
Уважаеми учители, ученици и чита-
лищни дейци,

С огромно вълнение Ви поздравявам по
случай Деня на българската просвета и
култура и на славянската писменост – 24
май!

Тази паметна дата е празник на българ-
ското слово, което отеква и пренася през
вековете славата на Светите братя Кирил
и Методий. Прекланяме се пред делото
на Солунските братя и отдаваме почит
на всички, които пазят нашето културно-
историческо наследство и го предават на
бъдните поколения. През хилядолетната
ни история писмеността, училището и
знанието винаги са били символ и сто-
жер на българската идентичност.

Уважаеми учители,
Днес всички Вие заслужавате нашата

дълбока почит за огромните усилия и
обич, с които раздавате себе си, за да из-
градите бъдещото поколение на Бълга-
рия от достойни и образовани млади

хора.
Продължавайте всеотдайно, с достой-

нство и последователност да водите
своите ученици в света на познанието.
Нека успехите на Вашите ученици Ви
носят лично удовлетворение и радост!

Пожелавам Ви все така неуморно да
следвате великата мисия, завещана от
предците ни – да образоваме нашите
деца, да обичаме и пазим родния език!

На вас, скъпи ученици, пожелавам да
гребете с пълни шепи от съкровищата на
знанието и културата, защото духът е
нетленен, защото те правят човек по-бла-
городен и успешен. Пазете красивото
българско слово, четете български
книги, посещавайте театрални поста-
новки. Растете будни и родолюбиви!

Уважаеми дейци на културата и чита-
лищни деятели,

Възхищавам се на енергията и всеот-
дайността, с която творите, съхранявате
културните ни ценности и ги предавате
на всяко следващо поколение. Като Ви
поздравявам с празника, Ви желая все
по-големи творчески успехи. Бъдете
посланици на българската култура и из-
куство, които са сред най-ярките и ценни
богатства на световното духовно и исто-
рическо наследство!

Честит Ден на светите братя Кирил и
Методий, на българската азбука, про-
света и култура, и на славянската кни-
жовност!

Инж. Иван Лазаров
Кмет на община Вършец

С наближаването на едни от
най-светлите празници за де-
цата 24 май – Деня на светите
братя Кирил и Методий, на
българската азбука, просвета и
култура и на славянската пис-
меност, и Международният ден
на детето – 1 юни, „Електрос-
тарт“ АД зарадва малчуганите
от ДГ „Слънце“ – гр Вършец с
подаръци.

Инициативата е на изпълни-
телния директор на „Електрос-
тарт“ АД – инж. Анатоли
Димитров, който на 18 май
2022 г., в присъствието на съп-
ругата си Анастасия Димит-
рова и екипа на „Електростарт“
АД, дари за нуждите на детс-
ката градина и нейните фи-
лиали разнообразни игри и
играчки, пъзели, детски кухни,
книжки и образователни
средства за стаите на всички
групи, както и превозни
средства за возене и спортни
пособия за игра навън.

„Децата са най-голямото бо-
гатство! Всеки по някакъв
начин с малко или много може
да допринесе за това, те да са
щастливи и да растат в една по-

хубава и здравословна среда“,
призова инж. Анатоли Димит-
ров. Той благодари на персо-
нала на детското заведение за
всекидневните усилия и грижи,
които полагат за малчуганите и
пожела на децата здраве, много
усмивки и щастливо детство.

Директорът на детската гра-
дина Диана Георгиева изрази
своята благодарност за оказа-
ното внимание към техните
възпитаници, като сподели, че
децата и персоналът са призна-
телни за всяка проява на загри-
женост към тях. А децата
посрещнаха топло своите гости
и успяха с песни, стихове и ве-
селие да ги върнат към детс-
ките им години.

Посещението на екипа на
„Електростарт“ АД в Детска
градина „Слънце“ завърши с
обиколка на обновената и ре-
монтирана сграда.

Екипът на „Електростарт“ АД
желае на всички деца щастливо
детство, изпълнено с много
игри и весело и вълнуващо
лято!

От екипа на
„Електростарт“ АД

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ 24
МАЙ – ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА
И КУЛТУРА И СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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На 11.05.2022 г. удари последният
училищен звънец за випуск 2022 на
абитуриентите от СУ „Иван Вазов“ във
Вършец.

Празникът започна с посрещане на
училищното знаме и много настроение
сред ученици, родители и гости. В
двора на училището прозвуча химнът
на Република България и тържествено
бе издигнат националният трибагре-
ник.

Поздравление към прекрасните моми-
чета и момчета от дванадесети клас от-
прави Ани Ангелова – директор на
училището. Наградени бяха отлични-
ците, спечелили през годините немалко
награди.

Kметът на община Вършец инж. Иван
Лазаров връчи грамоти за отличен
успех, стенни часовници с логото на
Община Вършец и ленти „Отличник“
на шестимата отличници от випуск

2022 г. на СУ „Иван Вазов“:
Бенджамин Горанов, Дейвид Дави-

дов, Елица Давидова, Петя Симеонова,
Анна Борисова и Христофър Трайков.

Спас ЗАРЧЕВ

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
НАГРАДИ АБИТУРИЕНТИ-

ОТЛИЧНИЦИ ОТ ВИПУСК 2022

„ЕЛЕКТРОСТАРТ“ АД С ПОДАРЪЦИ ЗА ДЕЦАТА ОТ ДГ „СЛЪНЦЕ“ - ГР. ВЪРШЕЦ
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След едногодишен усилен
ремонт по европейски про-
ект на Община Вършец,
децата и екипът на Детска
градина „Слънце“- гр.
Вършец се завърнаха в об-
новената си сграда на
07.09.2021 г.

Ремонтът включваше ре-
новиране на всички поме-
щения (мазилка, ВиК,
санитарни помещения,
складове, кухня, физкулту-
рен салон, тераси), преобо-
рудване и обзавеждане на
стаи, изграждане на по-
жаро-известителна сис-
тема, изграждане на 4
игрални дворни площадки,
на които са монтирани
люлки и игрални пособия,
1 игрище за футбол с из-
куствена трева и дворна

площадка по „Безопасност
на движението по пъти-
щата“.

Поради противпепиде-
мичните мерки, въведени
във връзка с коронавирус-
ната епидемия, планира-
ното официално откриване

на обновената детска гра-
дина бе отложено за про-
летта на тази година, ето
защо слънчевият ден на 5
май 2022 г. се превърна в
истински празник за екипа
и децата на ДГ „Слънце“-
гр. Вършец. Те отбелязаха
официалното откриване
след ремонт на детската
градина с емоционален
концерт от песни, танци и
стихотворения, изпълнени
от малките възпитаници на
предучилищното учебно
заведение.

„Днес е специален ден за
нас, защото ДГ „Слънце“
има празник. Една отдавна
бленувана мечта на колек-
тива, децата, родителите и
общинското ръководство

се сбъдна. Пред нас е об-
новената и ремонтирана
сграда на детската градина,
която е втори дом за на-
шите деца“, каза в при-
ветственото си слово
директорът на детската
градина Диана Георгиева.

На тържеството присъст-
ваха председателят на Об-
щински съвет Вършец
инж. Анатоли Димитров,
зам.-кметовете на община
Вършец Петър Стефанов и

инж. Георги Янкулов, сек-
ретарят на общината инж.
Даниела Тодорова, предсе-
дателят на НЧ „Христо
Ботев-1900“- гр. Вършец
инж. Алекси Алексов и ро-
дители.

„Един от основните при-
оритети и стремежи в ра-
ботата ни винаги е бил в
посока осигуряване на мо-
дерни, съвременни усло-
вия за отглеждане и
обучение на нашите деца.
По време на изпълнението
на проекта за обновяване
на детската градина
имахме множество срещи с
изпълнителите и строите-
лите, от които винаги сме
изисквали ремонтните дей-
ности да бъдат изпълнени
по най-добрия начин на
100 %, тъй като тук винаги

е ставало въпрос за най-
важното, а именно - за де-
цата на Вършец. Мисля, че
сега, когато виждаме ре-
зултата, всички можем да
кажем, че си е заслужа-
вало“, заяви инж. Анатоли
Димитров. Той приветства
родителите и децата и
поздрави учителите за
труда, старанието и лю-
бовта, които влагат в
своята работа.

Като собственик и изпъл-
нителен директор на
„Електростарт“ АД, инж
Димитров обеща в следва-
щите седмици да дари на
детската градина и ней-
ните два филиала в кв. За-
ножене и с. Долно Озирово
играчки, пъзели, книги и
образователни средства за
всички групи.

Ремонтните дейности в
детската градина са извър-
шени по проект №
B G 0 6 R D N P 0 0 1 - 7 . 0 0 4 -
0014/14.05.2019 г. „Рекон-
струкция, ремонт и
обновяване на ДГ
„Слънце“- гр. Вършец“.
Проектът е на обща стой-
ност 967 871, 22 лева и е
финансиран по мярка 7.2
от Програмата за развитие
на селските райони 2014-

2020 г.
В ДГ „Слънце“ през тази

учебна година се възпита-
ват и обучават общо 140
деца, разпределени в 7
групи: 1 яслена и 4 градин-
ски в основната сграда в
град Вършец, и по 1 разно-
възрастова група във фи-
лиалите в кв. Заножене и с.
Долно Озирово.

Евелина ГЕОРГИЕВA

ОФИЦИАЛНО ОТКРИХА ОБНОВЕНАТА СЛЕД
ОСНОВЕН РЕМОНТ ДГ „СЛЪНЦЕ“ ВЪВ ВЪРШЕЦ

Събитието бе отпразнувано с концерт на възпитаниците, в присъствието на скъпи гости - официални лица и родители



След две години пандемия
и при спазване на противое-
пидемичните мерки, на 1
юни балнеолечебница Нова
баня ще отвори врати за жи-
телите и гостите на курорта
Вършец, съобщиха от „СБР
– НК“ ЕАД, филиал „Св.
Мина“ - гр. Вършец.

Преди 20 години Новата
баня беше ремонтирана от
Община Вършец по проект
„Красива България“, с фи-

нансовото съучастие на
„СБР-НК“ ЕАД - гр. София.

Тази година, през месец
април, „СБР-НК“ ЕАД, фи-
лиал „Свети Мина“ - гр.
Вършец вложи собствени
средства в размер на 8
486,52 лв., за да възстанови
частично разрушени фа-
садни стени и водосточни
тръби.

Определяйки работното
време и спазвайки Кодекса

на труда, ръководството на
СБР „Св. Мина“ се е съоб-
разило с това, че градската
баня трябва да работи в съ-
бота, очаквайки по-голям
брой гости и във вторник,
който е пазарен ден за жите-
лите на община Вършец.

Обществената баня ще ра-
боти пет дни от седмицата -
от вторник до събота, с по-
чивни дни: неделя и поне-
делник.

Работното време на мине-
ралния басейн е от 9,00 до
11,30 ч., с последен прием
до 11,00 ч. и от 13,30 ч. до
16,00 ч., с последен прием
до 15,30 ч.

Мъже: сутрин на нечетна
дата; следобед – на четна.

Жени: сутрин на четна
дата; следобед – на нечетна.

Минералните вани ще ра-
ботят за мъже и за жени ед-
новременно, с работно
време:

- от 9,30 ч. до 12,30 ч., по-

следен прием до 11,30
ч.;

- от 13,30 до 16,30 ч., по-
следен прием до 15,30
ч.

Ценоразписът на балнеоле-
чебница Нова баня е:

Минерален басейн:
- за възрастни - 5,00 лв.
- за деца до 14-годишна

възраст - 3,00 лв.
Минерална вана:

- за възрастни - 6,00 лв.
- за деца до 14-годишна

възраст - 3,00 лв.
- минерална вана семейна

до 2 човека - 12,00 лв.
Новата минерална баня е

построена през 1930 г. по
проект на арх. Радев. Тя е на
площ 732 кв. м и е съобраз-
ена със стила на Старата ми-
нерална баня.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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На 23 май, ние, възраст-
ните хора от пенсионерски
клуб „Козница“ – гр. Вър-
шец, въодушевени от велик-
ото дело на солунските
братя – просветители Кирил
и Методий, изпълвахме за-
лата на клуба, за да бъде
повдигнат духа ни от химна
на преподавателя по френ-
ски език в Русенската гим-
назия Стоян Михайловски,
изпълнен от певческа група
„Детелина“ към нашия
клуб. Девет години по-късно
преподавателят по музика в
Ловешкото училище Пана-
йот Пипков създава музи-
ката към текста. На 11 май
1901 г. химнът е изпълнен за
първи път, в прослава на де-
лото на Кирил и Методий и
на българската просвета.

Празникът беше открит от
председателя на клуба Цеца
Антонова, а беседа за делото
на светите братя изнесе Гер-

гана Ерменкова. „Словото
твори битието. То е най-
славната камбана, която
влиза в нашите сърца“, каза
тя на финала.

Група „Детелина“ изпълни
песните „Погледайте ни,
послушайте ни“, „Хей, сла-
вяни“ и „Тих, бял Дунав“.

Госпожа Ерменкова от-
прави призив към творците
на българското слово – да не
бъдем чуждпоклонници, е
езикът ни да бъде чист и да
служи на своя народ и на
българската писменост.

Василка Дамянова из-
пълни с патос стихотворе-
нието за Г. С. Раковски, а
Мария Димитрова и Гергана
Ерменкова изпяха песента
„Моята молитва“.

Във връзка с наближава-
щия 2 юни, Захаринка Нико-
лова рецитира
стихотворението „Той не
умира“ от Иван Вазов, пос-
ветено на Христо Ботев и
неговата саможертва на
връх Вола във врачанския
балкан.

Захаринка НИКОЛОВА

АЗ, БУКИ, ВЕДИ

Уважаеми съграждани и
гости,

Днес честваме един от
най-хубавите и жизнеутвър-
ждаващи пролетни праз-
ници – Гергьовден, с
надежда за плодородна и
добра година. Тази дата по-
читаме и като Ден на храб-
ростта и празник на
Българската армия.

От все сърце искам да
поздравя всички вас и да ви
пожелая здраве и берекет.
На всички земеделски про-
изводители и скотовъдци –
природата да е благо-
склонна към вас, земята да е
щедра, да има много нов
живот!

Уважаеми военнослу-
жещи,

Нека Свети Георги Побе-
доносец ви закриля и дари с
небесна благодат и профе-

сионални успехи. Пазете
бойните знамена неопет-
нени, следвайте примера на
вашите предци и съхранете
честта и традициите на Бъл-
гарската армия за следва-
щите поколения.

Скъпи именници,
Носете с гордост и чест

името на Свети Георги! Бъ-
дете живи и здрави, силни и
уверени.

Нека пълноценно изжи-
веем празника и да почувст-
ваме силата и красотата му,
а Св. Георги Победоносец
да ни закриля, да ни вдъхва
смелост и увереност във
всяко начинание и изпита-
ние и да донесе във всеки
дом здраве, вяра и благоден-
ствие!

Честит празник!
Инж. Иван Лазаров,

Кмет на община Вършец

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ
КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ПО СЛУЧАЙ ГЕРГЬОВДЕН

НОВАТА МИНЕРАЛНА БАНЯ ВЪВ ВЪРШЕЦ
ОТКРИВА АКТИВНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН

От 1 юни банята отваря врати за посетители след двугодишно прекъсване заради коронавирусната пандемия



áðîé 5, ìàé 2022 ã. Îáùèíñêè ñúâåò ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ4

>>> продължава от 4 брой <<<

РЕШЕНИЕ № 316
Общински съвет – Вършец, на ос-

нование чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от
ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, разре-
шава на Димитър Георгиев Замфи-
ров, с постоянен адрес: гр. София,
жк. “Овча купел“, бл.407, вх. „Б“,
ет.1, ап.13, изработване на проект за
подробен устройствен план – план за
застрояване и парцеларен план за за-
хранване на имота с ел. енергия и пи-
тейна вода на поземлен имот с
идентификатор 12961.33.23 по КК и
КР на гр. Вършец и делбата му на два
имота с ново предназначение: „за
малкоетажно жилищно застрояване“,
без засягане на конфигурацията и ка-
дастралните граници на имота.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 на ЗУТ, из-
работването на подробния устрой-
ствен план – план за застрояване и
парцеларния план да се извърши за
сметка на заинтересованото лице по
чл. 131 от Димитър Георгиев Замфи-
ров, с постоянен адрес: гр. София,
жк. “Овча купел“, бл. 407, вх. „Б“,
ет.1, ап.13, собственик на имота.

Гласували поименно: “за” – 11 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Анге-
лов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найде-
нов; “против” – няма; “въздържали
се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 317
Общински съвет – Вършец, на ос-

нование чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от-
меня свое Решение № 173 от
Протокол № 17 от 09.12.2020 г.

Гласували поименно: “за” – 12 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; “против” –
няма; “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 318
Общински съвет – Вършец, на ос-

нование чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, във връзка
с чл. 28, ал. 1, т. 1 и чл. 33 от Наред-
бата за реда на придобиване, управ-
ление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец и чл.
5 и чл. 25, ал. 1 от Наредбата за усло-
вията и реда за провеждане на тър-
гове и конкурси на община Вършец,
взема решение за провеждане на пуб-
личен търг с тайно наддаване за про-
дажба на автобус марка „Ивеко“,
модел 315.8.17, с държавен контро-
лен № М 72-76 ВК.

Първоначална тръжна продажна
цена на автобуса - 5 500 лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация -
100 лв.

Депозит за участие в търга - 30 %
от първоначалната тръжна цена на

автобуса.
Стъпка за наддаване - 5 % върху

първоначалната тръжна цена на авто-
буса.

Задължава кмета на община Вър-
шец да организира и проведе търга по
реда на Глава втора “Търгове” от „На-
редбата за условията и реда за про-
веждане на търгове и конкурси на
община Вършец“ и да сключи дого-
вор за продажба на автобуса, след за-
плащане на сумата за закупуване от
спечелилия търга участник.

Гласували поименно: “за” – 12 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; “против” –
няма; “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 319
Общински съвет – Вършец, на ос-

нование 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 при-
добиване, управление и разпореж-
дане с общинска собственост на
община Вършец, определя ливадите,
описани в приложение № 1 към нас-
тоящото решение и пасищата и ме-
рите, описани в приложение № 2 към
настоящото решение от Общинския
поземлен фонд на община Вършец,
които ще се отдават под наем за ин-
дивидуално и общо ползване за сто-
панската 2022/2023 година по реда на
чл. 24а, ал. 6, т. 4, във връзка с чл.
37и, от ЗСПЗЗ на собственици или
ползватели на животновъдни обекти
с пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната ин-
формационна система на БАБХ, съ-
образно броя и вида на
регистрираните животни.

Възлага на кмета на община Вър-
шец в срок до 01.03.2022 г., списъ-
ците със земеделските имоти за
индивидуално ползване с категории
за землищата на населените места на
общината да се обявят на информа-
ционното табло пред сградата на об-
щина Вършец и на информационните
табла пред сградите на Кметствата на
територията на общината, както и и
се публикуват на интернет страни-
цата на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 12 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; “против” –
няма; “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 320
Общински съвет – Вършец, на ос-

нование чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от За-
кона за местното самоуправление и
местната администрация, отпуска от
собствения си бюджет, § 10-98 едно-
кратна финансова помощ в размер на
300 лева на Василка Рангелова Слав-
чева.

Гласували поименно: “за” – 12 –

инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; “против” –
няма; “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 321
Общински съвет – Вършец, на ос-

нование чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от За-
кона за местното самоуправление и
местната администрация, отпуска от
собствения си бюджет, § 10-98 едно-
кратна финансова помощ в размер на
300 лева на Николина Атанасова Ди-
митрова.

Гласували поименно: “за” – 12 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; “против” –
няма; “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 322
Общински съвет – Вършец, на ос-

нование чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 124а ал. 1 от Закона за устрой-
ство на територията, разрешава на
„ЕВРОПОДИУМ“ ЕООД, ЕИК
205611727, със седалище и адрес: гр.
София, бул. „Княгиня Мария Луиза“
№ 125, вх. „А“, ет. 6, ап. 17, изработ-
ване на проект за подробен устрой-
ствен план – план за застрояване и
парцеларни планове за захранване с
ел. енергия и вода, с цел промяна на
предназначението на поземлен имот
с идентификатор 12961.49.789 от КК
и КР на гр. Вършец с ново предназ-
начение „за фотоволтаична цен-
трала“.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 на ЗУТ, из-
работването на Подробния устрой-
ствен план – План за регулация и
застрояване и парцеларни планове за
захранване с ел. енергия и вода за
имота да се извърши за сметка на за-
интересованото лице - ЕВРОПОД-
ИУМ“ ЕООД, ЕИК 205611727, със
седалище и адрес: гр. София, бул.
„Княгиня Мария Луиза“ № 125, вх.
„А“, ет. 6, ап. 17.

Гласували поименно: “за” – 12 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; “против” –
няма; “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 323
Общински съвет-Вършец, на осно-

вание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за
местното самоуправление и местната
администрация, чл. 6,ал. 1,т. 9 от Пра-
вилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет Вършец,
неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинска администра-
ция за мандата 2019-2023 г. и чл. 26 и
чл. 28 от Наредба за реда за учредя-
ване и упражняване правата на общи-
ната в публичните предприятия и
търговски дружества с общинско

участие в капитала реши:
Гласува изрични пълномощия на

Румяна Трифонова Дамянова – об-
щински съветник в Общински съвет
– Вършец, която да участва като
представител на общината в извън-
редно общо събрание на акционерите
в органите на управление на дру-
жество с общинско участие МБАЛ
„Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана
на 18.02.2022 г.. При невъзможност за
участие се замества от Ивайло Ве-
личков Цветанов – общински съвет-
ник в Общински съвет – Вършец,
като:

По т. 1 от дневния ред – да гласува
„ЗА“ приемане на предложената про-
мяна в състава на съвета на директо-
рите чрез освобождаване на
настоящия съвет на директорите в
състав: Красимир Митков Каменов,
Тодор Борисов Тодоров и Милена Не-
делкова Неделкова, и избор на нов
тричленен съвет на директорите в
състав: Цанко Лилянов Мондешки,
Красимир Митков Каменов, Тодор
Борисов Тодоров.

По т. 2 от дневния ред – да гласува
„ЗА“ определяне на тригодишен ман-
дат на новоизбрания съвет на дирек-
торите.

По т. 3 от дневния ред – да гласува
„ЗА“ определяне на възнагражде-
нието на членоветe на Съвета на ди-
ректорите, на които няма да бъде
възложено управлението да бъде фор-
мирано по реда на чл. 56 от Правил-
ника за прилагане на Закона за
публичните предприятия /ППЗПП/.

По т. 4 от дневния ред – да гласува
„ЗА“ вземане на решение по чл. 56,
ал. 13 от Правилника за прилагане на
Закона за публичните предприятия и
т.8 от Забележките към Приложение
№ 2 „Показатели и критерии за
определяне на балната оценка в пуб-
личните предприятия“ към чл. 56, ал.
2 от Правилника за прилагане на За-
кона за публичните предприятия
/ППЗПП/, като намaлява стойността
на една бална единица, определена в
чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за
прилагане на Закона за публичните
предприятия, включително в слу-
чаите по ал. 6 и заменя показатели №
4 и № 5 от Приложение № 2 към, чл.
56. ал. 2 от Правилника за прилагане
на Закона за публичните предпри-
ятия, съгласно Приложение № 1 към
настоящото писмо.

Гласували поименно: “за” – 12 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; “против” –
няма; “въздържали се” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на Общински съвет –
Вършец закри заседанието в 14:55 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на

Общински съвет – Вършец

П Р О Т О К О Л № 34
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Нова генерация малки волей-
болисти се обучават във Вър-
шец.

Децата са от втори и трети
клас на СУ „Иван Вазов“, като
целта на треньора им Ангел
Тодоров е да имат достатъчно
време да развият качествата си
и да се обиграят.

Ангел Тодоров е преподава-
тел по физическо възпитание и
спорт в училището и е един-
ственият лицензиран треньор
по волейбол в града. С голям

ентусиазъм от няколко години
се занимава с деца на различна
възраст. Помага му и неговият
баща, който е бил професио-
нален волейболист и майстор
на спорта по волейбол.

Младите таланти изцяло се
издържат от Община Вършец.
Закупени са екипи, раници и

наколенки от известна спортна
марка за всяко дете. Трениров-
ките са безплатни и се про-
веждат в спортната зала и на
откритата площадка за волей-

бол в Боровия парк.
Малките волейболисти ста-

наха част и от мачовете на на-
ционалите ни срещу Испания,
като подаваха топките и чис-
теха игрището по време на
срещите.

В края на месеца отборът на
най-малките участва в регио-
нален турнир в Червен бряг с
участието на още седем от-
бора. Момчетата от Вършец
участват за първа година, въ-
преки това показаха страхотна
игра и достойно представяне.
Победа с по 2:0 над отборите
от град Ловеч и град Тетевен.

Разбира се, при тези възрас-
тови групи победата не е ос-

новната цел на състезанието, а
радостта от спорта, увлича-
нето по волейболната игра и
добиване на самочувствие.

Желаем успех на нашите деца
и на треньора им Ангел Тодо-
ров!

Петя ГЕНОВА
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МЛАДО ВОЛЕЙБОЛНО ПОКОЛЕНИЕ РАСТЕ ВЪВ ВЪРШЕЦ
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Националите по волейбол из-
браха Вършец за своята подго-
товка през месец май. Десет

дни те се подготвяха в много-
функционалната спортна зала
в курортния град, а запомня-

щият се финал на тренировъч-
ния процес бе контролата с Ис-
пания. Тя се игра на 17-ти и
18-ти май.

Още на 9-ти май кметът на
община Вършец, инж. Иван
Лазаров, се срещна с прези-
дента на Българската федера-
ция по волейбол Любо Ганев,
който изрази огромното си за-
доволство от добрите условия
за тренировка и релакс в града.
Той бе категоричен, че Вършец
отново ще бъде в полезрението
на отбора за тренировки, кон-
троли и състезания при под-
растващите групи.

Преди първата контрола, на
17-ти май, инж. Иван Лазаров
се срещна и с националите ни
по волейбол. Той пожела на та-
лантливите ни състезатели
успех в контролния мач с Ис-
пания и отново ги покани в
града. Всеки от гостите получи
рекламни подаръци на общи-
ната.

Волейболистите изказаха въз-
хищението с от залата и като
цяло от Вършец, който опред-
елиха като безценно място за
отмора и спортна подготовка.

В първата контролната среща
с Испания българските лъвове
пребориха противниците с 3:1.

Волейболните ни национали
се наложиха и във втората
среща на 18-ти май. Момчетата
на Константин Желязков бяха
категорични с 3:0. Реверанс
към публиката бяха изиграните
два допълнителни гейма, както
и в първата среща. Те отново
бяха спечелени от нашите мом-
чета.

Петя ГЕНОВА

ЗАПОМНЯЩО СЕ ПРИСЪСТВИЕ НА ВЪРШЕЦ КАТО
ДОМАКИН НА ВОЛЕЙБОЛНИТЕ НИ НАЦИОНАЛИ



След двегодишно прекъс-
ване поради наложените ог-
раничителни коронавирусни
мерки, на 6 и 7 май Вършец
отново бе домакин на На-
ционалния преглед на учени-
ческите духови оркестри.

Тази година Община Вър-
шец, като организатор, реши
прегледът да е без състезате-
лен характер и журиране, и
без награден фонд. Причи-
ната е продължителната из-
вънредна ситуация заради
коронавирусната епидемия и
невъзможността за доста-
тъчна подготовка от страна
на младите оркестранти.

Променен беше и досегаш-
ния регламент на Прегледа -
няма ги досегашните задъл-
жителни три изпълнения на
хоро, марш и произведение
по избор, а участниците
имаха правото да изпълнят
произволен жанр от своя ре-

пертоар.
В първата фестивална

вечер с дефиле по централ-
ната градска улица и изпъл-
нения на откритата сцена
пред НЧ „Христо Ботев -
1900 г.“ се представиха общо

5 ученически духови оркес-
търа и 3 мажоретни състава
от Вършец, София, Плевен,
Велико Търново и Велин-
град.

Самостоятелен едночасов
концерт изнесе духов оркес-
тър „Джуниър бенд“ при ОУ
„Емилиян Станев“ - гр. Ве-
лико Търново, с диригент
Йордан Цветанов.

Вторият фестивален ден
продължи с дефиле на участ-
ниците и концертна про-
грама на откритата сцена на
читалището във Вършец.

На естрадата пред Народно
читалище „Христо Ботев-
1900 г.“ участниците в тазго-

дишния Национален преглед
на ученическите духови ор-
кестри и мажоретни състави
се представиха с по три из-
пълнения по техен избор, а
жанрът бе доста разнооб-
разен - от народни хора и
маршове, до джаз и фънк.

На финала кметът на об-
щина Вършец инж. Иван Ла-
заров награди с грамоти и
статуетки всички състави,
взели участие в Прегледа:
оркестър „Дефилир“ и мажо-
ретен състав при СУ „Иван
Вазов“ - гр. Вършец с ръко-
водители Николай Пеев и
Невена Стоянова; младежки
духов оркестър при Първа
английска езикова гимназия
и НЧ „Д-р Петър Берон-

1925“ - гр. София, с ръково-
дител Велислава Скрильова;
младежка музикална форма-
ция към Центъра за подкрепа
за личностно развитие- Обе-
динен детски комплекс - гр.
Велинград с ръководители
Велислав Стоянов - диригент
и Мая Кондарева; духов ор-
кестър и мажоретен състав
при СУ „Иван Вазов“ - гр.

Плевен, с ръководители Кра-
симир Янкулов и Надя То-
дорова; духов оркестър
„Джуниър бенд“ при СУ
„Емилян Станев“ - гр. Ве-
лико Търново, с ръководител
маестро Йордан Цветанов.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ХІІІ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ
ДУХОВИ ОРКЕСТРИ И МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ

„ДИМИТЪР ПЕЕВ“ - ВЪРШЕЦ 2022 Г. • За участие и съгласие за
публикуване, чрез псевдоним
или лично, изпратете до 17-ти
юли 2022 текстов файл (.doc),
съдържащ един непубликуван
сонет в 14 стиха, на е-поща:
fundlachezarstanchev@gmail.com

• Жури на Конкурса: Кристин
Димитрова – председател, Ата-
нас Капралов и проф. Румяна
Л. Станчева. Журито оценява
анонимно.

• Награден фонд:
Първа награда – 300 лв.,

втора награда – 100 лв., две от-
личия и публикация в сборник
„Лъчезарни сонети 2022“ на 15
творби, избрани от Фондация
„Лъчезар Станчев за поезия“.

• Конкурсът е подкрепен от
„Фондация Лъчезар Станчев за
поезия“ – съорганизатор, На-

ционален литературен музей,
БНР „Радио Видин“, Алманах
„Огоста“, Регионална библио-
тека „Гео Милев“ – Монтана и
Вестник „Вършец“.

Награждаване от кмета на об-
щина Вършец на 4 август 2022
г. (четвъртък), 11:30 ч. пред На-
родно читалище „Христо
Ботев – 1900“ - град Вършец.

ВСЕБЪЛГАРСКИ V-ТИ КОНКУРС
„НАГРАДА ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ ЗА СОНЕТ

– ПЕСЕН 2022“ ОТ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

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, по-
неже при него християнската
вяра, тъй дълго преследвана,
станала господстваща в него-
вата обширна империя.

След богослужението, отец

Красимир – енорийски свеще-
ник, освети курбан за здраве и
берeкет.

Гости на събитието бяха кме-
тът на община Вършец инж.
Иван Лазаров, зам.-кметът на
общината Петър Стефанов,
кметът на село Спанчевци
Емил Иванов и кметските на-
местници на с. Горна Бела
речка и и с. Драганица -Валери
Милчев Иван Каменов.

Спас ЗАРЧЕВ

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