирания
въздух.

Направените инвестиции по Дого-
вор № BG161PO003-2.3.02 – 0360 –
С0001 са на стойност 324 636,12 лв.
Съфинансирането от „Електростарт“
АД е в размер на 50% от стойността
на допустимите разходи, което въз-
лиза  на  162 318, 06 лв.

Ефектът, който се очаква от напра-
вените икономии от всички енергос-

пестяващи мерки е близо 30 % нама-
ление на енергийните разходи.

Намаляването на разходите ще до-
веде до сериозен икономически
ефект и по-висока добавена стойност
на бизнеса на „Електростарт“ АД.
Това ще осигури по-голяма устойчи-
вост и конкурентоспособност на
фирмата, а от тук на сектора и на ико-
номиката в региона.

Позитивните резултати и устойчиви
подобрения ще допринесат за още
по-добрия имидж на „Електростарт“
АД в международен мащаб, като ком-
пания, за която енергийната ефектив-
ност е приоритет и важна инвестиция
за отговорно бъдеще!

Милена АЛЕН

УСПЕШЕН ФИНАЛ НА ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА
ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА „ЕЛЕКТРОСТАРТ“ АД 
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