
Вече много години във Вър-
шец най-светлият, най-българ-
ският празник – 24 май - Денят
на славянската писменост и на
българската просвета и кул-
тура, се отбелязва от учебните
заведения с тържества и шест-
вия по главната улица „Репуб-
лика“ до откритата сцена на
НЧ „Христо Ботев-1900“, къ-
дето традиционно кметът на
общината награждава отлични-
ците-абитуриенти.

Тази година, поради въведе-
ната извънредна епидемична
обстановка в цялата страна,
честването на делото на равно-
апостолите Кирил и Методий е
особено. И въпреки извънред-
ната ситуация, празникът беше
отбелязан достойно.

Образователните институции
в област Монтана и Регионал-
ното управление по образова-
нието — Монтана
организираха редица инициа-
тиви – онлайн концерти, из-
ложби, конкурси. В
мероприятия се включиха и
ученици от двете училища на
територията на община Вър-
шец, както и децата от ДГ
„Слънце“ – гр. Вършец.

Просветните дейци призоваха
на 24 май във всеки дом да се

издигне българският национа-
лен флаг и в израз на нацио-
нална гордост, че сме българи,
точно в 12:00 часа да прозвучи
химнът „Върви, народе възро-
дени!“. Прозорците, балконите
и дворовете да бъдат украсени
с българския трикольор, с ба-
лони - бели, зелени, червени, с
рисунки на нашите деца, с пор-
трети на Светите братя!

Община Вършец се присъе-
дини към инициативата за от-
белязване на най-българския
празник. Точно в 12:00 часа на
24 май, пред сградата на Об-
щината прозвуча химнът на
българската просвета и се развя
националното ни знаме.

На фасадата на Общинската

администрация беше поставен
огромен плакат, обкичен с
цветя, с ликовете на създате-
лите на славянската азбука,
братята Кирил и Методий.

Наградите и грамотите, под-
готвени от Общинската адми-
нистрация в града, ще бъдат
връчени на 8-те абитуриенти-
отличници от Випуск 2020 г. на
СУ „Иван Вазов“, лично от
кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров на тържествена
церемония, която поради из-
вънредната ситуация е отло-
жена за месец юни, след
провеждането на Държавните
зрелостни изпити на дванад-
есетокласниците.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТАЗИ ГОДИНА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ОТБЕЛЯЗА
24 МАЙ ПО НЕТРАДИЦИОНЕН НАЧИН

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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Скъпи учители и ученици,
читалищни и културни дейци,
уважаеми родители,
съграждани,
Днес България празнува! И

празникът рядко е бил толкова
вълнуващ! Защото общата
енергия и почит пред делото на
светите братя Кирил и Методий,
пред буквите и словото, пред ду-
ховността, победиха физичес-
ките ограничения.

Защото доказахме, че всеки
къта в олтара на сърцето си
място за светлината.

Малко са народите в света,
които с такова благоговение се
отнасят към писаното слово, към
създателите на своето аз, буки,
веди...

Това е една от причините да се

запазим през толкова много пре-
вратни събития в историята ни.

Благодаря на всички учители,
ученици, родители, читалищни
и културни дейци, че и тази го-
дина не позволиха пламъкът на
просвещенското, на духовното
да угасне!

Честит празник!

инж. Иван ЛАЗАРОВ
кмет на община Вършец

ПОЗДРАВ НА КМЕТА НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ ПО ПОВОД 24 МАЙ

В приетия от 44-то Народно
събрание на Република Бълга-
рия Закон за мерките и дей-
ствията по време на
извънредното положение, обя-
вено с решение на НС от 13
март 2020 г. са предвидени ре-
дица мерки и действия в данъч-
ната и социалната политика на
държавата, в сферата на съдеб-
ните, административните, из-
пълнителните, нотариалните
производства и др.

С цел облекчаване на местния
бизнес по време на извънред-
ната ситуация, на заседание на
Общински съвет - Вършец, про-
ведено на 29.04.2020 г., тринай-
сетте общински съветници
единодушно подкрепиха пред-
ложението на кмета на община
Вършец и взеха решение за
прилагането на следните мерки:

- Освобождаване от запла-
щане на такси на всички лица,
ползватели на терени и обекти -
общинска собственост, които
временно са преустановили
ползването им или дейността
си, вследствие на въведеното

извънредно положение в Репуб-
лика България и мерките, пред-
приети в изпълнение
заповедите на Министъра на
здравеопазването и на кмета на
община Вършец за овладяване
на извънредната ситуация във
връзка с пандемията от COVID-
19, за срока на въведеното из-
вънредно положение от
13.03.2020 г. до отмяната му;

- Освобождаване от запла-
щане на месечен наем на
всички лица, сключили дого-
вори за наем на терени и на
обекти - общинска собственост,
които временно са преустано-
вили ползването им или дей-
ността си, вследствие на
въведеното извънредно положе-
ние - за срок от 13.03.2020 г. до
отмяната му.

- Всички заплатени авансово
наеми и такси за месеците, за
които лицата са освободени от
плащане, ще се считат за пла-
тени за първия месец след от-
мяна на извънредното
положение.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ МЕРКИ ЗА
ОБЛЕКЧАВАНЕ НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС ПО
ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Да нахраним бездомно жи-
вотно, да сготвим за възрастен
човек, да прочетем книга на
по-малките, да помогнем в
градината, да полеем цветята,
да отправим послание, важно
за другите, и още, и още…

Оказва се, че всичко това е
напълно възможно и много
приятно във време на извън-
редно положение. Реших, че
ситуацията няма да е пречка за
реализиране на часовете ми по
програмата. Темата „Най-доб-
рият ден“, предвидена за 6-ти
клас, ми се стори много подхо-
дяща за обединение на повече
деца и родители в една обща
инициатива.

Компилирах няколко мате-
риала – от уроците „Да помог-
нем на друг“ (за 1 клас) и част
от „Благотворителността –
добро дело близко до нас“ (за 3
клас). Всички възпитатели
също поставиха темата в „За-
нимания по интереси“ (във ва-
рианти според възрастта на
децата за 1-4 клас и за 5-7), съ-
проводени с обяснителна лек-
ция и конкретна задача –
децата да отделят 1 час от вре-
мето си в точен ден, за да по-
могнат с нещо конкретно на

някого. Включиха се даже и
децата от първа група на
Детска градина „Слънце” с ко-
лежката Елеонора Ивайлова.

Избрахме 22-ри април като
дата, в която да се случи
Денят, а предишната вечер ка-
чихме и обява в местните ФБ
групи, с които и друг път ра-
ботим при популяризиране на
различни инициативи.

Участваха всички деца от 1
до 7 клас от СУ „Иван Вазов“
във Вършец, както и първа
група на ДГ „Слънце“. По-го-
лемите ученици получиха една
конкретна задача (да направят
добро дело за някого). Мал-
ките деца получиха инструк-
циите чрез родителите, които
реагираха с ентусиазъм и на
практика бяха истински по-
мощници на децата си, в слу-
чаите, когато малките не
можеха да се справят със зада-
чата сами. Но това е част от

удоволствието:).
Учениците имаха за задача,

когато направят „доброто
дело”, да снимат резултата или
процеса, или пък да нарисуват
рисунка по темата. Бивш наш
ученик, Алекс, който админис-
трира групата „Актуално за
Вършец“, видял обявата за
Деня на различни места.
Идеята му допадна и ми писа
с предложение дейностите на
децата да вървят с послания.
Направи картички, после спо-
дели и албума, свързан с ини-
циативата.

Резултатът е, че целият град
прави добро – част от децата
се ориентираха към грижа за
бездомните животни, Люси от
11 клас смени и смаза веригата
на мотоциклета на баща си.
Хриси, освен, че сготви за
всички в семейството, отдели
внимание и на 91-годишната
си прабаба, помогна и сготви и
за нея. Младенчо направи
торта с мама Ели, Калина съз-
даде цветен рай в двора на
баба, Крумена се погрижи за
зеленчуците в градината.

Защото
#Доброто_сме_ние_самите!

Албена ЦВЕТКОВА

УРОЦИ ОНЛАЙН: ДОБРОТО СМЕ НИЕ САМИТЕ

Над 7000 броя цветя бяха за-
садени в курортния град. Цве-
тята са от видовете бегония и
тагетис.

Оформянето на цветните
площи в централната градска
част започна в началото на
месец май.

Община Вършец ежегодно
обогатява и се грижи за зеле-
ните площи и цветните гра-
дини. По този начин градът се
превръща в един от най- зеле-
ните и красивите в България.

„И за да бъде той наистина
хубав, апелираме към гражда-
ните да пазят цветните алеи и
фигури, защото само така Вър-
шец ще бъде приветлив за
всички граждани!“, заявяват от
Общинската администрация.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗАСАДИХА НАД 7000 ЦВЕТЯ



Кметът на община Вършец
инж. Иван Лазаров издаде Запо-
вед № 167/14.05.2020 г., с която
се въвеждат следните противое-
пидемични мерки на терито-
рията на община Вършец,
считано от 14 май 2020 г. до 14
юни 2020 г.:

Всички работодатели и органи
по назначаване, в зависимост от
спецификата и възможностите
на съответната трудова дейност,
организират дистанционна
форма на работа за служителите
си (надомна работа/работа от
разстояние).

Когато е невъзможно прила-
гане на дистанционна форма на
работа, работодателите задъл-
жително организират провежда-
нето на следните
противоепидемични мерки в ра-
ботните помещения:

- дезинфекция, съгласно алго-
ритъм, посочен в Приложение
№ I към Заповед № РД-01-
262/14.05.2020 г. на Министъра
на здравеопазването;

- недопускане до работните по-
мещения на лица с прояви на
остри респираторни болести
(повишена температура, каш-
лица, хрема и други);

- инструктаж на персонала за
правилна хигиена на ръцете и
осигуряване на сапун и вода и
дезинфектант;

- създаване на организация,
която да осигури физическа дис-
танция между лицата най-малко
от 1,5 м;

- осигуряване на лични пред-
пазни средства на персонала, в

зависимост от спецификата на
работа и оценката на риска на
работното място (защитна маска
за лице. шлем, ръкавици и др.).

При непосредствено обслуж-
ване на клиенти, изискващо раз-
стояние по-малко от 1,5 м. е
задължително използването на
защитна маска за лице или пред-
пазен шлем. По изключение се
допуска обслужване на клиенти
без защитна маска за лице или
предпазен шлем, когато са оси-
гурени механични прегради от
стъкло или друг прозрачен мате-
риал, позволяващ влажно по-
чистване или дезинфекция.

Всички физически и юриди-
чески лица, които са собстве-
ници или управляват обекти с
обществено предназначение,
търговски или други обекти,
които предоставят услуги на
гражданите, освен посочените
мерки, прилагат и допълни-
телни противоепидемични
мерки:

- организират дейността си по
начин, който осигурява спазва-
нето на дистанция най- малко от
1,5 м. между лицата, на които се
предоставят съответните услуги
в помещенията и прилежащите
към тях площи на открито;

- осигуряват дезинфектант за
ръце на входа на обекта;

- създават организация за кон-
трол на входа на обекта по отно-
шение броя на влизащите лица,
с цел недопускане струпване на
хора и спазването на дистанция;

- поставят на видно място на
информационни табели или ин-

формират по друг начин потре-
бителите на услуги за задълже-
нието за спазване на физическа
дистанция, хигиена на ръцете и
носене на защитни маски на ли-
цето при посещението на съот-
ветния обект.

Всички лица, когато се нами-
рат в закрити обществени места
са длъжни да имат поставена за-
щитна маска за лице за едно-
кратна или многократна
употреба или друго средство,
покриващо носа и устата.

По смисъла на тази заповед
„обществени места“ са общо-
достъпни за всяко лице места,
като обществен транспорт, тър-
говски, спортни или културни
обекти, администрации, молит-
вени храмове, места, на които се
предоставят обществени и
други услуги.

Противоепидемичната мярка
за спазване на физическа дис-
танция от най-малко 1,5 м. раз-
стояние между лица, които не са
от едно семейство/домакинство
се спазва от всички лица, които
се намират на открити общест-
вени места (в т.ч. паркове,
улици, автобусни спирки).

От 14 май до 14 юни 2020 г. се
въвеждат и следните временни
противоепидемични мерки на
територията на община Вършец:

Не се разрешават посещенията
в увеселителни и игрални зали,
дискотеки и барове, закрити
търговски площи на заведения
за хранене и развлечения - рес-
торанти, заведения за бързо об-
служване, питейните заведения

и кафе-сладкарници с изключе-
ние на банкови и застрахова-
телни офиси, доставчици на
платежни услуги, хранителни
магазини, аптеки и дрогерии в
тях, както и заведения за хра-
нене с открита площ и само-
стоятелен външен вход.

Преустановяват се учебните
занятия и всички извънкласни
мероприятия (занимални, клу-
бове, зелени училища, екскур-
зии и др.) в училищата и в други
обучителни институции и орга-
низации. При възможност се
въвежда дистанционна форма на
обучение.

Преустановяват се всякакви
групови форми на дейност и ра-
бота с деца и ученици, извън
системата на предучилищното и
училищното образование, които
се организират и провеждат от
физически и юридически лица,
независимо от правно-организа-
ционната им форма.

Преустановяват се посеще-
нията на децата в детски ясли и
детски градини.

Не се разрешава провеждане
на масови спортни мероприятия
на открити и на закрити места (в
спортни центрове, фитнес зали,
клубове и други). Изключение
от забраната се допуска за ко-
лективно спортуване за ама-
тьори с до 12 участници, без
състезателен характер, без пуб-
лика и само на открити места.

Забранява се провеждането на
масови културно-развлекателни
мероприятия на закрито (театри,
концерти, сценични прояви и

други), с изключение на посе-
щенията на музеи, галерии, биб-
лиотеки и кина. Мероприятията,
които не са забранени, се про-
веждат при заетост на местата
до 30 % от общия им капацитет.

Забранява се провеждането и
на всякакви организирани съби-
рания на групи над 10 лица, с из-
ключение на допуснатите
мероприятия за колективно
спортуване за аматьори с до 12
участници, без състезателен ха-
рактер, без публика и само на
открити места.

Забраняват се посещения на
външни лица/свиждания във
всички лечебни и социални за-
ведения на територията на об-
щина Вършец.

Определя се часови диапазон
от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в
който само лицата на възраст
над 60 години могат да посеща-
ват хранителните магазини и ап-
теките.

Забраняват се посещенията на
спортни и детски площадки и
съоръжения на закрити общест-
вени места.

Забранява се сядането на
пейки и в тревните площи, за-
бранява се употребата на алко-
хол.

Дейностите, които не са преус-
тановени или забранени с тази
заповед, се провеждат при спаз-
ване на всички противоепиде-
мични мерки, въведени със
Заповед № РД- 01-262 от
14.05.2020 г. на Министъра на
здравеопазването.

Евелина ГЕОРИГЕВА

НОВИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ВЛЯЗОХА В СИЛА ОТ 14 МАЙ 2020 Г.

Със заповед на кмета на об-
щина Вършец инж. Иван Лаза-
ров, издадена на 4 май 2020 г.,
се отменят част от противоепи-
демичните мерки, въведени за-
ради COVID-19.

От 4 май са разрешени посе-
щенията във всички паркове,
планини и други обособени
места с паркова среда извън на-
селените места на територията
на общината, без посещения на
хижи и туристически обекти.

Допуска се упражняването на
индивидуален спорт на от-
крито (в т.ч тенис, колоездене,
лека атлетика, голф и др.), при
спазване на дистанция от най-
малко 2,5 метра между отдел-
ните спортуващи и при
съблюдаване на всички проти-
воепидемични мерки.

Допускат се посещенията на
самостоятелни плувни ком-
плекси и басейни, при спазва-
нето на определени
противоепидемични мерки, без
да се разрешава функционира-
нето на прилежащите към тях
търговски обекти.

С новата кметска заповед, от
6 май се допускат посещенията
на търговски площи на открито
(градини, тераси и др.) на рес-

торанти, заведения за бързо об-
служване, питейни заведения и
кафе сладкарници, при спаз-
ване на следните противоепи-
демични мерки:

- разполагане на масите по
начин, осигуряващ разстояние
не по-малко от 2,5 метра между
тях и не повече от четири лица
на маса или на едно семейство;

- обслужващият персонал да е
с поставена защитна маска за
лице;

- да се почистват и дезинфек-
цират повърхностите на масите
и столовете след всеки посети-
тел;

- да се поставят на видни
места диспенсери с дезинфек-
тант за ползване от посетите-
лите на заведението.

Всички лица, които се нами-
рат на открити обществени
места (в т. ч. паркове, улици,
автобусни спирки), са длъжни
да спазват изискването за со-
циална дистанция и всички
противоепидемични мерки,
като при необходимост от кон-
такт с други лица да носят
предпазна маска или друго
средства, покриващо носа и ус-
тата.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ОБЛЕКЧАВА
ЧАСТ ОТ ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ

МЕРКИ, ВЪВЕДЕНИ ЗАРАДИ COVID-19
В това трудно, объркано,

сложно време, когато, по си-
лата на обстоятелствата жи-
веем в принудителна социална
изолация, се отдаваме на раз-
мисъл. Преосмисляме духов-
ните и общочовешки ценности,
определяме мястото и заслу-
гите на всеки. Отдадохме за-
служена почит и уважение към
всички, които бяха в първите
редици в борбата с коварния
нов коронавирус – медицински
работници, полицаи, добро-
волци… Дълбок поклон пред
всички тях!

Аз искам да отправя моята
лична, сърдечна благодарност
и поклон и пред служителите

на Домашен социален патро-
наж – гр. Вършец. Ръководст-
вото на общината винаги се е
обръщало с лице към пробле-
мите на възрастните и болните
хора. В тези тежки дни го дока-
заха и онзи, които в ранни зори
заставаха на работните си
места и приготвяха вкусна, пи-
тателна, разнообразна храна,
доставяйки я пред вратите на
домовете ни.

Поздравявам за добрата орга-
низация Цветелина Крумова –
специалист „Социални дей-
ности“ в ОбА и домакинката на
ДСП – Елисавета Тачева.
Хвала за отличната работа на
готвачите Силвия Котова и

Виктор Василев, и помощни-
ците им Галя Миланова и
Слави Владимиров, на разнос-
вачите Венера Петрова, Сто-
янка Ерменкова, Христина
Герасимова; на Михаил Ива-
нов и Тома Томов –за тяхната
отговорност и всеотдайност.

Искрена и топла благодарност
на целия екип на Домашния со-
циален патронаж! Желая ви
здраве, бодър дух, много ра-
достни и щастливи мигове!

Продължавайте все така все-
отдайно да се грижите за нас,
възрастните хора и да ни дос-
тавяте радост!

Още веднъж – ПОКЛОН!
Елена ЙОНЧЕВА

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т
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Със заповед №ОХ-337/30.04.2020 г. на министъра на отбраната на Република България, са обя-
вени 27 вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции – гарнизон Плов-
див, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в
страната и чужбина.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс.
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС и да не са навършили 40 го-

дини.
Кандидатите, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) и освободените преди не по-

вече от 10 години (с изключение на освободените по дисциплинарен ред), следва да не са навършили
44 години.

Срок за подаване на документи - 26.06.2020 г.
Информация за изискванията към кандидатите, набора от документи, условията и реда за канди-

датстване можете да получите на адрес:
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

гр. Вършец, бул. "България" № 10, ет. 2 (всеки вторник от 08.30 до 17.00 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21 90, GSM 0889661054.

О Б Я В А
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Днес, 27.02.2020 г (четвъртък) от 14:00 ч.,
на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и
чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация за мандата 2019
– 2023 г. се проведе заседание на Общински
съвет - Вършец, в заседателната зала на Об-
щинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва
общински съветници.

Отсъства Благовест Христов
Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, засе-

данието е законно и може да взема решения.

На заседанието присъстваха още: инж.
Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П.
Стефанов - зам.- кмет на община Вършец,
инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община
Вършец , инж. Г. Янкулов - зам.- кмет на об-
щина Вършец, К. Тачева-директор дирекция
„ОА“, А. Тошев-директор дирекция „СА“, Е.
Георгиева – гл. експерт „Информационно
обслужване“, С. Зарчев – „Връзки с общест-
веността“, Е.Димитров-кмет с. Спанчевци,
А. Петров – кмет на с. Долно Озирово, В.
Мишов – кметски наместник с. Горно Ози-
рово, В. Трендафилов – кметски наместник
с. Черкаски, Б. Василев – кметски намест-
ник с. Горна Бела речка и граждани.

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

Председателят на общински съвет Вършец
инж. Анатоли Димитров, на основание чл.
57, ал. 1, ал. 2 т. 2 от Правилника за органи-
зацията и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинската администрация за
мандата 2015 – 2019 г. предложи, следните
допълнения в дневния ред:

Промяна в кворума. Излиза Георги Найде-
нов.

Общо 11 общински съветници.

1. Включване на Докладна записка вх. №
91/ 24.02.2020 г. като точка 1-ва от дневния
ред на заседанието.

Общият брой точки в дневният ред стават
18.

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

Промяна в кворума. Влиза Георги Найде-
нов.

Общо 12 общински съветници.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка с вх. № 91/ 24.02.2020 г.
относно смяна на обслужваща банка.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 54/ 27.01.2020 г.
относно приемане на годишен отчет за из-
пълнение на Програмата за управление на
кмета за четвъртата година от мандата
(2015-2019 г.).

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 61/31.01.2020 г. за
отчет за дейността на Общински съвет –
Вършец и неговите комисии за периода от
01.07.2019 г. до 31.12.2019 г.

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

4. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 73/ 19.02.2020 г.
относно годишен отчет за изпълнение на
Програмата за управление на отпадъците на
община Вършец за периода 01.01.2019 г. –
31.12.2019 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 89/ 21.02.2020 г.
относно предложение за вземане на решение
за приемане на Проект на Етичен кодекс и
правила за поведение на общинския съвет-
ник за мандат 2019 – 2023 г.

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

6. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 74/ 19.02.2020 г.
относно приемане на дългосрочна Програма
за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива на об-
щина Вършец за периода 2020 г. – 2023 г. на
основание чл. 9 от Закона за енергията от
възобновяеми източници (ЗЕВИ).;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 88/ 21.02.2020 г.
относно вземане на решение за определяне
на представител на Община Вършец в сви-
каното за 28.02.2020 г. Редовно заседание на
Общото събрание на Асоциацията по „Во-
доснабдяване и канализация“ ООД, град
Монтана, гласуване на изрични пълномощия
на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: Вътко Маринов – председател
на ПК по ТИУТУОС

8. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 75/ 19.02.2020 г.
относно определяне на имотите - частна об-
щинска собственост на община Вършец,
които подлежат на задължително застрахо-
ване съгласно разпоредбата на чл.9, ал.2 от
Закона за общинската собственост.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

9. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 76/ 19.02.2020 г.
относно разглеждане на писмо вх. № 3300-
119/20.01.2020 г. от кмета на община Враца
и предложение за вземане на решение за да-
ване на съгласие за учредяване безвъзмездно
право на ползване по чл. 39, ал. 3 от ЗОС в
полза на община Враца, за поставяне на бил-
борд по проект: „Интегриран проект за
воден цикъл на гр. Враца – II фаза, финан-
сиран от Кохезионния фонд на ЕС и от дър-
жавният бюджет на Република България,
чрез Оперативна програма „Околна среда
2014-2020 г.“

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

10. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 77/ 19.02.2020 г.
относно разглеждане на заявление вх. №
9400-1036/13.04.2018 г. от Красимир Стефа-
нов Григоров, с адрес: гр. София и предло-
жение за приемане на решение за допускане
изработването на ЧИ на ПУП за изготвяне
на Подробен устройствен план за залича-
ване на остатъка от прохода, свързващ ули-
ците „Стефан Караджа“, „Хан Крум“ и
„Дунав“, представляващ поземлен имот с
идентификатор 12961.422.814 по КК и КР на
гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

11. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 78/ 19.02.2020 г.
относно разглеждане на писмо вх. № 7000-
65/ 22.01.2020 г., от „Теленор България“
ЕАД, приемане на решение за актуализи-
ране на Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2020 г. на община Вършец, както и
на решение за провеждане на публичен търг
с тайно наддаване, за отдаване под наем на
част от недвижим имот публична общинска
собственост на община Вършец, част от
покрива на сградата на Кметство с. Спан-
чевци за поставяне на съоръжения на „Теле-
нор България“ ЕАД.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

12. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 81/ 19.02.2020 г.
относно вземане на решение по реда на чл.
37и, ал.3 от Закона за собствеността и пол-
зването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за
имотите с НТП пасища, мери и ливади за
индивидуално и общо ползване, за предос-
тавяне под наем по реда на чл. 37и, ал. 1 от
ЗСПЗЗ на животновъди, собственици или
ползватели на животновъдни обекти с па-
сищни селскостопански животни, регистри-
рани в Интегрираната информационна
система на БАБХ, съобразно броя и вида на
регистрираните животни.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

13. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 80/ 19.02.2020 г.
относно предоставяне на имоти по реда на
чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с &
27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

14. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 82/ 19.02.2020 г.
относно вземане на решение за актуализи-
ране на Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2020 г. на община Вършец, както и
приемане на решения за провеждане на два
публична търга с тайно наддаване за отда-
ване под наем на части от имоти публична
общинска собственост на община Вършец
за поставяне на кафе-автомати и премест-
ваеми търговски обекти в изпълнение на Го-
дишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собстве-
ност за 2020 г. на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

15. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 79/ 19.02.2020 г.
относно определяне на състав на Наблюда-
телна комисия към Общински съвет - Вър-
шец по чл.170, ал.2 и ал.3 от Закона за
изпълнение на наказанията и задържането
под стража.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

16. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 85/ 21.02.2020
год. относно определяне на размер на фи-
нансиране съгласно Бюджет на Община
Вършец за 2020 година на спортните и ту-
ристическите дружества, сдруженията с нес-
топанска цел регистрирани на територията
на община Вършец.

Докладва: Адрияна Николова – Председа-
тел ПК по ОКМДС

17. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 87/ 21.02.2020
год. относно приемане отчет за дейността на
Местната комисия за борба с противооб-
ществените прояви на малолетните и непъл-
нолетните при Община Вършец за
календарната 2019 год.

Докладва:Иван Андров - председател на
ПК по АОНУОРСГПБК

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

Промяна в кворума. Влиза Благовест Хрис-
тов.

Общо 13 общински съветници.

Промяна в кворума. Излиза Вътко Мари-
нов

Общо 12 общински съветници.

Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинската администра-
ция за мандата 2019 – 2023 г., дневния ред
бе приет единодушно:

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

Промяна в кворума. Влиза Вътко Маринов
Общо 13 общински съветници.

Общински съвет – Вършец прие следните
решения:

РЕШЕНИЕ № 72
Общински съвет Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА оправомо-
щава кмета на община Вършец да одобрява
смяна на обслужваща банка на Община Вър-
шец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Зам-
фиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Хрис-
тов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 73
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, приема за сведение
представения годишен отчет за изпълнение
на Програмата за управление на кмета за
четвъртата година от мандата (2015 – 2019
г.)

Гласували поименно: “за” – 13; “против”
– няма; “въздържали се” няма;

РЕШЕНИЕ № 74
Общински съвет Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА приема за сведе-
ние отчета за дейността на Председателя на
Общински съвет Вършец, дейността на Об-
щински съвет Вършец и неговите комисии
за периода 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г.

Гласували: “за” – 13; “против” –
няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 75
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 Програмата за управление на отпа-
дъците на община Вършец за периода
01.01.2019 г. - 31.12.2019 г., съгласно При-
ложение № 1.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Зам-
фиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Хрис-
тов и И. Цветанов,“против” – 2 - Н. Томов, Г.
Найденов; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 76
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуп-
равление и местната администрация
/ЗМСМА/ приема Етичен кодекс и правила
за поведение на общинския съветник за ман-
дат 2019 – 2023 година и образец №1 на дек-
ларация за имотно състояние.

Гласували поименно: “за” – 13; “против”
– няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 77
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 9 от За-
кона за енергията от възобновяеми източ-
ници (ЗЕВИ), приема дългосрочна Програма
за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива на об-
щина Вършец за периода 2020 г. – 2030 г.

Приетата дългосрочна Програма за насър-
чаване използването на енергия от възобно-
вяеми източници и биогорива на община
Вършец за периода 2020 г. – 2030 г., да бъде
качена в сайта на община Вършец, както и
да бъде изпратена на Агенцията за устой-
чиво енергийно развитие за сведение.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Зам-
фиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Хрис-
тов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 78
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
/ЗМСМА/ и чл. 198е, ал. 5 от Закона за во-
дите /ЗВ/ и чл. 5, ал. 6 ПОДАВК реши:
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ÂÚÐØÅÖ4
Гласува изрични пълномощия на Петър

Ганчев Стефанов – заместник-кмет на об-
щина Вършец, като законен представител на
община Вършец, които да участва като пред-
ставител на общината в Редовно заседание
на Общото събрание на Асоциацията по
ВиК Монтана на дата 28.02.2020 г. ,като:

По т.1 от дневния ред – да гласува „ЗА“
приемане на отчет за дейността на Асоциа-
ция по В и К на обособената територия, об-
служвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, гр. Монтана за 2019 г.;

По т.2 от дневния ред – да гласува „ЗА“
приемане на отчет за изпълнение на бю-
джета на Асоциация по В и К на обособе-
ната територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.
Монтана за 2019 г.;

По т.3 от дневния ред – да гласува „ЗА“
приемане на Годишен финансов отчет на
Асоциация по ВиК на обособената терито-
рия, обслужвана от „Водоснабдяване и ка-
нализация“ ООД, гр. Монтана за 2019 г.;

По т.4 от дневния ред – да гласува „ЗА“
приемане на бюджет на Асоциация по ВиК
на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.
Монтана за 2020 год.;

По т.5 от дневния ред – да гласува „ЗА“
приемане и одобряване на проект на под-
робна инвестиционна програма за инвести-
ции в активи – ВиК системи и съоръжения,
публична държавна и/или публична общин-
ска собственост през 2020 г., които са дого-
ворени като част от задължителното ниво по
сключения договор с асоциацията по водос-
набдяване и канализация и дължима преста-
ция от оператора „ВиК“ ООД, гр. Монтана.

По т. 6 от дневния ред – при предлагане,
обсъждане и гласуване на въпроси извън го-
репосочения дневен ред, представителят на
Община Вършец да гласува както намери за
добре, съобразно интересите на жителите на
община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 9 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Зам-
фиров, А. Маджарски, Л. Симова; “против”
– 2 - Б. Христов, Г. Найденов; “въздържали
се” – 2 - И. Цветанов, Н. Томов;

РЕШЕНИЕ № 79
1. Общински съвет – Вършец, на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9, ал.
2 от Закона за общинската собственост ут-
върждава за мандат 2019 – 2023 г. Списък на
имотите - частна общинска собственост на
община Вършец, подлежащи на задължи-
телно застраховане по чл. 9, ал. 2 от Закона
за общинската собственост включително и
за застрахователните рискове природни
бедствия и земетресения, съгласно чл. 9, ал.
1 от Закона за общинската собственост, съг-
ласно приложението към настоящото реше-
ние.

2. Задължава кмета на община Вършец да
предприеме всички правни и фактически
действия през мандат 2019 – 2023 г. за заст-
раховане на имотите, включени в Списъка
на имотите - частна общинска собственост
на община Вършец, подлежащи на задъл-
жително застраховане по чл. 9, ал. 2 от За-
кона за общинската собственост.

3. При необходимост през мандат 2019 –
2023 г., кметът на община Вършец да внесе
предложение в Общински съвет – Вършец
за актуализация на Списъка на имотите -
частна общинска собственост на община
Вършец, подлежащи на задължително заст-
раховане.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Зам-
фиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Хрис-
тов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 80
Общински съвет – Вършец, на основание

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

1. Актуализира „Годишна програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общин-
ска собственост за 2020 г. на община

Вършец“, като създава нов раздел XI с на-
именование: „Предоставяне на имоти за въз-
мездно или безвъзмездно право на ползване
по реда на чл. 39 от ЗОС“, като сега същест-
вуващия раздел XI „Други данни опред-
елени от общинският съвет“ става раздел
XII.

В раздел XI „Предоставяне на имоти за
възмездно или безвъзмездно право на пол-
зване по реда на чл. 39 от ЗОС“ се включва
следният недвижим имот:

Поземлен имот с идентификатор
69537.29.141, землище с. Стояново, община
Вършец, област Монтана, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед № РД-18-1828/08.11.2018 г. на
Изпълнителния директор на АГКК, по-
следно изменение със заповед: няма изда-
дена заповед за изменение на КККР, адрес
на поземления имот: с. Стояново, местност
„Андровото“, площ: 150 кв.м. /сто и петде-
сет кв.м./, трайно предназначение на тери-
торията: земеделска, начин на трайно
ползване: пасище, категория на земята: чет-
върта, предходен идентификатор: няма,
номер по предходен план: 000041, при гра-
ници и съседи: 69537.28.149, 69537.16.50,
69537.29.148 и 69537.29.142.

2. Промяната на „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2020 г. на община
Вършец“ влиза в сила от датата на приемане
на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС, про-
мяната в „Годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2020 г. на община Вършец“
да се обяви на таблото пред сградата на Об-
щинска администрация – Вършец и да се от-
рази в публикуваната в сайта на община
Вършец „Годишна програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2020 г. на община Вършец“.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Зам-
фиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Хрис-
тов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 81
1. Общински съвет – Вършец, на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал.
3 и ал. 4 от Закона за общинската собстве-
ност и чл. 55, т. 3 от „Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост на община Вършец“,
учредява безвъзмездно право на ползване за
срок до 5 /пет/ календарни години, в полза
на Община Враца, ЕИК 000193115, със се-
далище и адрес на управление, гр. Враца
3000, община Враца, област Враца, ул. »Сте-
фанаки Савов» № 6, върху поземлен имот с
идентификатор 69537.29.141, землище с.
Стояново, община Вършец, област Монтана,
по кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри, одобрени със Заповед № РД-18-
1828/08.11.2018 г. на Изпълнителния
директор на АГКК, последно изменение със
заповед: няма издадена заповед за измене-
ние на КККР, адрес на поземления имот: с.
Стояново, местност „Андровото“, площ: 150
кв.м. /сто и петдесет кв.м./, трайно предназ-
начение на територията: земеделска, начин
на трайно ползване: пасище, категория на зе-
мята: четвърта, предходен идентификатор:
няма, номер по предходен план: 000041, при
граници и съседи: 69537.28.149, 69537.16.50,
69537.29.148 и 69537.29.142 за монтиране на
билборд по проект: „Интегриран проект за
воден цикъл на гр. Враца – II фаза, финан-
сиран от Кохезиония фонд на ЕС и от дър-
жавният бюджет на Република България,
чрез Оперативна програма „Околна среда
2014-2020 г.“.

2. На основание чл. 39, ал. 6 от Закона за
общинската собственост, задължава кмета
на община Вършец да издаде заповед и да
сключи договор с община Враца за безвъз-
мездно право на ползване на имота, под-
робно описан в т. 1 от настоящото решение
за монтиране на билборд по проект: „Интег-
риран проект за воден цикъл на гр. Враца –
II фаза, финансиран от Кохезиония фонд на
ЕС и от държавният бюджет на Република
България, чрез Оперативна програма

„Околна среда 2014-2020 г.“.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.

Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Зам-
фиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Хрис-
тов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 82
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.
1 от Закона за устройство на територията
/ЗУТ/, допуска изработването на ЧИ на ПУП
за изготвяне на Подробен устройствен план
за заличаване на остатъка от прохода, свър-
зващ улиците „Стефан Караджа“, „Хан
Крум“ и „Дунав“, представляващ поземлен
имот с идентификатор 12961.422.814 по КК
и КР на гр. Вършец, като дава съгласие съ-
щият да се придаде към поземлен имот с
идентификатор 12961.422.310 по КК и КР на
гр. Вършец от 2008 г., собственост на Кра-
симир Стефанов Григоров.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ изработва-
нето на частичното изменение на подробния
устройствен план да се извърши за сметка
на Красимир Стефанов Григоров, с адрес:
гр. София 1715, ж.к. “Младост – 4“, бл. 411,
вх. 5, ет. 9, ап. 27.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Зам-
фиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Хрис-
тов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 83
Общински съвет – Вършец на основание

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

1. Актуализира „Годишна програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общин-
ска собственост за 2020 г. на община
Вършец“ в частта раздел III. Описание на
недвижимите имотите, които общината има
намерение да предложи за предоставяне под
наем и за продажба през 2020 г., точка 1.
Описание на имотите, които общината има
намерение да предложи за предоставяне под
наем, подточка 1.1. Нежилищни обекти,
части от сгради и терени, билбордове и рек-
ламни елементи общинска собственост, за
които ще се проведат публични търгове и
публично оповестени конкурси по реда на
ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вър-
шец за отдаването им под наем за търговски
и други нужди и поставяне на павилиони,
съоръжения, кафе-автомати, банкомати и т.н.
в населените места на територията на об-
щина Вършец през 2020 г., като в тази под-
точка се включват следните части от имоти:

- Част от покрива на сградата на кметство
с. Спанчевци, община Вършец /Акт за пуб-
лична общинска собственост №
46/10.12.1998 г./, с площ от 50 кв.м за разпо-
лагане на съоръжения на лицензиран моби-
лен оператор за приемо-предавателна
станция.

2. Промяната на „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2020 г. на община
Вършец“ влиза в сила от датата на приемане
на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС про-
мяната в „Годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2020 г. на община Вършец“
да се обяви на таблото пред сградата на Об-
щинска администрация – Вършец и да се от-
рази в публикуваната в сайта на община
Вършец „Годишна програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2020 г. на община Вършец“.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Зам-
фиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Хрис-
тов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 84
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и
ал. 8 от ЗОС във връзка с чл. 42, ал. 1 и ал. 3

от „Наредбата за реда на придобиване, уп-
равление и разпореждане с общинска собст-
веност на община Вършец“ и чл. 4, ал. 3 и
чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда
за провеждане на търгове и конкурси на об-
щина Вършец“, взема решение за провеж-
дане на публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на част от имот, публична
общинска собственост на община Вършец,
за разполагане на съоръжения на лицензи-
ран мобилен оператор за приемо-предава-
телна станция, както следва:

- Част от покрива на сградата на кметство
с. Спанчевци, община Вършец /Акт за пуб-
лична общинска собственост № 46
/10.12.1998 г./, с площ от 50 кв.м., за разпо-
лагане на съоръжения на лицензиран моби-
лен оператор за приемо-предавателна
станция.

Срок за отдаване под наем – 10 /десет/ ка-
лендарни години считано от датата на
сключване на договора за наем

Първоначална тръжна месечна наемна
цена - 450 лв. без ДДС /четиристотин и пет-
десет лева без ДДС/

Цена на тръжната документация 100 лв.,
/сто лева/.

Депозит за участие в търга 1000 лв./хиляда
лева/.

Стъпка за наддаване 5 % върху първона-
чалната тръжна месечна наемна цена.

В договора за наем да се включи клауза, че
месечната наемна цена се актуализира в на-
чалото на всяка календарна година с офици-
алния процент на инфлацията, обявен от
НСИ.

Задължава кмета на община Вършец да ор-
ганизира и проведе търга по реда на Глава
втора “Търгове” от НУРПТК на община
Вършец и да сключи договор за отдаване
под наем на частта от недвижимия имот със
спечелилия търга участник.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Зам-
фиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Хрис-
тов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

Промяна в кворума. Излиза Латинка Си-
мова.

Общо 12 общински съветници.

Промяна в кворума. Влиза Латинка Си-
мова.

Общо 13 общински съветници.

РЕШЕНИЕ № 85
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 придобиване, управление и разпо-
реждане с общинска собственост на община
Вършец“, определя ливадите, описани в
приложение № 1 към настоящото решение и
пасищата и мерите описани в приложение
№ 2 към настоящото решение от Общинския
поземлен фонд на община Вършец, които
ще се отдават под наем за индивидуално и
общо ползване за стопанската 2020/2021 г.
по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 4 във връзка с чл.
37и, от ЗСПЗЗ, на собственици или ползва-
тели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на
БАБХ, съобразно броя и вида на регистри-
раните животни.

Възлага на кмета на община Вършец в
срок до 01.03.2020 г. списъците със земе-
делските имоти за индивидуално ползване с
категории за землищата на населените места
на общината да се обявят на информацион-
ните табла пред сградите на кметствата на
територията на община Вършец, както и и
се публикуват на интернет страницата на об-
щина Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Зам-
фиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Хрис-
тов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 86
Общински съвет – Вършец, на основание

чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 45 ж, ал. 2
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ÂÚÐØÅÖ5
от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за пред-
оставяне на наследниците на Никола Мла-
денов Митров, следния имот:

1. Поземлен имот с идентификатор
69537.50.17 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на село Стояново, об-
щина Вършец, област Монтана, одобрени
със Заповед РД-18-1828/08.11.2018 г. на Из-
пълнителен директор на АГКК, адрес на по-
земления имот: село Стояново, местност
„СВИДНЯ“, площ: 2 080 кв.м., трайно пред-
назначение на територията: земеделска,
начин на трайно ползване: ливада, категория
на земята: пета, номер по предходен план:
050017, при граници и съседи: 69537.50.18,
69537.50.21, 69537.50.16, 69537.49.157 и
69537.51.128 – земи от Общинския поземлен
фонд, землище с. Стояново, съгласно скица
№ 15-841868/16.09.2019 г.

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

3. На основание чл. 45 ж, 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 „Земеделие“ гр. Бер-
ковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Зам-
фиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Хрис-
тов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 87
Общински съвет – Вършец, на основание

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

1. Актуализира „Годишна програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общин-
ска собственост за 2020 г. на община
Вършец“ в частта раздел III. Описание на
недвижимите имотите, които общината има
намерение да предложи за предоставяне под
наем и за продажба през 2020 г., точка 1.
Описание на имотите, които общината има
намерение да предложи за предоставяне под
наем, подточка 1.1. Нежилищни обекти,
части от сгради и терени, билбордове и рек-
ламни елементи общинска собственост, за
които ще се проведат публични търгове и
публично оповестени конкурси по реда на
ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вър-
шец за отдаването им под наем за търговски
и други нужди и поставяне на павилиони,
съоръжения, кафе-автомати, банкомати и т.н.
в населените места на територията на об-
щина Вършец през 2020 г., като в тази под-
точка се включват следните части от имоти:

- Част от тротоара и зелената площ на
кръстовището на ул. “Република“ № 12 и ул.
“Отец Паисий“ в гр. Вършец, с площ от 43
кв.м., за разполагане на преместваем тър-
говски обект по реда на чл. 56 от ЗУТ.

- Част от поземлен имот с идентификатор
12961.422.611 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г., с площ 10 кв. м., за разполагане на
преместваем търговски обект по чл. 56 от
ЗУТ.

2. Промяната на „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2020 г. на община
Вършец“ влиза в сила от датата на приемане
на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС про-
мяната в „Годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2020 г. на община Вършец“
да се обяви на таблото пред сградата на Об-
щинска администрация – Вършец и да се от-
рази в публикуваната в сайта на община
Вършец „Годишна програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2020 г. на община Вършец“.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Зам-
фиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Хрис-
тов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 88
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и
ал. 8 от ЗОС във връзка с чл. 42, ал. 1 и ал. 3
от „Наредбата за реда на придобиване, уп-
равление и разпореждане с общинска собст-
веност на община Вършец“ и чл. 4, ал. 3 и
чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда
за провеждане на търгове и конкурси на об-
щина Вършец“, взема решение за провеж-
дане на публичен търг с тайно наддаване, за
отдаване под наем на части от имоти пуб-
лична общинска собственост на община
Вършец, за поставяне на кафе-автомати,
както следва:

1. Пред сградата на СУ “Иван Вазов” гр.
Вършец - 1 кв.м. за поставяне на 1 бр. кафе
автомат.

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

Срок за отдаване под наем на частите от
недвижимите имоти – 3 /три/ календарни го-
дини, считано от датата на сключване на до-
говора/договорите за наем.

Определя първоначална тръжна месечна
наемна цена - 50 лв. без ДДС /петдесет лева
без ДДС/ за 1 кв.м. за 1 бр. кафе-автомат.

Цена на тръжната документация: 50 лв.
/петдесет лева/.

Депозит за участие в търга: 300 лв./триста
лева/ за всяка отделна площ за поставяне на
кафе-автомат.

Стъпка за наддаване: 5 % върху първона-
чалната тръжна месечна наемна цена на съ-
ответната площ за поставяне на
кафе-автомат.

При сключване на договор за наем спече-
лилият/спечелилите търга участници запла-
щат 6 /шест/ месечни наемни вноски за
наетите от тях площ/площи.

Задължава кмета на община Вършец да ор-
ганизира и проведе търга по реда на Глава
втора “Търгове” от НУРПТК на община
Вършец и да сключи договор/и за отдаване
под наем на частите от имоти публична об-
щинска собственост за поставяне на кафе-
автомати с спечелилия/те търга участник/ци.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Зам-
фиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Хрис-
тов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 89
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и
ал. 8 от ЗОС във връзка с чл. 42, ал. 1 и ал. 3
от „Наредбата за реда на придобиване, уп-
равление и разпореждане с общинска собст-
веност на община Вършец“ и чл. 4, ал. 3 и
чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда
за провеждане на търгове и конкурси на об-
щина Вършец“, взема решение за провеж-
дане на публичен търг с тайно наддаване, за
отдаване под наем на части от имоти пуб-
лична общинска собственост на община
Вършец, за поставяне на преместваеми тър-
говски обекти по чл. 56 от ЗУТ описани,
както следва:

1. Част от поземлен имот с идентификатор
12961.424.158 по КК и КР на гр. Вършец
/паркова зона пред СБР „Свети Мина“, гр.
Вършец/ с площ от 55 кв.м. за поставяне на
преместваем търговски обект по реда на чл.
56 от ЗУТ /съгласно проекта за рехабилита-
ция на градинка в УПИ V, кв.76 по плана на
гр. Вършец/. Начална тръжна месечна на-
емна цена - 150 лв. без ДДС.

2. Част от тротоара и зелената площ на
кръстовището на ул. “Република“ № 12 и ул.
“Отец Паисий“ в гр. Вършец, с площ от 43
кв.м. за поставяне на преместваем търговски
обект по реда на чл. 56 от ЗУТ. Начална
тръжна месечна наемна цена – 70 лв. без
ДДС.

3. Част от поземлен имот с идентификатор
12961.422.611 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г., с площ 10 кв. м. за поставяне на пре-
местваем търговски обект по реда на чл. 56
от ЗУТ. Начална тръжна месечна наемна
цена - 50 лв. без ДДС.

Срок за отдаване под наем на частите от
терените – 5 /пет/ календарни години, счи-
тано от датата на сключване на договора/до-
говорите за наем.

Всеки участник в търга може да участва за
наемането на един, няколко или всички
части от имот/и предмет на търга.

Депозит за участие в търга - 500 лв. за
всеки терен по отделно за поставяне на пре-
местваем обект по чл. 56 от ЗУТ.

Стъпка за наддаване - 5 % върху първона-
чалната месечна наемна цена на съответния
терен.

Цена на тръжната документация - 100 лв.
/сто лева/.

Задължава кмета на община Вършец да ор-
ганизира и проведе публичният търг 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/и за отдаване под наем със спечели-
лия/спечелилите търга участник/участници.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Зам-
фиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Хрис-
тов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

Предложение от Георги Найденов относно
определяне на състав на Наблюдателна ко-
мисия към Общински съвет - Вършец по чл.
170, ал. 2 и ал. 3 от Закона за изпълнение на
наказанията и задържането под стража. Г-н
Найденов предлага за Председател на на-
блюдателната комисия Ивайло Цветанов.

РЕШЕНИЕ № 90
Общински съвет - Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА взема решение
за създаване на наблюдателна комисия по
реда на чл. 170, ал. 2 и ал. 3 от Закона за из-
пълнение на наказанията и задържането под
стража, която да се състои от 5 /пет/ члена,
както следва:

Председател: Ивайло Цветанов – общин-
ски съветнико от Об.С.-Вършец

Членове: 1. Антон Тошев – Директор ди-
рекция „СА“, ст. юрисконсулт при ОбА-Вър-
шец

2. Представител на РУ на МВР - гр. Вър-
шец

3. Представител на ОС „Изпълнение на на-
казанията“ - Монтана, ПС – Берковица

4. Представител на затвора - гр.Враца
Гласували поименно: “за” – 6 – А. Ма-

джарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цвета-
нов, Н. Томов, Г. Найденов; “против” – 1 - И.
Андров; “въздържали се” – 6 - инж. А. Ди-
митров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.
Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров;

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ № 91
Общински съвет - Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА взема решение
за създаване на наблюдателна комисия по
реда на чл. 170, ал. 2 и ал. 3 от Закона за из-
пълнение на наказанията и задържането под
стража, която да се състои от 5 /пет/ члена,
както следва:

Председател: Васил Замфиров – общински
съветнико от ОбС-Вършец

Членове: 1. Антон Тошев – Директор ди-
рекция „СА“, ст. юрисконсулт при ОбА-Вър-
шец

2. Представител на РУ на МВР - гр. Вър-
шец

3. Представител на ОС „Изпълнение на на-
казанията“ - Монтана, ПС – Берковица

4. Представител на затвора - гр.Враца
Гласували поименно: “за” – 7 – инж. А.

Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Зам-
фиров; “против” – 4 - Б. Христов, И. Цвета-
нов, Н. Томов, Г. Найденов; “въздържали се”
– 2 - А. Маджарски, Л. Симова;

ПРИЕМА СЕ

Промяна в кворума. Излиза Вътко Мари-
нов.

Общо 12 общински съветници.

По предложение на Георги Найденов от-
носно определяне на размер на финансиране
съгласно Бюджет на Община Вършец за
2020 г. на спортните и туристическите дру-
жества, сдруженията с нестопанска цел ре-
гистрирани на територията на община
Вършец.

Сдружение с нестопанска цел Футболен
клуб „Вършец 2012“ - сумата от 4 000,00
лева:

РЕШЕНИЕ № 92
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

и чл. 6, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.37, ал.1,
т. 2 от Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет - Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация за Мандата 2019 -
2023 година от Бюджета на Община Вършец
за 2020 г. от функция „Почивно дело, кул-
тура и религиозни дейности“, Дейност 2 714
„Спортни бази за спорт за всички“, § 43-01
утвърждава за първото полугодие на 2020 г.
на:

1.1 Сдружение с нестопанска цел Футбо-
лен клуб „Вършец 2012“ - сумата от 4 000,00
лева;

Гласували поименно: “за” – 4 – А. Ма-
джарски, Л. Симова, И. Цветанов, Г. Найде-
нов; “против” – 4 - И. Андров, А. Николова,
д-р Р. Дамянова, В. Замфиров; “въздържали
се” – 3 - инж. А. Димитров, И. Замфиров, Н.
Томов;

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ № 93
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

и чл. 6, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.37, ал.1,
т. 2 от Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет - Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация за Мандата 2019 -
2023 г. от Бюджета на Община Вършец за
2020 година от функция „Почивно дело, кул-
тура и религиозни дейности“, Дейност 2 714
„Спортни бази за спорт за всички“, § 43-01
утвърждава за първото полугодие на 2020 г.
на:

1.1 Сдружение с нестопанска цел Футбо-
лен клуб „Вършец 2012“ - сумата от 3 000,00
лева;

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Замфиров, И. Замфиров, А.
Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н.
Томов; “против” – 1 - Г. Найденов; “въздър-
жали се” – няма;

ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ № 94
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

и чл. 6, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 37, ал.
1, т. 2 от Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет - Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация за Мандата 2019 -
2023 година от Бюджета на Община Вършец
за 2020 година от функция „Социално оси-
гуряване, подпомагане и грижи“, Дейност 2
525 „Клубове на пенсионера“ § 43-01 утвър-
ждава за 2020 г. на:

2.1 ПК “Магнолия” с. Горно Озирово – су-
мата от 720, 00 лева;

2.2 ПК „Детелина“ с. Черкаски – сумата от
444,00 лева;

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Замфиров, И. Замфиров, А.
Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цве-
танов, Н. Томов, Г. Найденов; “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 95
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21 ал. 1, т. 12 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация
приема Отчет за дейността на Местната ко-
мисия за борба с противообществените про-
яви на малолетните и непълнолетните при
Община Вършец за календарната 2019 г.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Зам-
фиров, А. Маджарски, Л. Симова, И. Цвета-
нов, Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред, пред-
седателят на общински съвет – Вършец
закри заседанието в 15:55 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец



/продължение от брой 4/
Огромно признание заслу-

жават самодейците: Ангел Еж-
дерски, Георги Симеонов,
Георги Ангелов, Димитър Бе-
льов, Георги Маринов, Тодор
Бончев, Йордан Марков, Ан-
дрей Андреев, Пенка Манова,
Киряна Сумерска, Лили Пан-
гарова, Цеца Конова, Йор-
данка Маркова, Иван
Първанов, Ангел Иванов,
Мито Конин, Георги Даскалов,
Михал Витанов, Милчо Диков
и др., които с яркото си даро-
вание и изключителен талант
завладяват публиката. Някои
от пиесите са играни над 100
пъти.

На съвместно заседание об-
щинското и читалищното ръ-
ководство вземат решение да
се поканят на земляческа
среща наши бележити съграж-

дани, които да окажат помощ
за развитието на своя роден
град. Решено бе срещите да се
провеждат по време на Праз-
ника на курорта, минералната
вода и Балкана.

За развитието на театралното
дело помогна Димитър Угри-
нов – директор на Театъра на
народната армия в София,
който доведе режисьора Ан-
дрей Михайлов, поставил пие-
сите „Калоян“ от Камен
Зидаров и „Криминална
песен“ от Иван Радоев. Фанка
Угринова – гардеробиерка в
Народната опера – София оси-
гури костюмите за представя-
нето на пиесата „Калоян“ за
прегледа на историческите
театри в гр. Преслав.

До 1985 г. са подготвени и
представени пиесите: „Съдии
на самите себе си“, Калоян“ от

Камен Зидаров. Режисьор на
„Калоян“ е Андрей Михайлов
от Театъра на народната армия
– София. Постановката е пос-
ветена на 1300-годишинната
от основаването на България и
в нея участват 73 човека. Де-
бютът е по време на Празника
на курорта през 1981 г. На
прегледа на историческите
драми в Преслав през 1981 г.
пиесата печели второ място, а
актьорите-самодейци Ангел
Еждерски – изпълнител на ро-
лята на Калоян и Генка Ива-
нова – в ролята на Зорница
завоюват първа награда съот-
ветно за мъжка и женска роля.

Следва „Криминална песен“
от Иван Радоев, с режисьор
Андрей Михайлов, „Колеги“
от Рязанов с режисьор Диим-
тър Добрилов. Отново активно
участие взеха актьорите-само-
дейци: Ангел Еждерски, Гри-
гор Иванов, Георги Симеонов,
Лили Пангарова, Елена Йон-
чева, Ани Василева, Генка
Иванова, Георги Маринов,
Иван Терзийски, Ангел Пау-
нов, Венета Христова и много
други.

До 1995 г. са поставени и из-
играни „Далечни прозорци“ от
Вадим Собко, с режисьор Йор-
дан Витлямов; „Капан за само-
тен мъж“ от Робер Тома;
„Няма да платим“ от Дарио
Фо, с режисьор Анастасия

Витлямова; „Буфосинхронада“
- сценарий Светослав Дана-
илов и режисьор Емил Пе-
няшки; „Свекърва“ от Антон
Страшимиров, с режисьор
Йордан Витлямов. Участвали
са: Ани Василева, Антоанета
Коцина, Ивайло Йорданов,
Димитър Бельов, Георги Си-
меонов, Фанка Павлова, Ро-
сица Петрова, Георги
Маринов, Димитрана Дилова,
Ангел Еждерски, Димо Кос-
тов, Григор Иванов, Димитър
Савов, Геновева и Иво Пет-
рови, Михал Дамянов, Галя
Цветанова, Александър
Михов, Екатерина Страхи-
лова, Иванка Свилкова, Ани
Ефремова и др.

С голям интерес се посрещна
премиерата на пиесата „Май-
стори“ от Рачо Стоянов – ре-
жисьор Йордан Витлямов,
постановчик – Аспарух Пау-
нов (директор на Драматичен
театър – Михайловград).

Елена ЙОНЧЕВА

/очаквайте продължение
в следващия брой/

120 години НЧ «Христо Ботев-1900»

115 ГОДИНИ ТЕАТРАЛНО ДЕЛО ВЪВ ВЪРШЕЦ

Никола Димитров Статков,
който се готви на 1 юни 2020 г.
да отпразнува своя 88-ми рож-
ден ден сподели, че не може
да се отърве от спомените,
които не му дават мира. Жи-
тейската му пътека не е малка,
роден е през 1932 г. в село
Долна Бела речка, син на
Мито Благата дума.

Мокрите цървули до гимна-
зията във Вършец и спането
му по пейките на софийските
градинки по време на следва-
нето на висшето образование
не бяха пречка, която да спре
жаждата му за знания. Той ра-
боти като юрист, съдия, жур-
налист, 30 години в Българска
национална телевизия, редак-
тор на вестници и кинопро-
грами.

За своето творчество мно-
гократно е награждаван от
Министерство на културата,

от Съюзите на писателите,
журналистите, филмовите
дейци.

Никола Статков е носител на
орден „Св. Св. Кирил и Мето-
дий“ и на званието „Почетен
гражданин на Вършец“.

С него сме приятели от сеп-
тември 1949 г. Споделя, че
сега, у дома, мечтае за лива-
дите, за мириса на прясно око-
сено сено и за „Синия вир“.

Пожелавам му още много го-
дини да държи здраво в ръце
любимите си инструменти –
перото и мотиката!

Райна СИМОВА

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН НА ПИСАТЕЛЯ-
ЗЕМЛЯК НИКОЛА СТАТКОВ!Чуйте, хора! Спрете за ми-

нута!
Днес е 9-ти май. Денят на по-

бедата над фашизма, донесъл на
света разруха, кръв, страх,
сълзи, милиони жертви и …
нравствено падение. Незарас-
нали белези от душевни рани
носят и хиляди българи. Тези
рани са по-страшни от белезите
на мечове, а изживените драми,
посети в сърцата, никнат като
цветя на скръбта… Нравстве-
ното срутване е по-страшно от
атомен взрив!

Но усетът за копнеж озарява
човека. Зората никне и пръска
искри, а във въздуха кънти въз-
гласа: “Никога фашизъм! Ни-
кога война!“

Днес е ден на Европа. Нашата
Европа! Но щеше ли да я има –
възродена и силна, без победата
над фашизма?!

Достолепният паметник на за-
гиналите във войните върше-
чени е извисил ръст в потъналия
в зеленина градски парк. В този

ведър майски ден той бе окичен
с венци и цветя. Много цветя!
Поднесоха ги представители на
БАС, БСП и ОЖС – Вършец.
Полагаха ги хора от различни
възрасти. Всеки – със своето
мълчаливо послание, което се
четеше в очите им. „Мир, здраве
и достоен живот“ – това проче-
тох аз. А белият камък им обеща
да пренесе в бъдното тези пос-
лания.

Много млада е нашата пре-

красна планета. Много младо е
човечеството, което сега е на
върха на досегашното си разви-
тие.

В името на живота ние, хората
на планетата сме длъжни да от-
крием пътя към мирно, красиво
и светло бъдеще. Бъдеще, без
оръжия за масово унищожение,
бъдеще за възход на човешкия
живот и рай на земята.

Да бъдем! Да бдим!
Гергана ЕРМЕНКОВА
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ЦВЕТЯ ЗА ВЪЗХОДА НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ

На 2 май нашият бележит
съгражданин Георги Паунов
навърши 76 години. Да е жив и
здрав!

Художникът Георги Паунов -
Паунец, има голям принос за
обогатяване на културно-худо-
жественото наследство на об-
щина Вършец и за

популяризиране името на
града ни.

Като признание за дейността
му, заслужено е удостоен със
званието „Почетен гражданин
на Вършец“.

Роден във Вършец, той дос-
тойно защитава името на плея-
дата известни художници от

Северозапада.
Започва да рисува още като

дете. Работи живопис от 1960
година.

Безброй са самостоятелните
му изложби и пленери с го-
леми художници.

Негови творби притежават
частни колекционери от целия

свят – Франция, Германия, Ан-
глия, Словакия, САЩ и др.)

Другото хоби на художника
са самолетите. Тази му любов
е свързана с артистичната му
душа, която винаги е готова за
творчески полет, посветен на
родния Вършец.

Райна СИМОВА

ДА ПРИПОМНИМ ЗА ХУДОЖНИКА-ЗЕМЛЯК ГЕОРГИ ПАУНОВ – ПАУНЕЦА

За участие чрез псевдоним
или лично, трябва до 18-ти
юли 2020 г. на електронна
поща Fund-
LachezarStanchev@gmail.com
да се изпрати файл (.doc), съ-
държащ един непубликуван
сонет в 14 стиха. Журито оце-
нява анонимно. Сайт:
www.slance.eu

Жури на конкурса: поетът
Мартен Калеев – председател,
проф. дфн Милена Кирова и
проф. дфн Румяна Л. Станчева.

Награди: първа награда – 300
лв., втора награда - 100 лв. и
две отличия.

Конкурсът е подкрепен от
„Фондация Лъчезар Станчев за
поезия“ – съорганизатор, На-
ционален литературен музей,
Алманах „Огоста“, БНР
„Радио Видин“, Регионална
библиотека „Гео Милев“ –
Монтана и вестник „Вършец“.

Награждаване от кмета на об-
щина Вършец на 6 август
2020г.

ТРЕТИ КОНКУРС
„НАГРАДА
ЛЪЧЕЗАР

СТАНЧЕВ ЗА
ПОЕЗИЯ В

СОНЕТ-2020“

"Хан Татар"

"Тамара бяла
българка", 1966 г.


