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Учениците от 7а клас на СУ
„Иван Вазов“ – Вършец влязоха в
ролята на общински съветници в
рамките на Тържествена сесия,
организирана от деца по случай
Международния ден на енергий-
ната ефективност.

Необичайният открит урок е
част от концепцията за практику-
ване на основните принципи на
гражданското участие на Нацио-
нална програма „Научи се да да-
ряваш“.

Създаването на атмосфера,
близка до реалната провокира тях-
ната активност в посока сътрудни-
чество по между им и
разпределяне на отговорностите.
Децата получиха възможност да
заемат обичайните за действител-
ните съветници места, да изготвят
и представят свои доклади и пред-
ложения по темата, да дадат вот
„За“, „Против“ и „Въздържал се“
и осъзнаят смисъла на този избор.

Благодарение на подкрепата на
официалните гости на събитието:
инж. Анатоли Димитров - предсе-
дател на Общински съвет Вършец,
инж. Иван Лазаров – кмет на об-
щина Вършец, Даниела Тодорова
– секретар на Общината и г-жа
Олга Яничкова – общински съвет-
ник, учениците успяха да научат
как се „коват“ местните норма-
тивни документи, какви проекти
предстои да бъдат реализирани и
са гласувани от местния парла-

мент.
Импровизираното заседание на

седмокласниците завърши с поже-
лания към децата да са здрави, да
не спират да радват с успехите си
своите родители и учители, да
следват мечите си и да не се стра-
хуват да имат мнение по въпро-
сите, засягащи града, за да се
затвърди славата му на зелен ку-
рорт и водеща туристическа дес-
тинация в Северозападен регион.

Албена ЦВЕТКОВА
През април 2016 г. Сдружение

за териториален и екологичен
просперитет (СТЕП) стартира
международен проект HNV-
Link: «Земеделие с висока при-
родна стойност: обучение,
иновации и знания“, който про-
дължава до април 2019 г. Проек-
тът е финансиран по програма
„Хоризонт 2020“ на Европей-
ския съюз за създаване на
мрежа от заинтересовани
страни, сближаваща науката и
иновациите в земеделието с ви-
сока природна стойност. Мре-
жата работи на местно,
национално и международно
ниво.

Проектът се изпълнява от кон-
сорциум от 13 партньора от 11
страни-членки на ЕС и се фоку-
сира върху събиране, разработ-
ване, трансфер и
разпространение на различни
иновативни решения за земе-
делските земи с висока при-
родна стойност за подобряване
както на социално-икономичес-
ката им жизнеспособност, така
и екологичната им ефективност.

Сдружението СТЕП органи-
зира регионална среща по про-
ект HNV-Link за обсъждане на
възможните подходи за насърча-
ване и развитие на иновативно
ВПС земеделие в Западна Стара
планина и за споделяне на опита
и уроците от посетените инова-
ции в земеделски райони с ви-
сока природна стойност (ВПС)
в Гърция, Румъния и Швеция.

Срещата се проведе на 9 ноем-
ври 2018 г. в хотелски комплекс
„Тодорини кукли“ в с.Спан-
чевци. В срещата взеха участие
земеделски производители, ра-
ботещи в земи с висока при-
родна стойност и участници в
посещенията за обмяна на опит;
експерти от местните общини;
представители на земеделски и

екологични институции и орга-
низации; представители на ор-
ганизации със сродни интереси
от други райони на страната.

Земеделските земи с висока
природна стойност обхващат
земи, в които земеделските
практики поддържат или са
свързани с изключително ви-
соко биоразнообразие. Те са
важни за културното наслед-
ство, качествените и вкусни
продукти, заетостта в селските
райони и са приоритетни места
за опазване в цяла Европа.

Земеделските земи с висока
природна стойност са застра-
шени в Европа и България. Дъл-
госрочните заплахи за
земеделски системи с висока
природна стойност са свързани
с изоставяне и деградация на зе-
мята, и икономическото и соци-
ално маргинализиране на
производителите. Основното
предизвикателство е свързано с
повишаване на социално-иконо-
мическата жизнеспособност на
тези системи като едновременно
с това се запазват тяхната при-
родна ценност.

Вяра Стефанова, председател
на СТЕП сподели: „Западна
Стара планина е прекрасен при-
мер за земеделски системи с из-
ключителна природна стойност,
които са застрашени от изоста-
ващите темпове на икономи-
ческо развитие. Същевременно,
мотивираните хора, които из-
ползват иновативни методи за
развитие на стопанствата си и
опазват природната стойност на
района, са много повече, откол-
кото първоначално очаквахме.
Горди сме, че можем да споде-
лим техния опит в европейската
мрежа на районите с висока
природна стойност по проект
HNV-Link!“

Евелина ГЕОРГИЕВА

ИНОВАЦИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО С
ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ

ДАВАТ ПЕРСПЕКТИВА ЗА РАЗВИТИЕ
НА ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА

СЕДМОКЛАСНИЦИ ОТ ВЪРШЕЦ В
РОЛЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Проект „HNV-LINK”
Земеделие с висока
природна стойност:

обучение, иновации и знания

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програмата
на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020

по грантово споразумение No. 696391

На 16.11.2018 г. кметът на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров
сключи договори за снегопочист-
ване на уличната мрежа в населе-
ните места на община Вършец и
за снегопочистване и частично
опесъчаване на четвъртокласната
пътна мрежа на общината, след
проведена процедура за избор на
изпълнител по Закона за общест-
вените поръчки.

Извършването на двете услуги е
възложено на фирма „Пътища –
М“ ЕООД – гр. Монтана с управи-
тел Тони Петров.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СНЕГОПОЧИСТВАНЕ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2018-2019 ГОДИНА

За трета поредна година по слу-
чай 5-ти декември – Международ-
ния ден на доброволчеството,
Министерството на младежта и
спорта проведе национален кон-
курс под надслов „Мисията ДОБ-
РОВОЛЕЦ – (не)възможна“. Той е
насочен към изявени млади доб-
роволци от цялата страна. Целта
на инициативата е популяризи-
ране на добрия пример на изяве-
ните млади хора в България,
положили труд в полза на общест-
вото и добрите дела, които не бива
да остават незабелязани.

Състезанието се провежда на
страницата на Национална инфор-
мационна система за младежта
във фейсбук посредством гласу-
ване в рамките на една седмица,
като по регламент специалната на-
града печелят първите петима,
събрали най-много харесвания със
своите истории.

Радостното е, че в тазгодишното
издание на най-големия конкурс за
доброволчество в страната са но-

минирани две момичета от Вър-
шец, като и двете се наредиха в
челната петорка сред 12-те номи-
нирани доброволци в он-лайн гла-
суването.

Тедислава Димитрова на 16 г. е
номинирана от Клуб „Доброт-
ворци“ към СУ „Иван Вазов“ в
раздел „Хуманитарни дейности“ и
завоюва втори резултат с 1400 „ха-
ресвания“. Казва, че за нея добро-
волчеството е начин да бъде
полезна на хората, които имат
нужда от помощ и подкрепа. Ха-
ресва й и мисли, че работата й

като доброволец я прави по-добър
човек.

Емма Лилова на 17 г. е излъчена
от Община Вършец. Тя работи за
съхраняване и развитие на култур-
ните традиции в града. Във всяко
свое участие на концерт или кон-
курс, влага част от сърцето си и
изпитва радост от постигнатото.
Емма зае пето място в гласуването
със събраните 1100 „харесвания“.

Дългогодишната дейност на мо-
мичетата като доброволки и доб-
рият пример, който дават на
ученици и съграждани, дадоха
своя резултат, за да получат най-
голямото признание в национален
мащаб, благодарение на труда и
добрите си дела.

Отличията ще бъдат връчени на
тържествена церемония по връч-
ване на специални награди на Ми-
нистерство на младежта и спорта
на 5-ти декември, когато ще бъде
отбелязан Международния ден на
доброволчеството.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТЕДИСЛАВА И ЕММА ОТ ВЪРШЕЦ С
НАГРАДИ ОТ НАЙ-ГОЛЕМИЯ КОНКУРС

ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВО В СТРАНАТА

Тедислава
Димитрова

Емма
Лилова
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В края на активния туристи-
чески сезон, в сградата на Об-
щинска администрация –
Вършец се проведе поредното
заседание на Консултативния
съвет по въпросите на туризма
към Общината.

В дневния ред на заседанието
бяха включени: промени и до-
пълнения в състава на Консулта-
тивния съвет, отчет на
Програмата за развитие на ту-
ризма в община Вършец до м.
септември 2018 г., анализ на съб-
рания до момента туристически
данък, теглене името на пече-
лившия в томболата от попъл-
нени анкетни карти в местата за
настаняване и точка „разни“.

Със Заповед на кмета на об-
щина Вършец инж. Иван Лаза-
ров – председател на
Консултативния съвет по въпро-
сите на туризма , състава на Съ-
вета е допълнен с двама нови
членове и е направена замяна на
един от членовете. Съгласно За-
кона за туризма актуализацията
се прави на всеки 3 години.

През 2018 г. Община Вършец
имаше възможност да рекламира
и да представи на самостоятелен
щанд на 5 туристически изложе-
ния потенциала на региона и
местните традиции, обичаи,
празници и фестивали. Общи-
ната участва в най-големия ту-
ристически форум - 35-то
издание на Международна ту-
ристическа борса „Ваканция и
СПА Експо 2018”, в 15-то изда-
ние на Международното то ту-
ристическо изложение
"Културен туризъм" 2018, (от
което получи почетна грамота),

в 16-та Туристическа борса „Ва-
шата ваканция“ в град Бургас, в
туристическо изложение «Уи-
кенд туризъм»- Русе, в 15-то Ту-
ристическо изложение
„Планините на България – гос-
топриемство в четири сезона“ и
получи грамота за хармонично
предлагане на планински, бал-
нео и културен туризъм.

Отпечатване на рекламни
флаери, рекламни чанти с логото
на Общината и автобиографията
на д-р Дамян Иванов, участия в
медийна реклама и туристи-
чески списания, поддържане и
обновяване на сайт „Открий
Вършец“ са част от дейности,
изпълнени по Програмата за ту-
ризма.

През м. август е извършено
картографиране на 3 бр. екопъ-
теки: Вършец – с. Спанчевци –
Клисурски манастир, Вършец –
кв. Заножене – връх Тодорини
кукли, Вършец – Бялата вода.
Предстои отпечатване на карти с
екопътеките, поставяне на указа-
телни табели и маркировка за
предстоящия туристически
сезон.

Забавеният старт на активния
сезон заради валежите през ме-
сеците юни и юли не успя да
повлияе негативно на туристи-
ческите резервации, като общият
им брои надвишава стойностите
от предходната година. Най-го-
ляма заетост е имало през месе-
ците април, май, август и
септември.

За периода1 януари – 30 сеп-
тември броят на посетителите е
приблизително 35 000, а реали-
зираните нощувки – 50 000 бр.

Категоризирани са нови
обекти: 2 заведения за хранене и
развлечения и 2 обекта „стаи за
гости“. Обекти с подновена кате-
гория: 1 „стая за гости“, 2 „къщи
за гости“, 2 обекта „бунгала“ и 2
заведения за хранене и развлече-
ния, стана ясно от отчета.

Бе изтеглено името на печелив-
шия сред туристите, участвали в
специална анкета, свързана с
предоставянето на туристически
услуги в общината. Наградата е
уикенд за двама, която тази го-
дина ще бъде предоставена от
СПА хотел „АТА“ – гр. Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

УСПЕШЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН ОТЧЕ-
ТОХА НА ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВ-
НИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА

От 19 до 21 ноември 2018 г. в
Учебен център на Регионална
дирекция "Пожарна безопас-
ност и защита на населението"
– Монтана се проведе обучение
на „Доброволни формирова-
ния“ от областите Монтана и
Видин, организирано от Кон-
сорциум „ДИКОН-БЧК“.

Тема на занятието бе „Реакции
при наводнение и последвали
кризи“.

В тридневното обучение взеха
участие 7 доброволци от Доб-
роволно формирование – Вър-
шец: Антон Тошев, Георги
Аврамов, Иван Василев, Емил
Найденов, Емил Истатков, Ве-
нислав Младенов и Пламен
Иванов.

Първият ден бе за теоретични
знания, а през останалите дни
бе наблегнато на практическата
подготовка. Доброволците по-
лучиха ценни знания от профе-
сионални обучители за
поведение, действия и спася-

ване на пострадали при възник-
ване на наводнения и критични
ситуации, вследствие на зали-
ване на обширни територии.

Доброволците от различните
формирования обмениха ценна
информация и споделиха добри
практики за своите действия
при възникване на различни
бедствени ситуации, в които са
взели участие.

Георги АВРАМОВ

ОБУЧЕНИЕ НА ДОБРОВОЛНИТЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРИ
КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ

Кулинарна изложба под мотото
„Гозбите на баба” за трета по-
редна година организираха в
Градската художествена галерия
на Вършец членовете на пенсио-
нерски клуб „Чинарите“.

Атрактивното събитие е посве-
тено на Деня на християнското
семейство. Желанието на участ-
ниците е да покажат традицион-
ните за региона ястия, чиито
рецепти, наследени от баби и
прабаби ревностно се пазят във
всяко семейство и се предават на
деца и внуци.

Беседа за същността и значе-
нието на празника Въведение
Богородично, който Българската
православна църква празнува и
като Ден на християнското се-
мейство и православната мла-
деж, изнесе Ева Димова – член
на клуба.

На изложбата бяха показани
типични ястия и продукти, ха-
рактерни за нашия край – ша-
рена сол с балкански билки и
подправки, качамак с масло и си-
рене, пълнени пиперки със зрял
фасул, сушени чушки, пълнени с
ориз и орехи, пълнена печена ко-
кошка, картофена салата с праз
лук, баници със спанак и зеле,
тиквеник, домашни „бабини“ ку-

рабии и торти, постни кексове и
още много традиционни гозби.

Майсторлъкът на готвачките и
красивата украса на ястията впе-
чатлиха всички присъстващи,
които опитаха от „гозбите на
баба“.

По-късно, в сградата на Об-
щина Вършец Савка Серафи-
мова – председател на клуб
„Чинарите“ и членове на клуба
честитиха празника на кмета на
общината инж. Иван Лазаров и
на служителите от Общинската
администрация, като ги почер-
пиха с домашно приготвени вку-
сотии. Градоначалникът

похвали участниците в излож-
бата за старанието и кулинар-
ните им умения, изрази
благодарността си, че съхраня-
ват магията на домашното гот-
вене и пожела здраве на тях и
техните семейства, уют и топ-
лота в домовете им. „Ностал-
гията по вкусовете на детството
е жива във всеки от нас. Всички
ние пазим спомена за вкусните
домашни гозби на баба, пригот-
вени с много любов от нату-
рални продукти и подправени с
дъхави балкански билки“, под-
черта Лазаров.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА ОРГАНИЗИРАХА ЗА ДЕНЯ
НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО ВЪВ ВЪРШЕЦ

Дванадесетокласничка от
Средно училище "Иван Вазов"
във Вършец е сред 10-те най-та-
лантливи автори, отличени в на-
ционалния конкурс "Будителят
си ти", който се проведе в
София. Мария Митрова участва
с есе на тема "Добрите дела са
около нас".

"Не трябваше да говориш за
старите будители, а как самият
ти си будител. Повечето хора
казват, че будителите не същест-
вуват, което не е така. Всеки
един от нас е будител. Писах за
11 дела, дарителски кампании,
които сме организирали в на-
шето училище. Направихме си
клуб преди 4 години, който кръс-
тихме "Добротворци". Най-
много помагаме на деца в
неравностойно положение и от
социално слаби семейства", каза
Мария Митрова за своето учас-

тие в конкурса.
Жури на конкурса са репор-

тери, телевизионни водещи и ли-
тератори. Те подбират 10-те
най-добри есета, сред които и
това на Мария Митрова. Точно
класиране няма, каза още талан-
тливото момиче от Вършец:

"Нямаме строго определени
позиции. Казаха, че всеки един
от нас е победител."

Това е 18-ата награда за Мария
Митрова от национален кон-
курс. Преди тази победа тя пе-
чели конкурса на
Ловно-рибарското сдружение на
България.

Мария Митрова смята да про-
дължи образованието си тук, в
България. Тя се е насочила към
няколко специалности, сред
които право, международни от-
ношения и журналистика.

Венцислав ВЕЛИЧКОВ

УЧЕНИЧКА ОТ ВЪРШЕЦ СЕ
НАРЕДИ СРЕД НАЙ-ДОБРИТЕ В

КОНКУРСА "БУДИТЕЛЯТ СИ ТИ"

Първи сняг във ВършецПърви сняг във Вършец
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 46
Днес, 26.07.2018 г. (четвъртък) от 14:30 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, не-
говите комисии и взаимодействието му с об-
щинската администрация за мандата 2015 –
2019 г. се проведе заседание на Общински
съвет - Вършец, в заседателната зала на Об-
щинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 9 положили клетва
общински съветници.

Отсъстват: инж. Анатоли Димитров – в от-
пуск; г-н Ивайло Цветанов; г-н Вътко Мари-
нов; г-н Васил Замфиров.

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, К. Тачева-директор дирекция „ОА“,
А. Тошев-директор дирекция „СА“, Г. Авра-
мов – спец. „Гражданска защита“, Е. Гео-
ргиева – гл. експерт „Информационно
обслужване“, Ц. Въглярска – директор на
ЦПЛР - ОДК и граждани.

Заседанието беше открито и ръководено от
Олга Яничкова – зам. – председател на Об-
щински съвет -Вършец.

Зам.- председателят на Общински съвет
Вършец Олга Яничкова, на основание чл. 57,
ал. 1, ал.2, т.2 от Правилника за организа-
цията и дейността на Общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация за мандата
2015 – 2019 г. предложи следните допълне-
ния и изменения в дневния ред:

Докладна записка № 245/24.07.2018 г. от-
носно приемане на Общински план за интег-
риране на ромите 2018-2020 г. да бъде
добавена в дневния ред като точка 6.

Гласували: “за”- 8 ; “против” – няма;
“въздържали се” – 1.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка вх. № 237/107.2018 г. от-
носно oтчет на кмета на община Вършец за
изпълнение на решенията на Общински
съвет – Вършец за периода 01.01.2018 г. –
30.06.2018 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 226/13.07.2018 г. от-
носно отчет за дейността на Общински съвет
– Вършец и неговите комисии за периода от
01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

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

3. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 232/16.07.2018 г. от-
носно актуализация на поименния списък за
капиталови разходи на община Вършец за
2018 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 234/17.07.2018 г. от-
носно вземане на решение от Общински
съвет – Вършец за провеждане на открит кон-
курс по реда на „Наредбата за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейности
в горските територии – държавна и общин-
ска собственост и за ползването на дървесина
и недървесни горски продукти за продажба
на стояща дървесина на корен“, от поземлен
имот с идентификатор 12961.40.913 по ка-
дастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Вършец от 2008 г., с начин на трайно
ползване – горска територия, собственост на
община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 235/17.07.2018 г.
определяне на такса по чл. 2, ал. 1, т. 8 от
„Наредба за определянето и администрира-
нето на местните такси и цени на услуги на
територията на община Вършец“ /по чл.9 от
ЗМДТ/, за посещаване на Забавно лятно учи-
лище „Дъга“ към Център за подкрепа за лич-

ностно развитие - Общински детски ком-
плекс, град Вършец за лятото на 2018 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 245/24.07.2018 г. от-
носно приемане на Общински план за интег-
риране на ромите 2018-2020г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 228/12.07.2018 г. от-
носно приемане на План за действие при те-
рористични дейности на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 239/20.07.2018 г. от-
носно вземане на решение за утвърждаване
на маломерни паралелки в СУ „Иван Вазов“
– Вършец за учебната 2018/2019 г.

Докладва: Адрияна Николова - предсе-
дател на ПК по ОКМДС

9. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 240/20.07.2018 г. от-
носно вземане на решение по молби за от-
пускане на финансова помощ.

Докладва: Иван Андров – председател на
ПК по АОНУОРСГПБ

10. Изказвания, питания, становища и пред-
ложения на гражданите.

Гласували: “за” – 9 ;“против” – няма;
“въздържали се” – няма.

Общински съвет – Вършец прие следните
решения:

РЕШЕНИЕ № 603
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА приема за све-
дение Отчета на Кмета на община Вършец за
изпълнение на решенията на Общински
съвет – Вършец за периода 01.01.2018 г. –
30.06.2018 г.

Гласували поименно: “за” – 9; “против”
– няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 604
Общински съвет Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА приема за сведение
отчета за дейността на Председателя на Об-
щински съвет Вършец, дейността на Общин-
ски съвет Вършец и неговите комисии за
периода 01.01.2018г. - 30.06.2018 г.

Гласували поименно: “за” – 9 ; “против”
– няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 605
На основание чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона

за публичните финанси, чл. 23, ал. 3 и 4 от
„Наредбата за условията и реда за съставяне
на тригодишната прогноза за местните дей-
ности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на об-
щина Вършец“, чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната адми-
нистрация, Общински съвет – Вършец при-
ема предложената промяна в Разчета за
финансиране на капиталовите разходи на об-
щина Вършец за 2018 г, по обекти и източ-
ници на финансиране, съгласно приложения
Проект на Разчет за финансиране.

Гласували поименно: “за” – 9 – О. Янич-
кова, А. Николова, Г. Апостолова, И. Андров,
Б. Христов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Ива-
нов и С. Сълков; “против” – няма;“въздър-
жали се” – няма;

Промяна в кворума. Влиза г-н Васил
Замфиров.

Общо 10 общински съветници.

РЕШЕНИЕ № 606
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 1
и ал. 3 и чл.12, ал. 1 от „Наредбата за усло-
вията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии – държавна и
общинска собственост и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти“,
взема решение за провеждане на открит кон-
курс за продажба на около 300 куб.м. стояща

дървесина на корен, от поземлен имот с иден-
тификатор 12961.40.913 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Вър-
шец от 2008 г., с начин на трайно ползване –
горска територия описана по видове и еди-
нични цени, както следва:

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

● С дебелина над 30 см. – 80 лв., без ДДС
за 1 куб.м.

● С дебелина от 18 см. до 29 см. – 70 лв.,
без ДДС за 1 куб.м.

● С дебелина от 15 см. до 17 см. – 50 лв.,
без ДДС за 1 куб.м.

● Обли греди – 28 лв., без ДДС за 1 куб.
2. Дървесина на корен /трупи за бичене/ от

вида „Черен бор“:
● С дебелина над 30 см. – 70 лв., без ДДС

за 1 куб.м.
● С дебелина от 18 см. до 29 см. – 60 лв.,

без ДДС за 1 куб.м.
● С дебелина от 15 см. до 17 см. – 40 лв.,

без ДДС за 1 куб.м.
● Обли греди – 28 лв., без ДДС за 1 куб.

3. Дърва за горене от иглолистни – 15 лв.,
без ДДС за 1 куб.м.

4. Участниците в конкурса могат да участ-
ват само за добив на цялото количество от
около 300 куб.м., стояща дървесина на корен.

5. Цена на конкурсната документация - 50
лв.

6. Депозит за участие в конкурса - 500 лв.
7. Стъпка за наддаване 5 % върху първона-

чалната продажна конкурсна цена за 1 куб.м.,
стояща дървесина на корен, описана в т. 1, т.
2 и т. 3 от настоящото решение.

8. При добив на повече от прогнозното ко-
личество дървесина от около 300 куб.м., в ци-
тираните в т. 1, т. 2 и т. 3 от настоящото
решение дървесни видове и размери, същата
да се продаде на цените предложени от
участника спечелил открития конкурс.

9. Задължава Кмета на община Вършец да
организира и проведе открит конкурс за про-
дажба на стоящата дървесина на корен, под-
робно описана в настоящото решение по реда
на „Наредбата за условията и реда за възла-
гане изпълнението на дейности в горските те-
ритории – държавна и общинска собственост
и за ползването на дървесина и недървесни
горски продукти“, и да сключи договор със
спечелилия конкурса участник.

Гласували поименно: “за” – 5 – О. Янич-
кова, А. Николова, Г. Апостолова, И. Андров
и В. Замфиров; “против” – 1 – С. Съл-
ков;“въздържали се” – 4 – Б. Христов, Г.
Найденов, А. Коцина и Г. Иванов;

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ № 607
1. Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА във връзка
с чл. 2, ал. 1, т. 8 от „Наредба за определянето
и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община
Вършец“, определя такса за посещение на За-
бавно лятно училище „Дъга“ към Център за
подкрепа за личностно развитие - Общински
детски комплекс, град Вършец, за периода от
11 юни до 10 август 2018 год. в размер, както
следва:

● За един ден – 3.00 /три/ лева;
● За една седмица – 10.00 /десет/ лева;
● За един месец – 40.00 /четиридесет/ лева.

2. Възлага на кмета на община Вършец,
таксите за ползване на Забавно лятно учи-
лище „Дъга“ към Център за подкрепа за лич-
ностно развитие - Общински детски
комплекс, Вършец, да бъдат предоставяни в
бюджета на Общински детски комплекс, град
Вършец, след изтичане на съответния кален-
дарен месец.

Гласували поименно: “за” – 9 – О. Янич-
кова, А. Николова, Г. Апостолова, И. Ан-
дров,В. Замфиров, Б. Христов, Г. Найденов,
А. Коцина и Г. Иванов; “против” –
няма;“въздържали се” – 1 – С. Сълков;

РЕШЕНИЕ № 608
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за

местното самоуправление и местната адми-
нистрация /ЗМСМА/, Общински съвет – Вър-

шец реши:
1. Приема Общински план за интеграция на

ромите за периода 2018-2020 г.
2. Възлага на кмета на община Вършец да

актуализира Общински план за интеграция
на ромите за периода 2018-2020 г. , при въз-
никване на необходимост.

Гласували поименно: “за” – 9 ; “против”
– няма;“въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 609
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация
/ЗМСМА/ и в изпълнение на т. 2 от Решение
№ 669 от 02.11.2017 г. на Министерски съвет
на Р. България, приема План за действие при
терористични дейности на община Вършец.

Приетият План за действие при терористи-
чески дейности на община Вършец да се из-
прати в Областна администрация Монтана,
за да се използва за изготвяне на областен
план.

Гласували поименно: “за” – 10 ; “про-
тив” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 610
Общински съвет – Вършец на основание

чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.
100, ал. 1 и чл. 108, ал. 1 от Закона за пред-
училищното и училищното образование
(ЗПУО) и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал.
2 от Наредба за финансирането на институ-
циите в системата на предучилищното и учи-
лищното образование, (Приета с ПМС № 219
от 05.09.2017 г.) утвърждава 6 маломерни
паралелки в СУ„Иван Вазов“ град Вършец
за учебната 2018/2019 г. в рамките на утвър-
дения бюджет на училището и утвърдената
численост на персонала, без допълнително
финансиране от общинския бюджет, както
следва:

X „б“ клас – 14 ученици, Професия: Про-
давач-консултант, специалност: продавач-
консултант;
XІ „а“ клас – 13 ученици, Природомате-
матически профил – Информационни тех-
нологии;
XІ „в“ клас – 17 ученици, Непрофилиран;
XІІ „а“ клас – 16 ученици, Природомате-
матически профил – Информационни тех-
нологии
XІІ „б“ клас – 12 ученици, Чуждоезиков
профил – Английски език;
ХІІ „в“клас – 13 ученици, Професия: Опе-
ративен счетоводител, специалност: Опе-
ративно счетоводство.

Гласували поименно: “за” – 10 – О. Янич-
кова, А. Николова, Г. Апостолова, И. Ан-
дров,В. Замфиров, Б. Христов, Г. Найденов,
А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков; “против”
– няма;“въздържали се”– няма;

РЕШЕНИЕ № 611
Общински съвет – Вършец на основание

чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от
собствения си Бюджет 2018, §10-98 едно-
кратна финансова помощ в размер от 300
(триста) лева на Светлана Цекова Исаева.

Гласували поименно: “за” – 10 – О. Янич-
кова, А. Николова, Г. Апостолова, И. Ан-
дров,В. Замфиров, Б. Христов, Г. Найденов,
А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков; “против”
– няма;“въздържали се”– няма;

РЕШЕНИЕ № 612
Общински съвет – Вършец на основание

чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от
собствения си Бюджет, §10-98 еднократна
финансова помощ в размер от 300 (триста)
лева на Недка Йорданова Тодорова.

Гласували поименно: “за” – 10 – О. Янич-
кова, А. Николова, Г. Апостолова, И. Ан-
дров,В. Замфиров, Б. Христов, Г. Найденов,
А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков; “против”
– няма;“въздържали се”– няма;

Поради изчерпване на дневния ред, зам-
председателят на общински съвет – Вър-
шец закри заседанието в 15:40 ч.

Олга Яничкова
Зам.-председател на Общински съвет - Вършец
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Днес, 19.09.2018 г. (сряда) от 14:00 ч.,
на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА
и чл.56, ал.1 от Правилника за организа-
цията и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинската администрация
за мандата 2015 – 2019 г. се проведе за-
седание на Общински съвет - Вършец, в
заседателната зала на Общинска адми-
нистрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили
клетва общински съветници.

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, за-
седанието е законно и може да взема ре-
шения.

На заседанието присъстваха още:
инж.Иван Лазаров – кмет на община
Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на об-
щина Вършец, инж. агр. Д. Тодорова –
секретар на община Вършец, К. Тачева-
директор дирекция „ОА“, А. Тошев-ди-
ректор дирекция „СА“, Е. Георгиева – гл.
експерт „Информационно обслужване“,
Е. Димитров – кмет на с. Спанчевци, и
граждани.

Заседанието беше открито и ръково-
дено от инж. Анатоли Димитров – Пред-
седател на общински съвет - Вършец.

Председателят на общински съвет Вър-
шец инж. Анатоли Димитров, на основа-
ние чл. 57, ал. 1, ал.2 т.2 от Правилника
за организацията и дейността на Общин-
ски съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската ад-
министрация за мандата 2015 – 2019 г.
предложи, следните допълнения в днев-
ния ред:

1. Включване на докладна записка
Вх.№ 288/17.09.2017 г. като точка 11 -та
от дневния ред на заседанието.

Общият брой точки в дневния ред ста-
ват 12.

Гласували: “за”- 13; “против” – 0;
“въздържали се” – няма.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение

Докладна записка вх. № 256/21.08.2018
г. относно приемане отчета на Бюджета
на Община Вършец 2017 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет
на община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 269/31.08.2018
г. относно предложение за изменение и
допълнение на чл.4, ал.2, ал.3 и ал.4,
чл.39 и чл.41 от Наредба № 1 за осигуря-
ване на обществения ред, поддържане на
чистотата и опазване на околната среда в
Община Вършец (Приета с решение №
80 по протокол № 10/29.03.2012 г. на Об-
щински съвет – Вършец, отменя НА-
РЕДБА №1 за опазване на обществения
ред, хигиената и околната среда в Об-
щина Вършец, приета с решение
№51/31.03.2004 г.; и допълнена с реше-
ние №309/29.03.2006 г. на Общински
съвет – Вършец; допълнена с решение
№283 по протокол № 28 от 19.04.2013
г., изменена с Решение №91 по Протокол
№3/29.12.2015 г., изменена с Решение
№259 по Протокол №12/30.06.2016 г. и

изменена с Решение №260 по Протокол
№12/30.06.2016 г. от общински съвет-
Вършец).

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет
на община Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 272/10.09.2018
г. относно актуализиране на „Годишната
програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост на об-
щина Вършец за 2018 г.” и вземане на ре-
шение за продажба на сграда с
идентификатор 12961.423.133.8 по КК и
КР на гр. Вършец /трафопост/, собстве-
ност на община Вършец по реда на па-
раграф 4, ал.1, ал.3 и ал.7 от Закона за
енергетиката.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет
на община Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 273/10.09.2018
г. относно вземане на решение за про-
веждане на публичен търг с явно надда-
ване на основание чл.37и, ал.14 от
ЗСПЗЗ, чл.103 и чл.104 от ППЗСПЗЗ,
ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община
Вършец, за отдаване под наем на недви-
жими имоти земеделски земи с НТП па-
сища, мери и ливади на собственици на
пасищни селскостопански животни и на
лица, които поемат задължение да ги
поддържат в добро земеделско и еколо-
гично състояние, по ред, определен в
ППЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет
на община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 274/10.09.2018
г. относно вземане на решение за про-
веждане на публичен търг с явно надда-
ване по реда на ЗОС, НРПУРОС и
НУРПТК на община Вършец за отдаване
под наем на недвижими имоти, частна
общинска собственостq представляващи
земеделски земи с НТП ниви, лозя,
овощни градини, храсти, зеленчукови
култури, изоставени трайни насаждения
и други селскостопански територии, на-
ходящи се на територията на всички зем-
лищата в населените места на община
Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет
на община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по
Докладни записки вх. № 285/13.09.2018
г. относно вземане на решение за опред-
еляне на представител на Община Вър-
шец в свиканото за 27.09.2018 г.
извънредно общо събрание на акционе-
рите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД
град Монтана, гласуване на изрични пъл-
номощия на същия, неговите позиции и
мандат.

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

7. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 286/13.09.2018
г. относно Докладна записка №
255/13.08.2018 г. от д-р Веселин Петков –
управител на „Медицински център –
Вършец“ ЕООД.

Докладва: Ивайло Цветанов – пред-
седател на ПК по ЗСПЕ

8. Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка вх. № 282/13.09.2018
г. относно допълнително финансиране от
Бюджета на Община Вършец за 2018 г.
на спортните дружества, регистрирани
на територията на община Вършец.

Докладва: Адрияна Николова - пред-
седател на ПК по ОКМДС

9. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 284/13.09.2018
г. относно вземане на решение по молби
за отпускане на финансова помощ с
Вх.№ 253/03.08.2018 г., Вх.№
263/28.08.2018 г., Вх.№ 264/28.08.2018 г.
и Вх.№ 280/12.09.2018 г.

Докладва: Иван Андров – председа-
тел на ПК по АОНУОРСГПБ

10. Разглеждане и вземане на решение
по Докладна записка вх. №
283/13.09.2018г. относно вземане на ре-
шение по подадено Заявления с Вх. №
209/27.06.2018 год., Заявление Вх. №
208/22.06.2018 год., Заявление Вх. №
207/22.06.2018 год.;

Докладва: Иван Андров – председа-
тел на ПК по АОНУОРСГПБ

11. Разглеждане и вземане на решение
по Докладни записки вх. №
288/17.09.2018 г. относно вземане на ре-
шение от Общински съвет – Вършец за
провеждане на публичен търг с явно над-
даване по реда на ЗОС, НРПУРОС и
НУРПТК на община Вършец за про-
дажба на 1 бр. багер челен товарач JSB,
модел 3С, собственост на община Вър-
шец.

Докладва: инж. Иван Лазаров – кмет
на община Вършец

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

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

Общинските съветници, общинска ад-
министрация и гостите на заседанието
бяха запознати с отговор №
291/19.09.2018 г. на кмета на община
Вършец във връзка с питане вх. №
247/26.07.2018 г., отправено от Сашо Бо-
рисов Сълков - общински съветник.

Общински съвет – Вършец прие след-
ните решения:

РЕШЕНИЕ № 613
На основание чл. 52 ал. 1 и чл. 21, ал. 1,

т. 6 , във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 140, ал. 5 от Закона за пуб-
личните финанси , Общински съвет Вър-
шец реши:

1. Приема уточнен годишен план на
бюджета за 2017 година по приходната и
разходната част, по функции и дейности,
както следва:

І. ПО ПРИХОДА 7 393 165 лв.
В т.ч.:
Приходи с държавен характер - 3 803

475 лв.;
Приходи с общински характер -3 лв.

ІІ. ПО РАЗХОДА 7 393 165 лв.
В т.ч.:
Държавни дейности - 3 803 475 лв.;
Общински дейности - 3 499 690 лв.;
Дофинансиране на държавни дейности

- 90 000 лв. /Приложение № 1/

2. Одобрява окончателен поименен
списък за капиталови разходи за 2017
год., в размер на 2 075 344 лв., от които с
източник на финансиране бюджетни
средства – 1 509 346 лв. и финансирани
със средства от Европейския съюз и от
други източници – 565 998 лв., предста-
вен по обекти и източници на финанси-
ране, съгласно Приложение № 2.

3. Приема отчета за изпълнение на бю-
джета за 2017 год., в размер на 5 776 952
лв., разпределени, както следва:

І. ПО ПРИХОДА - 5 776 952 лв.
Приходи с държавен характер – 3 461

197 лв.;
Приходи с общински характер - 2 315

755 лв.

ІІ. ПО РАЗХОДА - 5 776 952 лв.
Държавни дейности – 3 461 197 лв.;
Местни дейности - 2 240 882 лв.;
Дофинансиране на държавни дейности

- 74 873 лв. /Приложение № 1/.

4. Приема отчета на поименен списък
за капиталови разходи за 2017 год., в раз-
мер на 603 920 лв., от които 337 521 лв.
финансирани със средства от бюджета на
общината и 266 399 лв., финансирани
със средства от Европейския съюз и от
други източници, представен по обекти
и източници на финансиране, съгласно
Приложение № 2.

5. Приема отчетите на извънбюджет-
ните сметки и фондове, съгласно прило-
жения № 4, 5, 6 и 7.

6. Приема отчета за състоянието на об-
щинския дълг за 2017 година в размер на
0 лв., съгласно Приложение № 3.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А. Димитров, А. Николова, Г. Апосто-
лова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И.
Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г.
Иванов и С. Сълков; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 614
1. Общински съвет – Вършец на осно-

вание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местана администра-
ция /ЗМСМА/:

1.1.Изменя чл.4, ал.2 от Наредба № 1 за
осигуряване на обществения ред, под-
държане на чистотата и опазване на
околната среда в Община Вършец, като
добавя изречение второ със следното съ-
държание: „Забранява се озвучаването
на открити площи в зони и територии,
предназначени за жилищно строител-
ство, рекреационни зони и територии и
зони със смесено предназначение“.

1.2.Изменя чл.4, ал.3 от Наредба № 1 за
осигуряване на обществения ред, под-
държане на чистотата и опазване на
околната среда в Община Вършец, както
следва: „Забраните по ал.2 са задължи-
телни за физическите лица, за юриди-
чески лица, за собствениците,
наемателите и ползвателите на тър-
говски обекти и заведения за общест-
вено хранене и развлечения, игрални зали
и други подобни, в които се упражнява
търговска дейност и услуги и важи за
часовите диапазони от 14.00 часа до
16.00 часа и от 23.00 часа до 08.00 часа,
целогодишно.“
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1.3.Изменя чл.4, ал.4 от Наредба № 1 за
осигуряване на обществения ред, под-
държане на чистотата и опазване на окол-
ната среда в Община Вършец, както
следва: „С разрешение на Кмета на Об-
щината може да бъде удължавано ра-
ботното време на търговците по
смисъла на Търговския закон след 23.00
часа, но с не повече от два астрономи-
чески часа.“

1.4.Допълва чл.39 от Наредба № 1 за
осигуряване на обществения ред, под-
държане на чистотата и опазване на окол-
ната среда в Община Вършец като
приема ал.3 на чл.39 със следното съдър-
жание: „Със съставянето на акта за ус-
тановяване на административно
нарушение се изземват и задържат ве-
ществените доказателства, свързани с
установяване на нарушението по чл.4,
ал.2, по реда на ЗАНН. Иззетите вещи се
предават за пазене с приемо-предавате-
лен протокол от актосъставителя на
определен от Кмета на общината слу-
жител от Общинска администрация –
Вършец.“

1.5.Допълва чл.41 от Наредба № 1 за
осигуряване на обществения ред, под-
държане на чистотата и опазване на окол-
ната среда в Община Вършец като
приема ал.6 със следното съдържание:
„За нарушение на чл.4, ал.2 се налагат
следните наказание:

1. глоба за физически лица от 500 до
1000 лева, а при повторно нарушение от
1000 до 2000 лева;

2. имуществена санкция за юридически
лица от 1500 до 5000 лева, а при пов-
торно нарушение от 5000 до 10000
лева.“

2. Изменението и допълнението на чл.4,
ал.2, ал.3 и ал.4, чл.39 и чл.41 от Наредба
№ 1 за осигуряване на обществения ред,
поддържане на чистотата и опазване на
околната среда в Община Вършец влиза
в законна сила от деня на приемане на
настоящето решение.

3. Задължава кмета на община Вършец
актуализираната наредба да бъде качена
на сайта на община Вършец, в 7-дневен
срок от влизане в законна сила на нас-
тоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А. Димитров, А. Николова, Г. Апосто-
лова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И.
Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г.
Иванов и С. Сълков; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 615
Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост /ЗОС/,
реши:

1. Актуализира „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2018 г., в частта
раздел III. Описание на недвижимите
имотите, които общината има намерение
да предложи за предоставяне под наем и
за продажба през 2018 г., точка 2.5. Про-
дажба на имоти общинска собственост
през 2018 г., като създава нова подточка
2.5.3 „Имоти и сгради за продажба по
реда на параграф 4, ал.7 от Закона за
енергетиката“, като в същата включва

следният недвижим имот:
1.1 Сграда с идентификатор

12961.423.133.8 /дванадесет хиляди де-
ветстотин шестдесет и едно точка чети-
ристотин двадесет и три точка сто
тридесет и три точка осем/ по кадастрал-
ната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед РД-18-
74/24.06.2008 г. на Изпълнителен дирек-
тор на АГКК, адрес на сградата: град
Вършец, сградата е разположена в по-
землен имот с идентификатор
12961.423.133 /дванадесет хиляди де-
ветстотин шестдесет и едно точка чети-
ристотин двадесет и три точка сто
тридесет и три/, застроена площ - 88
кв.м. /осемдесет и осем кв.м./, брой
етажи – 1 /един/, предназначение: сграда
за енергопроизводство, номер по предхо-
ден план: няма. Прогнозна цена в лева
без ДДС – 16 970 лв. /шестнадесет хи-
ляди деветстотин и седемдесет лева/.

2. Промяната на „Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2018 г.” влиза в
сила от датата на приемане на реше-
нието.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС
промяната в „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2018 г.” да се
обяви на таблото пред сградата на Об-
щинска администрация – Вършец и да се
отрази в публикуваната в сайта на об-
щина Вършец „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2018 г.”.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А. Димитров, А. Николова, Г. Апосто-
лова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И.
Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г.
Иванов и С. Сълков; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 616
Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и параг-
раф 4, ал. 7 от Закона за енергетиката,
продава на „ЧЕЗ Разпределение Бълга-
рия“ АД, със седалище и адрес на управ-
ление гр. София, община Столична,
област София, бул.“Цариградско шосе“
№ 159, бл. „Бенч Марк“, сграда с иден-
тификатор 12961.423.133.8 /дванадесет
хиляди деветстотин шестдесет и едно
точка четиристотин двадесет и три точка
сто тридесет и три точка осем/ по ка-
дастралната карта и кадастралните ре-
гистри, одобрени със Заповед
РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен
директор на АГКК, адрес на сградата:
град Вършец, сградата е разположена в
поземлен имот с идентификатор
12961.423.133 /дванадесет хиляди де-
ветстотин шестдесет и едно точка чети-
ристотин двадесет и три точка сто
тридесет и три/, застроена площ - 88
кв.м. /осемдесет и осем кв.м./, брой
етажи – 1 /един/; предназначение: сграда
за енергопроизводство, номер по предхо-
ден план: няма, за сумата от 16 970 лв.
без ДДС /шестнадесет хиляди деветсто-
тин и седемдесет лева без ДДС/, съгласно
пазарната оценка изготвена за обекта.

Задължава Кмета на община Вършец да
прехвърли собствеността на сградата
след заплащане на сумата за закупуване
на сградата от купувача „ЧЕЗ Разпред-
еление България“ АД, със седалище и
адрес на управление гр. София, община

Столична, област София, бул. “Цариг-
радско шосе“ № 159, бл. „Бенч Марк“.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А. Димитров, А. Николова, Г. Апосто-
лова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И.
Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г.
Иванов и С. Сълков; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 617
1. Общински съвет – Вършец на осно-

вание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37и,
ал. 14 от Закона за собствеността и пол-
зването на земеделските земи, чл.103 и
чл.104 от Правилника за прилаганена на
Закона за собствеността и ползването на
земеделски земи, чл. 14, ал. 1 и ал.7 от За-
кона за общинската собственост във
връзка с чл. 13, ал. 1 от НРПУРОС на об-
щина Вършец и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1
от Наредбата за условията и реда за про-
веждане на търгове и конкурси
/НУРПТК/ на община Вършец, взема ре-
шение за провеждане на публичен търг с
явнно наддаване, за отдаване под наем на
земеделски земи с НТП пасища, мери и
ливади на собственици на пасищни сел-
скостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система
на БАБХ, както и на лица, които поемат
задължение да ги поддържат в добро зе-
меделско и екологично състояние, по
реда на чл.103 от ППЗСПЗЗ, описани в
приложения към настоящото решение
съдържащи - номер на имота по КВС,
землище, местност, начин на трайно пол-
зване, категория на земята и площ, както
следва:

- Землище гр. Вършец – 943 бр. имота
с НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Спанчевци – 216 бр.
имота с НТП пасище/мера и ли-
вади;

- Землище с. Драганица - 203 бр.
имота с НТП пасище/мера и ли-
вади;

- Землище с. Черкаски – 244 бр.
имота с НТП пасище/мера и ли-
вади;

- Землище с. Стояново - 109 бр. имота
с НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Д. Озирово – 211 бр.
имота с НТП пасище/мера и ли-
вади;

- Землище с. Г. Озирово – 620 бр.
имота с НТП пасище/мера и ли-
вади;

- Землище с. Д. Б. Речка – 204 бр.
имота с НТП пасище/мера и ли-
вади;

- Землище с. Г. Б. Речка – 247 бр.
имота с НТП пасище/мера и ли-
вади.

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

3. Срок за отдаване под наем на недви-
жимите имоти, подробно описани в т.1 от
решението - 1 /една/ стопанска година
2018 - 2019 г., считано от 01.10.2018 г.

4. Всеки участник в търга може да
участва за наемането на един, няколко
или всички земеделски 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 поот-
делно;

- 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 съответния участ-
ник в търга.

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

8. Дължимият годишен наем се заплаща
от наемателите преди подписване на до-
говора за наем.

9. Задължава Кмета на община Вършец
да организира и проведе търга по реда на
Глава втора “Търгове” от Наредбата за
условията и реда за провеждане на тър-
гове и конкурси на община Вършец и да
сключи договор/и за отдаване под наем
земеделските земи с спечелилите търга
участници.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А. Димитров, А. Николова, Г. Апосто-
лова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И.
Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г.
Иванов и С. Сълков; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 618
1. Общински съвет – Вършец на осно-

вание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14,
ал. 1 от Закона за общинската собстве-
ност 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 условията и реда
за провеждане на търгове и конкурси
/НУРПТК/ на община Вършец“, взема
решение за провеждане на публичен търг
с явно наддаване за отдаване под наем на
недвижими имоти, частна общинска
собственост на община Вършец, пред-
ставляващи земеделски земи с НТП
ниви, лозя, овощни градини, храсти, зе-
ленчукови култури, изоставени трайни
насаждения и други селскостопански те-
ритории, описани по землища, както
следва:

- Землище гр. Вършец – 75 бр. имота,
описани в приложение към доклад-
ната.

- Землище с. Спанчевци – 146 бр.
имота, описани в приложение към
докладната.

- Землище с. Драганица – 119 бр.
имота, описани в приложение към
докладната.

- Землище с. Черкаски - 108 бр.
имота, описани в приложение към
докладната.

- Землище с. Стояново - 142 бр.
имота, описани в приложение към
докладна.

- Землище с. Д. Озирово - 331 бр.
имота, описани в приложение към
докладната.

- Землище с. Г. Озирово - 388 бр.
имота, описани в приложение към
докладната.

- Землище с. Долна Бела Речка – 123
бр. имота, описани в приложение
към докладната.

- Землище с. Горна Бела Речка – 64
бр. имота, описани в приложение
към докладната.
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2. Определя първоначални го-
дишни наемни цени, както
следва:

- 8 лева. /осем/ за 1 /един/ декар за
поземлените имоти с НТП лозя,
храсти, зеленчукови култури, из-
оставени трайни насаждения,
други селскостопански терито-
рии и овощни градини.

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

3. Срок за отдаване под наем на нед-
вижимите имоти, подробно описани в
т.1 от решението – 5 /пет/ стопански
години считано от 01.10.2018 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 поот-
делно;

- за имоти с площ от 10 дка 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 първоначалните годишни
тръжни наемни цени, описани в т.2 от
настоящото решение.

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

8. Дължимият годишен наем се за-
плаща от наемателите за първата сто-
панска година от договора при
подписването му, а за останалите сто-
пански години падежът за плащане на
дължимия наем е датата на подписа-
ния договор.

9. 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 провеж-
дане на търгове и конкурси на община
Вършец“ и да сключи договори за от-
даване под наем земеделските земи с
спечелилите търга участници.

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

РЕШЕНИЕ № 619
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 дейността
на Общински съвет Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с об-
щинска администрация за мандата
2015-2019г. и чл. 12, ал. 1 и чл. 33 от
Наредба за упражняване правата върху
общинската част от капитала на тър-
говските дружества с общинско учас-

тие, за участието на Общината в граж-
дански дружества и сдружения с нес-
топанска цел реши:

Гласува изрични пълномощия на г-н
Ивайло Величков Цветанов - общин-
ски съветник в Общински съвет – Вър-
шец, които 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 27.09.2018 год. като:

По т.1 от дневния ред – да гласува
„ЗА“ приемане увеличението на капи-
тала на дружеството с предоставените
от държавния бюджет и усвоени
средства за капиталови разходи.

По т.2 от дневния ред – да гласува
„ЗА“ приемане на предложените изме-
нения и допълнения в Устава на дру-
жеството във връзка с увеличения
капитал.

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

РЕШЕНИЕ № 620
Общински съвет - Вършец на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА
отпуска финансова помощ на „Меди-
цински център - Вършец” ЕООД от
собствения си бюджет за 2018 година,
от § 10-98 сумата от 2 720,58 лева за
погасяване на най-належащи текущи
задължения на „Медицински център –
Вършец“ ЕООД, както следва:

1. ЕТ „МЕДИ – ЕМ-инж. Е. ГЕО-
РГИЕВ“ / поддръжка рентген за 2017
год. / 1 020,00 лв.

2. „МЕДИМ 98“ ЕООД / поддръжка
физиотерапия за м. 10, м. 11, м. 12.
2017г./ 282,00 лв.

3. „СТМ-МОНТАНА“ ЕООД / тру-
дова медицина / 90,00 лв.

4. ДАНЪК СГРАДИ 1 328,58 лв.
————————

ОБЩО : 2 720,58 лв.

Гласували поименно: “за” – 10 –
инж. А. Димитров, А. Николова, Г.
Апостолова, В. Маринов, И. Андров,
В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов,
И. Цветанов, Г. Найденов; “против” –
2 - А. Коцина и Г. Иванов; “въздър-
жали се” – 1 - С. Сълков;

РЕШЕНИЕ № 621
Общински съвет – Вършец на осно-

вание 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 организа-
цията и дейността на ОбС - Вършец,
неговите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация за Ман-
дата 2015 - 2019 година от Бюджета на
Община Вършец за 2018 година от
функция „Почивно дело, култура и ре-
лигиозни дейности”, Дейност 2 714
„Спортни бази за спорт за всички”, §
43-01 отпуска на:

1.1 Футболен Клуб “Вършец 2012”
- сумата от 750,00 лв.

1.2 Спортен клуб по ориентиране
“Незабравка 2004” - Вършец -
сумата от 750,00 лв.

1.3 Обединен спортен клуб “Вър-
шец” - сумата от 750,00 лв.

1.4 Футболен Клуб „Озирово“- су-
мата от 750,00 лв.

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

РЕШЕНИЕ № 622
Общински съвет – Вършец на осно-

вание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА,
отпуска от собствения си Бюджет 201,
§ 10-98 еднократна финансова помощ
в размер от 500 (петстотин) лева на
Гоца Марков Марков.

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

РЕШЕНИЕ № 623
Общински съвет – Вършец на осно-

вание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА,
отпуска от собствения си Бюджет
2018, § 10-98 еднократна финансова
помощ в размер от 500 (петстотин)
лева на Борислава Илиева Угринова.

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

РЕШЕНИЕ № 624
Общински съвет – Вършец на осно-

вание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА,
отпуска от собствения си Бюджет
2018, § 10-98 еднократна финансова
помощ в размер от 500 (петстотин)
лева на Илия Димитров Начев.

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

РЕШЕНИЕ № 625
Общински съвет – Вършец на осно-

вание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА,
отпуска от собствения си Бюджет
2018, §10-98 еднократна финансова
помощ в размер от 500 (петстотин)
лева на Пламен Рангелов Славейков.

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

По предложение на г-н И. Андров –
председател на ПК по АОНУ-
ОРСГПБ, вносител на докладна за-
писка вх. № 283/13.09.2018 г. относно
вземане на решение по подадено Заяв-
ления с Вх. № 209/27.06.2018 г., Заяв-
ление Вх. № 208/22.06.2018 г.,
Заявление Вх. № 207/22.06.2018 г.,

включена като т.10 от дневния ред да
бъде оттеглена за разглеждане на след-
ващо заседание.

РЕШЕНИЕ № 626
Общински съвет – Вършец на осно-

вание чл. 33, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗМСМА
реши да остави за разглеждане на
следващо заседание докладна записка
вх. № 283/13.09.2018 г. относно взе-
мане на решение по подадено Заявле-
ния с Вх. № 209/27.06.2018 г.,
Заявление Вх. № 208/22.06.2018 г., За-
явление Вх. № 207/22.06.2018 г., вклю-
чена като т.10.

Гласували поименно: “за” – 10 –
инж. А. Димитров, А. Николова, Г.
Апостолова, В. Маринов, И. Андров,
В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов,
И. Цветанов и С. Сълков; “против” –
3 - Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов ;
“въздържали се” – няма;

Промяна в кворума. Напуска г-н
Васил Замфиров.

Общо 12 общински съветници.

РЕШЕНИЕ № 627
1. Общински съвет – Вършец на ос-

нование чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и
чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/ във връзка с чл.28,
ал.1, т.1 и чл.33 от „Наредбата за реда
на придобиване, управление и разпо-
реждане с общинска собственост
/НРПУРОС/ на община Вършец“ и
чл.4, ал.1 и чл.6, ал.1 от „Наредбата за
условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси /НУРПТК/ на об-
щина Вършец“, взема решение за про-
веждане на публичен търг с явно
наддаване за продажба на 1 бр. упот-
ребявано моторно превозно средство -
челен товарач марка JSB, модел 3С,
шаси № 384В154131, без регистрацио-
нен талон, при първоначална про-
дажна цена – 5 000 лв., без ДДС,
съгласно пазарната оценка.

2. Цена на тръжната документация -
20 лв.

3. Депозит за участие в търга 30 % от
първоначалната тръжна продажна цена
на МПС - то.

4. Стъпка за наддаване 5 % върху
първоначалната тръжна продажна цена
на МПС-то.

5. 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 провеж-
дане на търгове и конкурси на община
Вършец“ и да сключи договор за про-
дажба на моторното превозно средство
след заплащане на сумата за закупу-
ване от спечелилия търга участник.

Гласували поименно: “за” – 12 –
инж. А. Димитров, А. Николова, Г.
Апостолова, В. Маринов, И. Андров,
О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов,
Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С.
Сълков; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма;

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

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на

Общински съвет – Вършец
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ÂÚÐØÅÖ7
ВТОРИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ВЪРШЕЦ – МОЙ ЛЮБИМ ГРАД“

По молба на читатели и проявен ог-
ромен интерес от страна на участ-
ници в конкурса, жители и гости на
град Вършец, продължаваме да публи-
куваме творбите на наградените ав-
тори, спечелили призовите места.

(продължение от брой 4 и брой 6)

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА
НА КЛУБ „ЧИНАРИТЕ“

Вършец – мой любим град
(разказ)

Здравей, Вършец, мой любим град!
Искам да те запозная с една моя чудна
приятелка. Тя се казва река Ботуня. На-
шата къща гледа винаги към нея. Аз и
Ботуня сме две игриви момичета. Тя
подскача от камък на камък, а аз скачам
на въже на брега. Бъбрим си за всичко,
но най-много обичаме да си разказваме
приказки.

Тя ми разказва за стария Балкан, за си-
лата на минералните извори, за Бялата
вода и красивата Иванчова поляна. А аз
се оглеждам наоколо и разказвам какво
виждам. Поглеждам наляво и виждам
чудесната борова гора. Вдигам поглед
нагоре, а Тодорини кукли ми се усмих-
ват. Поглеждам надясно, а градският
музей ми показва нашето интересно ми-
нало. Обръщам се назад, а зад мен е гор-
дия паметник на Васил Левски –
Апостолът на свободата.

Понякога си пея, а Ботуня се опитва да
ми приглася. Смешно ми е, но аз я раз-
бирам. Иска да ми помогне да науча но-
вата песен. Нали сме приятелки!Тя тече
само по корекцията и почти не вижда
какво става около нея. Затова аз и раз-
казвам за младите фиданки и разкош-
ните цветя в Слънчевата градина, за
алеята с величествените чинари, за пре-
красния танц на мажоретките и изпъл-
ненията на духовата музика от нашето
училище. Тя ме слуша внимателно.

Казва ми, че разказвам много хубаво.
Аз й нося букетче от цъфналите липи,

а тя ме учи да познавам горските билки
и да пия чай. Чула от туристите по еко-
пътеката, че здравето е най-голямото бо-
гатство. Аз отговарям, че нашата
минерална вода лекува много болести, а
родният ми град е прочут курорт, дори в
чужбина. Тогава Ботуня хуква бързо
надолу да провери наистина ли е така, а
аз оставам да я чакам на брега в моя
любим Вършец, защото приятелството
ни е завинаги, а и има още много при-
казки за разказване.

Христомира ИВАНОВА
ученичка в ІІІ клас

НАГРАДА ЗА МЛАДИ
ДАРОВАНИЯ - КАТЕГОРИЯ

„ПРОЗА“

Вършец - моят любим град
(есе)

Дванадесет, казват, е сакрално число. В
Библията това числото е едва ли не лай-
тмотив. Дванадесетте апостоли, които
трябва да разпространяват Божието
слово, дванадесетте племена на Израел,
дванадесетте псалми, които се пеят през
нощта, Светият Дух и дванадесетте доб-
родетели.

Но това число е сакрално и за нас, уче-
ниците. Дванадесет стълби трябва да из-
качваме – коя от коя по-трудна, коя от коя
по-стръмна, коя от коя по-хлъзгава. Два-
надесет години на смях и сълзи, падения
и подеми, знания и незнания, изпити,
тестове, контролни, родителски срещи.

А след дванайсет?
Когато си 1-ви клас, стоиш от дясната

страна на училището, и си представяш
как един ден ще застанеш отсреща, как
един ден вече ще си 12-ти клас. Пътят от
дясната до лявата страна е дълъг, а крач-
ките са малки. Дванадесет години на
различни предмети, различни учители,
различни мечти и желания. За дванайсет
години сменяме късата коса с дълга,

дългата рокля с по-къса, беззъбата ус-
мивка с прави бели зъби (нека благода-
рим на скобите и брекетите). И когато
вече сме на финалната права не само ние
се питаме, но и другите любопитстват:
“Ами сега? Какво ще правиш след 12-ти
клас?”

Тук ще Ви издам една тайна (не всеки
си признава обаче). На тези въпроси сме
готови да изречем в един глас “Махам се
от Вършец!”. Разковничето на това въз-
клицание се крие някъде в тези години
на път. Останали сме с убеждението, че
Вършец е прекалено малък за нас и
“няма реализация”. Тук влизат и мрън-
кания от сорта, че няма какво да се
прави, няма забавления, няма хора и …
моето любимо- “Във Вършец животът е
спрял!” Затова искаме да излезем и да се
потопим в магията на “другия свят” или
просто казано – на по-големия град. Там,
където имаш своята анонимност, никой
нехае за теб, а ти се чувстваш един
малък човек, но в добрия смисъл на този
израз.

Тук мама ме порязва като все ме
мъмри, че много летя в облаците и ще
падна, тъй като доста често мечтите се
разминават с реалността. Но, както беше
и споменато в нашата реч на 11-ти май,
сега е времето да летим, да мислим и да
вярваме, че сме способни на всичко, да
хващаме грешни влакове, да бъркаме пъ-
теките, да кривваме от правия път. За-
щото сме млади!

Ще заминем, някой от нас ще искат да
учат, други да работят, трети да лентяй-
стват. С някои от съучениците си ще по-
сещаваме един университет, ще пием
кафе, може би в Борисовата градина или
ще идем на ски, ако оправят Витоша. С
други ще се разминаваме навели глава,
спомнящи си за пререкания и обиди, и
ще се правим, че доскоро не сме били в
един клас цели дванайсет години. С
трети единствено ще се събираме в род-
ното си градче на всеки 5, 10, 15 и т.н го-
дини от нашето завършване. Ще гледаме
стари снимки и ще се чудим как може да
сме изглеждали така. Ще се питаме “Как
си?” и “Какво ново?” като си даваме
сметка как преди години сме делели
един чин и сме си споделяли всичко.

Животът просто се случва. Той е този,
който ни събира и разделя, върти ни по
всякакви начини, поставя ни в различни

ситуации и ни показва, че няма нищо си-
гурно докато сме на този свят.

Единственото нещо, което никога не се
променя или поне в нашите очи остава
непроменено, това е родният ни град.
Където обичаме, е вкъщи - дом, който
краката ни може да напусне, но не и сър-
цата ни.

Това са моите мисли, когато стоя вече
от лявата страна на училището и крещя
с пълно гърло до дванайсет.

Виждам как небето е постлало тъмната
си перелина над балкана към Заножене.
Тази планина е незабележим паметник
на земята. Когато се опитваш да я изка-
чиш или дори само когато я гледаш, ти
се струва, че вечността вече е дошла и
дори този исполин е преходен като об-
лаците, разстлани над него. Замислям се
за всички такива картини, които са ми
оставили отпечатък, спомен, който дори
след 60 години още ще помня. Пътеките-
криви, навити, самотни, опасни, водещи
до най-невероятните гледки като “Водо-
пада” в Заножене, “Марикин връх”, “Бя-
лата вода” или някъде сред Спанчевци.
Оценяваме това, защото човешката душа
е гладна за красота; ние я търсим нався-
къде - в природата, музиката на птиците,
изкуството, монотонния звук на водата,
любовта към заобикалящото и в себе си.
Никой не би искал да бъде красив. Ко-
гато преживяваме красивото, има усе-
щане за завръщаме и в това е целият
смисъл. Всеки пейзаж е състояние на
духа. Но не е само той- не е само плани-
ната или реката, пътеката или дървото.
Нищо не е по-запомнящо се от мириз-
мата. Един аромат може да бъде не-
очакван, кратък и мимолетен, но да
излъчва детски спомен, който събира в
себе си всичко, цялата картина.

Вършец е моят любим град, защото
създава усещането за принадлежност
някъде и чувството е невероятно. При-
тегателната сила е огромна и усещането
да се завърнеш те прави друг човек. Да
знам, че принадлежа на точно тази
улица, която не е асфалтирана. Да знам,
че принадлежа на точно това рижаво
куче, което всяка вечер се спуска и лае.
Да знам, че гумата на колата принад-
лежи на тази дупка, която рано или
късно ще я спука. Да принадлежиш само
по себе си е хубаво. Няма значение дали
има лоши моменти, дупки или лоши от-
зиви, когато я има любовта.

Град Вършец- за някои е просто едно
курортно градче, разположено в подно-
жието на връх Тодорини кукли. Но за
нас, жителите му, този град, датиращ
още от времето на траките, е “пристан”,
който би ни “приласкал” всеки път, ко-
гато светът e враждебен и ние сме от-
хвърлени.

Александра ЙОСИФОВА

Със заповед №ОХ-871/25.10.2018 г.
на Министъра на отбраната на Ре-
публика България е обявена 1 /една/
вакантна длъжност за приемане на
военна служба на лице, завършило
гражданско висше училище в стра-
ната или в чужбина, във военно фор-
мирование 42130 - Боровец.

Краен срок за подаване на доку-
менти - 14.12.2018 г.

Информация за изискванията към
кандидатите, набора от документи, ус-
ловията и реда за кандидатстване мо-
жете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

гр. Вършец, бул."България" №10, ет. 2
(всеки вторник от 08.30 до 16.30 часа)

ц. сл. Николай Филипов,
тел. 095 272 190, 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
Със заповед №ОХ-895/02.11.2018 г.

на Министъра на отбраната на Ре-
публика България е обявена 1 /една/
вакантна длъжност за приемане на
военна служба на лице, завършило
гражданско висше училище в стра-
ната или в чужбина, във военно фор-
мирование 24430 -Троян.

Краен срок за подаване на доку-
менти - 21.12.2018 г

Информация за изискванията към
кандидатите, набора от документи, ус-
ловията и реда за кандидатстване мо-
жете да получите на адрес: 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

гр. Вършец, бул."България" №10, ет. 2
(всеки вторник от 08.30 до 16.30 часа)

ц. сл. Николай Филипов,
тел. 095 272 190, 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

Със заповед № ОХ-910/09.11.2018 г. на
Министъра на отбраната на Р Бълга-
рия са обявени 5 (пет) вакантни длъж-
ности за офицери, 3 (три) за сержанти
и 2 (две) за войници, във военни фор-
мирования (в. ф.) от състава на Воен-
новъздушните сили, които следва да се
заемат от лица, изпълнявали военна
служба (кадрова военна служба).

Краен срок за подаване на документи
- 28.12.2018 г.

Информация за изискванията към кан-
дидатите, набора от документи, усло-
вията 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 16.30 часа)

ц. сл. Николай Филипов,
тел. 095 272 190, 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

Продавам апартамент 74 кв.м., на
две нива, с парко места, Ботевград –
център, на частен публичен търг.

Условията на търга  в БАЗАР.БГ и
вестник „Балканец“ от 16.11. 2018 г.

Стартова цена - 42 500 лв.
адв. МАЛИНОВСКИЙ

ОО ББ ЯЯ ВВ АА



На 1 ноември – Деня на народ-
ните будители,  сдружението  с
нестопанска цел «Народни буди-
тели» - гр. Вършец отбеляза 20-
годишнината от създаването си.

Председател на сдружението е
Фанка Павлова – дългогодишен
учител по биология, актьор-само-
деец и председател на местното
читалище.

В сдружението членуват учи-
тели-пенсионери и бивши кул-
турни дейци – съвременните
народни будители в нашия град.

Със специално тържество с
торта, разговори за извършеното
през годините и много поздравле-
ния, в Деня на народните буди-
тели членовете отпразнуваха
кръглата годишнина на сдруже-
нието.

Юбилея уважи лично кметът на
община Вършец инж. Иван Лаза-
ров, който поздрави присъства-
щите с празника и дари лични
средства за провеждане на тър-
жеството.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Официалното представяне пред
обществеността на Вършец на
книгата със заглавие „Думи в ше-
пата си нося“ на 41-годишния Ни-
колай Страхилов, с литературен
псевдоним Нехайко, се състоя на 1
ноември – Деня на народните бу-
дители в Градската художествена
галерия. 

Сборникът съдържа 40 произве-
дения - стихове, разкази и есета.

Цялата организация по подбора
на творбите, намирането на спон-
сори, отпечатването на книгата,
публичното й представяне, са дело
на действената и енергична пред-
седателка на пенсионерски клуб
„Чинарите“ - гр. Вършец Савка Се-
рафимова и неговите членове.

Сборникът с поезия и проза е от-
печатан в тираж 400 екземпляра от
издателство „Медиа груп“ – гр.
Враца с директор Иво Йорданов,
чиято заслуга е и вписването на
книгата със собствен каталожен
номер във фонда  на Национал-
ната библиотека „Св. Св. Кирил и
Методий“ – София. 

Стиховете и разказите, включени
в изданието, са с различен емо-
ционален заряд – някои са ли-
рични и носталгични, други –
хумористични и иронични, поръ-
сени с местен северозападен диа-
лект, но има и такива, с такава

дълбока душевност и изживяна
лична болка, че чак сълзи напират
в очите и стягат гърлото, когато ги
четеш.

Идеята за книгата се ражда спон-
танно при един случаен разговор
на Николай със Савка Серафимова
– председател на пенсионерски
клуб „Чинарите“. Страхилов й раз-
казва, че се е включил чрез интер-
нет в благотворителна кауза на
софийска фондация, работеща с
изоставени деца и деца без роди-
тели. Той съчинява и изпраща без-
възмездно детски приказки за тези
деца. Когато започнал да работи за
фондацията бил толкова ентусиа-
зиран, че три дни и три нощи не

станал от компютъра. Сега  вече
има зад гърба си над 500 приказки.
Впечатлена от приказките, разка-
зите и стихотворенията, които
Ники й дава да прочете, Савка вед-
нага споделя идеята си с члено-
вете на клуба, който ръководи: да
се заемат с доброто дело да събе-
рат и отпечатат в книга част от
произведенията на младия автор.
За решението допринася и фактът,
че Николай заема първото място в
категория „Поезия“  със стихотво-
рението си „На тебе, мой роден
град“ в тазгодишното издание на
литературния конкурс „Вършец –
мой любим град“, организиран от
клуб „Чинарите“  и Община Вър-

шец.
С подбора на произведенията,

тяхното редактиране и оформле-
ние, с избора на заглавие на кни-
гата се заема редакционна колегия
от учители от местното СУ „Иван
Вазов“ -  приятели и почитатели
на творчеството на младия автор :
Венета Максимова, Олга Янич-
кова и Рени Спасова.

„Няма нищо случайно – това, че
представянето на първата ми
книга е точно в Деня на народните
будители, един празник на духов-
ността,  е дълбоко символично.
Символика има и в това, че на мяс-
тото на Художествената галерия, в
която днес, в Деня на народните
будители се представя книгата ми,
някога, по-възрастните помнят, е
имало фурна, което показва, че
човек има нужда не само от хляб,
а и от духовна храна“, сподели ав-
торът.

„Може би брат ми е наследил та-
ланта на разказвач на приказки от
баща ни. Татко беше много слад-
кодумен човек  и голям шегаджия,
разказваше ни много весели исто-
рии и случки от живота си. Ники
пише от малък, аз и досега пазя
неговите тетрадки с ръкописи“,
сподели сестра му Диана Врежа-
кова по време на представянето на
книгата.

Кметът на община Вършец позд-
рави младия автор с издаването на
първата му книга и му пожела още
много бъдещи творчески успехи.

За издаването на „Думи в шепата
си нося“ помагат спонсорите от
Вършец: инж. Иван Лазаров, Се-
рафим Серафимов, Олга Янич-
кова, Мария Маринова, Надя и
Христо Тачеви, Даниела Алексова
и членовете на пенсионерски клуб
„Чинарите“.  Местният художник
Гошо Александров предоставя
безвъзмездно авторското право на
две свои платна с пейзажи от кра-
сивия Вършец. Картините са из-
ползвани за корица на книгата с
произведения, от които лъха мес-
тен патриотизъм.

Присъстващите, които вече са се
запознали чрез профила на Нико-
лай във Фейсбук с неговите детски
приказки споделиха, че са очаро-
вани от тях, защото те са едно
късче вълшебство, много увлека-
телно и емоционално написани,
истинско удоволствие е да се четат
и му пожелаха да ги издаде в след-
ващата си книга.

Всички желаещи - почитатели на
творчеството на Николай Страхи-
лов - Нехайко, получиха с книгите
си лично посвещение и автограф
от автора.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ДУМИ В ШЕПАТА СИ НОСЯ

Денят на народните будители – 1
ноември отново събра членовете
на пенсионерски клуб „Козница“ –
гр. Вършец на общо тържество. С
усмивки и „Честит празник!“ се
поздравяваха пристигащите в за-
лата на клуба. 

За празника бяхме подготвили
подходяща програма. Председа-
телката на клуба Цеца Антонова
откри тържеството и с типичния за
нея емоционален и патетичен тон
ни разказа накратко за народните
будители през епохата на българ-
ското Възраждане и в по-късните
периоди от нашата история, като
акцентира на гениалния поет-ре-
волюционер Христо Ботев, тъй
като тази година честваме 170 го-
дини от неговото рождение.

За живота и дейността на много
местни будители ни разказа Елена
Йончева – дългогодишен библио-
текар към НЧ „Хр. Ботев-1900“ –
гр. Вършец. 

В разказа се включи и Гергана
Ерменкова, която ни запозна с жи-
вота и делото на известния худож-
ник -  академик Стефан Иванов,
роден в с. Долна Бела речка, личен
приятел на семейството на баба й
и дядо й по майчина линия. Тех-
ните портрети, рисувани от голе-
мия художник и досега се

съхраняват в нейния дом. Акад.
Стефан Иванов е изографисвал и
храм „Св. Георги“ във Вършец.

За будители-земляци ни разказа
Йорданка Костова – бивш уредник
на историческия музей в града. С
увлекателната си реч тя ни запозна
с живота и дейността на семейство
Донка и Дончо Станчеви – учи-
тели в местното училище и тех-
ните синове – известните писатели
Емил Коралов и Лъчезар Станчев.

С изпълненията на възрожденски
и патриотични песни, вокална
група „Детелина към ПК „Коз-
ница“ с ръководител Венка Мето-
диева и музикален съпровод Тодор
Илиев, придаде тържественост и
свежест на събитието.

Гост на тържеството ни беше
Петър Стефанов – зам.-кмет на об-
щина Вършец, който поздрави
присъстващите с празника и ни
предаде поздравления от кмета на
общината инж. Иван Лазаров.

Тържеството завърши със ста-
ване на крака и съпричастие в из-
пълнението на песента „Де е
България“ по стихове на Иван
Вазов.

Прекрасно е на големите българ-
ски празници да сме заедно с при-
ятели!

Мария ДИМИТРОВА

ПРАЗНИКЪТ Е ОЩЕ ПО-ХУБАВ,
КОГАТО СМЕ ЗАЕДНО

СДРУЖЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ-ПЕНСИОНЕРИ
ОТПРАЗНУВА СВОЯТА 20- ГОДИШНИНА

Отговорност! Често чуваме
тази дума, понякога по няколко
пъти на ден – отговорност пред
Родината, отговорност за думи и
дела, за нашето поведение и
морал и много други.

Но колко силна звучи тя и ни
задължава, когато трябва да от-
говаряме за възпитанието на де-
цата в семейството – нашата
утрешна радост и разочарование
в живота.

Но, за да дадем и възпитаме у
подрастващите нравствени доб-
родетели, трябва ние самите да

ги притежаваме и да служим за
личен пример, достоен за подра-
жание, който въздейства чрез не-
посредственото поведение на
възпитателя-родител. От тук
вече се формира самото поведе-
ние на детето. Всичко това на-
лага нуждата родителите
непрекъснато да се учат и да
следят развитието на възпита-
телния процес. Нещо повече –
нужно е да се знаят отклоне-
нията и грешките, които се до-
пускат и тяхното неправилно
използване. Ето някои от тях:

консерватизъм и прилагане на
едни и същи методи без съобраз-
яване с индивидуалното разви-
тие на децата; несистемно
използване на метод беседа и
убеждение и др.

Написах горното, за да на-
помня на родителите за тяхната
отговорност и личен пример и за
грешките, които допускат, за-
щото творецът семейство възпи-
тава и изгражда силата,
красотата и величието на нашето
УТРЕ!

Райна СИМОВА

Размисли по повод Деня на християнското семейство
СЕМЕЙСТВО, ОТГОВОРНОСТ И ГРЕШКИ

Издадоха първата книга със стихотворения и разкази на Николай Страхилов - Нехайко

През месец октомври нова фитнес зала отвори врати в парковата зона
на Вършец. Залата се намира в непосредствена близост до футболното
игрище в Боровия парк и е оборудвана с най-съвременни фитнес уреди.

Цени за ползване на залата:
- единична тренировка – 3 лв.
- едномесечна карта възрастни – 30 лв.
- едномесечна карта ученици – 15 лв.

Работното време  е от 11 до 19 ч. без почивен ден.
Фитнес залата е ремонтирана и обзаведена със средства от общинския

бюджет и се стопанисва и поддържа от общинското предприятие „Об-
щински дейности и туризъм - Вършец".

Евелина ГЕОРГИЕВА

НОВА ОБЩИНСКА ФИТНЕС
ЗАЛА ОТВОРИ ВРАТИ


