
16 септември се превърна в един
от най-вълнуващите празници за
училищата и детските градини.
Първият учебен ден е много спе-
циален празник и за всеки от нас,
защото той е символ на почитта на
българина към знанието и образ-
ованието, празник, който съчетава
приемствеността между поколе-
нията, традициите и надеждата за
бъдещето.

Тържествата по повод откриване
на учебната година започнаха в
двете училища на територията на
общината – Средно училище
„Иван Вазов” и Начално училище
„Васил Левски” – кв. „Изток“ с из-
дигане на националното знаме на
Република България под звуците
на националния химн, с посре-
щане на училищните знамена,

поднасяне на цветя пред патро-
ните на училищата и продължиха
с литературни, музикални и тан-
цови изпълнения на възпитани-
ците, с вълнуващи приветствия и
пожелания от директори и гости,
със символичния звън на първия
училищен звънец.

Ръководството на община Вър-
шец, в лицето на кмета инж. Иван
Лазаров, зам.-кмета Петър Стефа-
нов и секретаря на общината Да-
ниела Тодорова присъства на
тържествената церемония в СУ
“Иван Вазов”. Учебното заведе-
ние има статут на средищно учи-
лище и в него тази година ще се
обучават 549 ученици от І до ХІІ
клас от Вършец и всички села в
общината.

По-късно градоначалникът

откри новата учебна година и в
НУ „Васил Левски“ в кв. Изток, в
което се обучават и възпитават 244
деца и ученици изцяло от ромски
произход от предучилищна въз-
раст до ІV клас.

Тази учебна година броят на
първокласниците в училищата на
територията на общината е 73, със
7 повече от миналата учебна го-
дина. От тях 33 са записани в СУ
„Иван Вазов” и 40 в НУ „В.
Левски” кв. „Изток“. Всички те
получиха подарък от кмета на об-
щината – красиво илюстрирани
книжки със заглавие „Светлите
букви на България”, с лично пос-
лание към всяко дете.

Общинската детска градина
„Слънце“ и филиалите й в кв. За-
ножене и с. Долно Озирово също
започнаха учебната година с тър-
жества и подаръци към най-мал-
ките, с изпълнения на деца от
подготвителните предучилищни
групи, с връчване на поздравите-
лен адрес от кмета на община
Вършец.

„Нека първият звънец възвести
началото на една успешна нова
учебна година, която да ви даде
нови знания и успехи, нови при-
ятелства и интересни занима-
ния!“, пожела кметът на общината
инж. Иван Лазаров на всички уче-
ници.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ОТКРИ
НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА

ÂÚÐØÅÂÚÐØÅÖÖ
октомври 2019 г. брой 10, година LXXXIXwww.varshets.bg

Радостно събитие събра на 10
септември жителите на с. Долно
Озирово – откриването на ремон-
тираните помещения на Пенсио-
нерски клуб „Озировци" и
лекарския кабинет в селото.

Присъстващите на церемонията
бяха посрещнати по стар българ-
ски обичай с питка от Цветана
Митрова - член на клуба и с поже-
лания за здраве, дълголетие и
живот, изпълнен с повече ра-
достни емоции.

Кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров изненада приятно
членовете на ПК "Озировци", като
им подари нов телевизор.

В приветствието към хората кме-

тът Лазаров каза, че пенсионерски
клубове има в почти всички насе-
лени места от общината, те водят
активен живот и имат самодейни
формации.

На празничното събитие при-
съства и секретарят на общината
инж. Даниела Тодорова.

Кметът на селото Ангел Петров
изказа своята благодарност и при-
знателност към ръководството на
Община Вършец за оказаната под-
крепа в реализирането на това не-
гово начинание.

Помещенията са ремонтирани и
оборудвани със средства от об-
щинския бюджет.

Спас ЗАРЧЕВ

ОТКРИХА РЕМОНТИРАНИТЕ
ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ И ЛЕКАРСКИ
КАБИНЕТ В СЕЛО ДОЛНО ОЗИРОВО

На 19 септември 2019 г. в Конфе-
рентната зала на СПА хотел „Съни
гардън” – гр. Вършец се проведе
публично обсъждане на отчета за
изпълнение на бюджета на община
Вършец за 2018 г., съгласно чл. 140,
ал. 4 от Закона за публичните фи-
нанси. Обсъждането бе инициирано
и ръководено от председателя на
Общински съвет инж. Анатоли Ди-
митров.

На събитието присъстваха кметът
на общината инж. Иван Лазаров,
зам.-кметът Петър Стефанов, секре-
тарят на общината инж. Даниела
Тодорова и общински служители.
Липсваше заинтересованост от
страна на гражданите, неправител-
ствените организации и второсте-
пенните разпоредители с бюджети.

Касовото изпълнение на бюджета

на общината за 2018 г. беше презен-
тирано от Красимира Тачева – Ди-
ректор на дирекция «Обща
администрация» и гл. счетоводител
на общината. Изпълнението на бю-
джета за отчетния период възлиза
на 7 373 423 лв., което представлява
83% спрямо годишния разчет и
127.64 % спрямо изпълнението за
същия период на 2017 г. – стана
ясно по време на обсъждането.

Собствените приходи са в размер
на 1 570 026 лв., съставляващи: да-
нъчни приходи – 424 748 лв. и неда-
нъчни приходи – 1 145 278 лв.
Събираемостта на местните данъци
е 95 %, при 84 % събираемост през
2017 г. Внесеният в общинската
хазна туристически данък е в раз-
мер на 37 352 лв. при 34 444 лв. през
2017 г. , което показва по-активен

туристически сезон . Общинските
такси са събрани на 78 % , като в аб-
солютен размер сумата е 658 639 лв.
Постъпленията от „Такса битови от-
падъци” са в размер на 468 110 лв.,
което представлява 82 % от уточне-
ния план . На 94,1 % е изпълнението
и по § 40-40 „Постъпления от про-
дажба на земя и ДА“ . Разходите по
бюджета на общината са в рамките
на постъпилите приходи, като не са
допускани преразходи по дейности
и параграфи.
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ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2018 Г.

Най-мащабната национална доб-
роволческа инициатива – „Да из-
чистим България заедно”, обедини
институции, неправителствени и
бизнес организации и доброволци
в името на каузата за по-чиста
околна среда. Под егидата на bTV
Media Group цяла България за
трета поредна година стана част
от есенното почистване, което се
проведе на 14 септември.

Изборът на есенна дата за про-
веждането на тазгодишната ини-
циатива цели да посрещнем
зимния сезон в чиста България и
да възпрепятстваме негативното
въздействие, което оказват върху
околната среда, затрупаните под
снега отпадъци.

В община Вършец акцията стар-
тира в 09.00 часа пред сградата на
Общинска администрация, като за
участниците бяха осигурени ръка-
вици и найлонови чували.

В инициативата се включиха 200
доброволци - служители на Об-
щинска администрация, членове
на пенсионерските клубове във
всички населени места от общи-
ната, ученици и учители от НУ
"Васил Левски", СУ "Иван Вазов"
и ДГ "Слънце".

Бяха почистени от отпадъци на
входа на Вършец при кв.
"Красна", изхода на града при Гро-
бищния парк , прилежащите части
към училищата и детските гра-
дини на територията на гр. Вър-
шец, градския лесопарк - от моста
при баните до местностите "Иван-
чова поляна“ и "Райски кът",
алеите и тревните площи в Боро-
вия парк и парк "Слънчева гра-
дина.

Събраните и извозени по време
на акцията отпадъци възлизат на
7 тона.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ СЕ ВКЛЮЧИ В
ЕСЕННОТО ИЗДАНИЕ НА

НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
"ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО"
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Днес, 26.08.2019 г. (понеделник) от 13:00 ч., на
основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56,
ал.1 от Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет – Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандата 2015 – 2019 г. се про-
веде заседание на Общински съвет - Вършец, в
заседателната зала на Общинска администрация
Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва об-
щински съветници.

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседа-
нието е законно и може да взема решения.

инж. Анатоли Димитров – председател на Об-
щински съвет –Вършец запозна присъстващите
с Решение № 154-МИ от 07.08.2019 г. на ОИК
Вършец.

В деловодството на Общинска избирателна ко-
мисия, е постъпило уведомление с вх. №
228/05.08.2019 г., и вх. № 178/23.07.2019 г. в Об-
щински съвет – Вършец, чрез председателя на
Общински съвет – Вършец, по описа на ОИК от
г-жа Антоанета Иванова Коцина – общински съ-
ветник в Общински съвет – Вършец от листата
на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ по
сила на Решение № 136-МИ от 25.10.2015 г. на
ОИК – Вършец. Същият заявява, че подава ос-
тавка, като общински съветник.

Във връзка с предпоставките на чл. 30, ал. 4, т.
3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 458, ал. 5 от ИК и
основанията по чл. 454, ал. 5 от ИК, на основа-
ние чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс и с Ре-
шение № 2901-МИ от 05.11.2015 г. на ЦИК,
Общинска избирателна комисия – Вършец
реши:

1. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВА пълномо-
щията на г-жа Антоанета Иванова Коцина, като
общински съветник от листата на коалиция „РЕ-
ФОРМАТОРСКИ БЛОК“.

2. ОБЯВЯВА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
следващия кандидат от листата за кандидат за
общински съветник съгласно получените пре-
ференции на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ
БЛОК“ – г-н Радослав Тодоров Радков.

3. ОБЕЗСИЛВА Удостоверение за избран об-
щински съветник (по чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 453,
ал. 5 от Изборния кодекс) № 3/26.10.2015 г., из-
дадено на г-жа Антоанета Иванова Коцина и из-
дава Удостоверение № 15/07.08.2019 г. на г-н
Радослав Тодоров Радков за избран общински
съветник.

Новоизбрания общински съветник г-н Радос-
лав Тодоров Радков положи клетва и подписа
клетвения лист.

„Заклевам се в името на Република България
да спазвам Конституцията и законите на стра-
ната и във всичките си действия да се ръководя
от интересите на гражданите от Община Вър-
шец и да работя за тяхното благоденствие.“

Заседанието продължи с 13 положили клетва
общински съветници.

На заседанието присъстваха още: инж.Иван
Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов
- зам.- кмет на община Вършец, К. Тачева-ди-
ректор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор ди-
рекция „СА“, С. Зарчев – „Връзки с
обществеността“, Е.Димитров-кмет с. Спан-
чевци и граждани.

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

Председателят на общински съвет Вършец
инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал.
1, ал.2 т.2 от Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет – Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандата 2015 – 2019 г. пред-
ложи, следните допълнения в дневния ред:

1. Включване на Докладна записка вх. №
216/20.08.2019 г. като точка 4-та от дневния ред
на заседанието.

2. Включване на Докладна записка вх. №
219/23.08.2019 г. като точка 5-та от дневния ред
на заседанието.

Общият брой точки в дневният ред стават 6.

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

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

ладна записка вх. № 147/ 24.06.2019 г. относно
предоставяне на имоти по реда на 45ж, ал. 2 от
ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 212/ 20.08.2019 г. относно
определяне на финансиране съгласно Бюджет на
Община Вършец за 2019 година на спортните и
туристическите дружества, сдруженията с нес-
топанска цел регистрирани на територията на
Община Вършец.

Докладва: Адрияна Николова - председател
на ПК по ОКМДС

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 214/ 20.08.2019 год. относно
вземане на решение по докладна записка вх. №
177/ 25.07.2019 година от д-р Веселин Петков –
Управител на „Медицински център – Вършец“
ЕООД.

Докладва: Ивайло Цветанов – председател
на ПК по ЗСПЕ

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с вх. № 216/20.08.2019 г. относно
възлагане на услугата „Патронажна грижа” като
услуга от общ икономически интерес на Цен-
търа за почасово предоставяне на услуги за со-
циално включване в общността или в домашна
среда в община Вършец в рамките на Проект
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания в община Вършец“, финансиран по
Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №
BG05M9OP001-2.040-0118 по процедура №
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания - Компо-
нент 2” по Приоритетна ос 2: „Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включ-
ване”, Инвестиционен приоритет 3 „Подобря-
ване на достъпа до услуги, които са на достъпна
цена, устойчиви и висококачествени, включи-
телно здравни и социални услуги от общ инте-
рес“ от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с вх. № 219/23.08.2019 г. относно
вземане на решение за включване като член в
Постоянна комисия по административно об-
служване, нормативна уредба, обществен ред,
сигурност, граждански права и борба с коруп-
цията – г-н Радослав Радков – общински съвет-
ник.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – пред-
седател на Общински съвет – Вършец

6. Изказвания, питания, становища и предло-
жения на гражданите.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация за мандата
2015 – 2019 г., дневния ред бе приет едино-
душно:

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

Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ № 748
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2,
т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, взема решение за
предоставяне на наследниците на Антония Мар-
ков Антонов, следните имоти:

1.1. Поземлен имот с проектен идентификатор
№ 22747.65.202, с площ 512 кв.м., в м. “Вадата“,
НТП ливада, землище с. Долно Озирово, съг-
ласно скица – проект № 15-445515-22.05.2019 г.,
издадена от СГКК – Монтана.

1.2. Поземлен имот с проектен идентификатор
№ 22747.65.201, с площ 1 645 кв.м., в м. “Ва-
дата“, НТП ливада, землище с. Долно Озирово,
съгласно скица – проект № 15-445515-22.05.2019

г., издадена от СГКК – Монтана.
2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, ре-

шението може да се обжалва пред Районния съд
- Берковица по реда на Административно про-
цесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ,
от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на
Административно-процесуалния кодекс /АПК/
на заявителя Павлинка Петкова Добрилова и
служебно на Общинска служба по „Земеделие“
гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Мари-
нов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, Р. Радков, Г.
Иванов и С. Сълков; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 749
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и

чл. 6, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.37, ал.1, т. 2 от
Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администра-
ция за Мандата 2015 - 2019 г. от Бюджета на Об-
щина Вършец за 2019 г. от функция „Почивно
дело, култура и религиозни дейности“, Дейност
2 714 „Спортни бази за спорт за всички“, § 43-01
утвърждава за второто полугодие на 2019 г. на:

1.1 Спортен клуб по ориентиране “Незабравка
2004“ – Вършец – сумата от 2 000,00 лева;

1.2 Обединен спортен клуб “Вършец“ – сумата
от 2 000,00 лева;

1.3 Футболен Клуб “Вършец 2012“ – сумата от
3 000,00 лева;

1.4 Футболен Клуб „Озирово“ – сумата от 2
000,00 лева;

1.5 „Клуб по конен спорт Вършец 2014“ – су-
мата от 1 000,00 лева;

Преди получаването на субсидията за второто
полугодие на 2019 година, да бъдат представени
разходни документи за отчетените разходи за
първото полугодие на 2019 г.

Документите да бъдат представени в дело-
водството на Община Вършец, с копие до Об-
щински съвет – Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Мари-
нов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, Р. Радков, Г.
Иванов и С. Сълков; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 750
Общински съвет - Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска финансова
помощ на „Медицински център -Вършец“
ЕООД от собствения си бюджет за 2019 г., от §
10-98 сумата от 2 539,38 лева за погасяване на
най-належащи текущи задължения на „Меди-
цински център – Вършец“ ЕООД, съгласно опи-
саните суми от т. 1 до т. 6 в докладна записка с
вх. № 214/20.08.2019 г.

Задължава се управителя на „Медицински цен-
тър - Вършец“ ЕООД в 14 /четиринадесет/ дне-
вен срок от получаване на сумата да представи

разходооправдателни документи за направените
одобрени плащания.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Мари-
нов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, Р. Радков, Г.
Иванов и С. Сълков; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 751
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното само-
управление и местната администрация и чл. 18,
ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, във
връзка с Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011
г. реши:

1. Възлага на кмета на община Вършец изгот-
вянето на Заповед за възлагане на услугата от
общ икономически интерес (УОИИ) на „Център
за почасово предоставяне на услуги за социално
включване в общността или в домашна среда в
община Вършец“, съдържаща всички необхо-
дими реквизити, съгласно чл. 4 от Решението на
ЕК за УОИИ;

2. Възлага на кмета на община Вършец да раз-
работи Правила за вътрешния ред по предоста-
вяне на услугата от общ икономически интерес
по проект ”Патронажна грижа за възрастни хора
и лица с увреждания в община Вършец”, Адми-
нистративен договор № BG05M9OP001-2.040-
0118.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Мари-
нов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, Р. Радков, Г.
Иванов и С. Сълков; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 752
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация взема решение
за:

1. Промяна числеността на Постоянна комисия
по административно обслужване, нормативна
уредба, обществен ред, сигурност, граждански
права и борба с корупцията към Общински съвет
– Вършец, като изключва г-жа Антоанета Ива-
нова Коцина;

2. Променя числеността на Постоянна комисия
по административно обслужване, нормативна
уредба, обществен ред, сигурност, граждански
права и борба с корупцията към Общински съвет
– Вършец, като включва като нов член г-н Ра-
дослав Тодоров Радков.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Мари-
нов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, Р. Радков, Г.
Иванов и С. Сълков; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред, председа-
телят на общински съвет – Вършец закри засе-
данието в 13:30 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

Днес, 31.07.2019 г. (сряда) от 10:00 ч., на ос-
нование чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56,
ал.1 от Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет – Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация за мандата 2015 –
2019 г. се проведе Тържествено заседание на
Общински съвет – Вършец в конферентната
зала на СПА хотел „Съни Гардън” гр. Вършец.

Заседанието започва с 11 положили клетва
общински съветници.

Отсъстват: г-н В. Маринов и г-жа А. Ни-
колова.

На заседанието присъстваха още:
инж.Иван Лазаров – кмет на община Вършец,
инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община
Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“,
А. Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Гео-
ргиева - гл. експерт „Информационно обслуж-
ване”, служители на общинска администрация
Вършец и граждани.

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

ДНЕВЕН РЕД:
1. Публично обявяване на Решение № 742 от

Протокол № 57/25.07.2019 г. на Общински
съвет – Вършец, с което се удостоява посмър-
тно Димитър Николов Пехов /Митко Пеев/ със
званието “Почетен гражданин на град Вър-
шец” , във връзка с чл.48, ал.1, чл.43, ал.1,
чл.44, ал.1 от “Наредба за символите, почет-
ните знаци, отличията и почетните звания на
Община Вършец.

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

Близките на Димитър Николов Пехов /Митко
Пеев/ - Николай Пеев и Пенка Пеева получиха
Удостоверение № 9 за “Почетен гражданин
на град Вършец”, “Символичния ключ на град
Вършец” и Заповед № 297/31.07.2019 г. на
кмета на община Вършец.

Поради изчерпване на дневния ред инж.
Анатоли Димитров - председател на Общин-
ски съвет – Вършец закри заседанието в 11:10
ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец

П Р О Т О К О Л № 58
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УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Заставам пред вас като човек, когото поз-
навате, с когото разговаряте и който иска да
остане да живее тук, да работи и мечтае за-
едно с Вас за по-добър живот в нашата об-
щина и повече справедливост за хората!

Нека Вършец стане добрия град за нас и
нашите деца и заедно да го превърнем в
ЗЕЛЕНИЯ ГРАД на България!

Ние сме новите хора, които искат да ви
чуят, да ви видят и най-важното - да оста-
нат да живеят тук и ДА УПРАВЛЯВАТ
ЗАЕДНО С ВАС. С общи усилия да рабо-
тим за възраждането и славата на курортно
ни градче. Защото всички сме обединени
от каузата да живеем в град и община,
която просперира с хората си и уникалните
си природни дадености – кристално чист
въздух, лековита минерална вода, уникална
природа и горд Балкан.

Искам ВАШЕТО ДОВЕРИЕ, за да тръг-
нем по пътя на промяната. Промяна към
РАЗВИТИЕ ЗА ОБЩИНАТА И СПРА-
ВЕДЛИВОСТ ЗА ХОРАТА!

Нашите основни цели за развитието на
общината са:

► Приемане на икономически мерки за
заетост и добри доходи на работещите, на-
сочени към устойчиво развитие и конку-
рентоспособност на малкия и средния
бизнес.

► Приоритетно развитие на туризма.
► Разработване програма „Вършец – ЗЕ-

ЛЕНИЯТ ГРАД на България“.
► Създаване на здравословна и природо-

съобразна жизнена среда, осигуряваща
достоен живот на хората и грижа към тях
от страна на местната власт.

► Преодоляване на демографския срив,
обезлюдяването на града и общината и уве-

личаващата се бедност.
► Дългосрочна стратегия „Образование

за интелигентен растеж“, насочена към
трудова заетост и социално подпомагане.

► Противодействие на корупцията. Не-
допускане на корупционни практики. Про-
зрачно провеждане на обществените
поръчки и контрол върху качеството и
ефективността при изразходване на нацио-
нални и европейски финансови средства.

ПРИОРИТЕТИ НА КОАЛИЦИЯ БСП ЗА
БЪЛГАРИЯ В МЕСТНАТА ВЛАСТ ЩЕ
БЪДАТ:

■ ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА ХОРАТА
■ ОБЩИНАТА – ДОБЪР СТОПАНИН
■ УПРАВЛЕНИЕТО – ВЪВ ВСЕКИ

ГРАЖДАНИН
■ ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ДУ-

ХОВНОСТ
■ С ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА, РОДИТЕ-

ЛИТЕ, СЕМЕЙСТВОТО
■ ЗДРАВЕТО И СПОРТЪТ СА

ЖИВОТ
■ ОБЩИНАТА – ДОМ И СИГУР-

НОСТ ЗА ХОРАТА

АЗ вярвам, че заедно можем да се спра-
вим!

АЗ вярвам във Вашата подкрепа!
АЗ се стремя към успех и искам да го спо-

деля с Вас!
№ 56 в интегралната бюлетина за общин-

ски съветници, кмет на община и кметове
на кметства е успешният път към РАЗВИ-
ТИЕ ЗА ОБЩИНАТА И СПРАВЕДЛИ-
ВОСТ ЗА ХОРАТА!

ЛАТИНКА СИМОВА
КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ОТ КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ



На 28 август дългогодишният
самодеец и ръководител на три
групи към НЧ ”Хр.Ботев-1900“ -
гр. Вършец” навърши 80 години.

Елена Горанова е активен са-
модеец към читалището, един
мандат председател на читалищ-
ното настоятелство, дълги го-
дини член на ръководството на
читалището.

От 1995 г. поема ръководството
на читалищно- църковния хор.
Вече 24 години този хор, под
нейното ръководство, с поклон-
ническите си пътувания разнася
славата на града ни по манас-
тири из цялата страна -Ара-
повски, Видински, Троянски,
Бачковски, Софийски и още
много други.

Ръководи и женския народен
хор за обработен фолклор ”Сте-
фан Кънев”, който печели гра-
моти и медали на много

фолклорни фестивали.
Ръководител и на групата за

стари градски песни ”Нераз-
делни”, която също печели
много отличия на различни фес-
тивали. Групата взе участие и в
телевизионното предаване ”Ако
зажалиш” на Бони Милчева.

За 80-годишнината й читали-
щето организира празничен
обяд, на който присъстваха
всички членове на самодейните
групи, които тя ръководи.

Г-жа Горанова получи много
поздравления, подаръци и цветя
- поздрави от самодейците, от
председателя на пенсионерския
клуб ”Козница” Цеца Анто-
нова, от председателя на пенсио-
нерски клуб ”Чинарите” Савка
Серафимова и специален позд-
равителен адрес и от Видин-
ската света Митрополия, който
прочете отец Петко Балджиев.

Благодарим за всеотдайността
й към самодейността в нашия
град! Много здраве и дълголе-
тие! Да не угасва любовта й към
музиката и песента!

Йорданка МИТЕВА

За втора година в китното бал-
канско село се проведе фолклор-
ния фестивал „Драганица пее и
танцува“. 13 състава от селища
от Северозапада показаха бо-
гатството на песенния и танцо-
вия фолклор от нашия край.

Културната проява бе открита
от ВрИД кмет на община Вър-
шец Петър Стефанов. Той под-
черта важността да се съхранява
паметта и да се предава мъд-
ростта на предците на младите,
пожела успех на участниците и с
интерес изгледа цялата про-
грама.

Организатори на празника са
НЧ „Васил Левски 2015“ с пред-
седател Боянка Александрова,
кметският наместник Младенка
Димитрова, Община Вършец.

Благодарение на дарителите
сцената е украсена с чудесен
гръб, а всички участници полу-
чиха грамоти и статуетки за

участие. Реверанс към гостите и
домакините от Драганица бе и
концертът на народния изпълни-
тел Юри Крумов.

ДАРИТЕЛИ: инж. Иван Лаза-
ров, Анатоли Георгиев, Иван

Цветков, Илия Григоров, Лалка
Лазарова, Магдалена Владими-
рова, Живко Григоров, фирма
„Еколанд“, Димитър Михайлов,
Младенка Найденова.

Петя ГЕНОВА

„ДРАГАНИЦА ПЕЕ И ТАНЦУВА“

ДОСТОЕН ЮБИЛЕЙ ЗА НАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ
И САМОДЕЕЦ ЕЛЕНА ГОРАНОВА

Наплив от туристи и почита-
тели на традиционния фолклор
посрещна танцов състав „Фол-
клорна китка” - гр. Вършец в
гръцкия курорт Паралия Кате-
рини. Международния фести-
вал „Лира” продължи три дни в
подножието на връх Олимп в
началото на септември, а съста-
вът участва успешно във фести-
валните прояви за пета година.

Засилено участие на танцови
състави и истинска конкурен-
ция бележиха тазгодишното
турне. Международната проява
заложи на представянето на
традиционния фолклор на всяка
от страните- участнички – изво-
рен и обработен.

Над 15 състава от цяла Европа
пяха и танцуваха на една сцена
пред туристи от цял свят. Тан-
цьорите на град Вършец приеха
поканата за участие в престиж-
ния фестивал и посетиха Гър-
ция само седмица след друга
международна проява – провел
се в побратименият на гр. Вър-
шец град в Република Сърбия,
Сокобаня. Сред представените

от състава към читалище
„Христо Ботев 1900” танци бяха
„Шопски танц”, „Северняшка
сюита” и оригинална поста-
новка на песента „Играят
своето хоро“ на хореографа на
състава Невена Стоянова.

Танцовата формация получи
своята купа и плакет за отлично
представяне на българската кул-
тура лично от представители на
местното общинско ръко-
водство.

След официалната част на
фестивала, почиващи от цял

свят в гръцкия курорт се хва-
наха на българско хоро, като
обещаха да посетят Вършец и
опитат от неговото гостоприем-
ство.

Елена НИКОЛОВА

ТАНЦОВ СЪСТАВ “ФОЛКЛОРНА КИТКА” ЗАТВЪРДИ УСПЕХА СИ
ЗАД ГРАНИЦА С ФЕСТИВАЛНИ ПОБЕДИ В СЪРБИЯ И ГЪРЦИЯ

Групата за народни песни
"Китка" и групата за народни хора
„Здравец" при НЧ "Просвета1935"
- с. Спанчевци започнаха успешно
участието си в пътуващия фести-
вал в Румъния, с. Пленица. Фес-
тивалът е част от проекта „Живи
човешки съкровища“, който има за
цел да проучи и съхрани фолклора
в трансграничния регион на база
критериите на системата "Живи
човешки същества" на ЮНЕСКО,
както и да се развие туристичес-
кия потенциал.

Една от основните дейности от
реализацията на проекта е органи-
зиране и провеждане на 3 пъту-
ващи фестивала за песни, танци и
кулинария, по един в област Мон-
тана, Видин и Долж. Във всеки
фестивал ще участват 150 изпъл-

нители от областите Монтана,
Видин и Долж.

В продължение на няколко дни,
в по пет населени места от всяка
целева област, изпълнителите ще
представят на местните жители,
гости и туристи автентични и ин-
тересни песни, танци и ястия.

Дейността на читалищата в об-
щина Вършец се подкрепя посто-
янно от местната управа с
убеждението, че това е път да се
оживят селата. Спанчевци го
доказа преди дни, когато 26 със-
тава за обработен и изворен фол-
клор се включиха в четвъртото
издание на фестивала „Спанчевци
пее“, организиран от читалище
„Просвета 1935“, кметството на
селото и Община Вършец.

Петя ГЕНОВА

ЧИТАЛИЩЕТО В СПАНЧЕВЦИ СЕ
ВКЛЮЧИ В ИНИЦИАТИВАТА

«ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА»

продължава от 1 стр. >>>
Първоначално приетата инвести-

ционната програма е изпълнена на
82 %, като през отчетната година
постъпиха допълнителни целеви
трансфери от Републиканския бю-
джет , което води до нейната ак-
туализация с нови обекти. Същите
останаха преходни за 2019 г. и с
осигурено финансиране от пре-
ходния остатък по сметките за ка-
питалови разходи, в размер на над

1 000 000 лева.
Община Вършец е приключила

2018 г. без общински дълг, стана
ясно от презентацията на отчета.
През отчетния период Общината е
работила по 5 проекта, финанси-
рани със средства на Европейския
съюз. Дейностите по 1 от тях са
приключили и са отчетени. По ос-
таналите проекти изпълнението
продължава и през 2019 г.

Спас ЗАРЧЕВ

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2018 Г.

áðîé 10, îêòîìâðè 2019 ã. Êàëåéäîñêîï ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ4

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ
Орган на Общински съвет Вършец

ИЗДАТЕЛ: Община Вършец
e-mail: admin_varshetz@mail.bg
тел.: 095 272 222 , факс: 095 272 323
Главен редактор: Евелина Георгиева
Редакционна колегия: Юлия Антонова
Печат: „ЛГ график“ ООД - Враца

Кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров и зам.- кметът Петър
Стефанов наградиха нашия млад
съгражданин Ивелин Тодоров Гео-
ргиев.

На 20 август т.г. 14-годишният
Ивелин намира пред питейно заве-
дение „Галата“ в град Вършец мо-
билен телефон – смартфон
SAMSUNG и веднага го предава на
дежурните служители на МВР, пат-
рулиращи пред сградата на Район-
ното управление.

Полицаите реагират своевре-

менно и собственика на телефона е
установен.

Действието на момчето е пример
за добро възпитание и висок морал
и дава пример на околните. Наме-
реният смартфон е скъпа вещ, но
въпреки това детето не го взима, а
прави това, което е редно в такъв
случай – да уведоми полицейските
служители и да предаде намерения
телефон.

В края на месец август кметът на
община Вършец инж. Иван Лазаров
и председателят на МКОРС към
Община Вършец Петър Стефанов
връчиха на Ивелин Георгиев благо-
дарствено писмо, в което се из-
тъква, че благородната му постъпка
е достоен пример за обществено
поведение и доблест и напомня на
хората да изпълняват своя граждан-
ски дълг.

„Твоята постъпка – да уведомиш
полицейските служители и да пред-
адеш намерения телефон, е пример
за честност, добро възпитание и
висок морал“, се посочва в пис-
мото.

Градоначалникът подари на мом-
чето волейболна топка и блутут ко-
лонка.

Спас ЗАРЧЕВ

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ НАГРАДИ
ДЕТЕ ЗА ДОБЛЕСТНА ПОСТЪПКА


