
Община Вършец се включи в
благотворителната акция по съ-
биране на капачки от пластма-
сови бутилки в подкрепа на
недоносени бебета и за осигуря-
ване на кувьози и медицинска
апаратура в българските ле-
чебни заведения.

Акцията се проведе на 23-ти
октомври от 11:00 часа до 14:00
часа на паркинга на „Кауфланд“
в град Враца.

Основната цел на инициати-
вата „Капачки за бъдеще“ е със
събраните средства да се подпо-
могне закупуването на детска
линейка.

Спас ЗАРЧЕВ

На 30 септември 2022 г. в
Конферентната зала на СПА
хотел „Съни гардън“ – гр. Вър-
шец се проведе публично об-
съждане на отчета за
изпълнение на бюджета на об-
щина Вършец за 2021 г., съг-
ласно чл. 140, ал. 4 от Закона за
публичните финанси.

Обсъждането бе инициирано
и ръководено от председателя
на Общински съвет инж. Ана-
толи Димитров.

На събитието присъстваха
кметът на общината инж. Иван
Лазаров, инж. Анатоли Димит-
ров – председател на Общин-
ски съвет – Вършец,
зам.-кметовете Петър Стефа-
нов и Георги Янкулов, общин-
ски съветници, кметове на
кметства и служители от об-

щинска администрация Вър-
шец.

Касовото изпълнение на бю-
джета на общината за 2021 г.
беше презентирано от Краси-
мира Тачева – директор на ди-
рекция „Обща администрация“

и гл. счетоводител на общи-
ната.

Изпълнението на бюджета за
отчетния период възлиза на 10
214 063 лв., което представ-
лява 76% спрямо годишния
разчет стана ясно по време на

обсъждането.
Собствените приходи - да-

нъчни и неданъчни, са в раз-
мер на 2 313 150 лв.,
Събираемостта на местните
данъци е 96,45% ,а на неда-
нъчните приходи – 92,78%.

Внесеният в общинската
хазна туристически данък е в
размер на 44 682 лв. при 39
116 лв. през 2020 г.

Постъпленията от „Такса би-
тови отпадъци“ са в размер на
703 886 лв., което представ-
лява 91,41 % от уточнения
план, при събираемост от 85%
за 2020 г.

Разходите по бюджета на об-
щината са в рамките на постъ-
пилите приходи, като не са
допускани преразходи по дей-
ности и параграфи.

Изпълнението на инвестици-
онната програма е в размер на
1 130 230 лв. като през отчет-
ната година са постъпили до-
пълнителни целеви трансфери
от Републиканския бюджет,
което доведе до нейната актуа-
лизация с нови обекти. Съ-
щите останаха преходни за
2022 г. и с осигурено финанси-
ране от преходния остатък по
сметките за капиталови раз-
ходи, в размер на 1 001 123
лева.

Община Вършец е приклю-
чила 2021 г. без общински
дълг.

Наличността по бюджетните
сметки на общината към края
на отчетната година е 22 477
656 лв.

Спас ЗАРЧЕВ

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2021 Г.

В периода 02.10 - 06.10.2022 г.
екипът на „Електростарт“
представи компанията в най-
голямото световно изложение в
областта на осветлението и
строителството във Франкфурт,
Германия.

На щанда на „Електростарт“
АД бяха представени прото-
типи на нови LED продукти,
които предстои да бъдат внед-
рени в производствения процес
на компанията, както и нови
възможности за партньорство с
настоящи и бъдещи клиенти.

След двугодишно прекъсване
поради пандемичната обста-
новка, новите решения в елек-
трификацията и
цифровизацията на Light & Bu-
ilding Autumn 2022 бяха пред-
ставени от 1531 изложители от
46 страни. Специалното изда-
ние дойде в точното време, за
да представи решения за нас-
тоящите предизвикателства.
Водещото световно изложение

на технологии за осветление и
строителни услуги доказа
своята значимост като между-
народно място за срещи от сек-
тора.

Надяваме се, че успешното
участие на компанията в Light
& Building Autumn 2022 ще
даде тласък в производстве-
ните процеси на предпри-
ятието, ще оптимизира
отношенията с клиентите и ще

затвърди позициите на „Елек-
тростарт“ АД като синоним за
качество в сферата на осветле-
нието.

От 01.10.2022 г. „Електрос-
тарт“ АД използва изцяло нова
уеб платформа, с която се пре-
зентира в онлайн простран-
ството. Посетете ни на
www.electrostart.com.

От екипа на
„Електростарт“ АД

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА
„ЕЛЕКТРОСТАРТ“ АД НА LIGHT & BUILDING 2022

Денят за избор на народни
представители за 48-то На-
родно събрание на 2 октомври
2022 г. приключи в община
Вършец до 20 ч. във всички 18
секции (16 постоянни, 1 под-
вижна и 1 - в СБР „Св. Мина“),
без инциденти и при добра ор-
ганизация.q

Изборите са извънредни, след
гласувания вот на недоверие
към правителството на Кирил
Петков и връщането на трите
проучвателни мандата (на ПП,
ГЕРБ-СДС и БСП) на прези-
дента Румен Радев.

По данни от протоколите на
секционните избирателни ко-
мисии, от общо 6352 избира-
тели, правото си на глас са
упражнили 2700 човека т.е. из-
бирателната активност в об-
щина Вършец е 42,51%.

Броят на действителните бю-
летини е 2678, а на недействи-
телните – 22.

Най-висока активност в пос-
тоянните секции на терито-
рията на град Вършец е
регистрирана в 3-та секция
(43,79%) , а в населените места
от общината - в 11-та секция в
с. Горна Бела речка, в която са
гласували 85,31% от имащите
право на глас.

Най-ниска в общинския цен-
тър Вършец беше избирател-
ната активност във 2-ра
секция, намираща се в корпус
ІІ на СУ „Иван Вазов“, в която
едва 27,94 % от избирателите
упражниха правото си на глас,
а в населените места от общи-
ната – в 12-та секция в с.
Долно Озирово, където гласу-

ваха само 50,85% от гласопод-
авателите.

Получените гласове от дей-
ствителни бюлетини, разпред-
елени по партии и коалиции в
община Вършец са, както
следва:

ГЕРБ-СДС – 787 гласа
(29,39%);

ДПС – 555 гласа (20,72%);
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯ-

НАТА – 465 гласа (17,36%);
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 313

гласа (11,69%);
ВЪЗРАЖДАНЕ – 161 гласа

(6,01%);
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГА-

РИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ – 89
гласа (3,32%);

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
– 68 гласа (2,54%);

КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“
– 49 гласа (1,83%);

Други – 137 гласа (5,12%);
Не подкрепят никого – 54 гла-

соподаватели, или 2,02%.
Най-много поддръжници

ГЕРБ-СДС получи в 9-та сек-
ция в с. Спанчевци (93 дей-
ствителни гласове), най-много
жители гласуваха за ДПС във
2-ра секция в гр. Вършец (213
гласа), ПРОДЪЛЖАВАМЕ
ПРОМЯНАТА получи най-го-
ляма подкрепа от гласувалите
в 5-та секция в гр. Вършец (61
гласа), а БСП ЗА БЪЛГАРИЯ -
също в 5-та секция в гр. Вър-
шец (42 гласа).

Евелина ГЕОРГИЕВА

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ОКТОМВРИ 2022 г.

ВЪРШЕЦ СЕ ВКЛЮЧИ ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА
В КАМПАНИЯТА „КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ“



На 17 октомври т. г., на 91-
годишна възраст ни напусна
откривателят и „кръстни-
кът“ на местността „Райски
кът“, „бащата“ на групата
ентусиасти, които сега под-
държат и се грижат за това
райско кътче над Вършец -
Гаврил Гаврилов.

Гаврил Георгиев Гаврилов
е роден на 04.08.1931 г. в с.
Батулци, Ловешко. Прияте-
лите му го наричат бате
Гари – Странджата.

От 1951 г. живее и работи
в София, а след пенсиони-
рането си от пролет до
късна есен живее във Вър-
шец, заедно със съпругата
си Иванка в семейната им
къща.

Гаврилов е „бащата“ на
автомагистрала Тракия -
той е главният проектант на
автомагистралата по вре-
мето, когато работи като
зам.-директор на „Път про-
ект“ – гр. София. Целият му
38-годишен трудов стаж
преминава в тази организа-
ция – започва през 1954 г.
като строителен техник и се
пенсионира като строите-
лен инженер - зам.-дирек-
тор на проектансткото
предприятие.

В едно интервю за вестник
„Вършец“ през 2011 г. по
повод на кръглата му 80-го-
дишнина, той разказва как е
открил това място: „Оби-
чам разходките сред приро-
дата, обичам да правя
снимки. През 2005 г. открих
едно много красиво място с
малко водопадче в парка
над местността „Иван-
чова поляна“.

Нарекох го „Райски водо-
пад“. Тогава там нямаше

къде да се седне, да си от-
дъхне човек и да се полю-
бува на природата. Реших
да създам удобства за ту-
ристите. Носех на рамо от
вкъщи дъски, трион и на-
правих една пейка под два
бора. После към нея приба-
вих една дървена маса с
три пейки, беседка.

Сега това място посто-
янно се поддържа и обно-
вява, тук наистина се
чувствам като в Рая. За-
разил съм с примера си още
няколко млади момчета ен-
тусиасти, те продължа-
ват моето дело, оставил
съм всичко в техните ръце.
Това са Митко, Илийчо,
Георги, Любчо и Румен от
Вършец. Радвам се, че имам
съмишленици и последова-
тели“ сподели тогава Гав-
рил Гаврилов.

Името на бате Гари ще се
помни още дълги години,
защото „Райския кът“, от-
крит от него преди 17 го-
дини, днес се е превърнал в
емблематично място за ку-
рорта Вършец, посещава се
ежедневно от туристи, под-
държа се и се надгражда от
групата ентусиасти – него-
вите последователи.

„Бате Гари – Стран-
джата ни напусна, но ос-
тави след себе си светли
следи. И всеки път, когато
някой се докосне до въл-
шебството на „Райски
кът“, когато чуе магичес-
кия ромон на водата и с
пълни гърди вдиша от гор-
ската свежест, си спомня
за човека, благодарение на
когото всички ние от-
крихме за себе си това пре-
красно място.

Бате Гари ще остане в
съзнанието на хората, а
ние ще го помним с благо-
дарност! Светъл път към
звездите, бате Гари! С ува-
жение и поклон от „Гру-
пата“ – съмишлениците и
последователите му, които
изградиха и доразвиха него-
вата идея, и от всички,
които са завладени от ма-
гията на „Райски кът!“,
написа на страницата си в
една от социалните мрежи
Любен Цветков, един от
членовете на „групата мом-
чета ентусиасти“, както ба-
щински ги наричаше
Гаврил Гаврилов.

Евелина ГЕОРГИЕВА

На 91-годишна възраст почина
Гаврил Гаврилов - Странджата

IN MEMORIAM

ОТКРИВАТЕЛЯТ НА „РАЙСКИ КЪТ“
ВЕЧЕ НИ ГЛЕДА ОТ ВЕЧНИЯ СИ

РАЙСКИ КЪТ НА НЕБЕТО

Близо 300 ученици от двете
училища на територията на об-
щина Вършец - НУ „Васил
Левски“ и СУ „Иван Вазов“ ще
вземат участие във второто из-
дание на кампанията за моти-
виране на разделното събиране
и рециклиране „Екошам-
пиони“.

Кампанията обхваща всички
ученици от 1 до 12 клас от ре-
гистрираните училища и се ор-
ганизира от ЕКОПАК
България - най-голямата орга-
низация за оползотворяване на
отпадъци от опаковки в стра-
ната, в тясно партньорство с
Община Вършец. Целта на
инициативата е да ангажира
учениците и техните семейства
да събират отпадъците си раз-
делно.

До 8 ноември 2022 г. учени-
ците от регистрираните за
участие в кампанията училища
трябва да съберат и предадат за
рециклиране празни опаковки
от пластмасови бутилки и алу-
миниеви кенчета. До тази дата
в участващите училища ще се
провеждат и екоуроци по те-
мата за разделно събиране с
материали, които учителите
могат да свалят безплатно от
платформата на ЕКОПАК „Ре-
циклиращо училище“.

На 8 ноември по предвари-
телно съгласуван график, екип
на Екопак България ще измери
събраните количества от всяко
училище и ще ги предаде за ре-
циклиране.

Участието на всяко училище
в кампанията се състои от два
етапа - състезателна и образ-

ователна част. Основна роля в
образователната част имат пре-
подавателите във всяко учи-
лище, което се е регистрирало
за участие в инициативата.
Учителите могат да проведат
уроци на теми, като разделно
събиране, рециклиране и опол-
зотворяване на отпадъци, опаз-
ване на околната среда и
устойчиво развитие. При из-
теглянето на материалите от
онлайн платформата, учите-
лите заявяват броя класове,
пред които ще се проведат уро-
ците, броя ученици, които ще
обхванат, и периода на провеж-
дане.

В състезателна част учени-
ците ще получат от класния си
ръководител жълти чували,
предоставени от ЕКОПАК
България. Учениците от всяко
регистрирано училище трябва
да събират у дома пластмасови
бутилки и алуминиеви кенчета,
които да смачкат предвари-
телно, да ги поставят в жъл-
тите чували и да ги предадат на
8 ноември 2022 г. на посочен
пункт за събиране на терито-
рията на училището. Събра-
ните пластмасови и
алуминиеви отпадъци ще
бъдат преброени и извозени от
ЕКОПАК България при строга
отчетност на събраните коли-
чества от всяко училище.

Отчитането на резултата и
определянето на победител ще
стане чрез изчисляване на ба-
зата на формула, в която ос-
новните показатели са
събраното количество рецик-
лируеми отпадъци от опаковки

и броя на проведените уроци,
които се отчитат в платфор-
мата.

Голямата награда за победи-
теля е изграждане на „Зона за
екомеждучасие“ в училището,
оборудвана с места за сядане и
почивка (с меки столчета тип
„пуфове“/“барбарони“), малка
библиотека с книги/настолни
игри, масичка и информаци-
онно табло. Зоната ще бъде мо-
дулна, така че да може да се
постави на най-подходящото за
целта място, избрано от учи-
лищното ръководство.

А всяко училище, участвало в
кампанията ще получи като на-
града 5 футболни топки, 5 бас-
кетболни топки, 5 волейболни
топки, както и грамота за учас-
тие с отбелязаното количест-
вото събран за рециклиране
материал.

Чрез кампанията „Екошам-
пиони“ ЕКОПАК България и
община Вършец целят да по-
могнат за изграждането на на-
вици сред децата и семействата
за изхвърляне на отпадъците от
пластмаса, алуминий, хартия и
стъкло разделно в обособените
за целта цветни контейнери и
по този начин да осигурят по-
чиста градска среда и ресурси
за кръговата икономика.

Евелина ГЕОРГИЕВА

БЛИЗО 300 УЧЕНИЦИ ОТ ДВЕ УЧИЛИЩА ЩЕ СЕ
БОРЯТ ЗА ПРИЗА „ЕКОШАМПИОНИ“ ВЪВ ВЪРШЕЦ

Победител ще бъде училището, в което се преподадат най-много екоуроци
и се съберат най-много пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета
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Курбан за здраве организи-
раха жителите на село Долна
Бела речка за Димитровден.

В народния календар празни-
кът Димитровден бележи пов-
рата в годишното време и
началото на зимата. Според по-
верията, в полунощ срещу
празника небето се отваря, след
което се очаква и първият сняг.
Светецът се смята за покрови-
тел на зимата, студа и снега.

На 26 октомври храмът
„Свети Димитър“ в село Долна
Бела речка отбеляза патронния

си празник. Гост на събитието
беше зам.-кметът на община
Вършец Георги Янкулов.

Енорийският свещеник отец
Красимир отслужи Света ли-
тургия и освети традиционния
курбан за здраве и берекет.

Агнето за курбана беше оси-
гурено от инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец.

Миряните се събраха на обща
трапеза в двора на църквата, а
някои си взеха за вкъщи от ос-
ветената чорба.

Спас ЗАРЧЕВ

ВСЕОБЩ КУРБАН ЗА ЗДРАВЕ В
ДОЛНА БЕЛА РЕЧКА НА ДИМИТРОВДЕН
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Днес, 27.06.2022 г. (понеделник), 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 2019 – 2023 г. се проведе заседание
на Общински съвет - Вършец, в заседател-
ната зала на Общинска администрация Вър-
шец.

Заседанието започва с 12 положили клетва
общински съветници.

Отсъства Вътко Маринов.

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

На заседанието присъстваха още: инж.
Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П.
Стефанов – зам.-кмет на община Вършец,
А. Тошев-директор на дирекция „СА“.

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

Промяна в кворума. Влиза г-н Вътко
Маринов.

Общо 13 общински съветници.

Инж. Анатоли Димитров – председател на
Общински съвет –Вършец, запозна при-
състващите с постъпило запитване от Не-
дялко Томов – общински съветник в
Общински съвет – Вършец, по чл. 33, ал. 1,
т. 4 от ЗМСМА, както следва:

1. Искане по чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА с Вх.
№ 165/09.06.2022 г. от Недялко Томов и от-
говор от инж. Иван Лазаров – кмет на об-
щина Вършец с Изх. № 9400-1625
(1)/24.06.2022 г.

2. Искане по чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА с Вх.
№ 166/09.06.2022 г. от Недялко Томов и от-
говор от инж. Иван Лазаров – кмет на об-
щина Вършец с Изх. № 9400-1626
(1)/24.06.2022 г.

3. Искане по чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА с Вх.
№ 167/09.06.2022 г. от Недялко Томов и от-
говор от инж. Иван Лазаров – кмет на об-
щина Вършец с Изх. № 9400-1624
(1)/24.06.2022 г.

Инж. Анатоли Димитров - председател на
общински съвет – Вършец дава думата на
Иван Андров – заместник-председател на
общински съвет – Вършец, да продължи да
води заседанието, тъй като е подал деклара-
ция с Вх. № 184/ 27.06.2022 г. в 13:51 часа,
по чл. 37, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с чл.
63, ал. 1 и ал. 2 от ЗПКОНПИ за наличие на
интерес по докладна записка с Вх. №
180/24.06.2022 г.

Заместник-председателят на общински
съвет – Вършец Иван Андров, на основание
чл. 57, ал. 1, ал. 2 т. 2 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинската админист-
рация за мандата 2019 – 2023 г. предложи
следните допълнения в дневния ред:

1. Включване на Докладна записка Вх.
№ 180/24.06.2022 г. като точка 1-ва от
дневния ред на заседанието.

Общият брой точки в дневният ред ста-
ват 10.

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

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Докладна записка с Вх.

№ 180/24.06.2022 г. относно включване на
Община Вършец в местно партньорство и
съгласие за реализиране на проект по Про-
цедура № BG06RDNP001-19.610, подмярка
19.1 „Помощ за подготвителни дейности“
от мярка 19 „Водено от общностите местно

развитие“ на Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

2. Разглеждане на Докладна записка с Вх.
№ 172/16.06.2022 г. относно предложение
за приемане на решения от Общински съвет
- Вършец за актуализиране на Годишната
програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост на община
Вършец за 2022 г. и за продажба на 1 бр.
недвижим имот с учредено право на строеж
/суперфиция/ по реда на чл.35, ал.3 от За-
кона за общинската собственост, във връзка
с чл. 37, ал.1 от Наредбата за реда на при-
добиване, управление и разпореждане с об-
щинска собственост на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

3. Разглеждане на Докладна записка с вх.
№ 173/16.06.2022 г. относно заявление Вх.
№ 94 00 - 1486/23.05.2022 г. от Явор Кали-
нов Радулов с адрес : гр. София, жк „Гоце
Делчев“ № 41, вх. А, ет.4, ап.11 и Стоян Ди-
митров Пулейков с адрес: гр. София ул.
„Михаил Буботинов“ № 36 вх. В, ет.5, ап.60
- съсобственици на поземлен имот с иден-
тификатор 12961.58.216 по Кадастралната
карта на гр. Вършец (имот извън регула-
цията на гр. Вършец) с искане за разреша-
ване на изработване на ЧИ на ПУП – ПЗ, с
който имота да бъде отреден за складова
база и фотоволтаичен парк.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

4. Разглеждане на Докладна записка с Вх.
№ 171/16.06.2022 г. относно заявление
Вх.№ 94 00 - 1541/30.05.2022 г. от Димана
Макариева Георгиева, с адрес: гp. Монтана,
ул. „Марица“ № 11 - собственик на позем-
лен имот с № 501.434 по кадастралния план
на с. Долно Озирово общ. Вършец, урегу-
лиран в УПИ I - 434 в кв.53 от подробния
устройствен план на с. Долно Озирово,
общ. Вършец, с искане за разрешаване на
изработване на ПУП – План-схема за елек-
трификация за свързване на имота със съ-
ществуващ трафопост.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

5. Разглеждане на Докладна записка с Вх.
№ 168/16.06.2022 г. относно заявление Вх.
№ 70 00 - 281/16.05.2022 г. от Тихомир Ива-
нов Тошев, упълномощен представител на
„АР СИ ГЛОБЪЛ“ ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. Варна, р-н „Аспа-
рухово“, ж.к. „Аспарухово“, ул. „Кирил и
Методий“№ 36 вх. „Г“, ет. 4 ап. 61, с упра-
вител Радослав Василев Калчев - собстве-
ник на поземлен имот с идентификатор
12961.49.789 от Кадастралната карта на гр.
Вършец (имот извън регулацията на гр.
Вършец) - с искане за разрешаване на изра-
ботване на ЧИ на ПУП – ПЗ и парцеларен
план, с който имота да бъде отреден за фо-
товолтаична централа.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

6. Разглеждане на Докладна записка с Вх.
№ 169/16.06.2022 г. относно предложение
за приемане на решение за провеждане на
публичен търг с явно наддаване на основа-
ние чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУ-
РОС и НУРПТК на община Вършец за
отдаване под наем на недвижими имоти -
земеделски земи с НТП пасища, мери и ли-
вади на собственици на пасищни селскос-
топански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на
БАБХ.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

7. Разглеждане на Докладна записка с Вх.
№ 174/17.06.2022 г. относно предложение
за приемане на решение от Общински съвет
– Вършец за провеждане на открит конкурс
по чл.12, ал.1, т.1 от Наредбата за условията
и реда за възлагане изпълнението на дей-

ности в горските територии – държавна и
общинска 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 кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на гр. Вършец, с
начин на трайно ползване – обществен из-
вънселищен парк, горски парк, собственост
на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

8. Разглеждане на Докладна записка с Вх.
№ 170/16.06.2022 г. относно докладна Вх.
№3300-1019/10.06.2022 г. от Иван Павлов
Каменов - кметски наместник на кметство
с. Драганица, с предложение за определяне
име на улица, представляваща поземлен
имот с № 501.9534 по действащия регула-
ционен план на с. Драганица.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

9. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 178/20.06.2022 г.
относно отпускане на финансова помощ по
молба с Вх. № 164/30.05.2022 г..

Докладва: Иван Андров – председател
на ПК по АОНУОРСГПБК

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

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

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

Общински съвет – Вършец прие следните
решения:

РЕШЕНИЕ № 369
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21 ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл.
59 и сл. от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация, Усло-
вията за кандидатстване по Процедура №
BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1
„Помощ за подготвителни дейности“ от
мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ на Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020, и при мотиви,
подробно изложени в докладната записка,

РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Вършец да се

включи с територията на всички населени
места, влизащи в административно-терито-
риалните граници на общината, в местно
партньорство с водещ партньор Община Бо-
рован, за кандидатстване с проектно пред-
ложение по Процедура №
BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1
„Помощ за подготвителни дейности“ от
мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ на Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020.

2. Одобрява партньорско споразумение за
създаване на местна инициативна група,
приложение 1 към настоящето решение.

3. Дава съгласие за сключване на партнь-
орско споразумение за създаване на местна
инициативна група между:

а) ОБЩИНА ВРАЦА, със седалище и
адрес на управление: гр. Враца, общ. Враца,
обл. Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 6,
ЕИК: 000196115, с територията на всичките
22 населени места, влизащи в администра-
тивно-териториалните граници на общи-
ната без общинския център – гр. Враца в
строителните му граници;

б) ОБЩИНА БОРОВАН, със седалище и
адрес на управление: с. Борован, общ. Бо-
рован, обл. Враца, ул. „Иван Вазов“ № 1,
ЕИК: 000193065, с територията на всичките
си населени места, влизащи в администра-
тивно-териториалните граници на общи-

ната;
в) ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, със седалище и

адрес на управление: гр. Вършец, общ. Вър-
шец, обл. Монтана, бул. „България“ № 10,
ЕИК: 000320655, с територията на всичките
си населени места, влизащи в администра-
тивно-териториалните граници на общи-
ната;

г) НЧ „ОГНИЩЕ - 1930“, със седалище и
адрес на управление: с. Челопек, общ.
Враца, обл. Враца, бул. „Христо Ботев“ №
1, П.К. 343, ЕИК: 000184098;

д) СДРУЖЕНИЕ „ВРАЧАНСКИ РЕГИО-
НАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ТРУДА И СОЦИ-
АЛНАТА ПОЛИТИКА“, със седалище и
адрес на управление: с. Горно Пещене, общ.
Враца, обл. Враца, ул. „Йордан Лютиб-
родски“ № 5, ЕИК 106588586;

е) СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИА-
ТИВА ЗА ВЪРШЕЦ“, със седалище и адрес
на управление: гр. Вършец, общ. Вършец,
обл. Монтана, бул. „Република“ № 90А,
ЕИК 111557877;

ж) „АГРОТРЕЙД СС“ ООД, със седалище
и адрес на управление: с. Борован, общ. Бо-
рован, обл. Враца, ул. „Трети стопански
двор“, ЕИК: 130349553;

з) „КАЛИПСО-С“ ЕООД, със седалище и
адрес на управление: с. Борован, общ. Бо-
рован, обл. Враца, ул. „Генерал Ангел Ан-
дреев“ № 11, ЕИК: 205311950;

и) НЧ „ПРОСВЕТА 1919“ със седалище и
адрес на управление: с. Малорад, общ. Бо-
рован, обл. Враца, ул. „Георги Димитров“
№ 40, ЕИК: 10604432;

й) „ЕЛЕКТРОСТАРТ“ АД, със седалище
и адрес на управление: гр. Вършец, общ.
Вършец, обл. Монтана, бул. „Република“ №
2, ЕИК: 821151903.

4. Упълномощава кмета на общината да
подпише партньорското споразумение за
създаване на Местна инициативна група с
партньорите по проекта.

5. Упълномощава кмета на общината да
представлява Община Вършец като страна
по партньорското споразумение за създа-
ване на местна инициативна група.

6. Упълномощава кмета на община Вър-
шец да извърши всички правни и факти-
чески действия по изпълнение на
решенията.

Гласували поименно: „за“ – 12 – И. Ан-
дров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Ма-
ринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А.
Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цве-
танов, Н. Томов, Г. Найденов; „против“ –
няма; „въздържали се“ – няма.

След гласуването по точка 1 от дневния
ред, заседанието продължи да се води и
ръководи от инж. Анатоли Димитров –
председател на общински съвет – Вър-
шец.

РЕШЕНИЕ № 370
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация и
чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собст-
веност, реши:

1. Актуализира Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общин-
ска собственост за 2022 г. на община
Вършец в частта раздел III. Описание на
недвижимите имотите, които общината
има намерение да предложи за предоста-
вяне под наем и за продажба през 2022 г.,
както следва:

1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти об-
щинска собственост през 2022 г., подточка
2.5.2 Имоти за продажба по реда на чл. 35,
ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 37 от НРПУ-
РОС на община Вършец /поземлени имоти
върху, които е учредено право на строеж
суперфиция по реда на ЗОС/ се включва
следния недвижим имот:

продължава на 4 стр. >>>

П Р О Т О К О Л № 39
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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- Поземлен имот № 501.122, за който е об-
разувано УПИ II в кв. 31 по действащия ре-
гулационен план на с.Черкаски, ЕКАТТЕ
80683, община Вършец, област Монтана, ул.
„Горнов“ № 1, одобрен със Заповед №
514/1992 г., площ на имота 963 кв.м, а УПИ II
е с площ 966 кв.м, отреден за жилищно заст-
рояване при граници и съседи: Поземлен
имот № 80683.501.9513, местен път на об-
щина Вършец, поземлен имот №
80683.501.121 двор на Петя Петкова Димит-
рова, поземлен имот № 80683.501.123, двор
на Генади Иванов Ванков и др., поземлен
имот № 80683.501.9515 местен път на об-
щина Вършец и поземлен имот №
80683.401.125, двор на Димитранка Младе-
нова. За имота е съставен Акт за частна об-
щинска собственост № 574/18.05.2015 г.
вписан във вх. рег. № 850/26.05.2015 г., акт №
6, том 3, партида 34356 на Служба по впис-
ванията при Районен съд – Берковица.

2. Промяната на Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общин-
ска собственост за 2022 г. влиза в сила от
датата на приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промя-
ната в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собстве-
ност за 2022 г. на община Вършец да се обяви
на таблото пред сградата на Общинска адми-
нистрация – Вършец и да се отрази в публи-
куваната в сайта на община Вършец
Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за
2022 г.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов,
И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „про-
тив“ – няма; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 371
1. Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, чл.
35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
и чл.37, ал.1 от Наредбата за реда на придо-
биване, управление и разпореждане с об-
щинска собственост на община Вършец,
взема решение за продажба на Камен Миле-
нов Каменов с постоянен адрес: гр.Враца,
жк.“Сениче“, бл.65, вх.А, ет.2, ап.5, като
собственик на законно построена сграда
върху общинска земя - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
№ 501.122, за който е образувано УПИ II в кв.
31 по действащия регулационен план на
с.Черкаски, ЕКАТТЕ 80683, община Вършец,
област Монтана, ул.“Горнов“ № 1, одобрен
със Заповед № 514/1992 г., площ на имота 963
кв.м, а УПИ II е с площ 966 кв.м, отреден за
жилищно застрояване при граници и съседи:
Поземлен имот № 80683.501.9513, местен
път на община Вършец, поземлен имот №
80683.501.121 двор на Петя Петкова Димит-
рова, поземлен имот № 80683.501.123, двор
на Генади Иванов Ванков и др., поземлен
имот № 80683.501.9515 местен път на об-
щина Вършец и поземлен имот №
80683.401.125, двор на Димитранка Младе-
нова. За имота е съставен Акт за частна об-
щинска собственост № 574/18.05.2015 г.
вписан във вх. рег. № 850/26.05.2015 г., акт №
6, том 3, партида 34356 на Служба по впис-
ванията при Районен съд – Берковица за су-
мата от 1849,00 лв. без ДДС.

2. Упълномощава кмета на община Вършец
да издаде заповед по реда на чл. 35, ал. 6 от
ЗОС и чл. 37, ал. 4 от Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост на община Вършец и
след заплащане на сумата за закупуване на
имота от купувача да сключи договор за про-
дажба на имота по ЗОС и ЗС.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов,
И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „про-
тив“ – няма; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 372

1. Общински съвет – Вършец, на основание
чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.124а
ал.1 от Закона за устройство на територията,
разрешава изработване на проект за частично
изменение на подробен устройствен план –
план за застрояване и парцеларни планове за
захранване с ел. енергия и вода, с цел про-
мяна на предназначението на поземлен имот
с идентификатор 12961.58.216 по КК и КР на
гр.Вършец с ново предназначение „за скла-
дова база и фотоволтаичен парк“.

2. Съгласно чл. 124а, ал. 5 на ЗУТ изработ-
ването на подробния устройствен план –
план за застрояване и парцеларните планове
да се извърши за сметка на заинтересованите
лица по чл. 131 от ЗУТ - Явор Калинов Раду-
лов с адрес: гр.София жк.“Гоце Делчев“ №
41, вх. А, ет.4, ап. 11 и Стоян Димитров Пу-
лейков с адрес: гр.София ул.“Михаил Бубо-
тинов“ № 36, вх. В ет. 5, ап. 60 -
съсобственици на поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.58.216 по КК и КР на гр. Вър-
шец.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов,
И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „про-
тив“ – няма; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 373
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.
124а ал. 1 от Закона за устройство на терито-
рията, разрешава изработване на проект за
подробен устройствен план – план-схема за
техническата инфраструктура за свързване с
електрически кабел на поземлен имот с №
501.434 по кадастралния план на с. Долно
Озирово, общ. Вършец, урегулиран в УПИ I
- 434 в кв.53 от подробния устройствен план
със съществуващ трафопост в южната част
на кв.47 от плана на селото за изграждане на
фотоволтаична централа.

Съгласно чл.124а, ал.5 на ЗУТ изработва-
нето на подробен устройствен план – план-
схема за техническата инфраструктура да се
извърши за сметка на заинтересованото лице
по чл.131 от ЗУТ - Димана Макариева Гео-
ргиева, с адрес: гp. Монтана, ул.“Марица“ №
11 собственик на недвижимия имот.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов,
И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „про-
тив“ – няма; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 374
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.
124а ал. 1 от Закона за устройство на терито-
рията, разрешава на „АР СИ ГЛОБЪЛ“ ООД
от гр. Варна, р-н „Аспарухово“, ж.к. „Аспа-
рухово“, ул. „Кирил и Методий“№ 36 вх. „Г“,
ет. 4 ап. 61, изработване на проект за подро-
бен устройствен план – план за застрояване и
парцеларни планове за захранване с ел. енер-
гия и вода за промяна на предназначението
на поземлен имот с идентификатор
12961.49.789 по КК и КР на гр. Вършец, общ.
Вършец с ново предназначение „за фотовол-
таична централа“.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 на ЗУТ изработва-
нето на подробния устройствен план – план
за застрояване и парцеларния план да се из-
върши за сметка на заинтересованото лице по
чл. 131 от ЗУТ - „АР СИ ГЛОБЪЛ“ ООД от
гр. Варна, р-н „Аспарухово“, ж.к. „Аспару-
хово“, ул. „Кирил и Методий“№ 36 вх. „Г“,
ет. 4 ап. 61, собственик на недвижимия имот.

С настоящото решение се одобрява и тех-
ническото задание по реда на чл. 124б, ал. 1
от ЗУТ.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов,
И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „про-
тив“ – няма; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 375
1. Общински съвет – Вършец, на основание

чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 13 от

Закона за собствеността и ползване на земе-
делските земи, чл. 14, ал. 1 и ал.7 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 13,
ал. 1 и чл.42, ал.1 и ал.3 от НРПУРОС и чл. 4,
ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията
и реда за провеждане на търгове и конкурси
на община Вършец, взема решение за про-
веждане на публичен търг с явно надда-
ване за отдаване под наем на земеделски
земи с НТП пасища, мери и ливади на собст-
веници на пасищни селскостопански жи-
вотни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ описани
по землища, както следва:

- Землище гр. Вършец – 928 бр. имота, опи-
сани в приложение № 1 към докладната.

- Землище с. Спанчевци – 225 бр. имота,
описани в приложение № 2 към докладната.

- Землище с. Драганица – 257 бр. имота,
описани в приложение № 3 към докладната.

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

- Землище с. Стояново – 102 бр. имота, опи-
сани в приложение № 5 към докладна.

- Землище с. Д. Озирово – 208 бр. имота,
описани в приложение № 6 към докладната.

- Землище с. Г. Озирово – 689 бр. имота,
описани в приложение № 7 към докладната.

- Землище с. Д. Б. речка – 230 бр. имота,
описани в приложение № 8 към докладната.

- Землище с. Г. Б. речка – 253 бр. имота,
описани в приложение № 9 към докладната.

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

3. Срок за отдаване под наем на недвижи-
мите имоти подробно описани в т.1 от реше-
нието - 1 /една/ стопанска година 2022/2023 г.

4. Всеки участник в търга може да участва
за наемането на един, няколко или всички зе-
меделски 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 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
първоначалната годишна тръжна наемна
цена на съответния недвижим имот, за който
участва съответния участник в търга.

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

наемателите преди подписване на договора
за наем.

9. Задължава кмета на община Вършец да
организира и проведе търга по реда на Глава
втора „Търгове“ от Наредбата за условията и
реда за провеждане на търгове и конкурси на
община Вършец и да сключи договори за от-
даване под наем на земеделските земи със
спечелилите търга участници.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов,
И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „про-
тив“ – няма; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 376
1. Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5,
ал. 1, т. 1 и ал. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 12, ал. 1 от На-
редбата за условията и реда за възлагане из-
пълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собстве-
ност, и за ползването на дървесина и недър-
весни горски продукти, взема решение за
провеждане на открит конкурс за продажба
на 330 куб. м стояща дървесина на корен от
поземлен имот с идентификатор 12961.40.913
по кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри на гр.Вършец от 2008г., с начин на
трайно ползване – обществен извънселищен
парк, горски парк при начални продажни
цени, както следва:

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

С дебелина над 30 см – 100 лв.без ДДС за 1

куб.м.
С дебелина от 18 см до 29 см – 90 лв. без

ДДС за 1 куб.м.
С дебелина от 15 см до 17 см – 65 лв. без

ДДС за 1 куб.м.
Обли греди – 50 лв. без ДДС за 1 куб. м
- Дървесина на корен /трупи за бичене/ от

вида „Черен 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 – 50 лв. без ДДС за 1 куб. м.
- Дърва за горене - иглолистни – 21 лв. без

ДДС за 1 куб.м.
2. Участниците в конкурса могат да участ-

ват само за добив на цялото количество от
330 куб.м, стояща дървесина на корен.

3. Цена на конкурсната документация - 50
лв.

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

чалните конкурсни продажни цени за 1 куб.м,
стояща дървесина на корен описана в т.1 от
настоящото решение.

6. При добив на повече от прогнозното ко-
личество дървесина от 330 куб.м, дървесина
от цитираните в т.1 от настоящото решение
дървесни видове и по видове размери, съ-
щата да се продава на цените предложени от
участника спечелил открития конкурс.

7. 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, като сключи договор със
спечелилия конкурса участник.

Гласували поименно: „за“ – 11 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов,
И. Цветанов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – 2 - Н. Томов, Г. Найденов.

РЕШЕНИЕ № 377
1. Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал.2 от ЗМСМА определя
наименование на улица - „Деветнадесета“,
представляваща поземлен имот с № 501.9534
по действащия регулационен план на село
Драганица, община Вършец, област Мон-
тана.

2. Задължава кмета на община Вършец да
предприеме необходимите административни
процедури за отразяване наименованието на
улица „Деветнадесета“ в действащия регула-
ционен план на село Драганица, да изпрати
решението на СГКК гр.Монтана, за отраз-
яване наименованието на улицата в изготве-
ния проект на КК и КР на село Драганица,
както и отразяване на името на улицата във
всички документи, водени в Община Вър-
шец, определяне на административни адреси
на поземлените имоти граничещи с улицата и
поставяне на табели с наименованието на
улицата на място.

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

РЕШЕНИЕ № 378
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
отпуска от собствения си Бюджет 2022 г. §
10-98 еднократна финансова помощ в размер
на 500 лева на Николай Цонков Ангелов.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов,
И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „про-
тив“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Поради изчерпване на дневния ред, пред-
седателят на Общински съвет – Вършец
закри заседанието в 15:10 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

П Р О Т О К О Л № 39



ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ5 áðîé 10, îêòîìâðè 2022 ã. Îáùèíàòà

Вече отпаднаха всички ограни-
чения, свързани с пандемията.
Това ни позволи да възобновим
изцяло дейността на Пенсионер-
ски клуб „Козница“.

Започнахме организирането на
мероприятия, с които отново да
разнообразяваме ежедневието на
нашите членове, да се срещаме
помежду си и с членове на други
клубове.

Празнувахме Деня на възраст-
ните хора в ресторанта на местна
почивна станция. Наши гости бяха
членове на Културен пенсионер-
ски клуб от град Видин, с които
от години поддържаме приятелски
отношения. Прозвучаха поздрав-
ления от двамата председатели на
клубовете, благодарности за добре
организирания празник, имаше
много веселие и танци.

Проведохме и годишното си от-
четно-изборно събрание, като из-
брахме новите си ръководни
органи.

През октомври организирахме и
ежегодната ни двудневна екскур-
зия. Посветихме я на 300-годиш-
нината от рождението на Паисий
Хилендарски и 260-годишнината
от написването на „История сла-
вянобългарска“.

По тези поводи се отправихме на
юг, към Банско, родното място на
Паисий. Една от спирките по мар-
шрута ни бе Благоевград. Разхо-
дихме се до Американския
университет, любувахме се на кра-
сивите сгради и градинки, на ин-
тересните мостове над река

Бистрица. В старинната част на
града квартал Вароша ни пос-
рещна с уникалната си архитек-
тура, там посетихме и храма
„Въведение Богородично“. В
двора му се откроява Мемориалът
на Делчевия род, изграден 1986-
1987 г. На мемориалната плоча са
изписани имената на членовете от
рода на Гоце Делчев, а под нея са
погребани костите на неговия
баща Никола Делчев.

Ето ни и в Банско - красив, под-
реден, чист град, в който построй-
ките са предимно семейни хотели
и къщи за гости. Разгледахме
музея на Никола

Вапцаров, разположен в родната
му къща. По указание на Елена,
майката на поета, е възстановена
домашната обстановка в къщата
от времето на

неговото детство. Тук се пазят

костюмът, ризата и часовникът,
носени от него преди разстрела.
Изложени са копия от негови ръ-
кописи, първите

публикации на негови стихове.
Музеят на Паисий - родната му

къща, е изгоряла при пожар, но на
нейно

място е построена сграда, наре-
чена Духовен исторически център
„Св. Паисий Хилендарски“. В нея
може да се види автентично копие
на килията на Паисий, в която е
писал историята, както и парак-
лиса „Свети Иван Рилски“, където
е отправял молитвите си към Бог.
В музея се съхраняват и портрети
на видни жители на Банско, които
са имали важна роля в историята.
На площада в близост до музея е
издигнат внушителен паметник на
Паисий.

Пътьом спряхме в Разлог - много

харесахме центъра му с красиви
цветя,

фонтани, езеро и интересни
скулптури.

Посетихме и село Добърско –
тук според легендата са се спрели
ослепените самуилови войници да
търсят вода и когато тя бликнала и
обляла очите им, те почувствали
облекчение на болките и сложили
началото на днешното село. Над
извора незнайно коя година е
построена каменна църква, във
вътрешността на която няма и
един сантиметър, който да не е
изографисан, а в центъра й има ка-
менна плоча с надпис, който и до
днес не е разчетен.

Пресякохме Юндола и се
спряхме на двучасова разходка из
Велинград. Изморени и доволни,
изпълнени с впечатления потег-

лихме към дома.
След двегодишно прекъсване от-

белязахме и Деня на народните
будители 1-ви ноември. За Паисий
Хилендарски, Софроний Врачан-
ски, Неофит Рилски, Георги Сава
Раковски и Иван Вазов говориха
членове на клуба. Празничната
програма на певческа група „Де-
телина“ включваше революци-
онни песни, стихове от български
поети рецитираха наши членове -
едно признание към тези, които
през годините са държали об-
ществото ни будно да брани и съх-
ранява своите свободи и
традиции.

Всички наши членове са изклю-
чително доволни, че клуба вече
работи и с голямо въодушевление
посещават всички мероприятия.

Василка ДАМЯНОВА

ВВЪЪЗЗССТТААННООВВИИХХММЕЕ  ДДЕЕЙЙННООССТТТТАА  ННАА  ККЛЛУУББАА

Настъпи най-богатият на урожай
и багри сезон на плодородието и
символ на възрастта – есента.

Отново е 1-ви октомври – Меж-
дународен ден на възрастните
хора. В този необикновен ден
празнува духът на мъдростта. В
него има много букети с цветя, ус-
мивки, радост, поздравления и
грейнали лица. На този ден ние,
възрастните хора, си даваме рав-
носметка какво сме постигнали в
живота, какво сме дали на об-
ществото и на децата ни, колко
добро сме донесли на околните.

Може би не сътворихме чудеса,
но откърмихме синове и дъщери,
като днес повечето от тях продъл-
жават достойно делата ни. Годи-
ните и бремето си носим,
трупайки умора в сърцата си.
Бразди дълбаят ръцете и лицата
ни. Научени сме да живеем с дреб-
ните радости и да изкачваме
стръмните житейски върхове без
да се оплакваме, преди да е свър-
шил пътят ни. Животът ни бе като
изгрева на жаркото Слънце и за-
леза на вечерта. Отпечатъкът на

времето трайно остави отблясъци
от сребро в косите ни, а спомените
от младостта топлят сърцата ни.

Днес за нас е празник голям, за-
щото на 1 октомври се отбелязват
заслугите на възрастните хора към
обществото и държавата. Той се
отбелязва по различен начин по
света.

Международният ден на въз-
растните хора е приет на общо
събрание на ООН на 14 декември
1990 година.

Ние, членовете на пенсионерски
клуб „Чинари“  - гр. Вършец, от-
празнувахме този ден в изключи-
телно топла и задушевна
приятелска атмосфера в ресто-
ранта на един от луксозните СПА
хотели в града ни.

Получихме поздравителни ад-
реси и много подаръци от страна
на ръководството на община Вър-
шец, директора на НУ „Васил
Левски“ - Вършец, председателя
на пенсионерския клуб и ръково-
дител на фолклорна група „Зла-
тица“ от с. Гаганица.

За нашето поколение, което съг-

ради България, за нас, които съби-
рахме сили, учехме се, трудихме
се, туширахме болки, покорявахме
върхове , отглеждахме, възпита-
вахме и обичахме, бяха велик-
олепните песенни изпълнения на
групата за автентичен фолклор
„Златица“.

Празникът ни продължи с много
тостове, овации, томбола, пре-
красна музика, танци и народни
хора, с поднасяне на букети от
есенни хризантеми за всички нас.

За организирането на този хубав
празник ни помогнаха председате-
лят на нашия клуб „Чинари“ Савка
Серафимова, председателят на ПК
„Златица“ - с. Гаганица Антоанета
Кръстева, кметът на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров, директо-
рът на НУ „В. Левски“ Светла
Вангелова“, ръководството на
„Мандра Вършец“ и „Пекарна
Вършец“.

Благодарим ви от сърце, при-
ятели на нашия клуб! Благодаре-
ние на вас ние си тръгваме днес от
тържеството по-силни, безгрижни
и с мечти за по-добър живот!

Честит празник!
Ева ДИМОВА

ПРАЗНИК НА МЪДРОСТТА

Уважаеми дами и господа,
Скъпи родители, баби и дя-

довци,

За мен е радост да ви поздравя
по случай Международния ден
на възрастните хора – 1 октом-
ври. Ден, в който да си припом-
ним какво дължим на всички
вас.

Този празник е повод да ви зас-
видетелстваме своята благодар-
ност и признателност за
всеотдайния труд, родителската

грижа и обществено полезната
ви дейност. Да обърнем поглед
към вас - хората, от които еже-
дневно черпим опит, мъдрост и
съвети.

Вярвам в приемствеността и в
това, че всяко поколение е без-
ценно. Вярвам, че вашите завети
и постижения са основата, върху
която градим днес.

За това ние, вашите наслед-
ници, ви дължим много – внима-
ние, обич, уважение и почит!

Като кмет на община Вършец
ще продължа да подкрепям ва-
шите инициативи в делник и
празник, да търся начини дните
ви да бъдат по-добри и спо-
койни.

Желая на всички здраве, дълго-
летие и достоен живот!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Инж. Иван Лазаров
Кмет на община Вършец

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУ-
НАРОДНИЯ ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

ППППооооггггллллеееедддд    ккккъъъъмммм    вввврррръъъъхххх    ТТТТооооддддооооррррииииннннииии    ккккуууукккк ллллииии



Романтика, вълшебни места с
интересни и фантастични пъ-
тища, скални образувания, пе-
щери и реки – всичко това
открихме в няколко китни се-
лища на Предбалкана. Удиви ни
богатство на нашата страна, над-
арена със свещени места и
песни, дали ни чудодейна сила и
много духовност.

Романтичната разходка ни
представи едни от най-забележи-
телните и интересни места в ра-
йона на с. Карлуково и гр.
Луковит.

Екскурзията си ние, членовете
на ПК „Чинари“, посветихме на

националния празник 6 септем-
ври – Деня на независимостта на
България, провъзгласена преди
108 години.

Меките извивки на пътя, краси-
вите изваяни стволове и приказ-
ната тайна на зелените дървета,
която никой не е разгадал, ни от-
веде до емблемата на с. Карлу-
ково – пещерата „Проходна“,
намираща се на 2 км от селото.

Пещерата е феномен на при-
родното скално творение, тя се
отличава по своеобразен начин
от всички други пещери.  Дъл-
жината на тунела е 262 м, което е
истинско чудо. Покатерихме се

по назъбените скални образува-
ния, постояхме, наблюдавахме,
полюбувахме се и запечатахме с
фотоапаратите си най-забележи-
телните и интересни места.

Най-впечатляващият природен
феномен в нея са „очите на Бога“
с формата на бадем, образувани
от силната ерозия на карстовата
скала на тавана на пещерата. От
тях струят слънчеви лъчи, които
зареждат с копнежи, сили и енер-
гия.

Видяхме още едно прекрасно
място, намиращо се в близост до
„Пещерата на очите“ – геопарка
Искър-Панега. Сърцето на град
Луковит е река Златна Панега. Тя
води началото си от един от най-
големите карстови извори Глава
Панега, разположен на около 19
км от гр. Луковит. Геопаркът е
обрасъл в зеленина, недокосната
от човешка ръка, с ливади,
осеяни с лечебни билки и водни
кончета. Екопътеката през него е
с дължина 6 км и води към ре-
ката. Редуват се дървени мост-
чета, беседки, пейки с дървени
платформи. На брега може да се

наеме каяк или лодка за разходка
по реката.

Атракция в региона е извест-
ният язовир „Синдикат“, който
още през 1935 г. чрез ВЕЦ про-
извежда електрически ток.

Посетихме град Луковит – не-
ясно кога основан, но се знае, че
е съществувал през Второто бъл-
гарско царство. По време на тур-
ското робство е напълно
ислямизиран. Днес населението
му наброява 9 хил. жители, пред-
имно българи, 1700 души роми и
няколко семейства помаци. Най-
радващото е, че в града няма без-
работица. В центъра се намира
бижуто на града – храмът „Св.
Георги“, направен изцяло от
камък от местни майстори.

Всеки от нас отнесе част от ис-
торията, прекрасните гледки на
уникалните особености на при-
родата и археологическата й
стойност. Забавно е да се скиташ
по красиви кътчета от страната,
да се разхождаш по красиви
алеи, да се изкачваш по стръмни
скалисти места и да се наслаж-
даваш на атмосферата.

Романтичната екскурзия и не-
повторимите изживявания ни
бяха подарени от председателя
на нашия пенсионерски клуб
„Чинари“ Савка Серафимова и
спонсор, за което им благодарим
от сърце.

Ева ДИМОВА

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ
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Навръх Димитровден във
вършечкото село Стояново бе
открит молитвен кът. Той
носи името на Свети Дими-
тър и се намира в двора на
кметството. Изграден е по
идея на кметския наместник
Иван Павлов, с подкрепата на
кмета на община Вършец

инж. Иван Лазаров и таланта
на самоукия художник Васко
Николов.

Новата придобивка освети
отец Николай от храм „Св. св.
Кирил и Методий“ в Мон-
тана. „Хубаво е, че съгра-
дихте този дом на вярата и
всеки, който минава по глав-
ния път към Вършец ще за-
държи поглед и ще разбере,
че тук живеят истински хрис-
тияни и българи. Макар да
съм посветил 40 години в
служба на Бога, вълнувам се
на този ден на Свети Димитър
заедно с вас и нека, когато ви
е трудно, да запалите свещица
и да получите Божията
помощ. Бъдете будни, пазете
вярата и децата си от изкуше-
ния и нека Бог и добрите дела
да ви водят“, пожела отец Ни-
колай и поръси за здраве де-

сетките вярващи, дошли на
откриването на молитвения
кът.

В слънчевия ден хубавото
събитие уважиха най-малката
християнка -  осемгодишната
Дария, която е ученичка във
врачанстото СУ „Н. Войво-
дов“ и бабите Невена и Верка,
съответно на 88 и 86 години.

Сред гостите бяха замест-
ник-кметовете на Вършец
Петър Стефанов и Георги Ян-
кулов, секретарят на общи-
ната инж. Даниела Тодорова,
кметове и кметски намест-
ници от община Вършец.

След това всички седнаха на
обща трапеза, като сръчните
домакини бяха направили
бухнали пити и баници, а мъ-
жете се похвалиха с хубави
вина и ракии.

Иво ЙОРДАНОВ

СТОЯНОВО СИ ИМА ДОМ НА ВЯРАТА

Освен с вековните чинари (пла-
тани), които са на възраст 112 го-
дини и с гигантската Секвоя
гигантея, намираща се в центъра
на Вършец и обявена за при-
родна забележителност през
1973 година,  курортният град се
гордее и с причудливите за
нашия край дървета, засадени в
емблематичния боров парк, пост-
роен през 1910 година от създа-

теля му д-р Дамян Иванов –
първи балнеолог в България и
директор на първата държавна
минерална баня в България.

Уникални, екзотични  и красиви
в парка са лировото дърво, гинко
билобата, бялата магнолия.

В по-ново време, в банския
комплекс, в близост до минерал-
ните бани и Царското казино,
местните озеленители също про-

дължават парковото дело на пър-
вия бански лекар, като засаждат
екзотични дървета и растения.
Сред тях са японската сакура,
райската ябълка и др.

Сега ще ви разкажем за едно
рядко дърво, намиращо се между
Новата минерална баня и парк
„Слънчева градина“. Много жи-
тели и почиващи в града са ми-
навали покрай него, но навярно
малцина се досещат как се на-
рича то.

Става въпрос за дървото, наре-
чено Кавказка (дива) райска
ябълка или Дива хурма. Латин-
ското му наименование е Diospy-
ros lotus (Диоспирос лотус). То е
от семейство Ebenaceae (Рай-
скоябълкови), а произходът му е
от Закавказието, Мала Азия,
Китай и Япония.

Екзотичното дърво цъфти през

месец юли, а плодовете му узря-
ват между октомври и ноември.
Те са годни за консумация и са
подобни по размер на големи че-
реши, жълто-кафяви са на цвят и
са с диаметър около 20 мм. Имат
приятен, но леко стипчив вкус,
сладки са, когато са напълно уз-
рели. Той напомня вкуса както на
сливите, така и на фурмите.

Според 85-годишния местен ле-

соинженер Георги Владимиров -
доайен на инженерите-озелени-
тели в Северозападна България,
който е работил дълги години
като ръководител на сектор „Озе-
леняване“ към БКС – Вършец,
дървото с екзотични плодове е
посадено през 80-те години на
миналия век и вече е на възраст
над 40 години.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЕКЗОТИЧНИТЕ ДЪРВЕТА НА ВЪРШЕЦ

РОМАНТИКАТА НА ЕДНО ПЪТЕШЕСТВИЕ

Навръх Димитровден във вършечкото село Стояново бе открит молитвен кът


