
По повод 24 май – Деня на
светите братя Кирил и Мето-
дий, на българската азбука,
просвета и култура и на сла-
вянската книжовност, Съюзът
на българските писатели
(СБП) обяви носителите на го-
дишните награди за литера-
тура. В рамките на ежегодния
национален преглед на литера-
турната продукция за 2020 го-
дина се селекционират и
оценяват произведения в раз-

делите: кратка проза, роман,
поезия, публицистика, мемоа-
ристика, документалистика,
литературна критика, драма-
тургия, литература за деца,
хумор и сатира.

Носител на годишната на-
града за кратка проза е писате-
лят-земляк Мартен Калеев за
книгата му „Всичко и нищо“,
излязла от печат през декември
2020 година от издателство
„Захарий Стоянов“.

В зала „Монпарнас“ на СБП
наградата на Мартен Калеев бе
тържествено връчена от пред-

седателя на Съюза Боян Анге-
лов и от Димитър Христов –
директор на творческия фонд.

„Това заслужено високо отли-
чие на писателя Мартен Ка-
леев е поредното признание и
доказателство, че той извър-
шва многостранна и ценна ли-
тературна дейност, която е
значима и влияе на литератур-
ните процеси не само в Севе-
розапада, но и в страната, и в
чужбина!“, отбеляза в словото

си Димитър Христов.
Наскоро текстове и интер-

вюта на Мартен Калеев бяха
публикувани в престижни
международни издания, а ли-
тературният критик Георги
Ценков го нарече „опитомите-
лят на думите“ и „аристократа
от Северозапада“, който не се
побира в рамки и е неуловим за
терминологията на модер-
низма и постмодернизма.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Уважаеми учители, ученици
и читалищни дейци,

С огромно вълнение се обръ-
щам днес към вас, на този най-
светъл празник на духовността!
Ден, събрал многовековните
стремления на народа ни за гра-
мотност, знание, култура, свет-
лина. Дата, която ни припомня
дълбоките ни европейски ко-
рени и принос към европей-
ската и световната територия на
духа.

С поклон се обръщаме към
Св. Св. Кирил и Методий и
всички, които през средновеко-
вието допринасят за утвържда-
ването на славянобългарската
писменост и култура. С ог-
ромна благодарност си спом-
няме всички светли личности
от Възраждането – книжов-
ници, училищни и читалищни
дейци. Защото първите светски
училища и читалищата са били
и до днес остават огнища на
памет и пробуда. Когато всичко
ти се струва безнадеждно в
тежките години на петвековно
чуждо господство, българският
народ става от пепелището и
тръгва да прави нова държава,

да създава нови правила без да
има господар. Това се дължи не
само на нашите революцио-
нери, но и на и българското
училище и българското чита-
лище.

Днес Вие продължавате де-
лото им, изправени пред нови
предизвикателства.

Бъдете вдъхновени и смели,
заредени с творчески дух и ро-
долюбие. Вярвайте в смисъла
на това, което правите.

На вас, скъпи ученици, поже-
лавам да гребете с пълни шепи

от съкровищата на знанието и
културата, защото духът е нет-
ленен, защото те правят човек
по-благороден и успешен. Па-
зете красивото българско слово,
четете български книги, посе-
щавайте театрални постановки.
Растете будни и родолюбиви!

Честит Ден на светите братя
Кирил и Методий, на българ-
ската азбука, просвета и кул-
тура и на славянската
книжовност!

Инж. Иван Лазаров,
Кмет на община Вършец
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Всяка година на този ден чле-
новете и симпатизантите на
Българската социалистическа
партия и Българския антифа-
шистки съюз, жители и гости
на град Вършец и руски граж-
данки отбелязват с достой-
нство и свой велик дълг Деня
на победата – ден, в който се
слага край на най-жестоката
война в развитието на чове-
чеството – Втората световна
война.

Ден, в който Червената армия
и войските от коалицията ос-
вободиха завинаги Европа от
кафявата чума на ХХ век – на-
цизма.

В тази жестока война заги-
наха милиони офицери, вой-
ници и цивилно население от
много страни, като най-много
– от СССР.

На тържеството бяха подне-
сени венци и цветя в знак на
почит към тези, които дадоха
живота си, за да я има днес Ев-
ропа, за да го има и Денят на
Европа.

Прозвучаха песни и стихове в
прослава на паметта на загина-
лите и на инвалидите от Вто-
рата световна война.

Нека помним и пази исто-
рията и знаем, че Денят на по-
бедата е ден, в който започва и

мирът в Европа.
Да го пазим – днес и зави-

наги!
Добринка ИСАЕВА

ДЕВЕТИ МАЙ – ДЕН НА ПОБЕДАТА
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На най-светлия християнски
празник Великден (Възкресе-
ние Христово), НЧ „Просвета-
1922“- с. Горно Озирово
зарадва жителите и гостите на
селото с празничен концерт.

Участие в програмата взе и
Танцова формация „Стрешер“
с ръководител Георги Митро-
фанов, който пожела много
здраве и благоденствие на
всички присъстващи.

След края на концерта всички
заедно се хванаха на общо
хоро на площада на селото.

Георги МИТРОФАНОВ

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ ЗАРАДВА ГОСТИ
И ЖИТЕЛИ НА СЕЛО ГОРНО ОЗИРОВО

На 21 май, в деня, в който
християнската църквата по-
чита паметта на император
Константин и неговата майка
Елена, канонизирани за
светци, кметството в с. Долно
Озирово организира освеща-
ване на курбан.

Датата не е избрана случайно
– на този ден преди много го-
дини се е правел курбан в чест
на светците Константин и
Елена. Според житията на
светците, царуването на импе-
ратор Константин е едно от
най-важните в историята, тъй

като при него християнската
вяра, така дълго преследвана,
станала господстваща в него-
вата обширна империя.

След богослужението отец
Любомир – енорийски свеще-
ник на селото, освети курбан
за здраве и берекет.

Гости на събитието бяха кме-
тът на община Вършец инж.
Иван Лазаров,  зам.-кметовете
на общината Петър Стефанов
и Георги Янкулов и секретарят
на общината  инж. Даниела То-
дорова.

Спас ЗАРЧЕВ

В СЕЛО ДОЛНО ОЗИРОВО 
ОСВЕТИХА КУРБАН В ЧЕСТ НА
СВ. СВ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА

Със заповед № ОХ-
1013/10.12.2020 г. на минис-
търа на отбраната на Република
България са обявени вакантни
длъжности без провеждане на
конкурс за Военноморските
сили и Военновъздушните
сили - за приемане на служба в
доброволния резерв на българ-
ски граждани, освободени от

военна служба.

Срок за подаване на доку-
менти – 29.10.2021 г.

Информация за изискванията
към кандидатите, набора от
документи, условията и реда
за кандидатстване 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. 095 272 190 и 
GSM 0889 661 054

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

3540, гр.Вършец, бул."България" №10, тел.095 272 190

ОО ББ ЯЯ ВВ АА

Община Вършец ще изпъл-
нява дейности по проект „Пат-
ронажна грижа + в община
Вършец „Договор №
BG05M9OP001-6.002-0098,
финансиран по Оперативна
програма „Развитие на човеш-
ките ресурси“ 2014-2020, При-
оритетна ос 6 „Подкрепа за
преодоляването на послед-
иците от кризата, предизвикана
от пандемията от COVID-19 и
подготовка за екологично, циф-
рово и устойчиво възстановя-

ване на икономиката“.
Срокът за изпълнение на про-

екта е 12 месеца, считано
21.05.2021 г.

Дейността патронажна грижа
е в продължение на изпълнява-
ния договор по процедура
BG05M9OP001-2.040 - Патро-
нажна грижа за възрастни хора
и лица с увреждания – Компо-
нент 2, Компонент 3 и Компо-
нент 4.

Патронажната грижа ще се
фокусира върху предоставяне

на грижа и подкрепа за хора в
напреднала възраст в тяхната
домашна среда.

Услугите, които ще се предос-
тавят на потребителите, на база
индивидуалните им потреб-
ности, ще се осъществяват по
график от специалисти -меди-
цински сестри и социални по-
мощници.

По проекта ще се изпълнява и
дейност по превенция на
COVID-19 за социални услуги,
които са държавно делегирани
дейности.

На територията на Община
Вършец това е Центърът за
настаняване от семеен тип на
лица с физически увреждания.
Предвижда се да се въведат до-
пълнителни мерки за дезин-
фекция на сградния фонд.
Персоналът и потребителите
на социалната услуга ще бъдат
тествани за COVID-19.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ“
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Днес, 28.04.2021 г. (сряда) от 13:00 ч., на ос-
нование чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 56,
ал. 1 от Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет – Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандата 2019 – 2023 г. се про-
веде заседание на Общински съвет - Вършец, в
заседателната зала на Общинска администра-
ция Вършец.

Заседанието започва с 11 положили клетва об-
щински съветници.

Отсъстват: Благовест Христов и Вътко Ма-
ринов;

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. Стефа-
нов - зам.- кмет на община Вършец, инж. А.
Тошев-директор дирекция „СА“.

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

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

ладна записка с вх. № 113/ 31.03.2021 г. относно
приемане на Годишен доклад за наблюдение на
изпълнението за 2020 г. на общински план за
развитие на община Вършец 2014 – 2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - 
кмет на община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с вх. № 118/ 19.04.2021 г. относно
възлагане на услугата „патронажна грижа” като
услуга от общ икономически интерес на „Цен-
тър за почасово предоставяне на услуги за со-
циално включване в общността или в домашна
среда в община Вършец“ в рамките на проект
„Патронажна грижа+ в община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - 
кмет на община Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с вх. № 127/ 22.04.2021 г. относно
откриване на процедура за попълване на кво-
тата на двама съдебни заседатели за Районен
съд – Берковица с мандат 2020 г. - 2024 г., опред-
еляне на правила за нейното провеждане и съз-
даване на комисия за провеждане на
процедурата по избора.

Докладва: инж. Анатоли Димитров –
председател на Общински съвет – Вър-

шец
4. Разглеждане и вземане на решение по Док-

ладна записка с вх. № 119/ 19.04.2021 г. относно
предложение за приемане на решения от Об-
щински съвет – Вършец по реда на чл. 6, ал. 1 и
ал. 3 от ЗОС за обявяване за частна общинска
собственост на поземлен имот с идентификатор
12961.422.814 по КК и КР на гр. Вършец и за
прекратяване на съсобственост по реда на чл.
36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собстве-
ност и чл. 44, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с об-
щинска собственост на община Вършец на по-
землен имот с проектен идентификатор
12961.422.830 по КК и КР на гр. Вършец, собст-
веност на Красимир Стефанов Григоров и Об-
щина Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - 
кмет на община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с вх. № 125/ 20.04.2021 г. относно
вземане на решение от Общински съвет – Вър-
шец за даване на съгласие за учредяване право
на преминаване по реда на чл. 192, ал. 3 от ЗУТ
през общински поземлен имот с идентификатор
68179.28.119 по КК и КР на землището на с.
Спанчевци, с цел осигуряване на достъп до по-
землен имот с идентификатор 68179.28.141 по
КК и КР на землището на с. Спанчевци /за дос-
тъп до уличната мрежа на с. Спанчевци/, във
връзка с реализиране на проект „Кланница“ към
„Производствена база – овцеферма, кланица,
мандра и складове“, собственост на „Монт 7
Агро“ ЕООД.

Докладва: инж. Иван Лазаров - 
кмет на община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с вх. № 124/ 20.04.2021 г. относно
предложение за приемане на решения от Об-
щински съвет - Вършец за актуализиране на Го-
дишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост
на община Вършец за 2021 г. и за продажба на

1 бр. недвижим имот с учредено право на
строеж /суперфиция/ по реда на чл. 35, ал. 3 от
Закона за общинската собственост във връзка с
чл. 37, ал. 1 от „Наредбата за реда на придоби-
ване, управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - 
кмет на община Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с вх. № 121/ 19.04.2021 г. относно
вземане на решение от Общински съвет – Вър-
шец за предоставяне за временно ползване на
25 бр. земеделски имота, собственост на об-
щина Вършец, находящи се в землищата на гр.
Вършец, с. Черкаски, с. Горно Озирово, с. Спан-
чевци и с. Долна Бела речка, на Общинско пред-
приятие „Общински дейности и туризъм –
Вършец“ за изпълнение на дейността дърводо-
бив.

Докладва: инж. Иван Лазаров - 
кмет на община Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с вх. № 122/ 19.04.2021 г. относно
предложение за приемане на решение за про-
веждане на публичен търг с явно наддаване на
основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, ЗОС,
НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за
отдаване под наем на недвижими имоти земе-
делски земи с НТП пасища, мери и ливади на
собственици на пасищни селскостопански жи-
вотни, регистрирани в Интегрираната инфор-
мационна система на БАБХ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - 
кмет на община Вършец

9. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с вх. № 120/ 19.04.2021 г. относно
предложение за приемане на решение за про-
веждане на публичен търг с явно наддаване по
реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община
Вършец, за отдаване под наем на недвижими
имоти частна общинска собственост, представ-
ляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя,
овощни градини, храсти, зеленчукови култури,
изоставени трайни насаждения и други сел-
скостопански територии, находящи се в земли-
щата в населените места на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - 
кмет на община Вършец

10. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 128/ 22.04.2021 г. относно
вземане на решение за отпускане на финансова
помощ по молба с вх. № 123/ 19.04.2021 г.

Докладва: Иван Андров – председател
на ПК по АОНУОРСГПБК

11. 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
2019 – 2023 г., дневния ред бе приет едино-
душно:

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

Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ № 220
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА и чл. 24, т. 4 от
ЗРР, във връзка с чл. 72, ал. 1, 3 и 4 от Правил-
ника за прилагане на Закона за регионалното
развитие (ППЗРР), реши:

1. Одобрява представения Годишен доклад за
наблюдение на изпълнението за 2020 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. 72, ал. 5
и ал. 7 от ППЗРР.

Гласували поименно: “за” – 9 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски,
Л. Симова, И. Цветанов; “против” – 2 - Н.
Томов, Г. Найденов; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 221
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.
17, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за социалните ус-
луги /ЗСУ/ във връзка с §1, т. 2 и т. 17 от ДР на
ЗСУ, т. 4.1 от Административен договор за пред-
оставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Развитие на човешките

ресурси“ 2014 – 2020 по процедура
BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА
ГРИЖА +”, проект № BG05M9OP001-6.002-
0098 „Патронажна грижа + в община Вършец“,
реши:

Упълномощава кмета на община Вършец да
възложи на „Център за почасово предоставяне
на услуги за социално включване в общността
или в домашна среда в община Вършец“, пред-
оставянето на услугата „патронажна грижа“ в
изпълнение на проект № BG05M9OP001-6.002-
98 „Патронажна грижа + в община Вършец“,
Процедура за директно предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ “ПАТРОНАЖНА
ГРИЖА +” по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014 -2020 и да пред-
приеме последващите, съгласно „Указания за
осигуряване на съответствие на проектите за
патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания по ОП РЧР с приложимия режим
по държавна помощ и за съдържание на акто-
вете за възлагане на услуги от общ икономи-
чески интерес“ действия.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски,
Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се” – няма;

Промяна в кворума. Излиза Иван Замфи-
ров.

Общо 10 общински съветници.

Промяна в кворума. Влиза Иван Замфиров.
Общо 11 общински съветници.

РЕШЕНИЕ № 222
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от
Закона за съдебната власт и чл. 8, ал. 1 от На-
редба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседа-
тели на Висшия съдебен съвет, и във връзка с
писмо вх.№ 117/07.04.2021 г. от Окръжен съд -
Монтана, реши:

I. Открива процедура за определяне на 2
съдебни заседатели за Районен съд - Берко-
вица за мандат 2020 г. - 2024 г. при следните
правила:

Всеки кандидат за съдебен заседател
трябва да отговаря на изискванията на чл.
67, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт,
а именно:

1.Да е дееспособен български гражданин,
който:

- е на възраст от 21 до 68 години;
- има настоящ адрес в община, която попада в

рамките на съдебния район на съда, за който
кандидатства;

- има завършено най-малко средно образова-
ние;

- не е осъждан за умишлено престъпление, не-
зависимо от реабилитацията;

- не страда от психически заболявания.

2.Съдебен заседател не може да бъде лице,
което:

- е съдебен заседател в друг съд;
- е общински съветник от съдебния район, за

който е избран;
- участва в ръководството на политическа пар-

тия, коалиция или организация с политически
цели.

-работи в съд, прокуратура, следствени ор-
гани, Министерството на вътрешните работи
или в други органи от системата за национална
сигурност, намиращи се в съдебния район, за
който е избран.

II. Утвърждава образци на документи,
както следва:

- Заявление за кандидатстване за съдебен за-
седател /Приложение № 1/;

- Писмено съгласие по чл. 68, ал. З, т. 7 от ЗСВ
/ Приложение № 2/;

- Декларация за липса на обстоятелства по чл.
67, ал. З от ЗСВ /Приложение № 3/.

- Декларация за съответствие с изискването на
чл. 69, ал. 2 от ЗСВ /Приложение № 4/

- Данни за контакт на две лица, към които Об-
щински съвет – Вършец да се обръща за препо-
ръки /Приложение № 5/

III. В срок до 14.05.2021 г. /включително/
кандидатите за съдебни заседатели подават
в деловодството на Общински съвет - Вър-
шец, в сградата на Общинска администра-
ция Вършец, бул.„България“ № 10, всеки

работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. Заявление
за кандидатстване за съдебен заседател /При-
ложение №1/, ведно със следните документи:

- подробна автобиография, подписана от кан-
дидата;

- нотариално заверено копие от диплома за за-
вършено образование;

- медицинско удостоверение, че лицето не
страда от психическо заболяване;

- данни за контакт на две лица, към които об-
щинския съвет да се обръща за препоръки;

- мотивационно писмо /Приложение № 5/;
- писмено съгласие /Приложение № 2/;
- декларация за липса на обстоятелствата по

чл. 67, ал. З от ЗСВ /Приложение № 3/;
- документ за извършена проверка по реда на

Закона за достъп и разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузна-
вателните служби на Българската народна
армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

- декларация за съответствие с изискването на
чл. 69, ал. 2 от ЗСВ /Приложение № 4/

IV. Създава временна комисия (ВК) за про-
веждане на процедурата по избор на съдебни
заседатели, в следния състав:

инж. Даниела Ангелова Тодорова - Председа-
тел

1. Иван Димитров Андров – член
2. Латинка Салтирова Симова – член

V. Възлага на Временната комисия:
1. Да извърши проверка на документите на

кандидатите, подали заявления за съдебни засе-
датели за Районен съд – Берковица и да изготви
списък на допуснатите до участие кандидати;

2. Да установи служебно обстоятелството по
чл. 67, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт на
подалите документи за съдебни заседатели,
както и да изиска от председателя на Окръжен
съд - Монтана списък на съдебните заседатели,
които са били два последователни мандата в
същия съд, с оглед проверка на обстоятелствата
по чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

3. Предвид кратките срокове да публикува на
интернет страницата на Община Вършец, раз-
дел Общински съвет, най-малко 3 дни преди да-
тата на изслушването по чл. 68а от Закона за
съдебната власт, списъка на допуснатите до
участие кандидати, заедно с техните автобио-
графии, мотивационни писма, препоръки и до-
кументи по чл. 68, ал. З,т. 9 от Закона за
съдебната власт.

4. Да проведе изслушване на кандидатите, при
спазване изискванията на чл. 68а, ал. 1-3 от За-
кона за съдебната власт, да изготви протокол от
изслушването и състави окончателен доклад за
одобрените кандидати, които да публикува на
интернет страницата на Община Вършец и
внесе в Общински съвет в седем дневен срок
преди гласуването.

VI. Откриване на процедура за попълване на
квотата на двама съдебни заседатели за Районен
съд – Берковица с мандат 2020 г. - 2024 г. и пра-
вилата за нейното провеждане да се обявяват на
интернет страницата на Община Вършец, раз-
дел Общински съвет и във вестник
„Вършец“.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Замфиров, И. Замфиров, А.
Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали
се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 223
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от За-
кона за общинската собственост, поради отпад-
нало предназначение по чл. 3, ал. 2 от ЗОС на
поземлен имот с идентификатор 12961.422.814
по КК и КР на гр. Вършец, с адрес: гр. Вършец,
ул. “Дунав“, трайно предназначение на терито-
рията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
за второстепенна улица - обявява имота за
частна общинска собственост.

Задължава кмета на община Вършец да въз-
ложи изготвянето на акт за частна общинска
собственост на имота по реда на чл. 5 от ЗОС.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Замфиров, И. Замфиров, А.
Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали
се” – няма;

продължава на 4 стр. >>>



áðîé 5, ìàé 2021 ã. Îáùèíñêè ñúâåò ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ4
П Р О Т О К О Л  № 24

продължава от 3 стр. >>>

РЕШЕНИЕ № 224
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от
ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 3 от НРПУРОС на об-
щина Вършец взема решение за прекратя-
ване на съсобственост, чрез продажба на
частта на община Вършец, представляваща -
86 кв.м. идеални части от поземлен имот с
проектен идентификатор 12961.422.830 по КК
и КР на гр. Вършец, на съсобственика на
имота Красимир Стефанов Григоров от гр.
София, ж.к. “Младост – 4“, бл. 411, вх. 5, ет. 9,
ап. 27, на стойност, съгласно пазарната оценка
на имота в размер на 1 020 лв. без ДДС.

Упълномощава кмета на община Вършец,
след изготвяне на Акт за частна общинска
собственост на поземлен имот с идентифика-
тор 12961.422.814 по КК и КР на гр. Вършец
да извърши всички правни и фактически дей-
ствия за прекратяване на съсобствеността,
чрез продажба на частта на община Вършец на
Красимир Стефанов Григоров, като издаде за-
повед по чл. 36, ал. 3 от ЗОС и при спазване
разпоредбите на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл.
44, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда на придоби-
ване, управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец, подпише до-
говор за продажба на имота

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; “против” – няма; “въздържали
се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 225
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА дава съгласие да
бъде учредено право на преминаване в полза
на „Монт 7 Агро“ ЕООД, ЕИК 204059400, със
седалище и адрес на управление: гр. Монтана,
ул. “Драган Цанков“ № 6, през общински по-
землен имот с идентификатор 68179.28.119 по
КК и КР на землището на с. Спанчевци, с
площ 167 кв.м., с начин на трайно ползване па-
сище/мера. Правото на преминаване да бъде
учредено съгласно схемата приложена към
протокола от 19.04.2021 г. на комисията,
определена със Заповед № 118/16.04.2021 г. на
кмета на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; “против” – няма; “въздържали
се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 226
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 собстве-
ност, реши:

1. Актуализира Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2021 г. на община Вършец в
частта раздел III. Описание на недвижимите
имотите, които общината има намерение да
предложи за предоставяне под наем и за про-
дажба през 2021 г. както следва:

1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти общин-
ска собственост през 2021 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 об-
щина Вършец /поземлени имоти върху, които е
учредено право на строеж суперфиция по реда
на ЗОС/ се включва следния недвижим имот:

- Поземлен имот с идентификатор
12961.422.423 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на гр. Вършец, община
Вършец, област Монтана, одобрени със Запо-
вед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния
директор на АГКК, последно изменение на ка-
дастралната карта и кадастралните регистри,
засягащо поземления имот: няма данни за из-
менение, адрес на поземления имот: град Вър-
шец, ул. „Тодорини кукли“ № 26, площ на
имота: 497 кв.м, трайно предназначение на те-
риторията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м.), пред-
ишен идентификатор: няма, номер на предхо-
ден план: 257, квартал 50, парцел ХVІ.
/Имотът е предоставен на 25.08.1959 г. от
Председателя на Селсъвета на село Вършец
въз основа на протокол на Изпълнителния ко-

митет на СНС – Вършец на Иван Георгиев
Иванов-Мурин и съпругата му Петкана Испи-
ридонова Мурина за построяване на къща,
като бездомни местни жители. Имотът е пред-
оставен с декларация, подписана и подпеча-
тана от Димитър Иванов Даскалов –
Председател на селсъвета на село Вършец/.

2. Промяната на Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2021 г. влиза в сила от датата на
приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промя-
ната в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собстве-
ност за 2021 г. на община Вършец да се обяви
на таблото пред сградата на Общинска адми-
нистрация – Вършец и да се отрази в публику-
ваната в сайта на община Вършец Годишната
програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2021 г..

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; “против” – няма; “въздържали
се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 227
1. Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното само-
управление и местната администрация
/ЗМСМА/, чл. 35, ал. 3 от Закона за общин-
ската собственост и чл.37, ал.1 от Наредбата за
реда на придобиване, управление и разпореж-
дане с общинска собственост на община Вър-
шец, взема решение за продажба на Михал
Иванов Георгиев и Петя Михалева Денчева и
двамата от гр. Вършец, ул. “Тодорини кукли“
№ 26, като собственици на законно построени
сгради върху общинска земя - поземлен имот с
идентификатор 12961.422.423 по кадастрал-
ната карта и кадастралните регистри на гр.
Вършец, община Вършец, област Монтана,
одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на
Изпълнителен директор на АГКК, последно
изменение на кадастралната карта и кадаст-
ралните регистри, засягащо поземления имот:
няма данни за изменение, адрес на поземления
имот: град Вършец, ул. „Тодорини кукли“ №
26, площ на имота: 497 кв.м, трайно предназ-
начение на територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване: ниско застрояване (до 10
м.), предишен идентификатор: няма, номер на
предходен план: 257, квартал 50, парцел ХVІ
за сумата от 6 411,30 лв. без ДДС .

2. Упълномощава кмета на община Вършец
да издаде заповед по реда на чл. 35, ал. 6 от
ЗОС и чл. 37, ал. 4 от Наредбата за реда на при-
добиване, управление и разпореждане с об-
щинска собственост на община Вършец и след
заплащане на сумата за закупуване на имота от
купувачите да сключи договор за продажба на
имота по ЗОС и ЗС.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; “против” – няма; “въздържали
се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 228
I. Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.1 от За-
кона за общинската собственост и чл. 25, т. 3
от Наредбата за създаване и функциониране на
общински предприятия на територията на Об-
щина Вършец, предоставя за временно пол-
зване на Общинско предприятие „Общински
дейности и туризъм – Вършец“, за извършване
на дейността „Дърводобив“ - 25 бр. земедел-
ски имота, собственост на община Вършец,
находящи се в землищата на гр.Вършец, с.
Черкаски, с. Горно Озирово, с. Спанчевци и с.
Долна Бела речка, описани, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор
12961.26.264 по КК и КР на гр. Вършец с НТП
пасище с площ 5050 кв.м.

2. Поземлен имот с идентификатор
12961.26.234 по КК и КР на гр. Вършец с НТП
пасище с площ 32 029 кв.м.

3. Поземлен имот с идентификатор
80683.25.27 по КК и КР на с. Черкаски с НТП
нива с площ 33 745 кв.м.

4. Поземлен имот с идентификатор
80683.191.5 по КК и КР на с. Черкаски с НТП
нива с площ 26 510 кв.м.

5. Поземлен имот с идентификатор

80683.208.1 по КК и КР на с. Черкаски с НТП
пасище с площ 10 317 кв.м.

6. Поземлен имот с идентификатор
80683.14.28 по КК и КР на с. Черкаски с НТП
пасище с площ 15 704 кв.м.

7. Поземлен имот с идентификатор
16866.31.3 по КК и КР на с. Горно Озирово с
НТП зеленчукова градина с площ 12 150 кв.м.

8. Поземлен имот с идентификатор
16866.108.165 по КК и КР на с. Горно Озирово
с НТП дере с площ 6 148 кв.м.

9. Поземлен имот с идентификатор
16866.31.5 по КК и КР на с. Горно Озирово с
НТП пасище с площ 14 174 кв.м.

10. Поземлен имот с идентификатор
16866.109.41 по КК и КР на с. Горно Озирово
с НТП гори и храсти в земеделска земя с площ
6 548 кв.м.

11. Поземлен имот с идентификатор
16866.109.96 по КК и КР на с.Горно Озирово с
НТП гори и храсти в земеделска земя с площ 3
866 кв.м.

12. Поземлен имот с идентификатор
16866.44.232 по КК и КР на с. Горно Озирово
с НТП изоставено трайно насаждение с площ
22 667 кв.м.

13. Поземлен имот с идентификатор
16866.47.2 по КК и КР на с. Горно Озирово с
НТП пасище с площ 27 226 кв.м.

14. Поземлен имот с идентификатор
68179.35.19 по КК и КР на с. Спанчевци с НТП
пасище с площ 9 721 кв.м.

15. Поземлен имот с идентификатор
68179.36.20 по КК и КР на с. Спанчевци с НТП
пасище с площ 2 326 кв.м.

16. Поземлен имот с идентификатор
68179.38.7 по КК и КР на с. Спанчевци с НТП
пасище с площ 26 424 кв.м.

17. Поземлен имот с идентификатор
68179.40.13 по КК и КР на с. Спанчевци с НТП
гори и храсти в земеделска земя с площ 10 510
кв.м.

18. Поземлен имот с идентификатор
22019.222.414 по КК и КР на с. Долна Бела
речка с НТП овощна градина с площ 4 235
кв.м.

19. Поземлен имот с идентификатор
22019.222.200 по КК и КР на с. Долна Бела
речка с НТП овощна градина с площ 1 300
кв.м.

20. Поземлен имот с идентификатор
22019.202.201 по КК и КР на с.Долна Бела
речка с НТП друг вид земеделска земя с площ
3 406 кв.м.

21. Поземлен имот с идентификатор
22019.202.210 по КК и КР на с. Долна Бела
речка с НТП ливада с площ 10 141 кв.м.

22. Поземлен имот с идентификатор
22019.218.330 по КК и КР на с. Долна Бела
речка с НТП нива с площ 23 368 кв.м.

23. Поземлен имот с идентификатор
22019.218.320 по КК и КР на с. Долна Бела
речка с НТП нива с площ 6 175 кв.м.

24. Поземлен имот с идентификатор
22019.200.380 по КК и КР на с. Долна Бела
речка с НТП ливада с площ 3 748 кв.м.

25. Поземлен имот с идентификатор
22019.200.44 по КК и КР на с. Долна Бела
речка с НТП друг вид земеделска земя с площ
5 108 кв.м.

II. След приключване на дейностите по по-
чистване на имотите от дървесна растител-
ност, подробно описани в т. I от настоящото
решение, същите продължават да се стопанис-
ват съгласно начина им на трайно ползване от
община Вършец по реда на ЗСПЗЗ, ЗОС,
НРПУРОС на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; “против” – няма; “въздържали
се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 229
1. Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 13 от
Закона за собствеността и ползване на земе-
делските 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 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, регистри-
рани в Интегрираната информационна сис-
тема на БАБХ, описани по землища, както
следва:

- Землище гр. Вършец – 919 бр. имота опи-
сани в приложение № 1 към докладната.

- Землище с. Спанчевци – 232 бр. имота опи-
сани в приложение № 2 към докладната.

- Землище с. Драганица – 251 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 – 140 бр. имота опи-
сани в приложение № 5 към докладна.

- Землище с. Д. Озирово – 210 бр. имота опи-
сани в приложение № 6 към докладната.

- Землище с. Г. Озирово – 650 бр. имота опи-
сани в приложение № 7 към докладната.

- Землище с. Д. Б. речка – 250 бр. имота опи-
сани в приложение № 8 към докладната.

- Землище с. Г. Б. речка – 254 бр. имота опи-
сани в приложение № 9 към докладната.

2. Определя първоначална годишна наемна
цена - 12 лева за 1 /един/ декар.

3. Срок за отдаване под наем на недвижи-
мите имоти, подробно описани в т.1 от реше-
нието - 1 стопанска година 2021/2022 г.

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

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

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

- за имоти с площ от 10 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 съответният участник в търга.

7. Цена на тръжната документация 50 лв.
8. Дължимият годишен наем се заплаща от

наемателите 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 от-
даване под наем на земеделските земи с спе-
челилите търга участници.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; “против” – няма; “въздържали
се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 230
1. Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от За-
кона за общинската собственост във връзка с
чл. 13, ал. 1 и чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОС
и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ус-
ловията и реда за провеждане на търгове и кон-
курси на община Вършец, взема решение за
провеждане на публичен търг с явно надда-
ване, за отдаване под наем на недвижими
имоти частна общинска собственост на об-
щина Вършец, представляващи земеделски
земи с НТП ниви, лозя, овощни градини,
храсти, зеленчукови култури, изоставени
трайни насаждения и други селскостопански
територии, описани по землища, както следва:

- Землище гр. Вършец – 68 бр. имота, опи-
сани в приложение към докладната.

- Землище с. Спанчевци – 133 бр. имота, опи-
сани в приложение към докладната.

- Землище с. Драганица – 103 бр. имота, опи-
сани в приложение към докладната.

- Землище с. Черкаски - 109 бр. имота, опи-
сани в приложение към докладната.

- Землище с. Стояново – 145 бр. имота, опи-
сани в приложение към докладна.

- Землище с. Д. Озирово – 352 бр. имота, опи-
сани в приложение към докладната.

- Землище с. Г. Озирово - 383 бр. имота, опи-
сани в приложение към докладната.

- Землище с. Долна Бела речка – 124 бр.
имота, описани в приложение към докладната.
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А сега ще стане дума за съвре-
менен български творец, от
онези, които не се радват на ог-
ромното внимание на „култур-
ните“ медии, но големият поет
и преводач Румен Стоянов без
колебание го сравнява с пред-
шественика му Йордан Радич-
ков, а пък самият автор на
„Свирепо настроение“ казва за
него, че е като „златна паричка“.

Говоря за Мартен Калеев –
едно от най-ярките доказател-
ства, че провинцията ражда не
само бедност, а и безценни диа-
манти. Не се страхувайте да раз-
гърнете подготвяния от него
години наред Алманах за лите-
ратура, изкуство, култура
„Огоста“, издание на община
Монтана и на Дружеството на
писателите от област Монтана.
В ръцете ми е новият брой с
прекрасни картини от худож-
ници от Северозапада – от
Дунав до Ком. Томът от 450
страници започва с есето „Живи
гвоздеи“ на Калеев: „Тези, които
предпочитат да живеят в систе-
матизирана глупост и тя да ги
осветява в нелепата им суета и
сред мними утехи, твърде често
не са наясно какво точно да пра-
вят с литературните издания, с
изкуството изобщо.“

И идва изконният въпрос:
„Нима искаме животът ни да се
превърне в мрачна раковина, в
която светът е замлъкнал в себе
си, защото е уплашен, отчаян и
обезверен?“  Отговорът е в „ду-
ховните виадукти“, през които
ни превежда Алманаха: в стихо-
вете на Недялко Славов, на

Йордан Велчев, на Александър
Секулов, в есетата и преводите
на Румен Стоянов, в прозата на
Николай Табаков и на Йото
Пацов, в незавършения роман
на внезапно напусналия ни
Начо Христозов…

Но споменаването на Алма-
наха за мен е само въведение
към поредната среща с мъдрата
и красива проза на самия Мар-
тен Калеев. Имал съм честта на
два пъти да бъда редактор на
творбите му – на незабравимия
роман „Градината с разпятието“
– една от най-жестоките и
нежни творби в съвременната
ни литература, която го нарежда
до първомайстори като Хуан
Рулфо и Гарсиа Маркес. Вият
„побеснелите котки на мъката“,
срещаме се с черно-бели герои,
които отразяват почти всички
оттенъци на съвременното ни
общество, следваме омагьосани
пътя на лесно ранимия, свръх-
чувствителния Йоан от болнав
слабак до прозрял силата на
светлината художник. Живял
съм с истините на „Очите на
жаждата“, „Обещанието на
Данте“, „Шепот“, „Капани за
светулки“, „Лудница 5“, писал
съм се редактор на „Монолози“,
но по-скоро аз се учих от та-
ланта му, отколкото той от
моите бележки. Акварели, виде-
ния, хайку, хайбуни превръщаха
тази книга в незабравима поема
в проза, а за метода просто не
ми се говори, защото дали ще
нарека Мартен „магически реа-
лист“, или „постмодернист“  ще
е все тая – той е неуловим за

терминологията, тъй като пише
не толкова с разума, колкото със
сърцето си. Прониква отвъд
маските на Доброто и на Злото,
неповторима предава ритъма на
еротичната тръпка, разбужда
помътените усещания за обич,
за достойнство, за доблест. Не-
рядко картините, които рисува,
са си направо сюрреалистични,
а заедно с драматичните и с на-
право трагичните нотки, до нас
достига усещането за светлина,
което избликва от палитрата на
белетриста, а и на художника.

Вижте корицата на новата му
книга „Всичко и нищо“. Худож-
никът Калеев не крие възхище-
нието си от Дали, но не му
подражава. Както и в прозата,
той е крайно самобитен, не при-
лича на никого, а повелително
ни въвежда в магическия си
свят, в който творецът сякаш е в
„гранично състояние“. „Можеш
да си седиш до края на една за-
дънена улица и да се оправда-
ваш, че адът – това са другите,
докато ти си само един юноша
бледен, почти като ангел небе-
сен, който наблюдава собстве-
ния си живот. И да се чудиш
защо тоя до теб ти опротивява
от ден на ден, защо започват да
ти се привиждат разни лазещи
същества, защо все по-често се
събуждаш с натежала глава, на-
бъбнали устни и оловноотровна
мътилка да се полюлява на дъ-
ното на душата ти, защо ми-
сълта за самоубийство и
безнадеждност ти изглежда
близка и естествено…“

В едно от чудесните си есета,
Калеев определяше тайнството
на литературата като „търсене
на съпричастност от братя и
сестри от духовното простран-
ство“. Обичам и напълно споде-
лям крилатия му афоризъм:
„Книгите ни правят по-малко
сами.“ Поне аз точно така се
чувствам, когато чета и препро-
читам трите кратки новели от
„Нещата, които не могат да се
обяснят“. Борхес и Кортасар
обичаха да ни срещат с причуд-
ливото, да ни учат да сричаме
езика на книгите, същото прави
и Калеев, който с мъдростта и
проникновението на съвремен-

ник-визионер следва сиянието
на предшественика си, митич-
ния и реален дядо Прокоп: „Зе-
мята нещо се разсърди. Инати
се. Скърца като стари кости на
светец. Тук, на това място, съм
виждал турци да бесят българи.
Българи да разстрелват българи
по време на метежи и револю-
ции. На война ходих, върнах се.
Тя войната не свършва на
фронта. Носиш я в себе си. И
докога продължава, само Гос-
под знае… Ако можеш, прежи-
вяваш я, ако не – отнася те в
гроба… Понякога си мисля, че
дяволът се учи от човека на
жестокост… Виждал съм тук и
сватби, и погребения. Виждал
съм какво ли не – и такова, дето
можеш да го побереш в ума си,
и такова, дето може да ти обере
ума. Сега вече знам със сигур-
ност – всичко е за нищо!“

Простете ми този дълъг цитат,
но все едно сме изгледали по-
редния шедьовър на Горан Бре-
гович… Не, това е страхотният
сценарий на Мартен Калеев.
Новопредставилата се Богу Та-
тяна Лолова обичаше да чете
разказите му. И винаги преди
това казваше светли думи за ав-
тора. Запомнил съм: „Болки
много, но само през окото и ду-
шата на писател като Мартен
Калеев те могат да се превърнат
в изкуство, защото са провока-
тивни, дълбоки, философски и
непреднамерено човешки.“

А големият и неподкупен кри-
тик Светловар Игов ще рече:
„Болка и дълбочина има в раз-
казите ти. Знаеш как да караш
читателя да преживява. Това
малцина го могат.“ Игов беше
редактор на тома му с разкази
„Капан за светулки“. Смеем се
през сълзи със смъртта и неле-
пото изчезване на трупа на тъ-
щата в „Стават и грешки“,
треперим при мисълта, че „дър-
жавата и гражданите трябва да
си знаят местата“ в „Лудница
5“, препускаме с мотора през
сюрреалистични пейзажи в но-
велата „Ухание на облаци“…. И
осъзнаваме, че във „Всичко и
нищо“ Мартен Калеев е наме-
рил неочакван, дързък ъгъл към
живота ни, или както той казва:
„Все едно внезапно си прозрял,
че само красивото си струва да
бъде необятно.

Агресията, пошлостта и глу-
постта няма как да бъдат под-
минати, заобиколени, но могат
да бъдат победени с иронична
усмивка, с многозначителен
елегантен жест на превъз-
ходство.“

Такива са уроците по човекоз-
нание и по модерно писане на
аристократа от Северозапада,
който ни учи да гледаме с
„очите на жаждата“ и катего-
рично доказва, че „животът е
като ваене на скулптура – от-
страняваш излишното от ка-
мъка и образът оживява“.

Уважаеми г-н Калеев,

С радост научихме чудес-
ната новина за вашето по-
редно признание на полето на
литературата - годишната на-
града за кратка проза на
Съюза на българските писа-
тели.

Вашият сборник „Всичко
или нищо“ вече е оценен от
колегите ви, но съм сигурен,
че ще достигне бързо и до
сърцата на читателите, защото
е пълен с преживяно, с чове-
щина, с въпроси, които всеки
си задава.

Щастлив съм, че нашият
прекрасен и изстрадал край

все още е люлка на духовното,
че е място зареждащо и да-
ващо сили за писано слово.
Защото словото е свещено, а
вашето перо ни напомня, че
трябва да го използваме с ува-
жение и осъзнатост.

Бъдете здрав! Бъдете вдъх-
новен и все така любопитен
към човека, към света. Про-
дължавайте да вдъхновявате и
читателите и да ги зареждате
с красота, защото равноду-
шието е духовна смърт.

Пишете! Прославяйте нашия
Северозапад! Честит да сте!

Инж. Иван Лазаров
Кмет на община Вършец
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- Землище с. Горна Бела речка – 64 бр.
имота, описани в приложение към док-
ладната.

2. Определя първоначални годишни на-
емни цени, както следва:

- 12 лева за 1 /един/ декар за поземлените
имоти с НТП лозя, храсти, зеленчукови
култури, изоставени трайни насаждения,
други селскостопански територии и
овощни градини.

- 20 лева за 1 /един/ декар за поземлени
имоти с НТП ниви.

3. Срок за отдаване под наем на недви-
жимите имоти, подробно описани в т. 1 от
решението – 6 стопански години, считано
от 01.10.2021 г.

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

търга.
5. Определя депозит за участие в търга,

както следва:
- за имоти с площ до 10 дка - 20 лв. за

всеки земеделски имот поотделно;
- за имоти с площ от 10 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 поот-
делно;

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

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

6. Определя стъпка за наддаване 5 %
върху първоначалните годишни тръжни
наемни цени, описани в т.2 от настоящото
решение.

7. Цена на тръжната документация 50 лв.

8. Дължимият годишен наем се заплаща
от наемателите за първата стопанска го-
дина от договора при подписването му, а
за останалите стопански години падежът
за плащане на дължимия наем е датата на
подписания договор.

9. Задължава кмета на община Вършец
да организира и проведе търга по реда на
Глава втора “Търгове” от Наредбата за ус-
ловията и реда за провеждане на търгове
и конкурси на община Вършец и да
сключи договори за отдаване под наем на
земеделските земи с спечелилите търга
участници.

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

РЕШЕНИЕ № 231
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната адми-
нистрация, отпуска от собствения си
Бюджет 2021 г. § 10-98 еднократна финан-
сова помощ в размер на 500 лева на Весела
Панайотова Цветанова.

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

Поради изчерпване на дневния ред, пред-
седателят на Общински съвет – Вършец
закри заседанието в 14:10 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец



На 14.05.2021 г. удари по-
следният училищен звънец за
випуск 2021 на абитуриентите

от СУ “Иван Вазов” във Вър-
шец.

Празникът започна с посре-

щане на училищното знаме и
много настроение сред уче-
ници, родители и гости. В
двора на училището прозвуча
химнът на Република България
и тържествено бе издигнат на-
ционалния трибагреник.

Поздравление към прекрас-
ните момичета и момчета от

дванадесети клас отправи Ани
Ангелова – директор на учили-
щето. Наградени бяха отлични-
ците, спечелили през годините
немалко награди.

Кметът на община Вършец
инж. Иван Лазаров връчи гра-
моти за отличен успех, стенни
часовници с логото на община

Вършец и ленти "Отличник" на
5-те отличници от випуск 2021
г. на СУ „Иван Вазов”: Елина
Ивайлова Миронова, Тереза
Петрова Стефанова, Милена
Мирославова Илиева, Тедис-
лава Иванова Димитрова и Де-
ница Лъчезарова Горанова.

Спас ЗАРЧЕВ

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ НАГРАДИ 
АБИТУРИЕНТИ-ОТЛИЧНИЦИ ОТ ВИПУСК 2021

Вършец се включи в благо-
творителната акция по съби-
ране на капачки от
пластмасови бутилки в под-
крепа на недоносени бебета и
осигуряване на кувьози и ме-
дицинска апаратура в българ-
ските лечебни заведения.

Акцията се състоя на 22 май
от 10:00 до 14:00 часа на пар-
кинга на магазин Кауфланд -
град Враца.

Основната цел на инициати-
вата „Капачки за бъдеще“ е със
събраните средства да се под-
помогне закупуването на нова
детска линейка. В България
има само две такива, а нуждата
от тях е крайно наложителна.

Кампанията събра и рецик-
лира близо 500 000 кг пластма-
сови капачки за по-малко от 4

години. Само за първите две
години от начинанието си със
събраните средства бяха да-
рени 22 кувьоза на общински
болници, а от началото на 2020

г. до сега е доставена и друга
жизненоважна техника за детс-
ките и родилни отделения в
още 14 болници в страната.

Спас ЗАРЧЕВ

ВЪРШЕЦ СЕ ВКЛЮЧИ ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА
В КАМПАНИЯТА „КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ“
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По случай пролетния Праз-
ник на културата 24 май, бла-
годарим  на общинското
ръководство и лично на кмета
инж. Иван Лазаров за прекрас-
ната организация на традици-
онния конкурс за „Награда
Лъчезар Станчев за сонет
2020“ от Община Вършец.

Радваме се на сърдечните по-
ложителни отзиви за Конкурса
във в-к „Словото днес“, в-к
„Литературен вестник“, БТА,
„Радио Видин“…  Впечатля-
ваща е снимката,  свързала на-
граждаването т от Конкурса и
честването на 170-годишни-
ната на курорт Вършец, с учас-
тието на кмета инж. Иван

Лазаров, председателя на Об-
щинския съвет инж. Анатоли
Димитров и секретаря та об-
щината инж. Даниела Тодо-
рова, в присъствието на
културните дейци проф. Ми-
лена Кирова  – ръководител на
катедра „Българска литера-
тура“ в  СУ „Св. Кл. Ох-
ридски“, поетесата Кристин
Димитрова, Наталия Афеян,
Нико Стоянов, проф. Ангел
Димитров, проф. Румяна Стан-
чева, Йорданка Костова, Мар-
тен Калеев – председател на
журито за 2020 г.

От Фондация „Лъчезар
Станчев за поезия“

Б Л А Г ОД А Р И М !

От лекувалите се в Специа-
лизираната болница за рехаби-
литация „Свети Мина“ съм
слушал хвалебствени думи за
лекарите и всички медици, ра-
ботещи в нея.

Сега видях с очите си, че те
заслужават адмирации и ува-
жение. Убедих се, че  целият
екип на болницата работи с ви-
соко чувство за отговорност и
себеотрицание.

В това опасно пандемично
време всеки медик излага на
риск живота си, но лекува бол-
ните. За мен те са герои!

Приятно е да слушаш разго-
ворите между болните, че ме-

дицинските работници са
много внимателни към тях и с
професионална търпимост се
отнасят към капризите на
някои.

Медиците намират подхо-
дящи думи за всеки болен, за
да му вдъхнат кураж и вяра за
живот.

Цялостната обстановка в бол-
ницата осигурява условия за
болните по-леко да понасят бо-
лежките и да се чувстват спо-
койни, че ги лекуват
специалисти, утвърдили се в
професията си.

Прекланям се пред профе-
сионализма и човешката доб-

рота на тези хора! От все сърце
им желая здраве и сили, за да
могат да се борят с болестите в
тази трудна ковид обстановка.

Уважаеми медици, благодаря
Ви!

Кирил ИВАНОВ
с. Слатина, обл. Монтана

КЪМ ЛЕКАРИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ РАБОТНИЦИ
- С УВАЖЕНИЕ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ


