
На 22 април 2019 г., от 10 ч. в
сградата на секция «История-Ар-
хеология» на Музей Олтения – гр.
Крайова се проведе стартиращата
конференция по проект „Нови дес-
тинации в трансграничния тури-
зъм“, код на проекта ROBG -471.

Конференцията беше открита от
г-н Флорин Ридике – директор на
Музей Олтения и помощник-ръко-
водител на проекта. Приветствия
към участниците в събитието под-
несоха г-жа Оана Бика, зам.- пред-
седател на Окръжния съвет на
окръг Долж, Румъния и г-н Иван
Лазаров – кмет на община Вършец.

Участници в събитието бяха 30
представители на партньорите от
двете страни на границата: община
Вършец и Музей Олтения Крайова,
Окръжен съвет на Долж, неправи-
телствени организиции.

Проект ROBG-471 „Нови дести-
нации в трансграничния туризъм“,
по който община Вършец е водещ
партньор, е финансиран по При-
оритетна ос 2: Зелен район, Специ-
фична цел 2.1: Подобряване на
устойчивото използване на при-
родното наследство и ресурси и на
културното наследство.

Бюджетът на проекта е 1 364 438,
31 евро, от които 85% (1 159 772,56
евро) от Европейски фонд за ре-
гионално развитие (ЕФРР), 13%
държавно съфинансиране (177
363,34 евро) и 2% финансиране от

партньорите (27 302,41 евро).
Бюджетът на община Вършец е

904 986, 92 евро, като финансира-
нето за музея на Олтения е 459
451,39 евро.

Срокът за реализиране на проекта
е 36 месеца, с начало – 30.08.2018 г.
и край – 29.08.2021 г.

Основните цели на проекта са:
- да обедини хората и общностите

на границата между Румъния и
България;

- да насърчи сътрудничеството за
съвместно устойчиво развитие,
като се използват културните и
природните ресурси. Очаквани ре-
зултати от изпълнението на про-
екта:

- изграждане на Палеопарк и ин-
формационен център с изложбена
площ в гр. Вършец и създаване на
съвместен туристически продукт
"Трансграничен музей";

- създаване на модерен, иновати-
вен и интерактивен набор от ин-
струменти за насърчаване на
трансграничното наследство;

- увеличаване на туристите в
трансграничния регион Крайова-
Вършец.

Основните дейности по проекта
са обособени в следните работни
пакети:

1. Изпълнение на «меки» дей-
ности, включително:

1.1. Създаване на промоционална
и информационна платформа в сек-

циите на музей "Олтения" – разра-
ботване и доставка на интерак-
тивни виртуални асистенти,
говорещи тотеми, холограми;

1.2. Информационна кампания за
туристическото предлагане на дес-
тинация Крайова – Вършец чрез:

– организиране и провеждане на
културно туристическо събитие в
гр. Крайова;

- организиране и провеждане на
палеонтологична конференция в
гр. Вършец;

- изготвяне и подписване на Спо-
разумение и стратегия за сътрудни-
чество между музей «Олтения» и
новоизградения музей във Вършец

2. Инвестиционни дейности:
Реализиране на технически про-

ект «Палеопарк, ограда и инфор-
мационен център с изложбена
площ, гр. Вършец» в поземлен
имот (ПИ) с идентификатор:
12961.40.917, гр. Вършец, землище
Вършец, местност „Парк” от ка-
дастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Вършец от 2008 г.

3. Дейности по информация и
публичност, включително:

- провеждане на стартираща и за-
ключителна пресконференция по
проекта;

- публикуване на прессъобщения;
- разработване и разпространение

на информационни и рекламни ма-
териали за популяризиране при-
носа на финансиращата програма и
новият туристически продукт
"Трансграничен музей".

Татяна ПЕТРОВА
Ръководител проект

www.interregrobg.eu
Тази публикация е създадена в рамките на проект е-
МS code ROBG-471 „Нови дестинации в трансгра-
ничния туризъм“, съфинансиран от Програмата за
трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъ-
ния-България 2014-2020
Цялата отговорност за съдържанието на публика-
цията се носи от община Вършец и при никакви об-
стоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския
съюз и Управляващия орган на Програмата

СТАРТИРАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ e-MS code: ROBG-471
„НОВИ ДЕСТИНАЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ ТУРИЗЪМ“

Дори дъждовното и студено
време не скри усмивките и не пре-
чупи ентусиазма на участниците в
кампанията "Великденско почист-
ване на Вършец".

В акцията на 13 април се вклю-
чиха ръководството и служителите
от Общинската администрация,

членовете на пенсионерски клуб
"Чинарите", на Жени-ГЕРБ и мъ-
жете от групата, създала и поддър-
жаща "Райски кът".

Почистени от битови отпадъци
са двата входа на града и парко-
вата зона, успешно са засадени 50
броя дръвчета в парка срещу СБР

"Св. Мина" и над 2 000 броя цветя
по централния булевард "Репуб-
лика" и в парк "Слънчева гра-
дина".

„Тази година разширихме ини-
циативата не само с почистване на
града, а и със засаждане на дръв-
чета и цветя. Така че искаме да
провокираме към хората съпри-
частност и заедно да направим
Вършец по-красив и по-хубаво
място за живеене“, каза кметът на
Вършец инж. Иван Лазаров, който
засади цветя в "Слънчевата гра-
дина".

Учениците и учителите от НУ
"Васил Левски" дадоха старт на
кампанията за великденско по-
чистване на Вършец един ден
преди официално обявената
акция, като почистиха прилежа-
щите към училището и детската
градина улици в кв. "Изток".

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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Община Вършец взе участие в
XVI–то Международно туристи-
ческо изложение „Културен тури-
зъм-2019“, което се проведе в
Двореца на културата и спорта
„Васил Левски“ в старопрестолния
град Велико Търново. Десетки об-
щини и музеи от страната, посол-
ствата на Азербайджан, Виетнам,
Индонезия, Палестина, Република
Южна Африка, Китайският култу-
рен център, туристическият ин-
формационен център от сръбския
Димитровград, различни сдруже-
ния и туристически организации
бяха също част от международната
туристическа борса.

Туристическото изложение дава
възможност на изложителите да
представят своите най – атрак-
тивни и интересни дестинации за
посещение. То се провежда със съ-
действието на Министерство на
туризма, Българска хотелиерска и
ресторантьорска асоциация, Асо-
циация на българските туропера-
тори и туристически агенции и
Общинска агенция по туризъм
„Царевград Търнов”, а домакин на
форума е Община Велико Тър-
ново.

Туристическата борса беше от-
крита от министъра на туризма
Николина Ангелкова, която от-
прави приветствие към организа-
торите, участниците и
многобройните посетители. Спе-
циален гост бе Кубрат Пулев - бъл-
гарската звезда в бокса в тежка
категория, който получи специална
награда "Посланик на туризма“.

Почетния плакет му бе връчен от
Николина Ангелкова за участието
на Пулев като рекламно лице във
видеоклип на кампанията "Година
на вътрешния туризъм".

За поредна година Община Вър-
шец участва с атрактивен щанд,
който бе посетен от стотици хора.
Представена бе информация за
културните и туристическите забе-
лежителности на Вършец, места за
настаняване и контакти. Щандът
бе посетен от известни публични
личности, като Николина Ангел-
кова – министър на туризма, Да-
ниел Панов – кмет на община
Велико Търново, Кубрат Пулев -
шампион на България по бокс и др.

Изложението във Велико Тър-
ново е първият специализиран
форум за популяризиране на кул-
турния туризъм и отличен шанс за
всички български общини да пре-
зентират своето историческо, ар-
хитектурно и нематериално
културно наследство.

Даниела ЛИЛОВА

ПРИРОДНИТЕ И КУЛТУРНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛ-
НОСТИ НА ВЪРШЕЦ ПРЕДСТАВИХА НА

МЕЖДУНАРОДНА ТУРИСТИЧЕСКА БОРСА

В съботата на светлия християн-
ски празник Лазаровден, председа-
телката на Клуб на пенсионера
«Козница» Цеца Антонова ни орга-
низира трудов ден за почистване на
района около автогарата във Вър-
шец.

В акцията се включиха 45 човека
– членове на клуба. Въоръжени с
мотики, метли, лопати, гребла, те
се впуснаха с ентусиазъм в неле-
ката задача. В мероприятието ни
взеха участие и работници от сек-
тор «Чистота» към Общината,
които извозваха с камион събра-
ните отпадъци, трева и храсти
около автогарата.

Удовлетворени от добре свърше-

ната работа, участниците в акцията
бяха поканени на вкусен обяд, като
най-голям принос за организира-
нето му имаше Ани Стоянова. С
безграничната си отдаденост и са-
моотверженост, тя посрещна и нас-
тани всички работници в залата на
клуба ни. В къщи Ани беше при-
готвила националното българско
ястие – боб яхния, като добавка
към вкусните кюфтета и кебапчета,
с които ни изненада кмета на Об-
щина Вършец – Иван Лазаров.

Доволни от резултата от почист-
ването и задружния обяд, пенсио-
нерите се прибраха по домовете си
за заслужен отдих.

Захаринка НИКОЛОВА

ПК „КОЗНИЦА“ СЕ ВКЛЮЧИ
ВЪВ ВЕЛИКДЕНСКОТО

ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАДА

В ДЪЖДА ДОБРОВОЛЦИ ПОЧИСТИХА И ОЗЕЛЕНИХА ВЪРШЕЦ



Дойдат ли в живота ни праз-
ници, хващаме се на хорото
или запяваме старите дядови
песни. А какво да кажем за топ-
лия поглед, с който се взираме
към вещите от бит, където и да
ги съзрем – в стар селски дом
или в къта на някой музей.

Народните празници и обичаи
намират място във всяко бъл-
гарско сърце. Такъв празник е
Благовец – Благовещение,
свързан с чудото на това осо-
бено, но красиво зачатие на де-
вицата – Мария и благата вест,
че зимата си е отишла.

На този ден жените ставали
рано, взимали по един съд и с
ръжен в ръка дрънкали по него,
като обикаляли къщата и двора
– да прогонят змиите и гуще-
рите.

Традицията повелява на този
ден непременно да се яде „зе-
лено“ – коприва, лапад, кисе-
лец.

Ние, черкаските самодейки от
НЧ „Просвета 1935“ – с. Чер-
каски, на този хубав празник
посетихме Клисурския манас-
тир „Св.Св. Кирил и Методий“.
Сърдечно благодарим на Антон
Хекимян и репортерката Рени
Христова от bTV, че ни предос-
тавиха възможността да позд-
равим на този ден всички
българи с изпълнената от нас
народна песен и да разкажем за
народния обичай на Благовец.

Благодарни сме и на кмета на
с. Черкаски Валери Трендафи-
лов, който винаги ни подава
ръка в трудни за нас моменти.

Миланка ХРИСТОВА

БЛАГОВЕЦ – БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Заместник-министърът на
труда и социалната политика
Зорница Русинова се срещна с
учениците Илия Илиев и
Мария Митрова от СУ „Иван
Вазов“ - Вършец. Посеще-
нието им в Министерството на
труда и социалната политика
беше в рамките на инициати-
вата „Ученически лидери – ми-
нистри и посланици за един
ден”, която цели да запознае
децата с дейността на основ-
ните институции и дипломати-
чески мисии в България.
Събитието е част от проявите
за отбелязване на Международ-
ния ден на ромите, който се
чества днес – 8-и април.

Илия и Мария са отличени в
конкурса „От език на омразата
към език на толерантността”,
организиран от Център за меж-

дуетнически диалог и толеран-
тност „Амалипе”. По време на
срещата заместник-министър
Русинова представи дейността
на Министерството на труда и
социалната политика. В разго-
вора с учениците тя открои ро-
лята на образованието за
успешната кариерна реализа-
ция и насърчи децата да разви-
ват потенциала си.

След срещата с това заедно с
нея Илия и Мария присъстваха
на откриването на междуна-
родна среща с участието на де-
легация на Министерството на
труда и социалната политика
на Армения и представители на
УНИЦЕФ, по време на която
беше обсъдено партньорството
между двете страни за продъл-
жаването на реформите в об-
ластта на грижите за деца.

ДЕЦА ОТ ВЪРШЕЦ БЯХА „МИНИСТРИ
ЗА ЕДИН ДЕН“ В МИНИСТЕРСТВОТО

НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

СУ „Иван Вазов“ е партньор
по проект „Кариерно планиране
в онлайн бизнеса“ - Договор №
2017-1-IT02-KA219-036819_2
по програма Еразъм +, КД 2.
Това е международно партньор-
ство между професионални
училища от градовете Лече
(Италия), Ниретхаза (Унгария),
Тетово (Македония), Афионка-
рахисар (Турция) и Вършец.
Повечето ученици изучават ту-
ризъм, земеделие, хотелиер-
ство, ресторантьорство,
транспорт и др. Целевата група
на проекта са ученици на въз-
раст от 16 до 18 години. В про-
екта се включиха директно, с
участие в моблностите, 64 уче-
ници и индиректно – 220 уче-
ници.

В съвременната дигитална
епоха да си високо квалифици-
ран не е достатъчно за успешна
реализация в живота. Работода-
телите търсят хора, които са
компютърно грамотни и умеят
да работят с редица онлайн при-
ложения и платформи.

Целта на проекта е да помогне
на учениците, на които им пред-
стои да завършат училище, да
се ориентират във възможнос-
тите на онлайн бизнеса, да ги
запознае с реалния бизнес свят,
да им покаже как могат да за-
почнат бизнес, като използват

виртуални платформи, на които
да промотират своя бизнес.
Учениците научиха как да съз-
дадат съвременно СV, да напи-
шат успешно мотивационно
писмо, да създадат свое пор-
тфолио.

В периода 25.03 – 31.03.2019 г.
СУ „Иван Вазов“ беше домакин
на четвъртата ученическа мо-
билност, в която участваха 42
ученици и техни учители. Ос-
новната задача на срещата беше
да се запознаят учениците с въз-
можностите и културните забе-
лежителности на участващите
региони и да се създадат онлайн
брошури рекламиращи тези ра-
йони. Сформираните междуна-
родни екипи обмениха
информация за своите родни
места, разучиха онлайн плат-
форми за изработване на бро-
шури и създадоха краен

продукт, който беше оценен от
компетентно жури. Екипите
присъстваха на открити уроци
по английски език. Всички уче-
ници придобиха нови диги-
тални знания и умения,
подобриха комуникативните си
умения на английски език, на-
учиха се да работят в екип и из-
градиха приятелства за цял
живот.

Като домакин, ние се опи-
тахме да запознаем максимално
чуждите гости с нашия град и
околностите. Още в първия ра-
ботен ден организирахме среща
с кмета на града инж. Иван Ла-
заров, на която той ни инфор-
мира за настоящето
икономическо състояние на об-
щината и перспективите за ней-
ното развитие. Разказа ни за
текущите програми и проекти,
които се реализират на терито-
рията на общината. Гостите
разказаха за своите родни
места. Организирахме обиколка
из града и екскурзии до Кли-
сурския манастир и пещерата
Леденика. В последния ден на
мобилността показахме на гос-
тите централната част на на-
шата столица.

Сълзите в очите на учениците,
които си тръгваха от нашия
град, ни показаха, че екипът ни
се справи успешно и с този про-
ект.

Катя ЗАМФИРОВА

КАРИЕРНО ПЛАНИРАНЕ В ОНЛАЙН БИЗНЕСА
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Активни и разнопосочни са
дейностите за запазване на Вър-
шец като привлекателно място
на туристическата карта на Бъл-
гария.

Природните дадености и чуд-
ната минерална вода са основен
ресурс, но не и достатъчно ус-
ловие за привличането на ту-
ристи. Ето защо Общината,
Туристическият информацио-
нен център и местните хоте-
лиери си подават ръка, за да
може Вършец да предложи ка-
чествени и разнообразни услуги
и атракции за различни катего-
рии туристи.

„Ние активно се включваме в
туристически изложения, за да
популяризираме красивия ни
град. Дори в началото на годи-
ната нашият ТИЦ получи на-
града - златен приз за
„Най-добър туристически ин-
формационен център за 2018 г.“
Но това няма да има особен
ефект, ако когато туристите дой-
дат тук, очакванията им не съв-
паднат с видяното и усетеното.

За това е много важно да отго-
ворим на съвременните изиск-
вания – както на динамичните
туристи, така и на тези, които
търсят спокойствие и релакс.“ –
каза инж. Иван Лазаров, кмет на
общината.

За това, освен туристически
изложения, подготовка на раз-
нообразни информационни и
рекламни материали, най-вече
се държи на чистотата, разнооб-
разяването на туристическите
атракции, обогатяване на кул-
турния и спортен календар, под-
обряване на инфраструктурата.

С особен интерес бяха пос-
рещнати новоизградените ат-
ракционен „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 пло-
щадка до минералната чешма.

През 2018 г. са картографи-
рани 3 бр. екопътеки: „Вършец
– с. Спанчевци – Клисурски ма-
настир“; „Вършец – кв. Зано-

жене – връх Тодорини кукли“ и
„Вършец – Бялата вода“.

Над 70 хиляди лева са предви-
дени от таз годишния бюджет за
културни събития през 2019 г.

Активно се работи по новата
туристическа атракция - из-
граждането на Палеопарк и ин-
формационен център с
изложбена площ. Музеят ще е
уникален със своята интерак-
тивност и фигури на животни,
обитавали в древността тези
земи.

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

Близо 38 хиляди лева са съб-
рани от туристически данък
през 2018, което означава, че
повече от 40 хиляди туристи са
посетили Вършец.

Петя ГЕНОВА

КОМПЛЕКСНИ СТЪПКИ В ПОСОКА ЗАПАЗВАНЕ ОБРАЗА
НА ВЪРШЕЦ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ
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П Р О Т О К О Л № 51

(продължение от брой 3)
РЕШЕНИЕ № 681

I. Общински съвет – Вършец на основа-
ние чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 от За-
кона за местните данъци и такси изменя
„Наредбата за определянето и администри-
рането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Вършец“ /по чл.
9 от ЗМДТ/, както следва:

В чл. 23 се изменят текстовете на ал.1,
т.1, т.2 и т.3 и се създава нова т.4, както
следва:

Чл.23 (1) Не се събира такса за битови
отпадъци в следните случаи:

1. за услугата по събиране и транспорти-
ране на битови отпадъци до съоръжения и
инсталации за тяхното третиране и дей-
ността по третиране на битовите отпадъци
- част от услугата по третиране на битови
отпадъци, необхванати в управлението на
масово разпространените отпадъци, както
и проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мо-
ниторинг на депата за битови отпадъци
и/или други инсталации или съоръжения за
оползотворяване и/или обезвреждане на
битови отпадъци - за услугата по третиране
на битовите отпадъци в съоръжения и ин-
сталации, за имоти, които попадат в ра-
йони, в които тези услуги не се предоставят
от общината;

2. за услугата по събиране и транспорти-
ране на битови отпадъци до съоръжения и
инсталации за тяхното третиране и дей-
ността по третиране на битовите отпадъци
- част от услугата по третиране на битови
отпадъци, необхванати в управлението на
масово разпространените отпадъци, както
и проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мо-
ниторинг на депата за битови отпадъци
и/или други инсталации или съоръжения за
оползотворяване и/или обезвреждане на
битови отпадъци - за услугата по третиране
на битовите отпадъци в съоръжения и ин-
сталации, когато имотът е незастроен или
не се ползва през цялата година и е под-
адена декларация по образец и ред, опред-
елени с наредбата по чл. 9, от задълженото
лице до 31 октомври на предходната година
в общината по местонахождението на
имота;

3. за услугата по събиране и транспорти-
ране на битови отпадъци до съоръжения и
инсталации за тяхното третиране, когато
задължените лица са сключили договор за
обслужване с лица, получили регистрацио-
нен документ по Закона за управление на
отпадъците за събиране и транспортиране
на битовите отпадъци до съответните съо-
ръжения и инсталации, и са декларирали
по ред, определен с наредбата, това обстоя-
телство до 31 октомври на предходната го-
дина в общината по местонахождението на
имота.

4. Декларациите могат да се подават и по
електронен път по реда на Данъчно-осигу-
рителния процесуален кодекс.

II. Задължава кмета на община Вършец
да отрази приетите в т. 1 от настоящото ре-
шение изменения на Наредба за определя-
нето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на
община Вършец /по чл. 9 от ЗМДТ/, като
актуализираната наредба бъде качена в 7
/седем/ дневен срок в сайта на община Вър-
шец.

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

РЕШЕНИЕ № 682
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1,

т. 2, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от За-

кона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 година,
ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнение на
ЗДБРБ за 2019 г. и „Наредбата за условията
и реда за съставяне на бюджетната про-
гноза за местните дейности за следващите
три години, за съставяне, приемане, изпъл-
нение и отчитане на общинския бюджет на
Община Вършец“, Общински съвет- Вър-
шец

Р Е Ш И:
1. Приема бюджета на Община Вършец

за 2019 година,както следва:
1.1. Приходи в размер на 7 857 000 лв., ,

в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държа-

вата дейности в размер на 4 028 546 лв.,
съгласно Приложение № 1 и 2 в т.ч.

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от
държавата дейности в размер на 3 775 928
лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2018 година
в размер на 252 618 лв., съгласно Приложе-
ние № 3

1.1.1.3. Наличност по валутни сметки в
левова равностойност 59 930 лв.

1.1.1.4. Временно съхранявани средства
на други сметки и фондове -/ -59 930 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в
размер на 3 828 454 лв., съгласно Прило-
жение № 2 в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 582
000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на
1 491 708 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в
размер на 1 025 300 лв. в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в
размер на 662 300 лв., включително тран-
сфер за зимно поддържане и снегопочист-
ване в размер на 73 100 лв.

1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови
разходи в местни дейности в размер на 363
000 лв.

1.1.2.4. Предоставени трансфери в размер
на -/- 147 600 лв.

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми в раз-
мер на -/- 30 000 лв.

1.1.2.6. Средства на сметки от Европей-
ския съюз в размер на - / - 26 952 лв.

1.1.2.6. Преходен остатък от 2017 година
в размер на 933 998 лв., съгласно Приложе-
ние № 3.

1.2. Разходи в размер на 7 857 000 лв.,
разпределени по функции, дейности и
параграфи:

1.2.1. За делегирани от държавата дей-
ности в размер на 4 028 546 лв., съгласно
Приложение № 2.

1.2.2. За допълнително финансиране със
средства от собствените приходи и от из-
равнителната субсидия на делегираните от
държавата дейности в размер на 18 000 лв.,
съгласно Приложение № 2.

1.2.3. За местни дейности в размер на
3 810 454 лв., съгласно Приложение № 2.

1.2.4. Определя годишна издръжка на
едно дете в детска градина – местна отго-
ворност, при формиране бюджета на ДГ
“Слънце“ за 2019 година, съгласно утвър-
дените натурални показатели в информа-
ционната система на МОН, както следва :

- от 0 до 4 годишни - 670 лв.
- от 5 до 6 годишни -390 лв.
2. Приема програма за капиталовите

разходи в размер на 1 146 885 лв., съг-
ласно Приложение № 4.

2.1. Одобрява разпределението на целе-
вата субсидия за капиталови разходи в раз-
мер на 196 885 лв., съгласно Приложение
№ 4.

2.2. Приема разчет на капиталовите раз-
ходи, финансирани с приходи от постъпле-
ние от продажбата на общински
нефинансови активи и други собствени
приходи, както и от преходния остатък в
размер на 950 000 лв. съгласно Приложение
№ 4.

2.3. Дава съгласието си кмета на община
Вършец, по реда на чл. 88 от ЗДБРБ за 2019
година да направи предложение до Минис-
търа на финансите за трансформиране на
целева субсидия за капиталови разходи в
целеви трансфер за финансиране на раз-
ходи за извършване на текущ ремонт на
улици в община Вършец в размер на 166
115 лв.

3. Утвърждава:
3.1. Утвърждава числеността на персо-

нала за делегирана от държавата дейност
„Общинска администрация“ – 51 щатни
бройки.

3.2. Утвърждава разпределението на пла-
новите разходи за заплати за 2019 г., без
звената, които прилагат системата на деле-
гирани бюджети, съгласно Приложение №
2.

4. Утвърждава разчет за целеви раз-
ходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос - 5 000 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение

на Общински съвет - 10 000 лв.
4.3. Субсидии за:
4.3.1. читалища - 113 880 лв.
4.3.2. спортни клубове - 20 000 лв.
4.3.3. организации с нестопанска цел - 10

000 лв.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО до 3 на 100 (не повече от 3 на

100) върху плановите средства за работна
заплата на заетите по трудови правоотно-
шения.

5.2. Разходи за представителни цели и
международна дейност на Кмета на общи-
ната в размер на 4 000 лв.

5.3. Разходи за представителни цели на
Председателя на Общински съвет в размер
на 500 лв.

5.4. Определя средства в размер на 6 000
лв. за общински фонд „Ин-витро“, които да
се разпределят по ред и начин, определен
от Общински съвет – Вършец.

6. Утвърждава списък на лицата, които
имат право на транспортни разходи:

6.1. За пътуване от местоживеенето до
местоработата и обратно, имат право на
транспортни разходи в размер на 100 % пъ-
туващите, съгласно Приложение № 8.

7. Утвърждава приходите и разходите,
на общинското предприятие, съгласно
Приложение № 2.

8. Одобрява индикативен годишен раз-
чет за сметките за средства от Европей-
ския съюз , съгласно Приложение № 5.

9. Одобрява актуализирана бюджетна
прогноза за местните дейности с показа-
тели за 2019 г. и прогнозни показатели за
периода 2020-2022 г, по приходите, помо-
щите, даренията, бюджетните взаимоот-
ношения и финансирането, и по
разходите, съгласно Приложение № 6.

10. Определя максимален размер на
дълга, както следва:

10.1. Максимален размер на новия об-
щински дълг за 2019 г. в размер на 0 лв.

10.2. Общинските гаранции, които може
да бъдат издадени през 2019 г. в размер на
0 лв.

10.3. Максимален размер на общинския
дълг и общинските гаранции към края на
2019 г. в размер на 0 лв.

11. Определя максимален размер на но-
вите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2019 г. по бюджета
на общината, като наличните към края на
годината задължения за разходи не могат да
надвишават 15 на сто от средногодишния
размер на отчетените разходи за послед-
ните четири години.

12. Определя максималния размер на
ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през годината, като наличните
към края на годината поети ангажименти за
разходи не могат да надвишават 50 на сто
от средногодишния размер на отчетените
разходи за последните четири години.

13. Определя размера на просрочените
задължения от 2018 г., които ще бъдат
разплатени от бюджета за 2019 г., в раз-
мер на 98 917 лв.

14. Определя размера на просрочените
вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през 2019 г. в размер на 148 017
лв.

15. Оправомощава кмета на община
Вършец да извършва компенсирани
промени:

15.1. В частта за делегираните от държа-
вата дейности между утвърдените показа-
тели за разходите в рамките на една
дейност, с изключение на дейностите на де-
легиран бюджет, при условие че не се на-
рушават стандартите за делегираните от
дървата дейности и няма просрочени за-
дължения в съответната делегирана дей-
ност.

15.2. В частта за местни дейности - между
утвърдените разходи в рамките на една дей-
ност или от една дейност в друга, без да из-
меня общия размер на разходите.

16. Възлага на кмета:
16.1. Да определи бюджетите на разпоре-

дителите с бюджет от по-ниска степен.
16.2. Да утвърди бюджетите на разпоре-

дителите с бюджет от по-ниска степен.
16.3. Да организира разпределението на

бюджета по тримесечия и да утвърди раз-
пределението.

16.4. Да информира Общинския съвет в
случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дей-
ности и да предлага конкретни мерки за
трайно увеличаване на бюджетните при-
ходи и/или трайно намаляване на бюджет-
ните разходи.

17. Упълномощава кмета на община
Вършец да предоставя временни безлих-
вени заеми от временно свободни средства
по Общинския бюджет и от сметките за
средства от Европейския съюз и ДСД
/други сметки и дейности/, за авансово фи-
нансиране на плащания по проекти, фи-
нансирани със средства от Европейския
съюз и по други международни програми,
включително и на бюджетни организации,
чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.1. При предоставянето на временни
безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спаз-
ват изискванията по чл. 126 от ЗПФ.

17.2. При предоставяне на средства от
сметките за СЕС /средства от Европейския
съюз/ да се спазват изискванията чл. 104,
ал. 1, т. 4 от ЗПФ.

17.3 Във всички останали случаи, при
възникване на потребност от предоставяне
на временни безлихвени заеми, Кметът на
общината внася предложение за предоста-
вянето им по решение на общинския съвет.

18. Упълномощава кмета на община
Вършец:

18.1. Да разработва и възлага подготов-
ката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със
средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по
национални програми и от други източ-
ници за реализиране на годишните цели на
общината за изпълнение на общинския
план за развитие.

18.2. Да кандидатства със средства от цен-
тралния бюджет и други източници за фи-
нансиране и за съфинансиране на
общински програми и проекти.

19. Приема за сведение Протокола от
публичното обсъждане на бюджета, съг-
ласно Приложение № 7.

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А.
Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В.
Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О.
Яничкова, И. Цветанов; “против” – 4 – Г.
Найденов, А. Коцина, Г. Иванов, Б. Хрис-
тов; “въздържали се” – 1 – С. Сълков;

продължава на 4 стр. >>>
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РЕШЕНИЕ № 683
Общински съвет – Вършец, на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната
администрация, ПМС № 67/14.04.2010 г.
и ПМС № 4/10.01.2019 г., определя инди-
видуалните основни месечни заплати на
кметовете на кметства в община Вършец,
както следва:

1. Кметове на Кметства:
● Кметство с. Спанчевци 750.00 лв.
● Кметство с. Долно Озирово 750.00 лв.
● Кметство с. Горно Озирово 750.00 лв.
● Кметство с. Черкаски 750.00 лв.
● Кметство с. Драганица 750.00 лв.
Гласували поименно: “за” – 11 – инж.

А. Димитров, А. Николова, Г. Апосто-
лова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И.
Цветанов, А. Коцина и С. Сълков; “про-
тив” – 2 – Г. Найденов, Г. Иванов; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 684
Общински съвет – Вършец на осно-

вание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и
чл. 124 ал. 1 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/ взема следното ре-
шение:

1. Приема и одобрява представеното и
съгласувано задание на ОУП на Община
Вършец, което да послужи за изработва-
нето на проект за ОУП на Община Вър-
шец в съответствие с чл. 124б, ал. 1 от
Закона за устройство на територията
/ЗУТ/.

2. Възлага на кмета на община Вършец
да предприеме всички необходими дей-
ствия по реда на чл. 126 ал. 1 от ЗУТ за
провеждане на процедура за възлагане на
изработване по реда на Закона за об-
ществените поръчки /ЗОП/ по проект
Общ устройствен план на Община Вър-
шец (ОУПО).

3. Възлага на кмета на община Вършец
да предприеме и всички процедури по
съгласуване, обявяване, обществено об-
съждане и приемане на проекта за ОУП
на Община Вършец за окончателното му
одобряване от Общински съвет – Вър-
шец.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А. Димитров, А. Николова, Г. Апосто-
лова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И.
Цветанов, Г. Найденов, Г. Иванов и С.
Сълков; “против” – няма; “въздържали
се” – 1 – А. Коцина;

РЕШЕНИЕ № 685
Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗОС взема реше-
ние за изключване от Приложение № 3,
списък на имотите предоставени за пол-
зване от Общинско предприятие „Об-
щински дейности и туризъм - Вършец“,
към решение № 444 от Протокол № 43 от
27.03.2014 г., на Общински съвет – Вър-
шец, на поземлен имот с идентификатор
12961.422.5 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г., с площ 5 914 кв.м.

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

РЕШЕНИЕ № 686
Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14,
ал. 7 и ал. 8 от ЗОС във връзка с чл. 42,
ал. 1 и ал. 3 от „Наредбата за реда на при-

добиване, управление и разпореждане с
общинска собственост на община Вър-
шец“ и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от „На-
редбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на об-
щина Вършец“, взема решение за про-
веждане на публичен търг с тайно
наддаване, за отдаване под наем на части
от имоти публична общинска собстве-
ност на община Вършец, за поставяне на
кафе-автомати описани, както следва:

1. В сградата на СУ “Иван Вазов”
гр.Вършец - 1 кв.м. за поставяне на 1 бр.
кафе-автомат.

2. В сградата на сектор “Чистота” при
Об.А – Вършец - 1 кв.м. за поставяне на
1 бр. кафе- автомат.

3. На тротоара на ул.“Република“ № 128
/до входа на хранителният магазин/ - 1
кв.м. за поставяне на 1 бр. кафе-автомат.

Срок за отдаване под наем на частите от
недвижимите имоти – 3 /три/ календарни
години, считано от датата на сключване
на договорите за наем.

Определя първоначална тръжна ме-
сечна наемна цена - 30 лв. без ДДС за 1
кв.м. за 1 бр. кафе-автомат.

Цена на тръжната документация 50 лв.,
депозит за участие в търга 100 лв.за всяка
отделна площ за поставяне на кафе-авто-
мат.

Стъпка за наддаване 5 % върху първо-
началната тръжна месечна наемна цена
на съответната площ за поставяне на
кафе-автомат.

При сключване на договор за наем спе-
челилият/спечелилите търга участници
заплащат 6 /шест/ месечни наемни
вноски за наетите от тях площ/площи.

Задължава Кмета на община Вършец да
организира и проведе търга по реда на
Глава втора “Търгове” от НУРПТК и да
сключи договор за отдаване под наем на
частите от имоти публична общинска
собственост за поставяне на кафе-авто-
мати с спечелилия/ите търга участник/ци.

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

РЕШЕНИЕ № 687
1. Общински съвет – Вършец на осно-

вание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14,
ал. 7 от Закона за общинската собстве-
ност, във връзка с чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от
НРПУРОС и чл. 4, ал. 2 и чл. 25, ал. 1 от
„Наредбата за условията и реда за про-
веждане на търгове и конкурси
/НУРПТК/ на община Вършец“, взема ре-
шение за провеждане на публично опо-
вестен конкурс, за отдаване под наем на
300 кв.м. от поземлен имот с идентифи-
катор 12961.422.678 по КК и КР на гр.
Вършец, представляващ част от бул.
“България“ /в края на булеварда непос-
редствено до реката/, съгласно скица-
предложение на Гл. архитект на община
Вършец, неразделна част от настоящото
решение.

2. Площта се отдава под наем за из-
граждане на поставяем търговски обект
по чл. 56 от ЗУТ за изграждане на моде-
рен хранителен магазин /супермаркет/.

3. Определя първоначална месечна на-
емна цена - 450 лв., без ДДС. В договора
за отдаване под наем на терена да се
включи клауза за ежегодно еднократно
актуализиране на месечната наемна цена
с процента инфлация, обявен за предход-
ната календарна година от НСИ.

4. Срок за отдаване под наем - 10 /десет/
календарни години, считано от датата на

сключване на договора за наем.
5. Депозит за участие в търга – 3 000 лв.

/три хиляди лева/.
6. Определя стъпка за наддаване 5 %

върху първоначалната тръжна месечна
наемна цена.

7. Цена на тръжната документация 200
лв. /двеста лева/.

8. Определя конкурсните показатели за
оценка на конкурсните предложения,
както следва:

- Предложена месечна наемна цена за
наемане на терена – 80 т.

- Срок за реализиране на търговският
обект – 20 т.

Най-голям брой точки по всеки показа-
тел за оценка получава участника, пред-
ложил най-добри условия по този
показател. Всяко следващо предложение
получава с 5 т. по-малко.

8. Дължимият месечен наем се заплаща
от наемателя за първата година от дого-
вора при подписването му, а за остана-
лите години се заплаща ежемесечно до
10-то число на календарният месец.

9. Задължава кмета на община Вършец
да организира и проведе конкурса по
реда на Глава трета “Конкурси” от „На-
редбата за условията и реда за провеж-
дане на търгове и конкурси на община
Вършец“ и да сключи договор за отда-
ване под наем със спечелилия конкурса
участник.

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

РЕШЕНИЕ № 688
1.Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във
връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоста-
вяне на наследниците на Иван Тренда-
филов Иванов, следния имот:

1.1. Поземлен имот с идентификатор
12961.39.201, ЕКАТТЕ 12961 – ливада с
площ 1 836 дка, находяща се в мест-
ността “БОРОДЕЛ“ – земи от Общин-
ския поземлен фонд, землище Вършец,
съгласно скица на поземлен имот № 15-
882090/27.11.2018г.

2. На основание §19 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се об-
жалва пред Районния съд - гр. Берковица
по реда на Административно процесуал-
ния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45 ж, ал. 2, изрече-
ние второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се
връчи по реда на Административно-про-
цесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и
служебно на Общинска служба по „Земе-
делие“ гр. Берковица.

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

РЕШЕНИЕ № 689
Общински съвет – Вършец на основа-

ние § 17, ал. 3 от Предходните и заклю-
чителни разпоредби на Правилника за
прилагане на ЗУПГМЖСВ, утвърждава
разходи на МК по чл. 8, ал. 2 от
ЗУПГМЖСВ при Община Вършец за пе-
риода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. както
следва : за възнаграждения на членовете
на местната комисия за календарната
2018 г. по 130 лв. /сто и тридесет лева/ на
член или обща сума от 650 лв. /шестсто-

тин и петдесет лева/.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж.

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

РЕШЕНИЕ № 690
Общински съвет – Вършец на основа-

ние 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 дей-
ността на Общински съвет - Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация за Мандата
2015 - 2019 г. от Бюджета на Община
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 пър-
вото полугодие на 2019 г. на:

1.1 Спортен клуб по ориентиране “Не-
забравка 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“ – су-
мата от 3 000,00 лева;

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

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

Гласували поименно: “за” – 10 – инж.
А. Димитров, А. Николова, Г. Апосто-
лова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, И. Цветанов, А.
Коцина и С. Сълков; “против” – 1 – Г.
Найденов; “въздържали се” – 1 – Г. Ива-
нов;

РЕШЕНИЕ № 691
Общински съвет – Вършец на основа-

ние 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 дей-
ността на Общински съвет - Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация за Мандата
2015 - 2019 г. от Бюджета на Община
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 2019
г. на:

2.1 ПК “Детелина”, село Черкаски – су-
мата от 462,00 лева;

2.2 Клуб на пенсионера и самодееца
„Озировци“, село Долно Озирово – су-
мата от 451,00 лева;

2.3 ПК “Еделвайс”, село Драганица –
сумата от 649,00 лева;

2.4 СНЦ “Козница”, град Вършец – су-
мата от 2 057,00 лева;

2.5 СНЦ „Тодорини кукли 2003“ село
Спанчевци – сумата от 792,00 лева;

2.6 ПК „Чинарите“ град Вършец – су-
мата от 1 155,00 лева;

2.7 СНЦ „ Диабетик Вършец 2017“ град
Вършец – сумата от 1 515,00 лева;

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А. Димитров, А. Николова, Г. Апосто-
лова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфи-
ров, О. Яничкова, Б. Христов, И.
Цветанов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Съл-
ков; “против” – 1 – Г. Найденов; “въз-
държали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на общински съвет –
Вършец закри заседанието в 16:20 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на

Общински съвет – Вършец



Християнските празници са
повод за организирано милосър-
дие. Безспорно то е необходимо,
защото дава пример за доброта и
благородство, за състрадание и
съпричастност към нуждаещите
се. Ползата от инцидентните
акции е безспорна, но ежеднев-
ната подкрепа на различни дей-
ности от страна на компаниите
дава трайни и осезателни резул-
тати. Въпреки че в бизнеса главна
цел е печалбата, все по-често в де-
ловите среди се говори за корпо-
ративната социална отговорност
като част от фирмената политика.
Това предполага разбиране от
страна на предприемачите, че са
задължени да допринасят за ус-
тойчивото икономическо разви-
тие, за коректните трудови
отношения с работниците, за спо-
деляне на грижата за техните се-
мейства, за подкрепа на местната
общност и на обществото като
цяло. Това цели подобряване на
качеството на живот. Корпоратив-
ната социална отговорност не е
привилегия само на мултинацио-
налните компании гиганти. Тя е
факт и в нашия град. Образец в
това отношение е „Електростарт“
АД.

През учебната 2018/2019 година,
по идея на изпълнителния дирек-
тор на „Електростарт“ АД инж.
Анатоли Димитров, стартира клуб
„Медии“ към Общинския детски
комплекс в гр. Вършец, с цел не-
формално обучение по журналис-
тика. В него шест ученици от
града се учат как да бъдат журна-
листи, изучавайки журналисти-
ческия жанр чрез интервюта,
репортажи, писане и редактиране
на есета, подготовка на новини и
фотожурнализъм. Начинаещите
журналисти постигат завидни ус-
пехи, като вече имат отпечатани
публикации в регионални медии в
Монтана и Враца, сертификати за
отлично представяне в нацио-
нални конкурси за есе, а някои от
тях и спечелени награди. С неск-
рита радост фирмата посреща ус-
пехите на своите възпитаници и
предлага устойчива във времето
подкрепа на младото поколение.

„Електростарт“ се отнася с осо-
бено внимание и насърчава образ-
ованието и на останалите деца и
млади хора в града. В продълже-
ние на 5 години компанията спон-
сорира две школи към СУ ”Иван
Вазов”, гр. Вършец. За това време
близо 100 деца са имали възмож-
ността да се възползват от без-
платно допълнително обучение по
математика и по български език и
литература. Компанията e анга-
жирана и в развитието на своите
служители, като финансира тях-
ното образование в Русенския

университет „Ангел Кънчев“. По
този начин решава не само собст-
вените си кадрови проблеми, но и
дава добър старт в кариерата на
млади и амбициозни специа-
листи, пояснява Надя Йорданова -
директор „Финанси, човешки ре-
сурси и администрация“ във фир-
мата.

Една от най-важните черти на
мениджмънта на компанията е за-
грижеността за работниците. Тя
се проявява в нещо повече от ан-
гажимента за коректно заплащане
на възнагражденията и етично от-
ношение към персонала. В „Елек-
тростарт“ АД работят близо 130
души и те са като едно голямо се-
мейство. Компанията откликва на
личните им проблеми като под-
крепя лечението на засегнати от
тежки заболявания. Тя споделя и
щастливите мигове в живота им
чрез вътрешнофирмената си со-
циална политика като например
подаряване на подарък при раж-
дане на дете в семейството.

Компанията не остава безраз-
лична и към културния живот в
града. През годините фирмата е
спонсорирала редица спортни и
културни инициативи, както и
футболния отбор на града. „Елек-

тростарт“ многократно спонсо-
рира Международния турнир по
спортни танци за купата на общи-
ните от област Монтана, чийто
домакин тази година беше Вър-
шец. Инж. Анатоли Димитров
със собствени средства закупува
народни носии на танцова форма-
ция „Стрешер”, споделя Фабиана
Върбанова от състава на с. Горно
Озирово. Компанията е спонсори-
рала и Националния фолклорен
конкурс „Напеви от Североза-
пада“, който ежегодно събира на
сцената на Младежкия дом в
Монтана млади певци, инстру-
менталисти и танцьори от цялата
страна.

Обръща се специално внимание
и на градската среда. През 2018 г.
„Електростарт“ АД облагородява
детската площадка в боровия парк
в гр. Вършец. През месец юни
2019 г. предстои освежаване и
облагородяване на още една.

Невъзможно е да бъдат изброени
всички инициативи, зад които
стои компанията. Нелека, но дос-
тойна и благородна мисия е това
да даряваш добро! Г-жа Надя
Йорданова обаче ни увери, че ако
за подкрепа кандидатстват стой-
ностни проекти, които доприна-
сят за развитието на града и
отговорят на ценностите на ком-
панията, те имат реален шанс да
бъдат спонсорирани.

Кристияна ЯНИЧКОВА
Клуб „Медии“

към ОДК - Вършец

„ЕЛЕКТРОСТАРТ“ АД -
ИНИЦИАТОР И БЛАГОДЕТЕЛ

Много радост донесе днешният
празник на жителите и гостите на
с. Спанчевци. Местното сдруже-
ние „Тодорини кукли“ възроди
стар обичай за Цветница и вдъхна
нов смисъл на традицията.

Празникът започна с тържест-
вена служба и осветяване на вър-
бовите клонки в местната църква
„Архангел Михаил“ от архиман-
дрит Антим, протосингел на Ви-
динска Света митрополия.

Благи и вдъхновени бяха сло-
вата на дядо Антим пред събра-
лото се множество.

Сдружение "Тодорини кукли" бе
изработило венци с цветя за абсо-
лютно всички присъстващи в

храма. После, заедно с кмета на
селото Емил Иванов и най-стария
участник в тържествата – осмем-
десетгодишната Цветанка Пет-
рова, те засадиха дръвче в двора
на храма, както от години се
прави на този ден.

Тук в празника се включи и кме-
тът на община Вършец, който
дойде веднага след приключва-
нето на програмата във Вършец.
Видимо най-мили му бяха мал-
ките дечица с народни носии и
цветя в косите. Най-малките ла-
зарки бяха двечки - на крехките
седем месеца! Браво на техните
родители, че от сега ги захранват
с традициите ни!

Последва тържество с възстано-
вяване на обичая „люлеене на
люлка“. При него момите се лю-
леят и си избират кой да ги свали,
като така показват кого харесват.

Смях, закачки и много настрое-
ние огласиха площада. По-мал-
ките участници пяха и
рецитираха, а накрая всички за-
едно се хванаха на кръшно хоро.

Браво на сдружение „Тодорини
кукли“, браво и на кметовете за
подкрепата! Поклон пред всички
участници за това, че изпълняват
мисията на сдружението - „Да по-
кажем нашето минало, за да
помни нашето бъдеще“.

Петя ГЕНОВА

ПРЕКРАСНА ЦВЕТНИЦА В СПАНЧЕВЦИ
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Зимата премина с топло време
и малко снеговалежи. За пенсио-
нерите това са благоприятни ус-
ловия да излязат на разходка, да
се срещнат с приятели. И най-
удобното място е пенсионер-
скияТ клуб. А за нашия клуб
"Козница" тези условия ни да-
доха възможност да проведем
много срещи и мероприятия.

Ежегодно на 19 февруари почи-
таме паметта на Апостола на сво-
бодата Васил Левски. Събрани в
клуба, с голям интерес изслу-
шахме вълнуващата беседа, пос-
ветена на 146-та годишнина от
неговата трагична гибел, подне-
сена ни с вещина от Гергана Ер-
менкова. Певческа група
"Детелина" изпълни "Обесването
на Васил Левски", рецитирано от
Мария Димитрова. С венци и
цветя се отправихме към памет-
ника на Левски, където взехме
участие в общоградското покло-
нение пред неговата памет.

Националния празник 3-ти
март отбелязахме тържествено
на тройния ни празник, проведен
на 1-ви март, когато отбелязахме
и Деня на самодееца, и Баба
Марта. Всеки, влязъл в клуба, бе
закичен за здраве с мартеница.
Гостуваше ни Мина Тодорова -
внучката на д-р Дамян Иванов,
първия бански лекар във Вър-
шец. Тържеството започна с из-
пълнените от група "Детелина"
революционни песни "Боят нас-
тана" и "Райна княгина". Пре-
красна беседа за Руско-турската
освободителна война ни изнесе

историкът - учител и общински
съветник Сашо Сълков. Прозву-
чаха стиховете "Опълченците на
Шипка" от Иван Вазов и "Зададе
се облак тъмен" от Христо Ботев.
Йорданка Костова ни разказа
една от легендите за мартенич-
ките. Пяха и индивидуални из-
пълнители, а песента "Питат ли
ме де зората" изправи на крака
присъстващите.

Не пропуснахме да отбележим
и хубавите български празници
Бабин ден, 8-ми март и първия
пролетен ден 22-ри март. Праз-
нувахме в ресторанта на хотел
"Тинтява". Изненадата на Бабин
ден бе изпълнението на група
"Детелина", които внесоха много
емоция с облеклото си, изпълне-
ните хумористична сценка, ве-
села песен за деветте баби и
други весели песни. Гостуваха ни
дългогодишните акушерки Атоа-
нета и Фанка. Проведохме и кон-
курс за "Мис баба", най-игрива,
най-възрастна, най-млада баба и
тази, с най-многобройно потом-
ство. На 8-ми март всяка от при-
състващите получи карамфил от
ръководството на клуба и от
кмета на общината. А пролетния
празник посрещнахме заедно с
нашите приятели от Пенсионер-
ски клуб Бяла Слатина. Гостите
посрещнахме в клуба с питка и
сол, букетче от пролетни цветя и
зелена четирилистна детелина с
надпис "Честита Пролет". Раз-
ходката им из града беше съпро-
водена от увлекателния разказ на
Йорданка Костова за историята и

забележителностите на Вършец.
Срещите в ресторанта бяха съ-
проводени с много поздравления,
наздравици, индивидуални из-
пълнения, разменени подаръци,
игри и танци. Отец Петко Бал-
джиев на всеки от празниците
благославяше присъстващите с
изпълнение на "Многая лета".
Присъствахме и на общоградс-
ките тържества, организирани от
Община Вършец, по случай На-
ционалния празник 3-ти март и
Деня на лозаря и винаря, прове-
дени на централния градски пло-
щад.

С много смях премина и Деня
на хумора, сатирата и шегата,
който проведохме в клуба на 1-ви
април. Нашите членове се про-
явиха с изпълнение на хумо-
рески, габровски и шопски
хумор, анекдоти, вицове, весели
хумористични песни и стихове.
Много поздравления получи и
нашата активистка Йорданка Гу-
цина за своя 82-ри рожден ден,
който съвпада с Деня на шегата.
Група "Детелина" изпя за рожде-
ничката "Върнете се млади го-
дини".

През месец февруари прове-
дохме и своето годишно отчетно
събрание.

Така неусетно отмина първото
тримесечие на тази година. За
членовете на нашия клуб то бе
наситено с вълнения и прекрасни
изживявания от срещите с при-
ятели и емоциите, породени от
веселите празници.

Василка ДАМЯНОВА

ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНИЦИ В
ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „КОЗНИЦА“



Цветница или Връбница е праз-
ник на пробуждането на пролетта,
празник на всички, които носят
имена на цветя и дървета. Посве-
тен е на тържественото посрещане
на Исус Христос в Йерусалим с
маслинови и лаврови клонки.
Цветница се отбелязва не само в
православната, но и в католичес-
ката, и протестантската църква.

Във Вършец празникът започна с
тържествена литургия в храм „Св.
Георги Победоносец“, отслужена
от енорийския свещеник на града
свещеноиконом Петко Балджиев.

Мажоретки и оркестранти от
ученически духов оркестър „Де-
филир“ при СУ „Иван Вазов“, за-
едно с участници в програма и
жители на града, закичени с осве-
тени върбови клонки преминаха с
празнично шествие по централ-
ния булевард „Република“ от пра-
вославния храм до откритата
сцена пред НЧ „Христо Ботев –

1900 г.“
Десетки жители и гости на Вър-

шец се стекоха пред местното чи-
талище, за да станат част от
празничния концерт, който Об-
щина Вършец им поднесе като
пролетен подарък, заедно с китка
пролетно настроение, дъх на цветя
и върбови клонки, много емоции
от съприкосновението с магията
на българския фолклор и усещане
за пробуждането на новия живот в
природата. Едно усещане за кра-
сота, хармония и щастие. Защото
на този ден сивотата на делника се
стопява пред цветността и яр-
костта на празника. И защото ние,
местните жители доказваме за по-
реден път, че тачим българските
обичаи, че поддържаме жив огъня
в сърцата на младото поколение и
любовта към изконните български
традиции, бит и култура, към бъл-
гарското!

В празничната програма взеха

участие: група за народни танци
„Чародейки” – гр. Вършец с ръко-
водител Красимира Георгиева,
танцов състав “Фолклорна китка“
при НЧ „Хр. Ботев-1900“ с хореог-
раф Невена Стоянова“, учени-
чески духов оркестър „Дефилир”
с ръководител Николай Пеев и ма-
жоретен състав при СУ „Иван
Вазов” – гр. Вършец с ръководител
Невена Стоянова.

На финала участници в концерта
и зрители извиха кръшно българ-
ско хоро под звуците на духов ор-
кестър „Дефилир“, а за цветното
настроение на всички, Общината
бе подготвила красива, окичена с
пролетни цветя люлка, на която
желаещите се полюляха и се сни-
маха за спомен.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КРАСИВА И ПЪСТРА ЦВЕТНИЦА
ОТПРАЗНУВАХА ВЪВ ВЪРШЕЦ

На 27 март НЧ „Хр.Ботев-1900“
отбеляза Международния ден на
театъра и 115 г. от първото теат-
рално представление във Вършец.

Присъстваха кметът на община
Вършец инж. Иван Лазаров, люби-
тели на театралното изкуство,
близки и роднини на починали ар-
тисти-самодейци, общественици.

Председателят на читалището
Алекси Алексов представи инфор-
мация за развитието на театъра в
България, а Елена Йончева - бивш
главен библиотекар и изявен само-
деец, запозна присъстващите с раз-
витието на театралното дело към
читалището във Вършец от 1904 г.
до днешни дни.

Учредители на читалището са
били най-уважаваните и достойни
жители, а именно: Милош Гео-
ргиев, С. Манойлов, Дончо Стан-
чев, Алекси Иванов, Изикия
Стефанов, Иванчо поп Исаев, Ди-
митър Тошкин, Ерменко Витанов,
свещеник Исай поп Тошев, Симо
Господинов, Витан Герасимов,
Ал.Стоянов, Найден Тодоров, Гео-

рги Николов, Михаил Кацарски и
Давид Георгиев.

Читалището - духовно средище
във вековете, ще надживява своите
създатели, ще дава поле за изява на
поколения творци, ще обогатява
културния и духовния живот на
своите съграждани.

Първото театрално представление
„Вестникар ли“ на Иван Вазов е
поставено от учителя Дончо Стан-
чев през 1904 г. В него участват:
Д.Станчев, Райна Пастърмаджиева
(сестра на Д.Станчев), Галинка

Райко Найденова и други.
По време на войните ученици

представят сценки от „Немили-нед-
раги“, „Жив е той, жив е“, „Шарен
свят“ и др. от името на читалището,
а събраните средства даряват на
вдовиците от Балканската и Меж-
дусъюзническата войни. Като лю-
бител - театрал се откроява Любен
Герасимов, който тръгва от малката
селска сцена, за да стигне до голя-
мата столична сцена на театър
„Одеон“ през 1920 г., а по-късно е и
един от създателите на Държавния

музикален театър „Стефан Маке-
донски“.

През годините са поставяни ре-
дица пиеси. С много талант са пре-
създавани образите на герои от
българската и световна класика.

От 1904 г. до наши дни, вършеч-
ките любители-театрали се пред-
ставяли достойно, печелили са
награди и овации. Енергията и си-
лата на вдъхновението след всяко
съприкосновение с магията на теа-
търа оставят у зрителите надежда и

желание да ги следват в прекрасния
свят на театралното изкуство.

На финала Елена Йончева каза:
„Нека си припомним за онези,
преди нас, които, водени от любовта
си към театъра и родното място, с
много талант пресъздадоха незабра-
вими образи и оставиха незаличима
следа в душите на своята публика.
Поклон, дълбок поклон пред тях!“

Секретарят на читалището Румян
Александров призова присъства-
щите със ставане на крака и едно-

минутно мълчание да отдадем
почит на починалите колеги.

Григор Иванов - един от доайе-
ните на театъра говори за Станис-
лавски, за световните и български
професионални актьори и режи-
сьори. Димо Костов разказа спо-
мени от участието си в театралните
постановки. Кметът на общината
инж. Иван Лазаров сподели свои
впечатления от богатия театрален
живот във Вършец и за перспекти-
вите пред младите надежди от теат-
рална формация „Медека“. Даниела
Лилова връчи почетни грамоти на
Елена Йончева, на кмета Иван Ла-
заров и на участниците в театрал-
ната формация към читалището.
Направи предложение за 120-го-
дишнината на читалището, която е
догодина, да се постави пиеса от
българската класика, в която да взе-
мат участие и доайените, и младите
театрали.

Срещата завърши с приятелски
разговори и впечатления, и малък
коктейл.

Йорданка МИТЕВА

115 ГОДИНИ ТЕАТРАЛНО ДЕЛО В НЧ „ХР. БОТЕВ-1900“

Четвъртият пролетен турнир по
волейбол за купа „Вършец 2019“
се игра на 5 и 6 април в мулти-
функционалната спортна зала
"Арена Вършец”. В него взеха
участие отбори от седем града –
Варна, Русе, Велико Търново,
Монтана, Берковица, Арда и дома-
кините от Вършец.

Любителите на спорта и волей-
бола се насладиха на оспорвани и
качествени срещи. Тимовете бяха
съставени както от младежи, така
и от опитни, бивши волейболисти.

В първия ден от турнира се изиг-
раха шест срещи между ВК „Бер-
ковица“ – ВВК „Велико Търново“;
ВВК „Арда“ – ВВК „Дунав Русе
II“; ВВК „Черно море Варна“ -
ВВК „Велико Търново“; ВВК
„Дунав Русе I“ – ВВК „Черно море
Варна“; ВК „Вършец“ – ВК „Мон-
тана“.

През втория ден се изиграха още
седем срещи между отборите на
ВК „Вършец“ – ВВК „Дунав Русе
II“; ВВК „Велико Търново“ – ВВК
„Дунав Русе I“; ВК „Монтана“ –
ВВК „Дунав Русе II“; ВК „Вър-
шец“ – ВВК „Арда“; ВК „Берко-
вица“ – ВВК „Черно море Варна“;
ВВК „Арда“ – ВК „Монтана“; ВК

„Берковица“ – ВВК „Русе I“.
След тринадесет мача, се опред-

елиха отборите, класирани за чет-
върт финал и финал на турнира.

На трето място се класира ВВК
„Велико Търново“, с резултат ВВК
"Велико Търново" - ВВК „Арда“ –
(0:2).

Проведоха се и две приятелски
срещи с участието на ВК „Дунав
Русе“, ВК „Велико Търново“ и ВК
„Враца“ - жени.

След много интересни двубои,
до финала достигнаха двата тима
от ВК „Берковица“ и ВК „Вър-
шец“ с капитан Ангел Тодоров. С
резултат ВК „Берковица“ - ВК
„Вършец“ – (2:0) гейма, шампион
стана отборът на ВК „Берковица“.

Кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров връчи купите и ме-
далите на победителите.

Спас ЗАРЧЕВ
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На 04.04.2019 г. в мултифун-
кционалната спортна зала
„Арена Вършец“ се игра при-
ятелска среща между женските
отбори на Баскетболен клуб
„Левски-Спартак“ и Баскетбо-
лен клуб „Монтана“.

Контролната среща е част от
зеленото училище на столичния
БК „Левски-Спартак“, което се
провежда в курортния град.

Спас ЗАРЧЕВ

ПРИЯТЕЛСКА СРЕЩА ПО БАСКЕТБОЛ
СЕ ИЗИГРА В ЗАЛА "АРЕНА ВЪРШЕЦ”

Благодарим на кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров за
проявената добрина към нас –
черкаските самодейки, за предос-
тавената ни възможност да от-
празнуваме подобаващо 8-ми

март – празника на жените.
Пътуването беше чудесен по-

дарък за група „Черкаските баби“.
Благодарим Ви от сърце!

„ЧЕРКАСКИТЕ БАБИ“

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т


