
Уважаеми жители на община Вършец!
На 22 септември 1908 г. е обявена Независимостта на

България - страната ни отхвърля васалната зависимост от
Османската империя, наложена й от Берлинския договор.

22 септември 1908 г. остава в историята ни като най-ве-
личавата проява на свободния български дух, на държав-
ността и духовната зрялост на българския народ. Този ден
стана венец на саможертвата на зародилата се българска
нация, устояла във вековете на робството.

На тази дата ние, българите, със самочувствие и достой-
нство заявихме пред света своята независимост, като така
поставихме началото на съвременната българска държава
и заявихме ясно, че не можем да бъдем пренебрегвани и
заслужаваме мястото си на европейската карта.

Този исторически факт стана възможен, защото вплете в
едно волята за самоопределение на народа, таланта на мла-
дата българска дипломация и далновидността на тогаваш-
ните ни държавници.

Историята и паметта за предците са най-добрите учители
на един народ. А най-важният урок, който трябва да осъз-
наем днес е, че успяваме единствено, когато сме сплотени.
Тогава, когато имаме обща кауза, смелост и мъдрост да я
отстояваме, мислейки за бъдещето на следващите поколе-
ния.

Затова нека не забравяме родовата памет, която всеки от
нас носи в себе си и да бъдем достойни с мислите и делата
си за нашите деди, които възторжено извикаха преди 111
години: „Да живее свободна и независима България! Да
живее българският народ!“

Честит празник!
инж. Иван Лазаров

Кмет на община Вършец

Кметът на община Вършец,
инж. Иван Лазаров, и неговият
екип полагат постоянни усилия
за подобряване на пътната ин-
фраструктура – за ремонт на
улици в града и селата, както и
участъци от общинската пътна
мрежа, за подмяна на остарелия
водопровод. Освен преасфалти-
ране, ремонтните дейности
включват и изграждане на тро-
тоари, хоризонтална маркировка
и вертикална сигнализация, ко-
рекция нивото и почистване на
дъждооттоците.

Усилията за облагородяването
на Вършец и съставните села е
част от ангажимента на инж. Ла-
заров за подобряването на ка-
чеството на живот на хората тук.

През 2013 г. ремонт е направен
на улиците: „Дончо Станчев",
„Александър Стамболийски",
„Цар Иван Асен II", „Стефан Ка-
раджа", „Васил Левски", „Ра-
ковска", „Васил Априлов",
„Христо Ботев", „Отец Паисий",
„Хан Омуртаг" и част от ул. „Бо-
туня". Ремонтирани са над 2 500
кв. м от пътната настилка, 8 км
бордюри, 20 000 кв. м тротоар.
Преасфалтирани са и алеите на
градския парк.

През 2015 година е направена
и рехабилитация на общински
път MON 1090 / III-162 Долна
Бела речка – Стояново – (Долно
Озирово – Горно Озирово – гра-
ница община Вършец – Враца) –

Лютаджик. Общата дължина на
пътя, предмет на рехабилита-
цията е 4,790 км и на общински
път MON 1091 / III-162 Стоя-
ново – п.к. Главаци/ Черкаски –
г-ца Община (Вършец – Берко-
вица) – Слатина – Ягодово. Об-
щата дължина на пътя, предмет
на рехабилитацията, е 8,823 км.
Направен е ремонт на асфалто-
вата настилка; цялостно преас-
фалтиране на двата участъка с
два пласта асфалтобетон; въз-
становяване на банкетите и от-
косите; възстановяване и
ремонтиране на отводнителните
съоръжения – тръбни и плочести
водостоци; изпълнение на нова
хоризонтална маркировка; мон-
тиране на рефлектиращи пътни
знаци и табели; подмяна на сто-
манените предпазни огради.

През 2015 г. е извършено

строителство и реконструкция
на вътрешна водопроводна
мрежа в част от населените
места на община Вършец и ре-
хабилитация на ул. „Република“

В селата Горно Озирово, Чер-
каски, Драганица и Спанчевци
общо са подменени 12 257, 72
линейни метра стари етернитови
тръби с нови от полиетилен ви-
сока плътност с повишена ус-
тойчивост на разпространение
на пукнатини, както са напра-
вени и водопроводните отклоне-
ния и връзки, монтирани са
пожарни хидранти и спирателни
кранове.

Дължината на рехабилитира-
ния участък на ул. „Република“
е 338,40 линейни метра, като са
запазени размерите на улицата -
две пътни платна с обща ширина
9 м - 2 x 4.50 м, двустранни тро-

тоари и зелени площи. Изпълнен
е, където е необходимо, израв-
нителен пласт, след което е пос-
тавен и втори износващ пласт от
асфалтобетон тип А с дебелина
4 см. Поставени са необходи-
мите пътни знаци и хоризон-
тална маркировка.

През месец юни тази година бе
даден старт на още два големи
ремонта.

Започнаха строително-мон-
тажни работи на два участъка от
общинските пътища. Средствата
за ремонта са осигурени от Про-
грамата за развитие на селските
райони. Извършва се рекон-
струкция на четвъртокласен път
MON 1092 /III - 812/ Вършец -
кв. Заножене – Спанчевци с
обща дължина 2951,32 м и на
общински път MON3097
/MON1092/ кв. Заножене – м.
„Водопада“ с обща дължина
1835 м.

От 10 юни със средства от ин-

вестиционната програма на Об-
щината за 2019 г. стартира под-
мяна на водопровода и
последващ ремонт и на 8 улици
в града. Това са улиците: "Д-р
Константин Пенев" - от ул. "Ре-
публика" до ул. "Серафим Гео-
ргиев"; ул. "Архитект Нешев" -
от ул. "Република" до ул. "Сера-
фим Георгиев"; ул. "Алеко Кон-
стантинов"; ул. "Иван Вазов";
ул. "Трети март"; ул. "Георги Д.
Истатков" - от ул. "Република"
до ул. "Явор"; ул. "Явор" - от ул.
"23 септември" до ул. "Георги Д.
Истатков"; ул. "23 септември" -
от ул. "Република" до ул. "Явор".

Общината подсигури средства
чрез постановление на Минис-
терски съвет за модернизация на
водопроводната мрежа в града,
което ще включва още и асфал-
тиране на ремонтираните учас-
тъци и изграждане на нови
тротоари. Дейностите предстоят.

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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Уважаеми жители на община
Вършец,

Вече осем години заедно рабо-
тим за добруването на любимия
ни град и съставните села.

Когато ми гласувахте доверие
за първи път, бях горд и благода-
рен, че получавам възможността
да дам на нашата община. Рабо-
тих усилено, учих се в движе-
ние, защото се оказа, че не
всичко е толкова лесно пости-
жимо, както ни се иска и както
си мечтаем да бъде.

Когато застанахте до мен за
втори път, почувствах голямата
отговорност на вашето доверие,
че ще продължа да работя всеот-
дайно и мъдро.

В работата си винаги съм бил
воден от оптимизма и вярата в
хората от този край. За това и ви-
наги съм се допитвал и съм слу-
шал съветите ви.

Мисля, че за тези осем години
променихме облика както на
града, така и на селата в общи-
ната.

Положихме много усилия за
облагородяването на населените
места, за подкрепа на всички –
на младите родители, на талан-
тливите деца, на спортните клу-
бове, на възрастните хора, на
болните и слабите.

Целенасочено работихме за ут-

върждаването на Вършец като
балнеоложки и туристически
център и то с възможности през
всички сезони.

Подобрихме инфраструкту-
рата, отнесохме се отговорно
към околната среда като постро-
ихме пречиствателна станция и
продължаваме ангажимента за
разделно събиране на отпадъ-
ците.

Обогатихме културния и спор-
тния календар със събития, над-
хвърлящи регионалния мащаб.

Създадохме добри връзки с на-
селени места от съседните дър-
жави, което увеличава
перспективите ни в областта на
туризма и културните прояви.

Казват, че мечтите са за сме-
лите, но когато има заедно с кого
да мечтаеш – смелостта идва

сама. Аз бях с вас и вие бяхте с
мен и успехите са общи.

Благодаря на всички служи-
тели от Общинска администра-
ция - Вършец, които работиха
всеотдайно и отговорно за про-
сперитета на общината. Благо-
даря на общинските съветници,
които съзидателно и с мисъл за
бъдещето, взимаха решения за
съдбата на родния ни дом.

Благодаря на всички, които
градивно ми даваха идеи и ми
посочваха какво още може да се
направи.

Благодаря най-вече на вас,
гражданите, защото община
Вършец е всеки от нас и всички
ние заедно!

инж. Иван Лазаров
Кмет на община Вършец

ПОДОБРЯВАНЕТО НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА – ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ
ЦЕЛИ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ОСЕМ ГОДИНИ
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ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА
Опазването на околната среда и запазването на зе-

леното богатство на Вършец са част от усилията за
подобряване на качеството на живот на хората и съз-
даване на благоприятна среда за развитието на ту-
ризма.

Във връзка с това още през 2012 бе реализиран про-
ект за рекултивация на депото за твърди битови от-
падъци /ТБО/ на гр. Вършец, община Вършец.

Голяма гордост е построената градска пречиства-
телна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) в град
Вършец. Съоръжението е предоставено за ползване
от ВиК – Монтана. Водата е най-ценното ни бо-
гатство и ако искаме да оставим на децата си един
чист свят трябва да се погрижим да не замърсяваме
водите. Пречиствателната станция е фактор за пови-
шаването на качество на живот в общината заедно
със зелената среда, за която се полагат специални
грижи.

Постоянно се работи за поддържането на общест-
вените паркове, градинките и зелените площи в об-
щината. Още през 2014 г. бе обновена паркова
територия на площ на от 23 760 кв.м, бяха изградени
две детски площадки за различни възрастови групи,
нова каменна чешма, 3 беседки, поставени бяха 40
кошчета, монтирани 80 пейки и 10 указателни табели,
изградено бе ново парково осветление. Бяха рекон-
струирани и залесени 15700 кв. м тревни площи, за-
садени нови 71 иглолистни дървета, 163
широколистни дървета, 275 иглолистни форми и 1812
броя храсти.

Работи се и за обновяване на междублоковите про-
странства като през миналата година на ул. „Елена
Теодосиева“ бе построена нова детска площадка с
модерен дизайн, оборудвана с детски съоръжения,
предлагащи различни игрови компоненти, пейки, та-
бели, както и ударопоглъщаща настилка. Всички съо-
ръжения отговарят на Европейските изисквания и
норми за безопасност.

През 2015 г. бе изграден многофункционален спор-
тен център като бе изградена спортна зала с покрит
плувен басейн. Многофункционалната спортна зала е
за волейбол, баскетбол, хандбал, тенис на корт, плу-
вен басейн с размери 25/12.50 м., обслужващи поме-
щения - съблекални, фитнес, възстановителен център
и медицински кабинет. Общият капацитет на залата е
714 места.

През 2012 г. бяха извършени енергоспестяващи дей-
ности на сградите та ОбА – Вършец и ОДЗ „Слънце“.
Бе подменена старата дограма на двете обществени
сгради, направена хидроизолация и саниране чрез
топлоизолация и подменена външната мазилка.

Три са инфраструктурните проекти, спечелени по
Програмата за развитие на селските райони през 2019
г.

Със средства на обща стойност 967 871,22 лева ще
се извърши «Реконструкция, ремонт и обновяване на
ДГ «Слънце»- гр. Вършец». Ще бъде извършен ре-
монт на основната сграда, включително на цялото
дворно пространство, и ще бъде доставено оборуд-
ване и обзавеждане за детската градина. Така на-
пълно ще бъде модернизирано детското заведение по
най-високи стандарти, след извършените енерго-
спестяващи дейности през 2012 г.

Със средства на обща стойност 100 322, 84 лева ще
се извърши «Обновяване на градски парк, гр. Вър-
шец». Ще се подобри качеството на зелените площи
за отдих на жителите и гостите на община Вършец
като бъде изградена автоматизирана поливна система
в Слънчева градина с площ 12 128 кв.м.

Със средства на обща стойност 94 816, 09 лева ще
бъде извършен «Ремонт и обновяване на спортна ин-
фраструктура в гр. Вършец». За нуждите на жителите
и гостите на града ще бъдат реновирани спортни иг-
рища за баскетбол и волейбол.

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЩЕ ПОЛУЧИ
ФИНАНСИРАНЕ ЗА БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП

ДО БЕЗЖИЧЕН ИНТЕРНЕТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕСТА

Европейската комисия обяви резултатите от втората
покана за представяне на предложения по инициати-
вата WiFi4EU, която се проведе от 4 до 5 април.

Чрез инициативата WiFi4EU се насърчава безплат-
ният достъп до безжичен интернет за гражданите на
обществени места, включително паркове, площади,
обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и
музеи в общини в цяла Европа.

Чрез тази инициатива община Вършец спечели вау-
чер на стойност 15 000 евро за инсталиране на Wi-Fi
оборудване на обществени места в общината, където
все още няма точки за достъп до безжичен интернет.
Безплатният интернет ще може да се ползва най-
малко 3 години.

Безвъзмездното осигуряване на интернет достъп на
граждани и гости на Вършец е една навременна и ак-
туална услуга, чрез която се увеличава достъпът до
информация, включително до мобилни интернет при-
ложения, свързани с туризма – карти, информация за
обекти, места за настаняване, общински и културни
сайтове.

Администрация, обърната с лице към хората,
знаеща и мотивирана да бъде в полза на всеки, бе от
основните задачи на кметския екип. Във връзка с това
бях проведени обучения, свързани с повишаване на
административния капацитет и подобряване на ефек-
тивността и ефикасността на работата на общинска
администрация в община Вършец.

Бе работено за повишаване на адаптивността и ква-
лификацията на служителите в общинска админист-
рация Вършец, чрез усвояване на нови и развитие на
придобити знания и умения. Във връзка с това бяха
проведени обучения в Института по публична адми-
нистрация на 26 служители; бяха организирани и
проведени обучения по ключови компетентности по
темите: „Етика в администрацията и социални отно-
шения"; „Ефективни преговори и справяне с кон-
фликти"; „Умения за ефективно водене на работни
срещи", като общо обучени са 110 служители.

Успехът на една идея зависи от нейното качество,
но и от начините, по които тя се развива и перспек-
тивите за бъдещето. За да има дългосрочна визия за
развитието на община Вършец и да се координират
местните политики за устойчиво развитие на общи-
ната, през 2014 г. бяха разработени изцяло нови стра-
тегически документи на община Вършец за
програмен период 2014-2020 г., в синхрон с нацио-
налните и регионални приоритети и действащо зако-
нодателство.

Обща стойност на проект „КООРДИНАЦИЯ И
ХАРМОНИЗИРАНЕ НА МЕСТНИ ПОЛИТИКИ ЗА
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ”
e 78 608,63 лева.

Най-важните резултати от осъществените дейности
бяха:

- Разработване на общински план за развитие на об-
щина Вършец, 2014-2020;

- Разработване на стратегия за развитие на туризма
в община Вършец, 2014 – 2020;

- Разработване и въвеждане на детайлни правила и
методики за мониторинг, контрол и последваща
оценка при изпълнението на стратегическите доку-
менти на община Вършец.
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С ГРИЖА ЗА СЕЛАТА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Облагородяването на селата е важна част от дей-

ността на Общината.

През 2015 г. в селата Спанчевци, Долна Бела Речка,
Горна Бела Речка, Стояново, Долно Озирово, Горно
Озирово, Черкаски и Драганица бяха подменени
общо 1 278 броя енергоспестяващи осветителни
тела, бяха доставени и монтирани 12 бр. табла за
контрол на осветлението, бе подменена 11 250 метра
от съществуващата въздушна мрежа с нова.

През 2015 г. бе извършена рехабилитация и рекон-
струкция на пътната мрежа в община Вършец.
1.MON 1091/ІІІ-162 Стояново-п.к.Главаци/Черкаски
– граница Община /Вършец - Берковица / - Слатина
- Ягодово/MON 2009 2.MON 1090/ІІІ-162 Долна
Бела Речка – Стояново/Долно Озирово – Горно Ози-
рово – граница Община/Вършец – Враца – Люта-
джик». Общата дължина на пътя, предмет на
рехабилитацията, е 8,823 км. Ремонтирана бе ас-
фалтовата настилка; цялостно са преасфалтирани
двата участъка с два пласта асфалтобетон; възста-
новени са банкетите и откосите; възстановени и ре-
монтирани са отводнителните съоръжения – тръбни
и плочести водостоци; поставена е нова хоризон-
тална маркировка; монтиране на рефлектиращи

пътни знаци и табели; подмяна на стоманените
предпазни огради.

През 2015 се реализира мащабен проект за
«Строителство и реконструкция на вътрешна водо-
проводна мрежа в част от населените места на об-
щина Вършец и рехабилитация на ул. „Република“
от ОТ322 до ОТ358 - гр. Вършец».

В резултат на извършените дейности:
- в с. Горно Озирово бе подменена 100% от водо-

проводната мрежа, като общата дължина на рекон-
струираната мрежа е 8 785,72 л.м. Подменени са
сградните водопроводни отклонения до тротоарен
спирателен кран на същите; подменени са същест-
вуващите и са изградени нови връзки, които свър-
зват клоновете; възстановена е уличната настилка и

настилката по тротоарите; монтирани са общо 34
броя пожарни хидранти;

- в с. Черкаски бе подменена част от съществува-
щата водопроводна мрежа по улица „Изгрев“ и ул.
„Христо Ботев», с обща дължина 959 л.м. Същест-
вуващите етернитови тръби са заменени с нови - по-
лиетилен висока плътност с повишена устойчивост
на разпространение на пукнатини; монтирани са 15
броя спирателни кранове, 7 броя пожарни хидранти;
сградни водопроводни отклонения – 54 броя.

- В с. Спанчевци е подменена част от съществува-
щата етернитова водопроводна мрежа по улици
„Седма“, „Петнадесета“, „Шестнадесета“, „Илин-
ден“, „Яне Сандански“ и „Шеста“, с обща дължина
660 л.м. Съществуващите етернитови тръби са за-
менени с нови - полиетилен висока плътност с по-
вишена устойчивост на разпространение на
пукнатини. Изградени и монтирани са: сградни во-
допроводни отклонения – 46 броя; 12 броя спира-
телни кранове; 7 броя пожарни хидранти; шахта
калник – 3 броя. В

- с. Драганица е подменена част от съществува-
щата етернитова водопроводна мрежа по улици
„Първа“, „Втора“, „Четвърта“, „Десета“, „Осемнад-
есета“ и „Двадесет и втора“, с обща дължина 1853
л.м. Съществуващите етернитови тръби са заменени
с нови – полиетилен висока плътност, с повишена
устойчивост на разпространение на пукнатини. Из-
градени и монтирани са: сградни водопроводни от-
клонения – 70 броя; 4 броя спирателни кранове и 3
броя пожарни хидранти; 1 шахта въздушник, 1
шахта регулатор за налягане и 1 шахта калник.

През лятото на тази година започнаха строително-
монтажни работи на два участъка от общинските
пътища. Средствата за ремонта са осигурени от
Програмата за развитие на селските райони. Извър-
шва се реконструкция на четвъртокласен път MON
1092 /III - 812/ Вършец - кв. Заножене – Спанчевци
с обща дължина 2951,32 м и на общински път
MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“
с обща дължина 1835 м.

Отсечката до "Минкови бани" ще бъде напълно ре-
монтирана и ще се постави нов асфалт.

Паралелно с големите пътни ремонти ежегодно се-
лата се подпомагат за подобряване на средата и об-
ществената инфраструктура:

- с. Спанччевци – извършен е ремонт на фоайето
пред салона, изградено е спортно игрище по про-
грамата „Чиста околна среда“, изграден е навес за
откритата сцена пред кметството, обновена е фаса-
дата на кметството, облагородени и постоянно под-
държани са зелените площи и парковото
пространство;

- с. Долно Озирово – с общинско съдействие и да-
рителство бе построен православния храм „Св Пр.
Илия“, изкърпена е главната улица в селото, изгра-
дена е открита сцена в двора на училището, изгра-
ден е нов лекарски кабинет и е ремонтирано ново
помещение за дейността на пенсионерския клуб;

- с. Горно Озирово – подменен е захранващият во-
допровод от водохващането в местността „Чегу-
рила“ до селото и по този начин е решен
дългогодишният проблем с водата, изграден е салон
със сцена в училището за провеждане на културни и
обществени мероприятия, след цялостна промяна на
водопровод, е преасфалтирана 60% от уличната
мрежа, изграден е изцяло нов пенсионерски клуб,
ремонтиран е лекарския кабинет, облагороден е пар-
кът и е изградена открита сцена, облагородено е
мястото около минералната чешма;

- с. Стояново – ремонтиран е салонът в селото, ре-

монтиран е лекарският кабинет, решен е проблемът
с многократните аварии на водопровода по главната
улица с поставянето на компенсатор за налягането;

- с. Черкаски – облагородено е парковото про-
странство зад кметството, изградена е сцена и е на-
правен вътрешен ремонт на салона, ремонтиран е
покривът на църквата, изграден е павилион за ри-
туали в гробищния парк;

- с. Драганица – след подмяна на водопровода е
преасфалтирана главната улица, изградена е открита
сцена, ремонтиран е салонът в селото, ремонтирана
е фасадата на кметството, изграден е нов пенсио-
нерски клуб;

- с. Горна Бела Речка – ремонтирани и поддържани
са сградата и салона на селото, изградена е беседка;

- с. Долна Бела Речка – изграден е изцяло нов
салон със сцена в сградата на кметството.
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КОМПЛЕКСНИ СТЪПКИ В ПОСОКА
ЗАПАЗВАНЕ ОБРАЗА НА ВЪРШЕЦ КАТО

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ
Активни и разнопосочни са дейностите за запазване

на Вършец като привлекателно място на туристичес-
ката карта на България.

Природните дадености и чудната минерална вода са
основен ресурс, но не и достатъчно условие за при-
вличането на туристи. Ето защо Общината, Туристи-
ческият информационен център и местните хотелиери
си подават ръка, за да може Вършец да предложи ка-
чествени и разнообразни услуги и атракции за раз-
лични категории туристи.

„Ние активно се включваме в туристически изложе-
ния, за да популяризираме красивия ни град. Дори в
началото на годината нашият ТИЦ получи награда -
златен приз за „Най-добър туристически информа-
ционен център за 2018 г.“ Но това няма да има особен
ефект, ако когато туристите дойдат тук, очакванията
им не съвпаднат с видяното и усетеното. За това е
много важно да отговорим на съвременните изисква-
ния – както на динамичните туристи, така и на тези,
които търсят спокойствие и релакс.“ – категоричен е
инж. Иван Лазаров, кмет на общината.

За това освен туристически изложения, подготовка
на разнообразни информационни и рекламни мате-
риали, най-вече се държи на чистотата, разнообраз-
яването на туристическите атракции, обогатяване на
културния и спортен календар, подобряване на ин-
фраструктурата.

С особен интерес бяха посрещнати новоизградените
зимна пързалка, атракционен „въжен парк”в парковата
зона на града, две детски и една фитнес площадка в
„Слънчевата градина“, фитнес площадка в парка до
СБР „Свети Мина“ и скейтборд площадка до мине-
ралната чешма.

През 2018 г. са картографирани 3 бр. екопътеки:
„Вършец – с. Спанчевци – Клисурски манастир“;
„Вършец – кв. Заножене – връх Тодорини кукли“ и
„Вършец – Бялата вода“.

Над 70 хиляди лева са предвидени от таз годишния
бюджет за културни събития през 2019 година, чрез
които се обогатява и удължава туристическия сезон.

Активно се работи по новата туристическа атракция
- изграждането на Палеопарк и информационен цен-
тър с изложбена площ.

Средствата за финансиране са по програмата за тран-
сгранично сътрудничество с Румъния като проектния
бюджет на община Вършец възлиза на 904 986, 92
евро с ДДС. Срокът за изпълнение на договора е 36
месеца от датата на подписването му - 29.08.2018 г.

През 2013 г. бе изграден летен амфитеатър на тери-
торията на градски парк - Вършец. Съоръжението е с
открита сцена и амфитеатър със седящи места за около
200 посетители. Предназначено е за лятно кино с про-
жекции на открито, както и за провеждане на фести-
вали, прегледи, театрални постановки, концерти и др.
културни изяви.

През 2016 г. по Програмата за трансгранично сът-
рудничество със Сърбия в гр. Вършец бяха извършени

дейности за облагородяване и разнообразяване на ту-
ристическия потенциал на града - изградена и инста-
лирана изкуствена ледена пързалка; велоалея по
централния булевард «Република»; подобрена и бла-
гоустроена придружаващата инфраструктура, чрез из-
граждане на тротоари и зелени площи.

Със средства на стойност 904 986, 92 евро във Вър-
шец започва изграждането на уникален палеопарк.
Във връзка с това на 22 април 2019 г., от 10 ч. в сгра-
дата на секция «История-Археология» на Музей Ол-
тения – гр. Крайова се проведе стартиращата
конференция заедно с партньорите в трансграничната
инициатива музеят «Олтения». На нея от българска
страна присъстваха кметът на Вършец инж. Иван Ла-
заров и Татяна Петрова, ръководител на проекта. И
двете институции полагат усилия за развитие на „Нови
дестинации в трансграничния туризъм“.

Изграждането на Палеопарк и информационен цен-
тър с изложбена площ в гр. Вършец и създаване на
съвместен туристически продукт "Трансграничен
музей" са основният акцент от дейностите.

Палопаркът в курортния град е още една атракция,
която да привлича природолюбители и туристи. Джу-
расикпаркът във Вършец не е просто туристическа ат-
ракция, а се създава на базата на открито преди
години находище на 7 км от града с останки на древна
флора и фауна. В местността „Дрънката“ край село
Долно Озирово са открити фрагменти и зъби от едри
и дребни бозайници и птици, датирани от времето на
късния плиоцен.

Ще бъде изградена специална сграда в парка на
града, в която да бъдат експонирани скулптурни въз-
становки на животните, от които са открити кости и
зъби. Ще има диорами – триизмерни възстановки на
природата от онези времена, както и информационен
център, където посетителите ще могат да получат ин-
тересуващата ги информация за животните и находи-
щето. Предвидени са и кътове за отдих, алеи за
разходка. Цялата площ на парка е 10 дка.

Развитие на туризма в трасграничния регион и ак-
центът на спечелените през 2019 г. два проекта със
сръбската община Сокобаня.

По първият се акцентира върху модерните възмож-
ности за информиране и избор туристически дестина-
ции – като ще се създаде мобилно приложение
"Туристически пътеводител Сокобаня-Вършец".

Вторият трансграничен проект е много амбициозен и
атрактивен. Проектът е свързан с „Подобряване на
зимното туристическо предлагане в общините Соко-
баня и Вършец”.

Акцент е създаването на общ туристически продукт
“Зимна трансгранична обиколка“ и модерна, новатор-
ска, интерактивна платформа за популяризиране на
трансграничното наследство от Вършец-Сокобаня.

За Вършец се предвижда организирането на „Зимно
събитие за културен туризъм във Вършец - Зима,
звезди и вино“, доставка и монтаж на 10 дървени ба-
зарни къщички, модерно мултимедийно оборудване,
Дейности, свързани с информация и популяризиране
на трансграничната дестинация – каталози, рекламни
филми и др.

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА
НА ИЗЛОЖЕНИЕ В ГР. КРАЙОВА, РУМЪНИЯ
През лятото на 2019 г. туристическият потенциал на

курортния град и района бяха представени на щанд на
Общината заедно с различни институции и обекти,
предлагащи туристически услуги, от Северозапада.

Екипът на община Вършец представи туристичес-
ките обекти, възможностите за спорт и почивка, мес-
тата за настаняване в общината.

Домакин на събитието бе Агрономическия факултет
на Университета в Крайова, а организатор – „Агенция
за регионално развитие и Бизнес 2000“ по проект "
Мрежа за устойчиво използване на природното на-
следство и ресурси в тансграничния регион".

Акцент в разработването на проекта е мобилното
приложение „NATURE IN HAND“, което може да се
изтегли безплатно от Apple App Store и Google Play.

Мобилно приложение дава информация за природ-
ните забележителности в Северозападна България,
включително и Вършец, и съседните области в Румъ-
ния. Разработени са 7 проучвания „Природно наслед-
ство“ за областите Монтана, Видин, Враца и Плевен в
България и Долж, Олт и Мехединци в Румъния, в
които са отбелязани най-важните и достъпни за ту-
ристите природни обекти.

Мобилното приложение „NATURE IN HAND“ може
да се ползва и без наличие на интернет, след като бъде
свалено от мрежата със специален код. То играе ро-
лята на навигатор - чертае маршрути по избор и дава
информация за природните обекти, хотели и ресто-
ранти, както и любопитни факти за посетителите в ра-
йона.

Община Вършец търси гъвкави пътища за увелича-
ване на туристическите възможности и на гостите на
града, участвайки в съвместни инициативи с други об-
щини.

През 2014 година бе реализиран съвместен проект
със съседни общини за създаване на общ туристи-
чески продукт: „Подкрепа за развитие на регионалния
туристически продукт и маркетинг на дестинациите в
общините Вършец, Берковица и Годеч“. Обща стой-
ност на проекта бе 431 240 лева. В партньорство с об-
щините Берковица и Годеч бяха разработени нови
туристически пакети; рекламни дейности (изготвяне
на видео филм, рекламни брошури, електронна стра-
ница с туристическа насоченост и др.); участие в меж-
дународни и национални туристически изложения;
туроператорски и журналистически турове.

През 2016 г. по проект „Трансграничният потенциал
като основа за устойчиво развитие”, съвместно с пар-
тньори в лицето на Община Пирот (Сърбия), фонда-
ция „Монтана утре"- гр. Монтана и Сдружение
„Звоно" (Сърбия) бяха реализирани следните дей-
ности:

- развитие на нова социална инфраструкутра за спор-
туване в Пирот;

- развитие на нова инфраструктура за спортуване във
Вършец;

- съвместно проучване и събиране на база данни на
всички източници със значим потенциал за развитие
на региона;

- изработване и излъчване на рекламен филм за ре-
гиона на Вършец - Пирот;

- организация на регионален форум за развитие; раз-
работване на съвместни триезични каталози за рек-
лама на трансграничния регион.

Изградената и инсталирана изкуствена ледена пър-
залка обогати възможностите за развлечение за мест-
ните хора и за туристите. Изградената велоалея по
централния булевард «Република» подкрепи здравос-
ловния начин на живот. Бе подобрена и благоустроена
придружаващата инфраструктура, чрез изграждане на
тротоари и зелени площи.
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ÂÚÐØÅÖ5
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ С

ОТГОВОРНА СОЦИАЛНО
ОРИЕНТИРАНА ПОЛИТИКА

Община Вършец е една от общините в страната със со-
циално ориентирана политика. Приоритет в работата на
кмета инж. Иван Лазаров и неговия екип е осигуряване
на добри условия за живот на всички хора. За стимули-
ране на раждаемостта в Бюджет 2019 се запазва една от
най-високите стойности за еднократната помощ за раж-
дане на дете от 500 лева. З

Въпреки финансовите трудности, характерни за мал-
ките общини, Община Вършец изпълнява успешно по-
етите ангажименти от кмета в мандатната му програма,
която е със социална насоченост към децата, възраст-
ните хора, хората с увреждания.

Продължава субсидирането на спортните клубове, кул-
турните клубове, сдруженията с нестопанска цел и пен-
сионерските клубове и пенсионерските клубове в
общината. Подпомага се дейността на всички читалища
и културни прояви в населените места в общината, както
и участието на различните клубове в регионални и на-
ционални прояви.

Продължава дейността на Социалния патронаж и на
социалната услуга „Топъл обяд“. Активно се работи със
Център за обществена подкрепа – кв. Раковица в Берко-
вица за подкрепа на деца и родители.

И през 2019 г. не бе увеличена таксата за битови от-
падъци. Ръководството на общината вече седма поредна
година прави всичко възможно за запазване на таксата,
като за целта дейността се дофинансира от общинския
бюджет с около 360 000 лева.

1.Над 1 млн. лева подсигури Община Вършец за соци-
ална подкрепа през последните осем години

През 2014 бе разкрита нова социална услуга „Център
за настаняване от семеен тип на лица с физически ув-
реждания в град Вършец“. Общата стойност на проекта
е 203 239, 52 лева. Новата услуга е от резидентен тип -
лицата обитават постоянно мястото. Центърът е с капа-
цитет за настаняване на 15 лица с физически уврежда-
ния. Освен грижата за хора с увреждания, друга полза от
разкритата грижа е и осигуряването на нови 14 работни
места за персонала, обслужващ социалната услуга. От
м. февруари 2015 г. Центърът работи като делегирана от
държавата дейност.

2. Вече няколко години хора в нужда от общината по-
лучават безплатна топла храна, с което се осигуряват по-
добри условия на живот. Потребителите се избират
според техните доходи, като критерият е най-нисък
доход. Всеки ден до домовете на нуждаещите се доставя
супа, основно ястие и хляб на стойност 2.50 лв. Хра-
ната се приготвя в Социалния патронаж.

Молбите за тази социална подкрепа се приемат цело-
годишно и съответно се прави ново класиране на вклю-
чените 130 човека.

Средствата за безплатния обяд са осигурени по Опе-
ративна програма за храни и/или основно материално
подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) в
България за периода 2014-2020 г.

След подписано от кмета на община Вършец инж.

Иван Лазаров допълнително споразумение с Агенцията
за социално подпомагане към МТСП, срокът на дого-
вора по операция „Осигуряване на топъл обяд“ е удъл-
жен до края на 2019 година.

Целеви групи за подпомагане са:
• Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и

условията на чл. 9 от ППЗСП;
• Лица с доказана липса на доходи и близки, които да

се грижат за тях, установено от съответната дирекция
„Социално подпомагане";

• Самотно живеещи лица и семейства, получаващи ми-
нимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за ин-
валидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с
трудова дейност;

• Скитащи и бездомни деца и лица;
• Лица от уязвими групи - граждани на трети страни,

по смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от
Закона за убежището и бежанците.

Усилията на общината чрез реализацията на социал-
ната услуга е намаляване на броя на живеещите в бед-
ност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед
преодоляване на основно материално лишение.

3. Ново оборудване за Социалния патронаж
В средата на тази година Общината осигури средст-

вата са на стойност 29 200, 00 лева с ДДС, от които
средства от Фонд "Социална закрила"- 26 280, 00 лева
и собствено финансово участие – 2 920,00 лева. За ново
кухненско оборудване на Социалния патронаж.

"Надявам се с това преоборудване да подобрим изцяло
услугата и да подобрим условията на труд на персо-
нала"- споделя кметът на община Вършец Иван Лаза-
ров.

Ще бъдат доставени и монтирани- електрическа печка
с 6 плочи, миялна машина, автоклав и електрически
фритюрник.

Кухненското оборудване ще е професионално, отгова-
рящо на потребностите на Домашния социален патро-
наж с цел подобряване качеството на приготвената
храна и условията на труд на персонала. Уредите ще
бъдат енергоспестяващи.

4. Със средства на стойност 499 896,60 лева бе създа-
ден "Център за почасово предоставяне на услуги за со-
циално включване в общността или в домашна среда"
за хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или
в невъзможност за самообслужване на територията на
община Вършец. Това е модерен тип социална грижа,
която помага на хората в нужда да имат пълноценен
живот в общността и да се предотврати настаняването
им в институция. В същото време се осигуряват нови
работни места и висока квалификация на наетия персо-
нал. Персоналът, състоящ се от 41 домашни помощника
и 2 медицински сестри, предоставя интегрирана соци-
ална услуга на 80 потребители с ограничения или в не-
възможност за самообслужване, на територията на
община Вършец. Продължителността на проекта бе 22
месеца - от 27.09.2016 г. до 27.07.2018 г.

Приключването на тази социална услуга ще се ком-
пенсира от нова патронажна грижа, финансирането за
която вече е осигурено.

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреж-
дания ще предоставя почасови мобилни интегрирани
здравно-социални услуги в домашна среда. Тя е пред-
назначена за нуждаещи се 50 потребители над 65 го-
дишна възраст – с ограничение и в невъзможност за
самообслужване, както и на хора с увреждания и тех-
ните семейства. Услугата ще се предоставя от специа-
лизиран екип от двама здравни специалисти и четирима
социални работници, както и един координатор на ус-
лугата.

Основни дейности, осъществявани от специалистите
по здравни грижи: предоставяне и събиране на здравна
информация, промоция на здравето, превенция и про-
филактика на болестите, медицински и здравни грижи и
дейности, ресоциализация, реадаптация и рехабилита-
ция, манипулации, оказване на спешни и други дей-
ности, провеждане на обучение в областта на здравните
грижи.

Основни дейности на специалистите в областта на со-
циалните дейности: предоставяне и събираме на ин-
формация, социално-битови дейности, подпомагане на
специалистите по "Здравни грижи" при извършване на
дейности, свързани с удовлетворяване на основните
жизнени потребности па потребителя.

Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца, считано
от датата на подписване на договора за безвъзмездно
финансиране.

5. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ
ДЕЙНОСТИ И ТУРИЗЪМ – ВЪРШЕЦ“

През 2014 г. по предложение на кмета инж. Иван Ла-
заров бе създадено ново общинско предприятие „Об-
щински дейности и туризъм – Вършец“. То е част от
общинска администрация и е специализирано звено на
общината за изпълнение на местни дейности и услуги,
финансирани от общинския бюджет.

Предприятието стопанисва, поддържа и управлява об-
щинския басейн в с. Спанчевци; „Исаевата къща“ с ка-
пацитет 18 легла; общинската фитнес зала, общинския
транспорт; извършва дърводобив, като дървата се раз-
пределят между крайно нужаещи се; стопанисва об-
щинските паркинги и зони за паркиране;
снегопочистване.

По този начин освен по-добро стопанисване на об-
щински имоти са осигурени и още 17 работни места.

6. ИНЖ. ЛАЗАРОВ СЕ СРЕЩНА С Д-Р ДЖЕЙН
МУИТА – ПРЕДСТАВИТЕЛ НА УНИЦЕФ ЗА БЪЛ-
ГАРИЯ

Това е първа визита на д-р Муита във Вършец. Тя бе
придружена от Десислава Енчева - директор "Социални
дейности" към UNICEF България и Теодора Генова - ди-
ректор на Център за обществена подкрепа - кв. Раковица
в Берковица. На срещата присъства и зам.- председате-
лят на ОбС Вършец г-жа Олга Яничкова и общинският
съветник Адриана Николова - председател на комисията
по образование, култура, младежки дейности и спорт.

В началото Джейн Муита разказа за УНИЦЕФ и за ми-
сията на организацията в България.

Основна тема на разговора бе подобряването на соци-
алните услуги за деца, условията им на живот, сегрега-
цията на част от децата в ромския квартал и на децата с
увреждания. И инж. Лазаров и д-р Муита се обединиха
около тезата, че интегрирането на социално уязвими
групи задължително трябва да премине през образова-
нието и то от възможно най-ранна възраст.

Стана ясно, че час преди срещата ОбС - Вършец е де-
легирал правата на кмета да подпише споразумение за
съвместна дейност със ЦОП - кв. Раковица в Берковица,
който активно работи с Уницеф. Центърът развива дей-
ност за подообряване на качеството на живот на децата,
подкрепа на родителите за отговорно родителство, пос-
редничество с образователни и здравни институции и се
ангажира да продължи дейността си във Вършец.

Инж. Лазаров подчерта, че децентрализацията и оси-
гуряване на средства за специфични социални грижи е
условие за добра интеграция и като цяло за по- добър
живот на децата. Това трябва да става децентрализи-
рано, защото местните общности познават най- добре
проблемите си.

Впечатлени от отговорната позиция на инж. Лазаров,
на 28.08.2019 г. UNICEF България предложиха на Об-
щина Вършец подписването на официален Меморандум
за разбирателство и сътрудничество и Детския фонд на
ООН (Уницеф).



СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ
И СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ

ЗНАЧИМИ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ
Фестивали, прегледи, изложения, фолклорни съ-

бори - те са вече традиционни, с грижа за културата
и като част от културния туризъм и удължаването и
обогатяването на активния туристически сезон.

Чрез тях се прави връзка между поколенията, те са
част от грижата на общината за младите, както и за
оживяване на селата от общината.

Международен фолклорен фестивал
„Пъстра огърлица“

За пръв път фестивалът се организира и провежда
през м. юни 2013 г. Целта му е популяризиране на
фолклорното богатство и културните традиции на
различните държави, както и затвърждаване на доб-
рите отношения между България и другите страни в
областта на културата.

Участниците са фолклорни танцови състави, фол-
клорни вокални групи, групи за автентични обреди и
обичаи от страната и чужбина.

Национален преглед на ученическите
духови оркестри и мажоретни състави

От 2016 г. по предложение на кмета на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров конкурсът носи името на по-
койния Димитър Пеев - местен диригент, музикант,
дългогодишен ръководител на градския духов оркес-
тър, създател на ученическия духов оркестър "Дефи-
лир" във Вършец.

Целта на прегледа е популяризиране и творческа
изява на ученици от І до ХІІ клас, занимаващи се с
музикално изкуство в областта на духовата музика,
приобщаване на младото поколение към българската
култура и стимулиране извънкласната дейност на
училищата.

Програмата на прегледа включва ежегодно дефиле
по централната градска улица на град Вършец, кон-
цертна програма с изпълнения по избор на участни-
ците и конкурсна част.

Национален събор „Да покажем българското“
По време на проявата Вършец се превръща в сто-

лица на българското. Мащабното събитие се органи-
зира за пръв път през 2018 година и е под егидата на
Министерство на земеделието, храните и горите, Об-
щина Вършец, Български Републикански киноложки
съюз и Български киноложки клуб на българско ов-
чарско куче.

От тази година съборът е двудневен, провежда се в
местността „Иванчова поляна“ и събира в едно ня-
колко интересни и атрактивни изложения.

Редом с традиционния фолклорен празник „Балкана
пее“ се проведоха атрактивна киноложка изложба на
български овчарски кучета от почти всички специа-
лизирани клубове в страната, изложение на българ-
ски породи животни, признати от Министерството на
земеделието и храните, базар на български произво-
дители и изложение на старинни оръжия.

Фолклорни събития в селата
от община Вършец

Постави се началото на фолклорни фестивали и съ-
бори в селата от общината, които сe превърнаха в тра-
диционни: Фолклорен събор в село Черкаски (от
2012 г.); Фолклорен празник „Спанчевци пее“ (от
2015 г.); Фестивала на народното творчество „Горно
Озирово пее и танцува“ (от 2018 г.); Фолклорен фес-
тивал „На весел празник в с. Долно Озирово ” (от
2018 г.) ; Фолклорен празник "Драганица пее и тан-
цува" (от 2018 г.);

Събитията нямат конкурсен характер, а целта им е
да се покаже фолклорното богатство на региона, да
се съхранят местните народни обичаи, да се разно-
образи културния и социален живот на хората от мал-
ките населени места.

Детски пленер по изобразително изкуство
„Усмихнато лято” в с. Спанчевци

Първото му издание стартира през 2012 г. Местни и
гостуващи през лятото в селото деца заедно рисуват
и се забавляват, запознават се със свои роднини от
всички краища на страната и чужбина, радват се на
празничната украса и на подаръците, предоставени
от Общината и от добронамерени бизнесмени от ре-
гиона.

Литературен конкурс
„Вършец – мой любим град“

Идеята за него възниква през 2017 г. Разделен е в
три категории – стихотворение, разказ и есе. Целта
му е да поощри литературните творци, които носят
Вършец в сърцето си, да стимулира изявите на млади
таланти, да увековечи красотите и забележителнос-
тите на нашия град.

Конкурс „Награда Лъчезар Станчев
за поезия в сонет“

Рекордно голямо количество поети от цялата страна
взеха участие в този всебългарски литературен кон-
курс на името на родения в града ни автор на текста
на песента „Усмивката“ – Лъчезар Станчев.

Конкурсът се организира за пръв път през 2018 г. и
беше подкрепен от фондация "Лъчезар Станчев за по-
езия" – съорганизатор, Национален литературен
музей, Алманах „Огоста“, националните ежеднев-
ници "Труд" и «Сега», БНР „Радио Видин“, Регио-
нална библиотека „Гео Милев“ – Монтана и вестник
„Вършец“.
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ÂÚÐØÅÖ7
„ИСКА МИ СЕ СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ ДА

ВИДЯ ВЪРШЕЦ КАТО УМЕН И ЗЕЛЕН ГРАД“
В края на мандата 2015 – 2019

г. на Общински съвет Вършец
разговаряме с неговия председа-
тел инж. Анатоли Димитров – за
свършеното през последните че-
тири години, за предизвикател-
ствата пред Общински съвет, за
неговите правомощия и за пер-
спективите пред Вършец.

- Г-н Димитров, изтича манда-
тът на Общински съвет Вър-
шец. Какво се промени за тези
четири години? Случиха ли се
хубави неща в община Вършец
и кой е най-големият успех от
Ваша гледна точка през този
мандат?

- Последните 4 години бяха из-
пълнени с динамика, усърдна ра-
бота и много реализирани идеи.
Промяната към по-добро про-
дължи и през този мандат. Акцент
в работата на Община Вършец от-
ново беше защитата и последва-
щата реализация на стойностни
проекти, голяма част от които са
свързани с подобряване на ин-
фраструктурата и благоустрой-
ството на града и селата. За
последните 10 години над 90% от
уличната мрежа в града е ремон-
тирана. Това подобрява облика на
града и усещането на туристите,
създават се отлични предпоставки
за развитие на туризма.

През всички тези 4 години Об-
щински съвет Вършец подкре-
пяше всяко едно начинание и
добра идея на Общинска адми-
нистрация. Бяха гласувани реше-
ния за участия по всички
възможни програми и европейски
проекти за подобряване на улич-
ната и социална инфраструктура,
туристически атракции, включи-
телно проекти по трансгранично
сътрудничество със Сърбия и Ру-
мъния – това са само малка част
от тях. Някои от проектите вече са
реализирани, други одобрени и
тепърва предстои тяхната реали-
зация.

Твърдя, че през този мандат
много се разви културната дей-
ност в общината чрез своите са-
модейни състави, театрални
формации и школи, обхващащи
всички възрастови групи. Получи
се добра колаборация на талан-
тливи хора, с желание за развитие
в културната сфера и подкрепата,
която им оказва Община Вършец,
в допълнение и с помощта на
хора, милеещи за културата, които
не пестят усилия и средства, за да
подпомогнат това начинание до-
колкото могат. В резултат на това
много от съставите излязоха
извън пределите на община Вър-
шец. Имат представления в стра-
ната и чужбина и не спират да ни
радват със своите успехи. Към
този момент всяко населено място
има действащ самодеен състав, с
динамичен график на участията.
Това за мен е огромен успех, да
пазиш и популяризираш духа и
местната културата. Богати са хо-
рата, познаващи своите корени и
традиции, това е извор на енергия
и дава сила и увереност на всеки
един от нас.

- Жителите на общината очак-
ват положителна промяна на
жизнената си среда – подобря-

ване на инфраструктурата, раз-
криване на нови работни места,
но често пъти не разделят ро-
лята на Общинския съвет като
законодателен орган от тази на
кмета и Общинска администра-
ция, като органи на изпълни-
телната власт. Какво направи
Общински съвет Вършец през
изминалия мандат според
своите правомощия, за да стане
Вършец едно по-добро място за
живеене?

- Правилно сте посочили, че Об-
щинският съвет има роля на зако-
нодателен орган, той определя
политиката за развитие на общи-
ната и не е орган на изпълнител-
ната власт. Той приема стратегии,
правилници, наредби, инструкции
и решения, които установяват
местни регламенти и са задължи-
телни за спазване от всички жи-
тели в общината.

Основната, изначална цел, от
която се води Общински съвет
Вършец в своята работа е да на-
прави Вършец по-добро място за
живеене. С всяко едно гласувано
предложение, проект, приети ре-
шения и наредби Общински съвет
Вършец допринася точно за това.
Това е неговата функция и задъл-
жение дори, това е, за което рабо-
тим.

Много важно нещо, което искам
да уточня е, че подобряването на
жизнената среда на всяко насе-
лено място е многостранен про-
цес. За да има успех в това
начинание трябва всички активно
и заедно да участваме. Да има раз-
бирателство и взаимодействие
между жители, бизнес и управля-
ващи.

Понякога потъваме прекалено
много в работа и не ни остава дос-
татъчно време за другата страна
на ролята ни – да живеем с граж-
даните, с техните радости и про-
блеми и да им помагаме
по-целенасочено. Това е нещо,
което е необходимо да се про-
мени. Гражданите на община
Вършец имат идеи, имат мечти.
Нашата работа е да ги превърнем
в планове с точни и измерими
стъпки на изпълнение, така че да
ги превърнем в реалност.

- За какво най-често Ви тър-
сеха гражданите – обикнове-
ните жители на общината, в
приемните Ви дни? Успяхте ли
да им помогнете в разрешава-
нето на техни лични проблеми?

- Председателят на Общинския
съвет сам по себе си не е орган на
местното самоуправление, той не
може да издава заповеди или как-
вито и да е други администра-

тивни актове. Ролята на председа-
теля на Общинския съвет е да
свиква съвета на заседание, ръко-
води подготовката и заседанията
на съвета, координира работата на
постоянните комисии, подпомага
съветниците в тяхната дейност,
представлява съвета пред външни
лица и организации.

Приемният ден е хубаво нещо и
е важно да го има, помага да се за-
пази връзката с хората и искам
жителите на общината да знаят, че
когато е необходимо могат да дой-
дат и заедно ще помислим над
техния проблем. Винаги съм бил
удовлетворен, когато съм успявал
да помогна на хората, които са
дошли при мен. Обикновено това
са хора, които не са успели да на-
мерят решение на проблема си по
един или друг начин. Водени най-
често от нужда за финансова под-
крепа поради определени
специфики на сполетяла ги ситуа-
ция. Всички постъпили молби за
помощ се разглеждат и голяма
част от тях биват подпомогнати от
Общината. А когато човек се ан-
гажира персонално с дадена
съдба, в някои случаи влага и
лично време и средства, за да по-
могне.

- Като председател, как успя-
вахте да туширате разногла-
сията между представителите
на различните партии в ОбС?
Имаше ли трудно взети реше-
ния?

- Да, има по-трудно взети реше-
ния и това е нормално за всеки
Общински съвет. Но разногла-
сията са нещо хубаво. Важно е
всеки един от нас да има позиция,
дори и различна. Всеки един е из-
бран от жителите на общината и
от определена група хора, която е
преценила, че точно той ще защи-
тава най-добре нейните интереси.
На всички комисии и заседания
съм давал свобода за изразяване
на различните позиции и стано-
вища. А разногласията решавам с
диалог, дори и това да отнеме по-
вече от регламентираното в пра-
вилника време. Компромисите
също са неизменна част от нашата
работа. В резултат на това, всички
решения през изминалия мандат
са приети с мнозинство, а над 90
% от тях с пълно мнозинство.
Важно е на финала взетите реше-
ния да са в полза на жителите на
общината и Общинска админист-
рация да може да работи и да ги
изпълни.

Относно разногласията между
различните общински съветници,
тук е мястото да кажа, че всеки
общински съветник е свободен и
може да прави предложения за
приемане на решения, които да
подобрят средата и начина на
живот на жителите на общината.
Но не е достатъчно един общин-
ски съветник да се изправи и да
каже, единствено, че нещо трябва
да бъде направено, това е право на
обикновения гражданин. Един об-
щински съветник, след като е из-
бран, трябва да търси на първо
място решение на проблема и из-
правяйки се да може да даде гра-
дивно такова. Не случайно в
закона е заложено, че общинският
съветник има право да предлага

включване в дневния ред на засе-
данията на общинския съвет раз-
глеждането на въпроси от
неговата компетентност и да
внася проекти за решения.

Също така искам да отбележа, че
заседанията на Общински съвет
Вършец и на неговите комисии са
открити – жителите на общината
също могат да присъстват на тях,
да отправят питания, становища и
предложения. Това е възможност
и всеки един да се запознае с на-
чина на работа и компетенциите
на човека, на когото е гласувал до-
верие.

- Какво не успя да свърши
този Общински съвет и за какво
не достигна времето?

- За мен нереализирана през
този мандат остана идеята за ре-
формиране на Медицински цен-
тър Вършец. Неговият ремонт и
закупуването на необходимата
техника, така че на територията на
общината да има нормално дей-
стващ медицински център, който
да предлага всички необходими
услуги за жителите и туристите на
Вършец. Поради това че Центъ-
рът не отговаря на условията за
кандидатстване по европейски
фондове и моментната невъзмож-
ност от страна на Общината за ця-
лостно финансиране на такъв
проект, имах идея и коментирах с
част от колегите от Общински
съвет да организираме дарителска
кампания за подпомагането и съ-
бирането на необходимата сума,
но това е мащабен проект и вре-
мето не стигна за неговата орга-
низация.

Надявам се тази идея да бъде
приоритетна през следващия ман-
дат, без значение кои ще са новите
членове на Общинския съвет.

- Как виждате бъдещето на
Вършец, какви са според Вас
перспективите пред града и об-
щината, какви са Вашите
лични мечти и амбиции за Вър-
шец?

- С отварянето на Вършец към
страната и света, неизменно во-
деща е инфрастрктурата. Стар-
тира изграждането на скоростния
път Ботевград – Мездра, който
значително ще облекчи пътя от и
до Вършец. Това не само ще се от-
рази положително на жителите и
гостите на града, но е съвсем реа-
листично да доведе след себе си и
нови възможности. Със своята
близост до София и скъсяването
на пътя, Вършец може да се окаже
удобно място за компании, които
искат да бъдат локализирани
извън София или да предложат
тази опция на своите служители.
Пример за това са Ай Ти специа-
листите, които могат да работят от
всяка точка. Все по-модерни ста-
ват изнесените офиси и все повече
хора предпочитат да избягат от за-
бързания живот в столицата и го-
лемите градове.

Друга перспектива за мен е раз-
витието на спортния туризъм чрез
новоизградените спортни обекти
и чрез бъдещите ремонти на съ-
ществуващите от преди терени и
съоръжения. По спечелен проект
е предвидено да бъдат отремонти-

рани волейболното и баскетбол-
ното игрище в парковата зона.
Предстои намиране на решение и
за обновяване на градския ста-
дион. Така спортната зала и съо-
ръженията около нея ще
придобият функционалност на
цялостен, завършен комплекс и
ще може да има много по-голям
интерес и посещаемост за подго-
товка от спортните клубове.

Едно от ключовите неща е и ре-
шаването на проблема със собст-
веността на баните и казиното,
както и тяхното цялостно облаго-
родяване.

Разбира се, трябва да се търсят и
възможности за откриване на
нови работни места, особено за
младите хора. Те се раждат тук,
учат се тук и, естествено е да ос-
танат да работят тук. Те искат да
имат разнообразни възможности
за работа и социален живот, но
най-вече – за работа изобщо. В
противен случай трудно ще ги за-
държим в града.

Иска ми се следващите години
да видя Вършец като умен и зелен
град. Град, чиито ресурси се из-
ползват интелигентно и ефек-
тивно, посредством нови
иновативни технологии и услуги,
често базирани на мобилни и мре-
жови технологии, които да допри-
несат за устойчивото развитие,
спестяване на разходи и енергия,
обогатяване на предлаганите ус-
луги, повишаване качеството на
живот и подобряване на публич-
ните услуги.

Град със зелена икономика,
която да води до значителни еко-
логични подобрения. С поддър-
жани зелени и цветни зони
навсякъде в общината. За мен
това са напълно реалистични пер-
спективи пред Вършец.

- След демократичните про-
мени в страната ни, Вие сте
първият председател на Об-
щински съвет – Вършец с два
последователни мандата. Имате
ли желание и сили да щурму-
вате трети мандат?

- Политиката е преди всичко до-
верие, нека първо спечелим поли-
тическото и личностно доверие на
хората и едва след това може да се
говори за щурмуване на опред-
елени позиции.

Скоро ще стане обществено дос-
тояние нашата програма за разви-
тие на община Вършец за периода
2019-2023 г., уверявам Ви, че в
нея ще намерите много стой-
ностни предложения, идеи и про-
екти, които смятаме да
реализираме във всички области
на обществения живот.

Истината е, че никога не стига
времето да се направят доста-
тъчно добри промени за благото
на града. Затова има следващ ман-
дат. Мандатът не е време, в което
трябва управляващите да се раз-
полагат, а в което се налага да се
поберат. Но понякога добрите
идеи са мащабни и имат нужда от
повече време. А когато човек е
имал два мандата време да работи
успешно, сега трябва да е в най-
добрата си форма.

Интервю на
Евелина ГЕОРГИЕВА



В края на август в сръбския град
Сокобаня се проведе ХІ-ят Между-
народен фолклорен фестивал
«Игра коло под Озреном», в който
се включиха 19 състава.

Ежегодният фестивал събра тази
година 400 танцьори от цяла Сър-
бия, като в него взеха участие и два
български състава. Страната ни
беше представена от Група за на-

родни танци «Чародейки» - гр.
Вършец с ръководител Красимира
Георгиева и Танцов състав «Фол-
клорна китка» към НЧ «Христо
Ботев – 1900» - гр. Вършец с хоре-
ограф Невена Стоянова, които вече
пета поредна година участват в
този престижен фолклорен форум.

Фестивалът започна с дефиле на
участниците по централната

градска улица, което беше открито
от кмета на община Сокобаня Иси-
дор Кръстич.

След това, в продължение на
почти 5 часа зрителите се наслаж-
даваха на традиционни танци и
песни под открито небе, на импро-
визирана сцена - спортна площадка
в училищен двор.

В рамките на фестивала се про-
веде конкурс за красота „Мис и
Мистър Фестивал“, както и за най-
красива двойка в народни костюми.

Фестивалът бе наситен и разно-
образен, даващ своя принос към
пресъздаване и съхраняване на
фолклорното богатство на наро-
дите от Балканите.

Събитието е без конкурсен харак-
тер. Всички фолклорни групи по-
лучиха грамоти за участие,
сувенири и рекламни материали. И
обещаха догодина отново да се съ-
берат в Сокобаня, за да продължат
заедно традицията.

Евелина ГЕОРГИЕВА

На 17.08.2019 г. в село Долно
Озирово се проведе първата среща
на спортистите-ветерани. В нея
имаше представители на футбола,
волейбола, борбата и парашутизма.
Повод за срещата е навършването
на 60 години от организираното
спортно движение с селото. Орга-
низатор на събитието беше кметът
на с. Долно Озирово Ангел Петров.

Гост на събитието беше кметът на
община Вършец инж.Иван Лаза-
ров.

"Тук сме, за да се преброим и да
си пожелаем да се видим отново
следващия път", обърна се към

присъстващите кметът Ангел Пет-
ров.

"Все повече деца се занимават с
IT технологии и избягват спорта.
На вас, ветераните разчитаме да за-
палите искрата у тях, защото спор-
тът е здраве", каза в приветствието
си кметът на община Вършец
инж.Иван Лазаров.

Основният двигател на срещата
бе Георги Обретенов – парашутист,
родом от с. Долно Озирово, който
през кариерата си има 4800 скока,
5 пъти е републикански шампион
по парашутизъм.

Спас ЗАРЧЕВ

На откритата сцена в селото се
изявиха различни състави, форма-
ции и изпълнители от близо и
далеч. Фолклорният събор няма
конкурсен характер, а цели един-
ствено хората да се забавляват.

Фолклорният събор беше открит
от кмета на община Вършец
инж.Иван Лазаров, който поздрави
всички участници и гости. За по-
редна година гост на фолклорния
събор бе и заместник-областният
управител Нина Петкова. На съ-
бора присъстваха още кметът на с.
Беласица Велик Филчев и кметът
на с.Кърналово Стоян Бойчев.

Събитието носи много пози-
тивни емоции и е чакано с нетър-
пение цяла година от всички в
селото. Тази година за всички жи-
тели и гости на селото беше раз-
даден и курбан за здраве и берекет,

осветен от архимандрит Антим.
Спас ЗАРЧЕВ

В СЕЛО ЧЕРКАСКИ СЕ ПРОВЕДЕ
ОСМИЯТ ТРАДИЦИОНЕН

ФОЛКЛОРЕН СЪБОР

Уницеф – България и Община
Вършец подписаха МЕМОРАН-
ДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО И
СЪТРУДНИЧЕСТВО.

Под документа подписи сложиха
инж. Иван Лазаров – кмет на об-
щина Вършец и д-р Джейн Муита,
представител на Уницеф за Бълга-
рия. Документите бяха връчени
на градоначалника от Десислава
Енчева-програмен директор „Ус-
луги в общността“ на международ-
ната детска организация.

Основната цел на меморандума е
защита на правата на децата в Бъл-
гария с приоритет към:

• Гарантиране достъпа на децата
и родителите до ефективни услуги
и мерки за подкрепа на деца и се-
мейства;

• Надграждане на капацитета на
община Вършец за ефективно пла-
ниране, управление и изпълнение
на услугите за подкрепа на деца и
техните семейства при прилагане
на международните стандарти за
закрила на децата;

• Развиване и укрепване на капа-
цитета на община Вършец чрез
планиране и квалифициране на чо-
вешките ресурси чрез обучения и
други мерки за осигуряване на
ефективна подкрепа на всяко дете
в нужда;

• Надграждане на капацитета на
община Вършец да развива и под-
крепя сътрудничество и координа-
ция между различните институции
при предоставянето на преван-
тивни, алтернативни и други ус-
луги и мерки за подкрепа на децата
и семействата;

• Повишаване на информирано-
стта и чувствителността на българ-
ското общество за познаване,
зачитане и спазване на правата на
децата.

Области на сътрудничество:
• Предоставяне на обучения, на-

соки, техническа и експертна под-
крепа на служителите на общин-
ските администрации и услугите
на местно ниво за надграждане на
техния капацитет при

• Реализиране на съвместни
мерки и програми за гарантиране
на достъпа и подобряване на услу-
гите за деца и семейства на местно
ниво, както и за създаване на бла-
гоприятна обществена среда за за-
щита правата на децата;

• Съвместно застъпничество за
подобряване на националните по-
литики, програми и услуги за деца
и семейства;

• Обмен на документи, информа-
ция и данни, свързани с благосъс-
тоянието на децата и техните
права.

Меморандумът бе подписан по
предложение на Уницеф след про-
ведена среща на кмета инж. Лаза-
ров с д-р Джейн Муита преди
месец.

Тогава г-жа Муита бе впечатлена
от категоричната подкрепа и разби-
ране на кмета по въпросите, свър-
зани с грижата за децата от община
Вършец.

„За нас е важно това партньор-
ство да продължи. Надявам се, че
ще продължим развиването на ус-
лугите в общината“ – каза Десис-
лава Енчева.

„Благодаря за доверието. За мен
подписването на това споразуме-
ние е важен акт – първо от гледна
точка на това да покажем, че ин-
ституциите на България са загри-
жени. Второ – да дадем на децата
възможност за по-добър животи
по-рано излизане от рисковата
среда и даване на възможност за
по-ранно образование и да не ги
ощетяваме. Да си пожелаем успех
заедно!“ – каза инж. Лазаров в края
на срещата.

Петя ГЕНОВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ СЕ ВКЛЮЧИ В
МРЕЖАТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

НА УНИЦЕФ - БЪЛГАРИЯ
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За поредна година творчеството,

талантът и красотата събраха де-
цата и гостите на с. Спанчевци. Ед-
нодневният пленер по рисуване на
открито се организира от кмета
Емил Иванов и неговия екип, с
подкрепата на Община Вършец,
мандра "Вършец", завода за бои в
лицето на Румен Атанасов, депу-
тата Дилян Димитров, зам.-предсе-
дателя на Общински съвет -

Вършец Иван Андров, Вътко Ма-
ринов и много приятели.

Още преди обявения час площа-
дът в селото бе огласен от весели
детски гласове. Слънцето ласкаво
огря украсеното с балони и цветя
пространство до минералната
чешма, където бяха подредени ма-
сите за рисуване.

Празникът започна с танци и за-
бавни игри за малки и големи. В за-

бавленията се включиха не само
малчуганите, но и техните роди-
тели. Те старателно учеха стъпките
на различни танци, с желание ри-
суваха заедно с децата.

Различни техники използваха
малките творци - молив, акварел,
масло, а пъстротата на багрите мо-
жеше да съперничи само на дъгата.

Вълнуващи бяха миговете и за ба-
бите и дядовците от селото, които
жадно попиваха всяка минута от
детската веселба.

Празникът уважи по традиция и
кметът на общината, инж. Иван Ла-
заров, който поздрави талантли-
вите деца и им пожела весело лято
и успешна нова учебна година.

Получиха се великолепни детски
рисунки, които бяха наградени по
достойнство от организаторите -
всяко дете получи пъзел със
снимки от предишни издания на
пленера, тениска и лакомства.

Петя ГЕНОВА

"УСМИХНАТО ЛЯТО" ЗА ДЕЦАТА В СПАНЧЕВЦИ

ТАНЦЬОРИ ОТ ВЪРШЕЦ ПРЕДСТАВИХА
БЪЛГАРИЯ НА ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ В СЪРБИЯ

СРЕЩА НА СПОРТНИ ВЕТЕРАНИ
В СЕЛО ДОЛНО ОЗИРОВО

На 17.08.2019 г. в с. Горно Ози-
рово се състоя за втора поредна го-
дина Фестивалът на народното
творчество „Горно Озирово пее и
танцува“.

Организатор на фестивала е кме-
тът на селото Арахангел Петров,
съвместно с Община Вършец.
Официални гости на събитието
бяха кметът на община Вършец
инж.Иван Лазаров, който поднесе
поздрави към жителите и гостите
на празника и секретарят на об-
щината инж.Даниела Тодорова.

Участие във фестивала взеха
почти всички самодейни колек-
тиви към читалищата в община
Вършец и групата към пенсионер-
ския клуб в селото.

Кметът на с. Горно Озирово Ара-
хангел Петров поздрави всички
участници и им връчи грамоти за
участие и отлично представяне,
като пожела този фестивал да
стане традиционен.

Спас ЗАРЧЕВ

ГОРНО ОЗИРОВО
ПЕЕ И ТАНЦУВА


