
Община Вършец спечели
проект № CB007.2.12.034
„Подобряване на зимното ту-
ристическо предлагане в об-
щините Сокобаня и Вършец”,
финансиран по Програмата за
трансгранично сътрудничество
Interreg-ИПП България – Сър-
бия.

Договорът бе връчен на кмета
на община Вършец инж. Иван
Лазаров на специална церемо-
ния, която се проведе на 16 май
2019 г. в сградата на Минис-
терството на регионалното раз-
витие и благоустройството - гр.

София.
Община Вършец е водещ

партньор и ще изпълнява про-
екта съвместно с община Со-
кобаня, Сърбия.

Проектът ще подкрепи устой-
чивото използване на общото
културно и природно наслед-
ство на Вършец и Сокобаня в
рамките на туристическа кон-
цепция за трансгранично сът-
рудничество чрез съвместна
промоция, иновативни мулти-
медийни инструменти, осведо-
меност и културен обмен.

Проектът ще създаде и развие
общ туристически продукт
“Зимна трансгранична оби-
колка“ и модерна, новаторска,
интерактивна платформа за по-
пуляризиране и валоризиране
на трансграничното наслед-
ство от Вършец-Сокобаня;

Дейности, предвидени в рам-
ките на проекта:

1. Провеждане на „Зимно съ-
битие за културен туризъм във
Вършец - Зима, звезди и вино“;

2. Провеждане на „Зимно съ-

битие за спортен туризъм в Со-
кобаня – Зимна спортна
магия“;

3. Развитие на нова туристи-
ческа инфраструктура – дос-
тавка и монтаж на 10 дървени
базарни къщички в гр. Вър-
шец, модерно мултимедийно
оборудване;

4. Развитие на нова туристи-
ческа инфраструктура – из-
граждане на ледена пързалка и
писта за шейни в Сокобаня;

5. Дейности, свързани с ин-
формация и популяризиране на
трансграничната дестинация –
каталози, рекламни филми и
др.

6. Информация и публичност
на проекта – пресконферен-
ции, информационни мате-
риали и др.

Обща стойност на проекта –
197 704 , 52 евро, бюджет за
община Вършец – 97 916, 10
евро.

Срок за изпълнение на про-
екта - 15 месеца.

Таня ПЕТРОВА

ПОДПИСАН НОВ ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО
ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

„Кафявата чума“ наричаха ве-
роломното настъпване на хит-
леровите нацистки войски към
европейските държави във
всички посоки за създаване на
„нов ред“.

На 9 май 1945 г. червеното
знаме на съветската армия по-
бедно се развя върху купола на
Райхстага в Берлин. Това беше
краят на унищожителната
Втора световна война. Това
беше Денят на Победата, побе-
дата над фашизма! Без този
ден днешната Европа нямаше
да бъде същата и Денят на Ев-
ропа нямаше да бъде същия.

По инициатива на Общин-
ския съвет на БСП, общин-
ското ръководство на
Българския антифашистки
съюз (БАС) и Движение „Русо-
фили“ да отбележат тази дата в
нашия град, се събраха граж-
дани от Вършец при памет-
ника на Септемврийци и
паметните плачи с имената на
загиналите в Отечествената
война.

Тържеството беше открито от
секретаря на Областния съвет
на БСП.

Емоционално и правдиво
слово за причините и хода на

Втората световна война, Ве-
ликата отечествена война на
Съветския съюз, участието на
България във войната и Деня
на победата – 9 май, произнесе
Антон Матеев – председател
на Общинския съвет на БАС.

Участниците в тържеството
поднесоха венци и цветя на па-
метника и паметните плочи.

Певческа група „Детелина“
при клуб на пенсионера „Коз-
ница“ с ръководител Венка
Методиева и съпровод на акор-
деон Тодор Илиев изпълни
песни в съзвучие с празника, а
водещата на програмата Мария
Петровна рецитира на руски
великолепното стихотворение-

песен „Хотят ли русские
войны“ на Евгений Евтушенко
и музика Едуард Колмановс-
кий. Завладяващо публиката
изпълнение на стихотворе-
нието „През сълзи“ ни поднесе
Елена Йончева.

Ние, възрастните, знаем и
помним, но младите хора
трябва да знаят за ужасите на
тази война и да не допускат в
техния свят да се вихрят наци-
зъм, расизъм и фашизъм, за-
щото, както гласи една арабска
поговорка „земята дава хляб за
всеки и гроб за всеки“.

Всички народи трябва да жи-
веят в мир и разбирателство1

Мария ДИМИТРОВА

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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Майският ден събра поредния
випуск талантливи, отговорни и
умни абитуриенти, които от-
празнуваха дипломирането си с
присъщото за младостта вълне-
ние и емоция. Дворът на СУ
"Иван Вазов" се изпълни с уче-
ници, родители, преподаватели и
приятели, които споделиха праз-
ничното вълнение на абитуриен-
тите - пъстра върволица от
цветни и красиви момичета и
момчета.

Тържествената церемония за-
почна с издигане знамето на Бъл-
гария под звуците на химна на
страната и продължи с много
цветя, емоции и нескрити сълзи.

Присъстващите поздравиха
кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров, заместник – кме-
тът Петър Стефанов, директорът
на училището Ани Ангелова.

В речта си към празнуващите г-
жа Ангелова сподели гордостта
на всички от успехите на възпи-
таниците на училището, които
донесоха радост и популярност
за гимназията и града ни в стра-
ната и чужбина. Отличници и
участници в ученическия духов
оркестър, театралния състав, во-
кална група "Joy" бяха сред от-
личените от директора на СУ
"Иван Вазов". Признание за

труда и своята отговорност полу-
чиха и наградените с призови
места в областни и национални
състезания, олимпиади и кон-
курси.

Училищният звънец прикани
дванадесетокласниците да влязат
за последен път като ученици в
класните стаи, а класните им ръ-
ководители Петя Денчева, Еми-
лия Русимова и Георги Иванов
бяха обсипани с любов и благо-
дарност от своите възпитаници.

Специални благодарности и ис-
тински затрогващи думи от
името на 12б клас получи г-жа
Денчева, а децата разплакаха
всички със затрогващите си думи
на признателност.

За випуск 2019 този ден бе по-
следният учебен в средното учи-
лище – чакан с нетърпение, както
са го правили хиляди випуск-
ници преди тях, но и с притесне-
ние от бъдещите дни на изпити,
нови срещи и раздяла с позна-
тото ежедневие.

Празничният ден бе съпрово-
ден с много песни, танци, фо-
йерверки и емоционални срещи,
в които пролича истинското при-
ятелство и връзка между учени-
ците. На добър час, момичета и
момчета!

Елена НИКОЛОВА

ПОРЕДНИЯТ ВИПУСК УМНИ И
СПОСОБНИ МЛАДИ ХОРА СЕ

ДИПЛОМИРА В СУ "ИВАН ВАЗОВ"

Европейската комисия обяви
резултатите от втората покана за
представяне на предложения по
инициативата WiFi4EU, която се
проведе от 4 до 5 април т.г.

Чрез инициативата WiFi4EU се
насърчава безплатният достъп до
безжичен интернет за гражда-
ните на обществени места, вклю-
чително паркове, площади,
обществени сгради, библиотеки,
здравни центрове и музеи в об-
щини в цяла Европа.

Тази инициатива дава възмож-
ност на общините да канди-
датстват за ваучери на стойност
15 000 евро. Ваучерите трябва да
бъдат използвани за инсталиране

на Wi-Fi оборудване на общест-
вени места в съответната об-
щина, където все още няма точки
за достъп до безжичен интернет.

Безплатният интернет ще може
да се ползва най-малко 3 години.
Общият обем на средствата е 120
милиона евро, като се очаква от
схемата да се възползват над
8000 общини в целия Европей-
ски съюз.

Таня ПЕТРОВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЩЕ ПОЛУЧИ ФИ-
НАНСИРАНЕ ЗА БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП
ДО БЕЗЖИЧЕН ИНТЕРНЕТ ЗА ГРАЖ-

ДАНИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕСТА

74 ГОДИНИ ОТ ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМА

Тази публикация е създадена по Проект No CB007.2.12.034 „Подобряване на зимното туристическо предлагане в об-
щините Сокобаня и Вършец ”, Договор No РД-02-29-89/16.05.2019 г. финансиран по Програмата за трансгранично сът-
рудничество Interreg-ИПП България – Сърбия. 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 стано-
вище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



Близо 66 000 лева очаква Об-
щина Вършец за организиране
на мрежа от услуги в домашна
среда за възрастни хора и лица с
увреждания.

"Проектното предложение
включва предоставяне на поча-
сови мобилни интегрирани
здравно-социални услуги за нуж-
даещи се 50 потребители над 65
годишна възраст за 12 месеца" –
каза кметът на Вършец Иван Ла-
заров. Това е част от целенасоче-
ната ни политика за подобряване
на живота на хората в общината.

Същността на услугата се из-
разява в индивидуализирана под-
крепа за хора с увреждания и
възрастни хора в домашна среда
от специализиран екип от двама
здравни специалисти и четирима
социални работници, както и
един координатор на услугата.

Основни дейности, осъществя-

вани от специалистите по
здравни грижи: предоставяне и
събиране на здравна информа-
ция, промоция на здравето, пре-
венция и профилактика на
болестите, медицински и
здравни грижи и дейности, ресо-
циализация, реадаптация и реха-
билитация, манипулации,
оказване на спешни и други дей-
ности, провеждане на обучение в
областта на здравните грижи.

Основни дейности на специа-
листите в областта на социал-
ните дейности: Предоставяне и
събираме на информация, Соци-
ално-битови дейности, Подпома-
гане на специалистите по
"Здравни грижи" при извър-
шване на дейности, свързани с
удовлетворяване на основните
жизнени потребности па потре-
бителя.

Петя ГЕНОВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ ЗА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА

ПОМОЩ ЗА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

На 14.05.2019 г. в СУ „Иван
Вазов“ – гр. Вършец се проведе
семинар на тема „Рисковете от
ранно забременяване“ като част от
модула „Превенция на ранните
бракове“ от програмата за интег-
рация на ЦОИДУЕМ и ЦМЕДТ
„Амалипе“.

Добротворките, спечелили из-
вестност със своите постижения в
областта на хуманитарните дей-
ности не само в Северозапада, а и
на национално ниво, решиха да за-
ложат на мотото „Заедно сме по-
силни“.

Момичетата, които не прекъсват
връзките помежду си и след за-
вършването на средно образова-
ние, имаха удоволствието да
посрещнат Мирела Петрова – една
от основателките на тяхната орга-
низация и вече студентка в Меди-
цински университет – гр. Плевен.
Мирела, или както всички я нари-
чат „кака Миши“, е пример за тях
– носител на множество нацио-
нални награди и отличник във фа-
култет „Здравни грижи“.

За да бъде полезна, освен на себе
си и на своите приятелки от люби-
мото училище, тя избра за свой
курсов проект тема, свързана с го-
дините от ученическата ѝ дейност
като доброволец и посветена на
ромските момичета и тяхното сек-
суално образование като част от
цялостното им интегриране в об-
ществото.

Подкрепена от двете доброволки
Росица Манева и Кристияна Ива-
нова, на достъпен и разбираем за
тях език, момичетата получиха ин-
формация за всички негативни по-
следствия, които носи ранната
бременност – в здравословен и со-
циален аспект, довериха ѝ своите
вълнения, отправяха въпроси без
притеснение. Защото я познават,
имат ѝ доверие и я приемат като
една от тях.

На финала на срещата имаше
сълзи и прегръдки, откровения и
много обич, тайни и размяна на
фейсбук профили. Малките ром-
ски момичета „се влюбиха“ в Ми-
рела, обещаха да пишат и ѝ се

обаждат редовно, когато имат
нужда от компетентно мнение,
свързано с вълнения на сърцето
или въпроси относно сексуалния
живот – тема-табу в ромските об-
щности.

„По-силни сме, когато сме за-
едно. Не очаквах такъв успех на
проекта и съм приятно изненадана
от отношението и доверието от
страна на момичетата“, сподели
Мирела. За нея те направиха
„Букет на доверието“, където
всяка от тях написа посланието си
за кака Миши с много любов.

Доброволчеството е начин на
мислене за възпитаниците от СУ
„Иван Вазов“ – гр. Вършец. С
всяка своя инициатива, те прегръ-
щат света – вчера, днес и винаги.

Албена ЦВЕТКОВА

ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО – ВЧЕРА, ДНЕС И ВИНАГИ
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Сдружение „Местна инициа-
тива за Вършец“ спечели проект
№ CB007.2.12.068 „Туризъм и
футуризъм”, финансиран по Про-
грамата за трансгранично сът-
рудничество Interreg-ИПП
България – Сърбия. Договорът
бе връчен на г-жа Татяна Петрова
- председател на Сдружението, на
официална церемония, която се
проведе на 16 май 2019 г. в сгра-
дата на Министерството на ре-
гионалното развитие и
благоустройството - гр. София.

Сдружение „Местна инициа-
тива за Вършец“ е водещ пар-
тньор и ще изпълнява проекта
съвместно с „Туристическа орга-
низиция Сокобаня“, гр. Соко-
баня, Сърбия.

Развитието на туризма в тран-
сграничния регион ще бъде под-
крепено чрез създаване на
маркетингова стратегия за тран-
сграничния туристически район
Сокобаня-Вършец с акцент върху
новите промоционални инстру-
менти, като мобилни и интернет
приложения.

Създаването на съвместно мо-
билно приложение за терито-
рията на Вършец и Сокобаня ще
представи възможностите за спа,
уелнес, културен, спортен и еко
туризъм и ще даде възможност на
предприемачите в туристическия
сектор на Вършец и Сокобаня да
взаимодействат чрез електронни
инструменти със своите потреби-
тели на туристически услуги.

Общите ползи ще повишават
туристическата привлекателност
на региона и туристическия тра-
фик, което ще има положително
социално-икономическо въздей-
ствие от двете страни на грани-
цата. Реализацията на проекта ще
допринесе за развитието на съв-

местни туристически услуги, по-
вишаване на уменията, разработ-
ване промоционални и
маркетингови програми в под-
крепа на на устойчивото разви-
тие и увеличаване на заетостта в
трансграничния район.

Дейностите, предвидени в рам-
ките на проекта са:

Анализ и оценка на съвременни
иновативни техники за туристи-
ческа анимация и възможности
за тяхното прилагане;

Проучване идентифицирането и
цифровизацията на доставчици
на туристически продукти и ус-
луги – Вършец;

Проучване на идентификацията
и дигитализацията на доставчи-
ците на туристически продукти и
услуги – Сокобаня;

Разработване на Стратегия за
устойчиво развитие на туризма
на Сокобаня; Разработване на
софтуерен код за уеб приложение
на цифрова система за туристи-
ческа информация;

Разработване на софтуерен код
за мобилно приложение "Турис-
тически пътеводител Сокобаня-
Вършец";

Видеоуроци за работа с новите
електронни инструменти;

Разработване на Маркетингова
стратегия на туристическа дести-
нация Сокобаня-Вършец;

Обучение на предприемачи
"Използване на електронни ин-
струменти и приложения в съв-
ременния бизнес";

Пресконференции.
Обща стойност на проекта –

190 746, 78 евро, бюджет за бъл-
гарския партньор - 97 467, 72
евро.

Срок за изпълнение на проекта
– 12 месеца.

Таня ПЕТРОВА

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА

ПОМОЩ ЗА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА
ИНИЦИАТИВА ЗА ВЪРШЕЦ“

Център за подкрепа за личностно развитие - Об-
щински детски комплекс - Вършец Ви кани на са-
мостоятелен благотворителен концерт на Вокална
група «Весели нотки» към ОДК, под мотото: «ДА
ПОДАДЕМ РЪКА – ДА ПОДАРИМ НАДЕЖДА».

Концертът ще се състои на 31 май, от 17.30 ч. в
салона на НЧ "Христо Ботев 1900" - гр. Вършец.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ
И тази година нашата съгражданка г-жа Райна

Симова не забрави домуващите в Центъра за нас-
таняване от семеен тип на лица с физически ув-
реждания в град Вършец, като ги зарадва с топли
козунаци за Великден и с пожелание за здраве и
висок дух.

Благодарим й от сърце!
Любка ЦЕКОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

На 14.05.2019 г. кметът на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров
подписа три нови договора за
предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ по подмярка 7.2.
"Инвестиции в създаването, под-
обряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби
инфраструктура", мярка 7 "Ос-
новни услуги и обновяване на се-
лата в селските райони" от
Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г., съфинанси-
рана от Европейския съюз чрез Ев-
ропейски земеделски фонд за
развитие на селските райони.

1. Проект № BG06RDNP001-
7.004-0014 с наименование «Ре-
конструкция, ремонт и
обновяване на ДГ «Слънце»-
гр.Вършец» на обща стойност
967 871, 22 лева.

Целта на проекта е едновре-
менно да подобри средата и дос-
тъпа до качествено образование в
община Вършец, към което са на-
сочени и конкретните цели на про-
екта, а именно:

Конкретна цел 1 – Създаване на
подходяща, безопасна и комфор-
тна образователна среда за целе-
вите групи чрез обновяване и
модернизиране на общинска
детска градина “Слънце“ – гр.
Вършец и Конкретна цел 2 – Оси-
гуряване на равен достъп до ка-
чествено предучилищно
образование на всички деца, вклю-
чително и тези със специални об-
разователни потребности.

Проектът ще включи изпълне-
нието на следните дейности:
строително-монтажни работи за
обект "Реконструкция, ремонт и
обновяване на ДГ „Слънце” – гр.

Вършец" - основна сграда, вклю-
чително част "Паркоустройство и
благоустройство"; Доставка на
оборудване и обзавеждане за детс-
ката градина; консултантски ус-
луги за подготовка и управление
на проекта и строителен и авто-
рски надзор.

2. Проект № BG06RDNP001-
7.006-0092 с наименование «Об-
новяване на градски парк, гр.
Вършец» на обща стойност 100
322, 84 лева.

Целта на проекта е едновре-
менно да подобри средата и усло-
вията за активен и
природосъобразен начин на живот
на жителите на община Вършец,
както и да повиши привлекател-
ността на територията като турис-
тическа дестинация, към което са
насочени и конкретните цели на
проекта, а именно:

Конкретна цел 1 – Подобряване
на качеството на зелената система,
свързана с рекреация и отдих на
жителите и гостите на община
Вършец, чрез обновяване на пар-
кова инфраструктура.

Конкретна цел 2 – Подкрепа за
местното икономическо развитие
и повишаване на привлекател-
ността на територията на община
Вършец като туристическа дести-
нация чрез естетизиране на обкръ-
жаващата среда.

Проектът ще включи изпълне-
нието на следните дейности: Об-
новяване на градски парк, гр.
Вършец в поземлен имот (ПИ)
12961.420.1 (УПИI-1, КВ.75) -
Слънчева градина, гр. Вършец с
площ 12 128 кв.м. чрез изграждане
на автоматизирана поливна сис-
тема, консултантски услуги за под-

готовка и управление на проекта,
строителен и авторски надзор.

3. Проект № BG06RDNP001-
7.007-0038 с наименование «Ре-
монт и обновяване на спортна
инфраструктура в гр. Вършец»
на обща стойност 94 816, 09 лева.

Целта на проекта е да подобри
средата и условията за активен
начин на живот, свързани със
спортуване и осмисляне на сво-
бодното време на жителите на об-
щина Вършец, както и да повиши
привлекателността на територията
като туристическа дестинация,
към което са насочени и конкрет-
ните цели на проекта, а именно:

Конкретна цел 1 – Подобряване
на качеството на спортната ин-
фраструктурата, свързана с акти-
вен начин живот на жителите и
гостите на община Вършец, чрез
ремонт и обновяване на спортни
игрища за баскетбол и волейбол;

Конкретна цел 2 – Подкрепа за
местното икономическо развитие
и повишаване на привлекател-
ността на територията на община
Вършец като туристическа дести-
нация, чрез обновяване на дребна
по мащаби публична техническа
инфраструктура.

Проектът ще включи изпълне-
нието на следните дейности: Ре-
монт и обновяване на спортна
инфраструктура в градски парк в
поземлен имот (ПИ) 12961.40.913,
гр. Вършец - баскетболно и волей-
болно игрище, консултантски ус-
луги за подготовка и управление
на проекта и авторски надзор.

Срокът за изпълнение и на трите
проекта е 36 месеца от датата на
подписване на договорите.

Таня ПЕТРОВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ СКЛЮЧИ ТРИ НОВИ ДОГОВОРА ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО
ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, 2014-2020

Тази публикация е създадена по Проект No CB007.2.12.068 „Туризъм и футуризъм”, До-
говор № РД-02-29-92/16.05.2019 г. финансиран по Програмата за трансгранично сътрудни-
чество Interreg-ИПП България – Сърбия. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от Сдружението и при никакви обстоятелства не може да се счита, че
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
орган на Програмата
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П Р О Т О К О Л № 52

Днес, 26.02.2019 г. (вторник) от 14:00 ч., на ос-
нование чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от
Правилника за организацията и дейността на Об-
щински съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинската администрация за
мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание на Об-
щински съвет - Вършец, в заседателната зала на
Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва об-
щински съветници.

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

На заседанието присъстваха още: инж.Иван
Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов -
зам.- кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодо-
рова – секретар на община Вършец, К. Тачева-ди-
ректор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор
дирекция „СА“, Е. Георгиева - гл. експерт „Ин-
формационно обслужване”, Е.Димитров-кмет с.
Спанчевци , А. Петров – кмет на с. Долно Озирово,
П. Стоянов – гл. архитект в община Вършец, С.
Зарчев – „Връзки с обществеността“ и граждани.

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

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по Док-

ладна записка вх. № 24/25.01.2019 г. относно при-
емане на годишен отчет за изпълнение на
Програмата за управление на кмета за третата го-
дина от мандат (2015-2019 г.).

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 45/18.02.2019 г. относно ак-
туализиране на „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост на община Вършец за 2019 г.” .

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 46/18.02.2019 г. относно взе-
мане на решение от Общински съвет - Вършец за
провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на 2 /два/ бр. недвижими имота, собст-
веност на община Вършец, в изпълнение на „Го-
дишната програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2019 г.“ на об-
щина Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 47/18.02.2019 г. относно взе-
мане на решение по реда на чл. 37и, ал. 3 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи /ЗСПЗЗ/, за имотите с НТП пасище, мера и
ливади за индивидуално и общо ползване, за пред-
оставяне под наем по реда на чл. 37и, ал. 1 от
ЗСПЗЗ на животновъди собственици или ползва-
тели на животновъдни обекти с пасищни селскос-
топански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, съобразно броя
и вида на регистрираните животни.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 42/15.02.2019 г. относно пред-
оставяне 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 об-
щина Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 48/20.02.2019 г. относно взе-
мане на решение за определяне на представител на
Община Вършец в свиканото за 28.02.2019 г. Ре-
довно заседание на Общото събрание на Асоциа-
цията по „Водоснабдяване и канализация“ ООД,
град Монтана, гласуване на изрични пълномощия
на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: Вътко Маринов – председател на
ПК по ТИУТУОС

7. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 49/20.02.2019 г. относно при-
емане отчет за дейността на Местната комисия за
борба с противообществените прояви на малолет-
ните и непълнолетните при Община Вършец за ка-
лендарната 2018 г.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК
по АОНУОРСГПБ

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 50/20.02.2019 г. относно при-
емане на Правилник за финансово подпомагане на
изследвания и процедури, свързани с лечение на
безплодие на семейства и лица, живеещи на се-
мейни начала, с репродуктивни проблеми на тери-
торията на Община Вършец.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – предсе-
дател на Общински съвет – Вършец

9. Изказвания, питания, становища и предложе-
ния на гражданите.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за орга-
низацията и дейността на общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация за мандата 2015 –
2019 г., дневния ред бе приет единодушно:

Гласували: “за”- 13; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

Общински съвет – Вършец прие следните реше-
ния:

РЕШЕНИЕ № 692
Общински съвет – Вършец на основание чл. 44,

ал. 5 от ЗМСМА, приема за сведение представе-
ния годишен отчет за изпълнение на Програмата
за управление на кмета за третата година от мандат
(2015-2019 г.)

Гласували: “за” – 9; “против” – 0; “въздър-
жали се” – 4;

РЕШЕНИЕ № 693
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация /ЗМСМА/ и
чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост
/ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за управ-
ление и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2019 г., в частта раздел III. Описание на
недвижимите имотите, които общината има наме-
рение да предложи за предоставяне под наем и за
продажба през 2019 г,. както следва:

1.1. В точка 2.5. Продажба на имоти общинска
собственост през 2019 г., подточка 2.5.1 „Имоти за
продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез про-
веждане на публичен търг или публично оповес-
тен конкурс“ се включва следния недвижим имот:

- Поземлен имот № 501.531 /петстотин и едно
точка петстотин тридесет и едно/, за който е об-
разувано УПИ ХІІ /дванадесет/ в квартал № 33
/тридесет и три/ по действащия регулационен план
на село Черкаски, община Вършец, област Мон-
тана, ЕКАТТЕ 80683, одобрен със Заповед №
514/1992 г. на кмета на община Вършец и Заповед
№ 28/24.01.2019 г., на кмета на община Вършец,
адрес на поземления имот: с. Черкаски, община
Вършец, област Монтана, ул. „Христо Ботев“ №
41, площ на поземления имот: 876 кв.м. /осемсто-
тин седемдесет и шест кв.м./, а УПИ ХІІ /дванад-
есет/ е с площ 889 кв.м. /осемстотин осемдесет и
девет кв.м./, отреден за жилищно застрояване. /Акт
за частна общинска собственост № 748/14.02.2019
г./.

1.2. В точка 2.5. Продажба на имоти общинска
собственост през 2019 г., подточка 2.5.2 „Имоти за
продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка
с чл. 37 от НРПУРОС на община Вършец /позем-
лени имоти върху, които е учредено право на
строеж суперфиция по реда на ЗОС/“ се включва
следния недвижим имот:

- Поземлен имот с идентификатор 12961.421.90
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и едно точка девет-
десет/ по кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри, одобрени със Заповед №
РД-18-44/17.08.2006 г. на Изпълнителен директор
на АК, адрес на поземления имот: гр. Вършец, об-
щина Вършец, област Монтана, ул. „Пета“ № 3,
площ на имота: 282 кв.м. /двеста осемдесет и два
кв.м./, трайно предназначение на територията: ур-
банизирана, начин на трайно ползване: ниско заст-
рояване (до 10 м.), номер на предходен план:
квартал: 8 /Акт за частна общинска собственост №
739/10.09.2018 г./.

2. Промяната на „Годишната програма за управ-
ление и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2019 г.” влиза в сила от датата на
приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната в
„Годишната програма за управление и разпореж-
дане с имоти – общинска собственост за 2019 г.”
да се обяви на таблото пред сградата на Общинска
администрация – Вършец и да се отрази в публи-
куваната в сайта на община Вършец „Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2019 г.”.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов,
И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов,
И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и
С. Сълков; “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 694
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 собстве-
ност /НРПУРОС/ на община Вършец“ и чл. 4, ал.

1 и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на
община Вършец“, взема решение за провеждане
на публичен търг с явно наддаване за продажба
следните недвижими имоти:

1.Поземлен имот с идентификатор 12961.422.794
/дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и две точка седем-
стотин деветдесет и четири/ по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със За-
повед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния ди-
ректор на АГКК, адрес на поземления имот: град
Вършец, община Вършец, област Монтана, площ
на имота: 1000 кв.м. /хиляда кв.м./, трайно пред-
назначение на територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване: за друг вид производствен,
складов обект, номер на предходен план: квартал 1,
парцел ХХ. Акт за частна общинска собственост
№ 741/29.11.2018 г. Първоначална тръжна про-
дажна цена на имота – 13 530 лв. без ДДС, съг-
ласно пазарната оценка изготвена за имота.

2. Поземлен имот № 501.531 /петстотин и едно
точка петстотин тридесет и едно/, за който е об-
разувано УПИ ХІІ /дванадесет/ в квартал № 33
/тридесет и три/ по действащия регулационен план
на село Черкаски, община Вършец, област Мон-
тана, ЕКАТТЕ 80683, одобрен със Заповед №
514/1992 г. на кмета на община Вършец, последно
изменение с Заповед № 28/24.01.2019 г., на кмета
на община Вършец, адрес на поземления имот:
с.Черкаски, община Вършец, област Монтана, ул.
„Христо Ботев“ № 41, площ на поземления имот:
876 кв.м. /осемстотин седемдесет и шест кв.м./, а
УПИ ХІІ /дванадесет/ е с площ 889 кв.м. /осем-
стотин осемдесет и девет кв.м./, отреден за жи-
лищно застрояване. /Акт за частна общинска
собственост № 748/14.02.2019 г./. Първоначална
тръжна продажна цена на имота – 5 170 лв. без
ДДС, съгласно пазарната оценка изготвена за
имота.

Цена на тръжната документация 100 лв.
Депозит за участие в търга - 30 % от първона-

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

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

зира и проведе търга по реда на Глава втора “Тър-
гове” от „Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община Вър-
шец“ и да сключи договор/договори за продажба
на недвижимите имоти, след заплащане на сумата
за закупуване от спечелилият/спечелилите търга
участник/участници.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов,
И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов,
И. Цветанов, Г. Найденов, Г. Иванов и С. Сълков;
“против” – няма; “въздържали се” – 1 – А. Ко-
цина;

РЕШЕНИЕ № 695
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ и чл.
42, ал. 4 и ал. 5 от „Наредбата за реда на придоби-
ване, управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец“, определя паси-
щата и мерите, /описани в приложение № 1 към
настоящото решение и ливадите, описани в при-
ложение № 2 към настоящото решение/ от Об-
щинския поземлен фонд на община Вършец.
Същите ще се отдават под наем за индивидуално и
общо ползване по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 4 във
връзка с чл. 37и от ЗСПЗЗ, на собственици или
ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интег-
рираната информационна система на БАБХ, съоб-
разно броя и вида на регистрираните животни.

Възлага на кмета на община Вършец, в срок до
01.03.2019 г., списъците с земеделските имоти за
индивидуално ползване, с категории за землищата
на населените места на общината да се обявят на
информационните табла пред сградите на кметст-
вата на територията на община Вършец, както и да
се публикуват на интернет страницата на община
Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов,
И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов,
И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и
С. Сълков; “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 696
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл.

45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1
от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоста-
вяне на наследниците на Ангел Трифонов Гос-
подинов, следните имоти:

1.1. Поземлен имот № 025022, ЕКАТТЕ 16119 –
ливада с площ от 1.243 дка, находяща се в мест-
ността „МЪРТВИНАТА“ – земи от общинския
поземлен фонд, землище Горна Бела речка, съг-
ласно скица – проект № Ф00380/18.09.2018 г.;

1.2.Поземлен имот № 022014, ЕКАТТЕ 16119 –

ливада с площ 4.315 дка., находяща се в мест-
ността „ЛИЦЕТО“ – земи от общинския позем-
лен фонд, землище Горна Бела речка, съгласно
скица – проект № Ф00381/18.09.2018 г.;

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

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов,
И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов,
И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и
С. Сълков; “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

По предложение на г-жа Антоанета Коцина:
По т.4 от дневния ред – да гласува „ВЪЗДЪР-
ЖАЛ СЕ“ приемане на бюджет на Асоциация по
В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Мон-
тана за 2019 г.;

РЕШЕНИЕ № 697
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 6 и т.23 от Закона за местното само-
управление и местната администрация
/ЗМСМА/ и чл.198е, ал.5 от Закона за водите
/ЗВ/ и чл. 5, ал. 6 ПОДАВК реши:

Гласува изрични пълномощия на Петър Ганчев
Стефанов – заместник-кмет на община Вършец,
като законен представител на община Вършец,
които да участва като представител на общината в
Редовно заседание на Общото събрание на Асо-
циацията по В и К Монтана на дата 28.02.2019 г.
като:

По т.1 от дневния ред – да гласува „ЗА“ при-
емане на отчет за дейността на Асоциация по В и
К на обособената територия, обслужвана от „Во-
доснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана
за 2018 г.;

По т.2 от дневния ред – да гласува „ЗА“ при-
емане на отчет за изпълнение на бюджета на Асо-
циация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“
ООД, град Монтана за 2018 г.;

По т.3 от дневния ред – да гласува „ЗА“ при-
емане на Годишен финансов отчет на Асоциация
по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Мон-
тана за 2018 г.;

По т.4 от дневния ред – да гласува „ВЪЗДЪР-
ЖАЛ СЕ“ приемане на бюджет на Асоциация по
В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Мон-
тана за 2019 г.;

По т.5 от дневния ред – при предлагане, обсъж-
дане и гласуване на въпроси извън горепосочения
дневен ред, представителят на Община Вършец да
гласува както намери за добре, съобразно интере-
сите на жителите на Община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 7 –Г. Апостолова,
Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина,
Г. Иванов и С. Сълков; “против” – 1 – И. Андров;
“въздържали се” – 5 – инж. А. Димитров, А. Ни-
колова, В. Маринов, В. Замфиров, О. Яничкова;

РЕШЕНИЕ № 698
Общински съвет – Вършец на основание чл.21

ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация приема Отчет за дей-
ността на Местната комисия за борба с противо-
обществените прояви на малолетните и
непълнолетните при Община Вършец за кален-
дарната 2018 г.

Гласували поименно: “за” – 11; “против” – 1;
“въздържали се” – 1;

РЕШЕНИЕ № 699
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация /ЗМСМА/ приема Правилник
за финансово подпомагане на изследвания и про-
цедури, свързани с лечение на безплодие на се-
мейства и лица, живеещи на семейни начала, с
репродуктивни проблеми на територията на Об-
щина Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов,
И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов,
И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и
С. Сълков; “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

Поради изчерпване на дневния ред, председа-
телят на общински съвет – Вършец закри засе-
данието в 15:20 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец
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Днес, 15.04.2019 г. (понеделник) от 14:00 ч, на
основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56,
ал.1 от Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет – Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандата 2015–2019 г. се про-
веде заседание на Общински съвет - Вършец, в
заседателната зала на Общинска администрация
Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва об-
щински съветници.

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

На заседанието присъстваха още: инж.Иван
Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов
- зам.- кмет на община Вършец, инж. агр. Д. То-
дорова – секретар на община Вършец, К. Тачева-
директор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор
дирекция „СА“, Е. Георгиева - гл. експерт „Ин-
формационно обслужване”, Т. Петрова – консул-
тант по европейски проекти и граждани, С.
Зарчев – „Връзки с обществеността“, Е.Димит-
ров-кмет с. Спанчевци , А. Петров – кмет на с.
Долно Озирово, В. Трендафилов – кмет на с.
Черкаски, А. Петров – кмет с. Горно Озирово,
представители на читалищата в община Вършец
и граждани.

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

Председателят на общински съвет Вършец
инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал.
1, ал.2 т.2 от Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет – Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандата 2015–2019 г. пред-
ложи, следните допълнения в дневния ред:

1. Включване на Докладна записка вх. №
87/12.04.2019г. като точка 12-та от дневния ред
на заседанието.

2. Включване на Докладна записка вх. №
88/12.04.2019г. като точка 13-та от дневния ред
на заседанието.

Общият брой точки в дневният ред стават
14.

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

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по Док-

ладна записка вх. № 67/22.03.2019год. относно
годишен отчет за изпълнение на Програмата за
управление на отпадъците на община Вършец за
периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 69/26.03.2019год. относно
приемане на Годишен доклад за наблюдение на
изпълнението за 2018 г. на общински план за раз-
витие на община Вършец 2014 – 2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 70/27.03.2019год. относно
вземане на решение по реда на чл. 79а, ал. 1, т. 3
от Закона за водите, за отнемане на Разреши-
телно за водовземане от минерална вода №
1/10.02.2014 г., издадено от Кмета на община
Вършец на „Аквавитал“ ЕООД, ЕИК 200458932,
със седалище и адрес на управление: гр. Вър-
шец, ул. “Република“ № 71 „Б“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 76/03.04.2019год. относно
актуализиране на „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост на община Вършец за 2019 г.” .

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 66/19.03.2019год. относно
определяне име на улица, представляваща по-
землен имот с идентификатор 12961.423.517 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Вършец, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 18 от
ЗМСМА.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 77/03.04.2019год. относно
вземане на решение за провеждане на публичен
търг с явно наддаване, на основание чл. 37и, ал.
13 от ЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на об-
щина Вършец, за отдаване под наем на недви-
жими имоти земеделски земи с НТП пасища,
мери и ливади на собственици на пасищни сел-
скостопански животни, регистрирани в Интег-
рираната информационна система на БАБХ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 71/28.03.2019год. относно
приемане на Годишен план за действие по из-
пълнение на общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в община Вършец за 2020 г.,
на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за социал-
ното подпомагане и чл. 36 б, ал. 4 от Правилника
за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 75/04.04.2019год. относно
кандидатстване на община Вършец по проце-
дура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Пат-
ронажна грижа за възрастни хора и лица с ув-
реждания- Компонент 2” по Приоритетна ос 2:
„Намаляване на бедността и насърчаване на со-
циалното включване”, Инвестиционен приори-
тет 3 „Подобряване на достъпа до услуги, които
са на достъпна цена, устойчиви и висококачест-
вени, включително здравни и социални услуги
от общ интерес“ от Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

9. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 68/26.03.2019 г. относно
приемане на докладите за осъществените чита-
лищни дейности и за изразходваните от бюджета
средства на читалищата в община Вършец за
2018 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

10. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 78/08.04.2019 г. относно
определяне на размер на финансиране съгласно
Бюджет на Община Вършец за 2019 г. на спор-
тните и туристическите дружества, сдруженията
с нестопанска цел регистрирани на територията
на община Вършец.

Докладва: Адрияна Николова - Председател
на ПК по ОКМДС

Промяна в кворума: Влиза Благовест Хрис-
тов

Общо 13 общински съветници.

11. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 79/09.04.2019год. относно
вземане на решение по молби за отпускане на
финансова помощ с Вх.№ 54/22.02.2019год.,
Вх.№ 62/11.03.2019год., Вх.№ 65/19.03.2019год.,
Вх.№ 72/29.03.2019год.;

Докладва: Иван Андров – председател на
ПК по АОНУОРСГПБ

12. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 87/12.04.2019год. относно
вземане на решение от Общински съвет – Вър-
шец в съответствие с чл. 131 ал. 2 т. 1 от ЗУТ за
даване на съгласие за изработване на частично
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за разделяне на УПИ
I в кв. 1 на гр. Вършец – делба на поземлен имот
с идентификатор 12961.422.1 по КК и КР на гр.
Вършец, на 5 /пет/ самостоятелни урегулирани
поземлени имоти със съответното отреждане.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

13. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 88/12.04.2019год. относно
Заявление вх. № 94 00 - 784/11.04.2019 г., от Га-
лина Кирилова Павлова и Павел Любомиров
Павлов, от гр. София, с. Лозен, ул. “Цветна гра-
дина“ № 5А, с искане за разрешаване изработва-
нето на ПУП, с цел промяна на
предназначението на поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.33.40 по КК и КР на гр. Вършец,
с ново предназначение „за малкоетажно жи-
лищно застрояване“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

14. Изказвания, питания, становища и предло-
жения на гражданите.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация за мандата 2015
– 2019 г., дневния ред бе приет единодушно:

Гласували: “за”- 13; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ № 700
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 9 от Закон
за управление на отпадъците /ЗУО/, приема Го-
дишен отчет за изпълнение на Програмата за уп-
равление на отпадъците на община Вършец за

периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г., съгласно
Приложение № 1.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Мари-
нов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина и
Г. Иванов; “против” – С. Сълков; “въздържали
се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 701
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от

ЗМСМА и чл. 24, т. 4 от ЗРР, във връзка с чл. 91,
ал. 1, 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона
за регионалното развитие (ППЗРР), Общински
съвет Вършец реши:

1. Одобрява представения Годишен доклад за
наблюдение на изпълнението за 2018 г. на об-
щински план за развитие на община Вършец
2014 – 2020 г. (съгласно приложението).

2. Възлага на кмета на общината да извърши
необходимите процедури, съгласно чл. 91, ал. 5 и
ал. 7 от ППЗРР.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Мари-
нов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г.
Иванов и С. Сълков; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 702
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 79а, ал. 1, т. 5 от
Закона за водите, в качеството му на орган по чл.
52, ал. 1 от Закона за водите, взема решение за
отнемане на Разрешително за водовземане от ми-
нерална вода № 1/10.02.2014 г., издадено от
Кмета на община Вършец, на основание чл. 52,
ал. 1, т. 3, буква „а“ от Закона за водите, на „Ак-
вавитал“ ЕООД, ЕИК 200458932, със седалище и
адрес на управление: гр. Вършец, област Мон-
тана, ул. “Република“ № 71, вх. „Б“.

Задължава Кмета на Община Вършец да пред-
приеме всички правни и фактически действия за
отнемане на Разрешително за водовземане от ми-
нерална вода № 1/10.02.2014 г., издадено на „Ак-
вавитал“ ЕООД, ЕИК 200458932, със седалище и
адрес на управление: гр. Вършец, област Мон-
тана, ул. “Република“ № 71, вх. „Б“.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Мари-
нов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г.
Иванов и С. Сълков; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 703
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуп-
равление и местната администрация
/ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общин-
ската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2019 г., в частта раздел III. Опи-
сание на недвижимите имотите, които общината
има намерение да предложи за предоставяне под
наем и за продажба през 2019 г. както следва:

1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти общинска
собственост през 2019 г., подточка 2.5.2 Имоти
за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във
връзка с чл. 37 от НРПУРОС на община Вършец
/поземлени имоти върху, които е учредено право
на строеж суперфиция по реда на ЗОС/ се
включва следния недвижим имот:

- Поземлен имот № 501.557 /петстотин и едно
точка петстотин петдесет и седем/, за който е об-
разувано УПИ ІІІ /три/, в квартал № 32 /триде-
сет и две/ по действащия регулационен план на
село Спанчевци, одобрен със Заповед №
412/1989 г.; адрес на поземления имот: село
Спанчевци, община Вършец, област Монтана,
ул. „Седма“ № 6, ЕКАТТЕ 68179, площ на имота:
657 кв.м. /шестстотин петдесет и седем кв.м./,
площ на УПИ ІІІ /три/ - 657 кв.м. /шестстотин
петдесет и седем кв.м./, отреден за жилищно
застрояване /Акт за частна общинска собстве-
ност № 750 от 01.04.2019 г./.

2. Промяната на „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2019 г.” влиза в сила от датата на
приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната
в „Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за
2019 г.” да се обяви на таблото пред сградата на
Общинска администрация – Вършец и да се от-
рази в публикуваната в сайта на община Вършец
„Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за
2019 г.”.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Мари-
нов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г.

Иванов и С. Сълков; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 704
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, определя наименова-
ние на улица - „Панорама“, представляваща по-
землен имот с идентификатор 12961.423.517 по
кадастрална карта и кадастралните регистри на
град Вършец.

Задължава кмета на община Вършец да пред-
приеме необходимите административни проце-
дури за отразяване наименованието на улица
„Панорама“ в кадастралната карта и кадастрални
регистри на гр. Вършец, в СГКК гр. Монтана,
както и във всички документи, водени в Община
Вършец и поставяне на табели с наименованието
на улицата на място.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Мари-
нов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г.
Иванов и С. Сълков; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 705
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 13 от За-
кона за собствеността и ползване на земедел-
ските земи, чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от Закона за
общинската собственост във връзка с чл. 13, ал.
1 и чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от НРПУРОС 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 от-
даване под наем на земеделски земи с НТП
пасища, мери и ливади, на собственици на па-
сищни селскостопански животни, регистрирани
в Интегрираната информационна система на
БАБХ описани по землища, както следва:

- Землище гр. Вършец – 987 бр. имота, описани
в приложение № 1 към докладната.

- Землище с. Спанчевци – 283 бр. имота, опи-
сани в приложение № 2 към докладната.

- Землище с. Драганица – 253 бр. имота, опи-
сани в приложение № 3 към докладната.

- Землище с. Черкаски – 244 бр. имота, опи-
сани в приложение № 4 към докладната.

- Землище с. Стояново – 148 бр. имота, опи-
сани в приложение № 5 към докладна.

- Землище с. Д. Озирово – 224 бр. имота, опи-
сани в приложение № 6 към докладната.

- Землище с. Г. Озирово – 655 бр. имота, опи-
сани в приложение № 7 към докладната.

- Землище с. Д. Б. Речка – 252 бр. имота, опи-
сани в приложение № 8 към докладната.

- Землище с. Г. Б. Речка – 248 бр. имота, опи-
сани в приложение № 9 към докладната.

2. Определя първоначална годишна наемна
цена - 8 лева /осем/ за 1 /един/ декар.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите
имоти, подробно описани в т. 1 от решението - 1
/една/ стопанска година 2019/2020 г.

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

5. Определя депозит за участие в търга, както
следва:

- за имоти с площ до 10 дка. - 20 лв. за всеки зе-
меделски имот поотделно;

- за имоти с площ от 10 до до 20 дка. - 50 лв. за
всеки земеделски имот поотделно;

- за имоти с площ от 20 дка. до 50 дка. – 100 лв.
за всеки земеделски имот поотделно;

- за имоти с площ от 50 дка. до 100 дка. – 300
лв. за всеки земеделски имот поотделно;

- за имоти с площ над 100 дка. - 500 лв. за всеки
имот поотделно;

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху
първоначалната годишна тръжна наемна цена на
съответния недвижим имот, за който участва съ-
ответния участник в търга.

7. Цена на тръжната документация 50 лв. /пет-
десет лева/.

8. Дължимият годишен наем се заплаща от на-
еметелите преди подписване на договора за
наем.

9. Задължава Кмета на община Вършец да ор-
ганизира 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 договори за отдаване под
наем на земедеските земи със спечелилите търга
участници.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Мари-
нов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г.
Иванов и С. Сълков; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Коцина;
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Как са изглеждали днешните
български земи преди 2 500 000
години, тогава, когато в Източна
Африка тепърва са се зараждали
първите хоминиди, довели до по-
явата на човека? Възможност да се
потопим в онези обвити в мисте-
рия далечни времена ще ни даде
палеонтологичен парк в центъра
на Вършец. В него ще бъдат пред-
ставени флора и фауна, открити в
находище на 7 км от курортния
град, датирано към средния ви-
лафранк, отнасящ се към ранния
плейстоцен, или малко преди на-
чалото на последната ледникова
епоха.

Проектът ще се реализира със
средства по европейската про-
грама „Интеррег“, а в момента
тече конкурс за избор на изпълни-
тел. Сред кандидатите е Нацио-
налният природонаучен музей в
София, чиито учени – създателят

на палеоорнитологията в България
проф. Златозар Боев и днешният
директор на музея, проф. Николай
Спасов - специалист по изкопаеми
и съвременни бозайници, са сред
изследователите на находището.
То е открито преди 30 години.

„Иманяри, които са ходели на-
около, открили костици, или „че-
репчета“, както бяха казали, които
едва ли не светели (всъщност опа-
лисцирали). Занесли ги на мест-
ния учител по география. Той се
свързал с Геолого-географския фа-
култет на Софийския университет,
а след 2 години информацията
достигна до нас с проф. Спасов“-
си спомня проф. Боев. „Когато за-
почнахме да изкопаваме нови за
науката животни, установихме, че
става дума за невероятно инте-
ресно и богато находище в свето-
вен мащаб, което трябва да бъде
запазено и показано в специален

музей, или „палеопарк“, убеден е
проф. Златозар Боев.

По думите на проф. Боев, в света
няма по-богато фосилно находище
от този именно период на ранния
плейстоцен от това, край Вършец.

В него, на базата на почти 7 000
останки, са открити 166 вида рас-
тения, безгръбначни и гръбначни
животни. Само сред птиците са
установени един нов род и 16
вида, в това число балкански къ-
сокрил кюкавец (водобегач), оре-
лът на Курочкин, сухополска
чучулига, хемуски орел змияр, со-
колът на Петър Бакалов, кръстен
на първия български палеонтолог
на гръбначни животни, една от
най-дребните птици в Европа, от-
крита в изкопаеми материали –
българското кралче, а така също

„т. нар. шовирерия /chauvireria
balcanica/, която съм кръстил на
една от най-добрите специалисти
по изкопаеми птици – французой-
ката проф. Сесил Мурер-Шовире.
В находището са намерени към
1100-1200 кости, вероятно, от 50-
ина такива птици. По света са
много малко видовете изкопаеми
птици въобще, които са описани
въз основа на такъв изобилен ма-
териал. Това е яребицова птица с
размери между съвременния пъд-
пъдък и яребица, която, по нашите
предположения, както много

други птици, намерени там, е била
жертва на бухал, използвал пред-
дверието на някогашна по-късно
срутила се пещера, като убежище
и място за хранене“.

В находището, придобило све-
товна известност, са намерени и
останки на много едри наземни
хищници, като мегантереон, който
се пази във фондовете на Нацио-
налния природонаучен музей, ги-
гантски гепард, европейски ягуар,
носорози, два вида мечки… Но
как е изглеждал този район в наве-
черието на ледниковата епоха?

„Съдейки по състава на намере-
ните животни, както и въз основа
на събраните семена на растения,
можем да кажем, че в околността
на находището по онова време е
съществувала суха савана с раз-
пръснати единични храсти и дър-

вета, тъй като носорозите, дроп-
лите, гепардите са обитатели на
откритите ландшафти. Имало е и
малки разредени горски участъци,
защото част от намерените жи-
вотни – мечки, ягуари, кралчето,
черешарката, са обвързани повече
към горски местообитания. Кли-
матът е бил доста по-сух и топъл
в сравнение с днешния, а пейза-
жът – много по-равнинен“.

Цялото богатство, разкриващо
част от историята на нашите земи
от преди милиони години, е от-
крито в една скална фуния- вър-
топ, останка от някогашната
пещера, с диаметър не повече от 1
метър, в която костите са се нами-
вали от повърхностен отток, както
казва с усмивка проф. Златозар
Боев.

Миглена ИВАНОВА

ПАЛЕОПАРК ВЪВ ВЪРШЕЦ ЩЕ НИ ПРЕНАСЯ ВЪВ ВРЕМЕТО ПРЕДИ
ПОСЛЕДНАТА ЛЕДНИКОВА ЕПОХА

И през настоящата учебна
2018/2019 година Вокална група
„Весели нотки“ при ЦПЛР – ОДК
- Вършец с ръководител Наталия
Димитрова взе участие в VI-ти На-
ционален фестивал на руската по-
езия, песен и танц „Пусть всегда
будет солнце“. Фестивалът е
включен в Националния календар

за изяви по интереси на децата и
учениците за учебната 2018/2019
година, в направление „Изкуство“,
като изява с национално значение.

На 20 април 2019 г. се проведе
областният етап от фестивала в
град Монтана, където вокалната
група се класира на I-во място в
раздел „Песен“ и в раздел „Танц“,

с право на участие в зонален етап
в град Враца. На първо място и с
право на участие в зонален етап се
класира и малката Зорница Шум-
кова /6 г./ в раздел „Поезия“.

На зоналния етап, който се про-
веде на 18 май в град Враца, при
сериозна конкуренция и мно-
жество участници, Вокалната
група се класира на III-то място в
раздел „Песен“ и в раздел „Танц“,
а Зорница Шумкова запази почет-
ното I-во място в раздел „Поезия“
и се класира с право на участие в
националния етап от фестивала в
град Казанлък.

Упоритата работа през учебната
година и участието в този нацио-
нален фестивал дава увереност на
децата от групата да представят
пред обществеността на Вършец
резултата от своя труд под фор-
мата на самостоятелен благотво-
рителен концерт в края на месец
май под наслов „Да подадем ръка

– да подарим надежда!“. Концер-
тът се организира под патронажа
на кмета на община Вършец, ин-
женер Иван Лазаров и със специ-
алното участие на деца от ДГ
“Слънце“, гр. Вършец и любим-
ката на всички нас, Галя Георгиева
- участник във формата „Гласът на
България“.

Успехът на тези деца е гордост за
институцията ни, както и доказа-
телство за това, че извънучилищ-
ните дейности предоставят на
децата ни устойчиво качествено
обучение, възпитание, развитие и
социализация, формират нравст-
вени и духовни качества.

Благодарим на кмета на община
Вършец инж. Лазаров за осигуре-
ната финансова подкрепа за
всички наши изяви през учебната
година, както и за организирането
на предстоящия самостоятелен
концерт.

Благодарим на нашите спонсори:

„МИЛКИ ФУУДС”ООД - управи-
тел Венцислав Радевски, „Сан
пропъртис” ООД - „Спа хотел Ме-
дикус” – управител Димитър Ни-
колов, „Хинд 2013” ООД с
управител Христо Тачев, Савка
Серафимова – председател на пен-
сионерски клуб „Чинари” и Мирчо
Димитров – президент на фут-
болна агенция, не на последно
място на ръководството на На-
родно читалище „Христо Ботев -
1900“, гр. Вършец, които винаги
предоставят сцена за изявите ни.

Благодарим за съпричастността
на родителите, които през цялата
година бяха неотлъчно до нас и
бяха наша подкрепа.

Пожелаваме на всички деца
здраве и още много успешни учас-
тия и изяви, както на наша сцена,
така и в много фестивали и кон-
курси! Благодарим ви, мили деца!

Цветелина ВЪГЛЯРСКА
Директор на ЦПЛР - ОДК

ГРУПА „ВЕСЕЛИ НОТКИ“ УЧАСТВА В РУСКИ ФЕСТИВАЛ
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Интервюто на единайсетоклас-

ничката Емма Лилова от Вършец
с актрисата от врачанския театър
Цветана Горкиева спечели трета
награда в Първия национален
ученически конкурс за журналис-
тика „Гео Милев” – Стара Загора,
организиран от Община Стара За-
гора, Центъра за подкрепа за лич-
ностно развитие и къща музей
„Гео Милев”.

В конкурса, с 220 творби в раз-
лични журналистически жанрове
участваха 115 деца и младежи от
20 населени места на България -
от различни ученически клубове
и формации, занимаващи с жур-
налистика. А 20 екипа предста-
виха вестници на хартиен
носител и електронни издания.

Основната тема на конкурса тази

година е „Нашият свят“, а участ-
ниците са разделени в две възрас-
тови групи: 6 -7 клас и 8 -12 клас.

Освен по възрастови групи,
творбите са оценявани и в раз-
лични журналистически катего-
рии и жанрове от 4-членно жури,
съставено от професионални жур-
налисти.

Емма Лилова от клуб „Медии“
към Центъра за подкрепа за лич-
ностно развитие – ОДК – гр. Вър-
шец, с ръководител
журналистката от Монтана Нели
Василева, се класира на трето
място във втора възрастова група,
категория Художествено - публи-
цистични жанрове.

Връчването на грамотите и на-
градите в конкурса се състоя на
07.05.2019 г. в къща-музей „Гео

Милев” - Стара Загора.
Евелина ГЕОРГИЕВА

УЧЕНИЧКА ОТ ВЪРШЕЦ С НАГРАДА ОТ НАЦИОНАЛЕН
УЧЕНИЧЕСКИ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ КОНКУРС

15-тото туристическо изложение
„Уикенд туризъм Русе“ и съпътст-
ващият го 12-ти Фестивал на турис-
тическите анимации стартираха от
16 май, като за първи път в рамките
му се проведе и „Джаз уикенд“.

Международното туристическо
изложение се провежда ежегодно в
град Русе и е сред най-значимите

туристически събития в дунавския
регион на България.

В тазгодишното издание, в Доход-
ното здание в Русе, се включиха 27
Общини, сред които и Община Вър-
шец. На множество щандове, в цен-
тралната част на града, бяха
представени и музеи, туристически
агенции, хотели, винарски къщи, за-
наятчийски ателиета и организа-
ции, свързани с туристическия
бранш.

Програмата на изложението
включва още презентации на об-
щини, туристически фирми и орга-
низации. През трите дни на
фестивала различни аниматорски
фирми, занаятчии, художници и
творци представиха своите ате-
лиета.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ВЗЕ УЧАСТИЕ В
МЕЖДУНАРОДНОТО ТУРИСТИЧЕСКО

ИЗЛОЖЕНИЕ "УИКЕНД ТУРИЗЪМ"



На 11.05.2019 г., родените през
1971 г. чествахме 30 години от за-
вършването си на гимназията -
ЕСПУ “Васил Коларов”, днес СУ ”
Иван Вазов” в гр. Вършец .

С наздравици, спомени и пожела-
ния вечно младите, но макар и вече
тук там посребрели момичета и
момчета, някои от които са баби и
дядовци, от випуск 1989 г. празну-
вахме в ресторант “ Тинтява” с
много жар и взаимна обич.

Почти всички съученици, незави-
симо кой от нас в коя точка на Бъл-
гария е, се събрахме на поредната,
незабравима среща. Кметът на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров,
който е и наш съученик, ни позд-
рави и пожела само хубави неща.

Инициатори и организатори на
прекрасното събитие бяха Марина
Върбанова, Марина Василева и
Мария Георгиева, за което им бла-
годарим.

Надяваме се, че тази среща е една
от многото, които ни предстоят.

Мая КАМЕНОВА

СРЕЩА НА ВИПУСК 1989 Г.

„Парола: МЕСЕЦ МАЙ“ е загла-
вието на театралния спектакъл,
който беше представен от младите
таланти на Средно училище “Иван
Вазов“ – Вършец на7 май в Акто-
вата зала на училището.

Постановката е факт, благодаре-
ние на Цветана Горкиева и Борис-
лав Борисов - актьори от трупата
на Драматично-куклен театър –
Враца, които от години работят с
младите актьори във Вършец. В
постановката участват 9 ученици
на възраст от 16 до 18 години.
Някой от тях са дебютанти, а
други са играли и в предишни
пиеси на театралната трупа.

Пиесата представя историята на
младата медицинска сестра Лизе-

лоте, която си търси съпруг и спо-
деля за всичките си перипетии в
своя видео дневник. За Лизелоте
търсенето на любовта се оказва на
една крачка разстояние от срещата
със смъртта. В сценичния вариант
на пиесата, който представиха
„Звездите на Вършец“, се препли-
тат вечните теми за любовта и са-
мотата, както и актуалните за
съвременното общество про-
блеми, свързани с прекомерната
употреба на интернет, липсата на
общуване и самоизолацията.

Спектакълът "Парола: МЕСЕЦ
МАЙ" е по пиесата на унгарския
драматург Жолт Пожгай "Лизе-
лоте и месец май".

Евелина ГЕОРГИЕВА

МЛАДИ САМОДЕЙНИ АКТЬОРИ С НОВА ПОСТАНОВКА

Духови оркестри и два фанфарни
състава от различни краища на
България взеха участие в ХІІ-то
издание на Националния преглед
на ученическите духови оркестри
и мажоретни състави във Вършец.
Конкурсът носи името на покой-
ния Димитър Пеев - местен дири-
гент, музикант, дългогодишен
ръководител на градския духов ор-
кестър, създател на ученическия
духов оркестър "Дефилир" във
Вършец.

Ученици от Берковица, Вършец,
Долни чифлик, Литаково, Лом и
Свищов, заедно с мажоретките от
СУ „Иван Вазов“ дефилираха по

централния булевард на курортния
град и участваха в концертна част
и оспорвано съревнование на 4 и 5
май на откритата сцена на НЧ
„Христо Ботев-1900“.

В конкурсната част всеки от със-
тавите изпълни според регламента
по три задължителни произведе-
ния: марш, хоро и произведение по
избор на участниците.

Журито, председателствано от
Станислав Почекански - председа-
тел на Съюза на българските му-
зикални и танцови дейци и
членове: Димитър Лазаров – вое-
нен диригент, дългогодишен на-
чалник на СВМУ „Маестро Георги

Атанасов“ – София и Константин
Гайдарски – диригент на духов ор-
кестър – гр. Ботевград, определиха
призьорите.

Общинският детско-юношески
оркестър от гр. Долни чифлик,
обл. Варна, с диригент Димо Ко-
ритаров и ръководител Снежана
Янкова, спечели първото място и
парична награда от 300 лв.

На второ място се класира духо-
вият оркестър от с. Литаково, об-
щина Ботевград с диригент
Дейвид Христов.

Младежкият духов оркестър от
Берковица, с диригент Иван Пав-
лов и ученически духов оркестър
„Дефилир“ – гр. Вършец с дири-
гент Николай Пеев си поделиха
третото място. Победителите по-
лучиха от Община Вършец па-
рични премии, статуетки и
грамоти.

Бяха връчени и специални на-
гради от Съюза на българските му-
зикални и танцови дейци –
грамоти за най-добро изпълнение
на хоро, марш и произведение по
избор. Наградата за хоро получи
Младежкият духов оркестър от
Берковица, с диригент Иван Пав-
лов,; за марш- Общинският

детско-юношески оркестър от гр.
Долни чифлик, обл. Варна, с дири-
гент Димо Коритаров и ръководи-
тел Снежана Янкова; за
произведение по избор - учени-
ческият духов оркестър „Дефи-
лир“ – гр. Вършец с диригент
Николай Пеев.

Според председателя на Съюза
Станислав Почекански, в тазго-
дишното издание на Прегледа въ-
преки по-малкия брой на
участниците, качеството на изпъл-
ненията е на по-високо ниво от
предишните.

Извън конкурсната програма, с
атрактивни изпълнения в Прегледа
взеха участие ученически фан-
фарни състави от Свищов и Лом.

Кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров поздрави участни-
ците в ХІІ-ия Национален преглед
на духовите оркестри и мажоретни
състави „Димитър Пеев“ – Вър-
шец 2019 и награди победителите.
„Духовата музика е неразделна
част от нашите местни традиции,
фолклор и от начина на живот. На
всички участници – успешно пред-
ставяне, а на зрителите и гостите
желая незабравими моменти с из-
пълненията на тези млади и кра-
сиви момчета и момичета", каза
градоначалникът.

Всички оркестри и мажоретни
състави получиха статуетки и гра-
моти за участие.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОРКЕСТЪР ОТ ДОЛНИ ЧИФЛИК СТАНА ПОБЕДИТЕЛ В НАЦИОНАЛНИЯ
ПРЕГЛЕД НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ДУХОВИ ОРКЕСТРИ ВЪВ ВЪРШЕЦ

Общинска администрация Вър-
шец уведомява жителите и гостите
на курорта Вършец, че работното
време на атракцион „Въжен парк“
е, както следва:

Сутрин: от 10:00 ч. до 13:00 ч.
Следобед: от 14:00 ч. до 19:00 ч.
Почивни дни:
понеделник и вторник.
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В празничния ден на 1-ви май, във
Вършец бе открита фотоизложба
под надслов „Вършец - сезони“, на
нашия съгражданин Антон Анто-
нов – любител-фотограф.

Подредените в Градската худо-
жествена галерия фотографии са 40
на брой и са отражение на красо-
тата на природата и забележител-
ностите на курорта през четирите
сезона. Фотосите са отпечатани
върху специално платно, което ги
прави по-трайни от обикновените
снимки.

Официалното откриване на из-
ложбата уважиха кметът на община
Вършец инж. Иван Лазаров, пред-
ставители на общинска админист-
рация, представители на местната
общност и почитатели на автора.

Фотопейзажите представят хро-
нологично красотата на Вършец
през четирите годишни времена,
има и снимки, запечатали послед-
ователно във времето един ден във
Вършец – от изгрев до залез.

Антон Антонов е инженер по об-
разование. Фотографията му е хоби,

започва да снима още в младежките
си години, но от две години се за-
нимава усилено с фотография, из-
ползвайки професионална
фотографска техника. Владее ня-
колко компютърни програми за ди-
гитална обработка на снимките,
които използва в работата си.

Освен фотограф, Антонов е и за-
пален турист, което му дава въз-
можност да улавя чрез
фотообектива и да запечатва красо-
тата на природата не само в града,
но и в околностите на Вършец.

Инициативата за фотоизложбата
„Вършец-сезони“ е на самия автор
на снимките, а идеята за нея се за-
ражда по настояване на приятели и
почитатели на творчеството му,
които са видели фотографиите му в
интернет. Изложбата е спонсори-
рана изцяло от Община Вършец.

Фотосите ще бъде експонирани
до края на месец май, след което ще
бъдат предоставени на Община
Вършец и ще станат част от фонда
на Градската художествена галерия.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОТКРИХА ФОТОИЗЛОЖБА
С ПЕЙЗАЖИ ОТ ВЪРШЕЦ

Конкурсът е анонимен. За участие,
авторът трябва до 15-ти юли 2019 г.
на електронен адрес
FundLachezarStanchev@gmail.com
да изпрати файл (.doc), съдържащ:
един непубликуван сонет от свое
име или чрез псевдоним.

Приемат се творби в различни ва-
риации на формата сонет, както и

опити за модернизиране на фор-
мата. Сайт: www.slance.eu

Жури на конкурса: поетите Бойко
Ламбовски (председател) и Мартен
Калеев, и литераторката проф. дфн
Румяна Л. Станчева.

Награди: Първа награда – 300 лв. и
две Отличия по 50 лв.

Конкурсът е подкрепен от „Фон-

дация Лъчезар Станчев за поезия“ –
съорганизатор, Национален литера-
турен музей, Алманах „Огоста“, Ре-
гионална библиотека „Гео Милев“ –
Монтана и Вестник „Вършец“.

Награждаване от кмета на община
Вършец по време на „Празника на
курорта, минералната вода и Бал-
кана“, август 2019 г.

ВТОРИ КОНКУРС „НАГРАДА ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ
ЗА ПОЕЗИЯ В СОНЕТ, 2019“ ОТ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ


