
Ивелин Тодоров, който из-
вади кръста от реката, както
повелява традицията за Йор-
дановден, реши да дари част
от спечелената от него па-
рична награда, като закупи
хранителни продукти за 12-те
потребители на Центъра за
настаняване от семеен тип
във Вършец.

Габриела Минчева - управи-
тел на Центъра, благодари на
дарителя от името на всички

потребители и му пожела
много здраве и щастие през
цялата година.

Ивелин Тодоров сподели, че
се надява неговата хуманна
постъпка да послужи за при-
мер на следващия победител
на Йордановден, който също
да дари част от спечелената
награда, и този жест да се
превърне в традиция зана-
пред.

Спас ЗАРЧЕВ

След двегодишно прекъс-
ване заради коронавирусната
пандемия, на 6 януари при
„Банския вир“ в близост до
Минералната чешма, Об-
щина Вършец организира
традиционния вече за Вър-
шец ритуал по спасяване на
Светия кръст и Велик бого-
явленски водосвет, отслужен
от свещеноиконом Петко
Балджиев.

Кметът на общината инж.

Иван Лазаров откри праз-
ника, като разказа за смисъла
и дълбоката символика,
който той носи и пожела на
именниците и на всички жи-
тели и гости на общината
здраве, успехи и късмет.

На този ден традицията по-
велява след ритуалното кръ-
щаване на водата свещеникът
да потопи кръста в реката
или в морето, където насъб-
ралите се мъже да се впуснат,

за да го вземат. Смята се, че
този, който извади кръста, ще
бъде здрав и щастлив през
цялата година.

Тази година 17 смелчаци
скочиха в студените води на
местната река Ботуня при
температура на въздуха +11°
С, за да извадят ритуалния
кръст.

За втори пореден път щас-
тието се усмихна на 22-го-
дишния Ивелин Анатолиев
Тодоров от Вършец, който
извади кръста и през 2020 го-
дина. Той участва в ритуала
вече шеста година. В мо-
мента работи като охранител
в местна фирма. Надява се
изваждането на кръста да му
донесе не само здраве, но и
късмет и успех в реализира-
нето на мечтите му.

Ивелин получи парична на-
града от 300 лева, връчена му
от кмета на общината инж.
Иван Лазаров и извадения

кръст. Той сподели, че по-го-
лямата част от сумата ще
бъде използвана за благотво-
рителност, като купи под-
аръци за домуващите в
Центъра за настаняване от
семеен тип на лица с физи-
чески увреждания в град
Вършец.

За поредна година жителите
и гостите на курортния град
се насладиха и на уникалното
„мъжко хоро“. В атракцията
участва самодейна група

„Йордановден“ с ръководи-
тел Денислав Петров от Мон-
тана, чиито членове са от
различни краища на Бълга-
рия, техни приятели, както и

местни момчета от Вършец.
В тържеството, със свои из-

пълнения се включи и учени-
чески духов оркестър
„Дефилир“ при СУ „Иван
Вазов“, с ръководител Нико-
лай Пеев.

По-късно енорийският све-
щеник на град Вършец – отец
Балджиев отслужи водосвет
и освещаване на сградата на
Общинската администрация
и на местния храм на духов-
ността и културата - НЧ

„Христо Ботев-1900“, с поже-
лание за здраве и успехи на
местната управа и на всички
жители на общината.

Евелина ГЕОРГИЕВА

С ВЕЛИК БОГОЯВЛЕНСКИ ВОДОСВЕТ И РИТУАЛ ПО СПАСЯВАНЕ
НА СВЕТИЯ КРЪСТ ОТБЕЛЯЗАХА ЙОРДАНОВДЕН ВЪВ ВЪРШЕЦ

От 01.02.2023 г. в община
Вършец ще стартира кампа-
нията по плащането на мест-
ните данъци и такси за 2023
година: данък върху недви-
жимите имоти, такса битови
отпадъци и данък върху пре-
возните средства.

При заплащане на цялото за-
дължение в срок до 30 април
2023 г., данъчнозадължените
лица ползват 5% отстъпка от
общата сума.

Няма промяна в сроковете
за внасяне на местните на-
лози. До 30 юни се прави
първата вноска на данък нед-
вижими имоти, данък върху
превозните средства и такса

битови отпадъци, а до 31 ок-
томври – втората вноска.
След изтичането на всеки от
сроковете, върху невнесеното
задължение се начислява
лихва.

Патентният данък се за-
плаща на четири равни
вноски в следните срокове:

- I вноска: до 31.01.2023 г.
- II вноска: до 30.04.2023 г.
- III вноска: до 31.07.2023 г.
- IV вноска: до 31.10.2023 г.
Туристическият данък се за-

плаща до 15-то число на ме-
сеца, следващ този, през
който са предоставените но-
щувки.

Задълженията за местни да-

нъци и такси могат да бъдат
платени по един от следните
начини:

• безкасово по банков път:
Банковата сметка, по която

се плащат всички местни да-
нъци и такси е :

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, IBAN:
BG 08 UBBS 800 284 543 036
10, BIC: UBBS BGSF, „ОБЕ-
ДИНЕНА БЪЛГАРСКА
БАНКА“ АД, клон „ВЪР-
ШЕЦ“.

Код на вид плащане:
44 21 00 – данък недвижими

имоти;
44 23 00 – данък моторни

превозни средства;
44 24 00 – такса битови от-

падъци;
• в брой и чрез ПОС терми-

нално устройство на касата
на Общината: бул. „Бълга-
рия“ № 10, Център за инфор-
мационно и административно
обслужване - партерен етаж;

• на касите на „Български
пощи“;

• в офисите на „Изипей“
(EasyPay).

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗАПОЧВА КАМПАНИЯТА
ПО ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ИВЕЛИН ТОДОРОВ С ДАРЕНИЕ

ЗА ЦЕНТЪРА ЗА НАСТАНЯ-
ВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТА
НА УПРАВЛЕНИЕ 2019 - 2023 г.
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На 14.01.2023 г. в стаята на
НЧ „Просвета“ - с. Долно
Озирово се проведе тър-
жество в знак на почит към
двамата най-възрастни жи-
тели на селото - Софрон
Михайлов Русинов, на 94
години и Иван Ангелов Пет-
ров, на 92 години.

Честването беше организи-
рано от местното читалище.
В знак на уважение жените
от певческа група „Росен
Здравец“ към читалището
поздравиха дядо Софрон и
дядо Иван с песните: „Яно,
Янчице“,“Събрали се, на-
брали се“ и „Дорде е мла-
дост“.

„Те са много уважавани,
добри, жизнени и активни
хора. Трудолюбието и доб-
ротата са основата на дълго-
летието на Софрон Русинов
и Иван Петров‘‘, каза кме-
тът на Долно Озирово
Ангел Петров и пожелава и
други хора в селото да дос-
тигнат тяхна достойна въз-
раст.

Софрон Русинов и Иван
Петров получиха поздрави-
телни адреси и подаръци от
кмета на община Вършец
инж. Иван Лазаров.

„С вълнение и искрено ува-
жение искам да Ви поздравя
в днешния ден, в който хо-
рата от селото искат да
Ви почетат и зарадват!

Дълъг и вълнуващ е бил

пътят Ви през годините.
Но най-важното – бил е из-
пълнен с добри дела и при-
мер за по-младите.

Щастие е за Вашето се-
мейство, че можете да спо-
деляте дните си заедно, да
сте им опора със своя жи-
тейски опит, мъдрост и съ-
вети. Сигурен съм, че те го
оценяват!

Възхищавам се на Вашата
жизненост и борбеност, на

Вашата почтеност, с
която сте събрали обичта
и уважението на местните
хора!

От все сърце Ви желая
още години здраве, добро
настроение и обичта на
близките Ви!“

Честита годишнина!“, по-
жела на двамата инж. Иван
Лазаров.

Спас ЗАРЧЕВ

СЕЛО ДОЛНО ОЗИРОВО ПОЧЕТЕ
НАЙ-ВЪЗРАСТНИТЕ СИ ЖИТЕЛИ

От 15 до 17 февруари 2023 г.
Община Вършец за поредна
година ще вземе участие в
Международната туристическа
борса „Ваканция и СПА
Експо“, която ежегодно се про-
вежда в гр. София.

На нея Туристическият цен-
тър ще представи туристи-
чески дадености на община
Вършец - природни забележи-
телности, културно-истори-
ческо наследство, традиции
занаяти, местни продукти, като
целта е чрез рекламирането им
да бъдат привлечени повече
гости в местата за настаняване.

Изложението е най-значи-
мото туристическо събитие в
България, предназначено за
професионалисти в сектора на
туризма. В борсата традици-
онно участват туроператори,
туристически агенции, хоте-
лиери, общини, музеи от стра-
ната и чужбина. Това е

най-посещаваната туристи-
ческа борса в България.

За да утвърди своя имидж и
се представи подобаващо и на
предстоящото изложение, Об-
щина Вършец кани всички
собственици на категоризи-
рани туристически обекти: хо-
тели, къщи за гости, стаи за
гости, заведения за хранене и
развлечения, да предоставят
свои рекламни материали в
срок до 10 февруари в сградата
на Туристически център - Вър-
шец, намиращ се на ул. „Ре-
публика“.

„Разчитаме на вашата съпри-
частност, за да представим за-
едно по един по-атрактивен
начин многообразието на об-
щина Вършец и гостоприем-
ството на вършечени!“,
призовават от Туристическия
център към Общината.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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СОБСТВЕНИЦИ НА ТУРИСТИЧЕСКИ
ОБЕКТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ

МОГАТ ДА УЧАСТВАТ В
МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ

На 18 януари за облас-
тите Монтана и Враца
беше обявен червен код за
опасен бурен вятър, с по-
риви до 130 километра в
час.
19 януари бе обявен за

неучебен ден за учени-
ците от НУ „Васил
Левски“ и СУ „Иван
Вазов“ във Вършец. Мяр-
ката се наложи заради
силния вятър и проблеми
с електропреносната
мрежа.
Екипите на БКС продъл-

жиха няколко дни да от-
страняват щетите,
нанесени от ураганния
вятър.

Спас ЗАРЧЕВ

СИЛНИЯТ ВЯТЪР СЪБОРИ ДЪРВЕТА И ПОВРЕДИ
АВТОБУСНА СПИРКА ВЪВ ВЪРШЕЦ

Община Вършец кани собствениците на
места за настаняване, заведения и

производители от Вършец да рекламират
дейността си по време на Международно

туристическо изложение
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Уважаеми съграждани,

Изминаха три години от началото на ман-
дат 2019 - 2023 година, за който вие, жите-
лите на община Вършец, гласувахте
доверие на мен и моя екип.

През 2022 г. се опитвахме да бъдем адек-
ватни на нуждите на жителите на общината
и да даваме като общински служители
личен пример за отговорно поведение.
Адекватно се справихме и с ковид кризата.

Постигнатите резултати ни дават само-
чувствие на хора, които не само знаят какво
искат, но и притежават компетенцията, во-
лята и куража да го постигнат.

Отчетът, който предоставям на вашето
внимание, е организиран по отделни на-
правления, в съответствие с основните при-
оритети в работата на Общинска
администрация.

І. БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ
И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

За поредна година Общината спази бю-
джетната процедура съгласно Закона за дър-
жавния бюджет на Република България за
2022 година. Организирахме и проведохме
публично обсъждане на проектобюджета.

Бюджетът на община Вършец, в размер на
12 312 000 лв., беше приет с Решение № 337
от Протокол № 37, от заседание на Общин-
ския съвет, проведено на 20.04.2022 г.

През годината бяха извършени редица ак-
туализации поради настъпили промени в
размера на взаимоотношенията на общи-
ната с централния бюджет. В резултат на
това, уточненият бюджет на община Вър-
шец към 31.12.2022 г. в приходната и раз-
ходната му част достигна 15 583 278 лв.

Благодарение на предприетите мерки за
повишаване на събираемостта: изпращане
на покани за доброволно изпълнение и за-
веждане на дела чрез частни съдебни из-
пълнители, както и усилената работа на
цялата администрация, събираемостта на
местните данъци по параграфи надвишава
92 %.

Изпълнението на приходите от местни
такси e над 100%. Сумите, събрани от
собствени приходи - данъчни и не данъчни,
по бюджета за 2022 г., са 2 317 900 лв., при
уточнен план 2 629 355 лв., което е 88,13 %
събираемост.

Това даде възможност Общината да фи-
нансира дейности по изпълнението на ре-
дица обекти, както и да осигури нормално
функциониране на всички звена в общи-
ната. За отчетния период са извършени раз-
ходи за 11 841 431 лв. или 76 % от
уточнения годишен план.

Изпълнението по дейности спрямо уточ-
нения годишен план е :

При разходване на средствата по бюджета
бяха спазени приоритетните плащания и не
се допуснаха преразходи по дейности и па-
раграфи.

Община Вършец завърши бюджетната
2022 г. без общински дълг.

Преходният остатък по бюджетната
сметка е от 3 295 442 лв. , от които 2 026 761
лв.- на делегирани от държавата дейности
и 1 268 681 лв. - от местни дейности.

В служба „Местни данъци и такси“ са
издадени:

• 882 удостоверения за данъчни оценки,
декларирани данни за наличия или липса на
задължения, удостоверения за платен данък
МПС и др.;

• Обработени са 4122 декларации за осво-
бождаване от ТБО и други от ЗМДТ;

• Събраните приходи за отчетния период
са от:

- Патентен данък - 7 696,25 лв.
- Данък върху недвижимите имоти - 137

265,03 лв.
- Данък върху превозните средства - 236

439,62 лв.
- Туристически данък - 50 079,50 лв.
- Такса битови отпадъци - 809 934,71 лв.
- Такса за административни услуги - 5

254,00 лв.
- Глоби - 720,01 лв.
- Такса куче - 150,00 лв.

ІІ. АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ И

НОРМАТИВНА УРЕДБА
През третата година от мандат 2019 – 2023

г. Общинска администрация Вършец из-
готви и актуализира следните нормативни
документи, приети от Общинския съвет:

• Изменения в Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община
Вършец по чл. 9 от ЗМДТ;

• Програма за развитие на читалищната
дейност в община Вършец за 2022 г.;

• Програма за развитие на туризма в об-
щина Вършец за 2022 г.

• Годишна програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собственост
за 2022 г. на община Вършец;

• План за интегрирано развитие на община
Вършец (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

В Дирекция „Специализирана адми-
нистрация“ през 2022 г. бяха обявени и
проведеи 13 обществени поръчки по Закона
за обществените поръчки, от които 3 „от-
крити процедури“ и 10 „публично състеза-
ние“. Една от обществените поръчки е
прекратена, останалите са приключили с
влязло в сила решение на кмета на община
Вършец за определяне на изпълнител и кла-
сиране на участниците, като по-голямата
част от тях са със сключени договори с из-
браните изпълнители.

Всички обществени поръчки са провеж-
дани в електронна среда, чрез национална
електронна уеб платформа - Централизи-
рана автоматизирана информационна сис-
тема „Електронни обществени поръчки“ на
Агенцията по обществени поръчки.

Изготвени са 13 акта за общинска собст-
веност, от които 2 акта за публична общин-
ска собственост и 11 акта за частна
общинска собственост.

Уважени бяха всички подадени молби и
заявления от физически и юридически лица
за наемане на свободните земеделски земи
през 2022 г., като имотите бяха включени в
Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти общинска собственост
на община Вършец.

Бяха проведени 2 публични търга с явно
наддаване за отдаване под наем на земедел-
ски имоти с НТП пасища, мери и ливади, на
собствениците на пасищни селскостопан-
ски животни регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, както и
на лица, които поемат задължение да под-
ържат земеделските имоти в добро земе-
делско и екологично състояние.

Проведен беше 1 търг за отдаване под
наем на недвижими имоти - частна общин-
ска собственост на община Вършец, пред-
ставляващи земеделски земи с НТП - ниви,
лозя, храсти, зеленчукови култури, изоста-
вени трайни насаждения, други селскосто-
пански територии, овощни градини и т.н.

Уважени бяха подадените молби и заявле-
ния от физически и юридически лица за на-
емане на части от имоти - публична и
частна общинска собственост на община
Вършец за поставяне на преместваеми
обекти. За целта, след решения на Общин-
ски съвет - Вършец бяха обявени публични
търгове с тайно наддаване за отдаване под
наем на части от сгради, както и на терени
за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, за
поставяне на кафе-автомати,
поставяне/монтиране на банкомат и т.н.

Бяха уважени подадените молби и заявле-
ния от физически и юридически лица за за-
купуване на земеделски имоти и имоти в
регулация, като същите бяха включени в Го-
дишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти общинска собственост на
община Вършец за 2022 г.

Бяха обявени и проведени 2 публични
търга с тайно наддаване за продажба на 13
недвижими имота - частна общинска собст-
веност на община Вършец. Въз основа на
проведените търгове са продадени 10 нед-
вижими имота.

Бяха уважени всички заявления от физи-
чески лица за закупуване на недвижими
имоти, върху които е учредено право на
строеж /суперфиция/, като бяха продадени 4
имота, от които 1 в гр.Вършец, 2 - в с.Спан-
чевци и 1 - в с.Черкаски.

Беше проведен открит конкурс за про-
дажба на 330 куб.м стояща дървесина на
корен, с начин на трайно ползване – об-
ществен извънселищен парк, горски парк
(Балнеоложки парк на гр.Вършец).

Беше обявен публичен търг с тайно над-
даване за продажба на ДМА на община
Вършец - автобус марка Ивеко, модел
315.8.17. Поради неявяване на кандидат-
участници, процедурата беше прекратена.

Проведен бе публичен търг с тайно над-
даване за отдаване под наем на част от нед-
вижим имот - публична общинска
собственост - 1 кв.м. от поземлен имот,
представляващ разширение на бул.“Бълга-
рия“ (паркинг до „Медицински център –
Вършец“) за монтиране на зарядна колонка
за електрически превозни средства за авто-
мобили с електрически двигатели.

Предприети бяха административни про-
цедури за събиране на стари вземания на
Община Вършец по договори за наем на зе-
меделски земи и на части от поземлени
имоти в регулация, павилиони и т.н., като
бяха събрани над 12 000 лв., недобори от
предходни години.

През периода са събрани следните суми:
- от продажба на недвижими имоти – 84

495 лв.;
- от продажба на ДМА (съоръжения и

МПС) - 312 лв.;
- от наем на земеделска земя - 184 872

лв.;
- от наем на имущество - 56 427 лв.;
- от пазари, тържища и тротоарно право

- 19 153 лв.;
- от глоби, санкции, неустойки и наказа-

телни лихви - 41 360 лв.
С около 10 % е преизпълнена частта „При-

ходи от продажба на недвижими имоти“ от
Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти общинска собственост
на община Вършец за 2022 г., като при за-
ложени приходи от 77 800 лв. е събрана су-
мата от 84 495 лв.

Неизпълнението на приходите от наеми,
планирани в Годишната програма за управ-
ление и разпореждане с имоти общинска
собственост, се дължи на прекратени дого-
вори за наем, като и на намалял интерес за

наемане на имоти, части от сгради и терени.
Поради икономическата криза, част от тра-
диционите наематели, които ежегодно на-
емаха земеделски земи от община Вършец
за срок от една стопанска година, се отка-
заха от тази дейност.

Обработени бяха 16 акта за установяване
на административни нарушения, съставени
от служители на община Вършец и на РУ
„Полиция“ по ЗУТ, ЗПУО, Наредба № 1 на
Община Вършец за опазване на обществе-
ния ред, хигиената и околната среда на те-
риторията на общината и по другите
действащи наредби на Община Вършец.

Въз основа на съставените актове са изда-
дени 11 наказателни постановления от
кмета на община Вършец за налагане на
глоби на физическите лица и имуществени
санкции на юридическите лица. Наложе-
ните глоби са в размер на 1500 лв. Събра-
ната сума от тяхе в размер на 100 лв.
Несъбраните глоби по влезлите в сила на-
казателни постановления се вписват по пар-
тидите на данъчно задължените лица от
служба „МДТ“ при община Вършец, като
длъжниците се предават на НАП за прину-
дително събиране на глобите. За неплате-
ните глоби от предходните години са
предприети действия за принудително съ-
биране по реда на ДОПК, чрез Национална
агенция по приходите.

През 2022 г. са съставени 200 акта за ус-
тановяване на задължения по декларация и
са образувани 20 изпълнителни дела при
държавни и частни съдебни изпълнители.

Образуваните изпълнителни дела по вид
на длъжниците са, както следва: юриди-
чески лица – 6; физически лица – 14. Из-
пълнителните дала са образувани по 18 акта
за установяване на задължения по деклара-
ция и по 2 акта по изпълнителен лист.

Текущите изпълнителни дела са общо 77,
от тях 33 от 2021 и 44 от 2020 г.

Образувано е и 1 заповедно производства
по реда на чл. 410 от ГПК.

Изготвени са и са сключени 12 спораз-
умения за разсрочване на задължения от дъ-
нъчно задължени лица към Община
Вършец.

Изготвени са 9 решения по Закона за дос-
тъп до обществена информация, като по
всички тях е предоставен частичен или
пълен достъп.

В отдел „Устройство на територията“ са
издадени и одобрени:

• 198 скици;
• 41 визи;
• 182 удостоверения за идентичност;
• 90 удостоверения за административен

адрес;
• 37 удостоверения за факти и обстоя-

телства по ЗУТ;
• 38 становища по ЗУТ;
• 18 отговора на заявления и жалби на

граждани;
• 127 удостоверения за търпимост;
• 9 подробни устройствени планове;
• 59 одобрени проекта;
• 10 плана за управление на строител-

ните отпадъци и/или план за безопас-
ност и здраве;

• 4 проекта-заснемане на извършен раз-
решен строеж, когато одобрените ин-

О Т Ч Е Т
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ТРЕТАТА
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вестиционни проекти са изгубени;

Издадени, регистрирани и заверени са:
• 35 разрешения за строеж;
• 3 разрешения за поставяне;
• 12 удостоверения за въвеждане в екс-

плоатация;
• 13 технически паспорта;
• 9 заверени и регистрирани заповедни

книги;
• 4 заповеди за учредяване на еднократно

право на прокарване на отклонения от
общи мрежи и съоръжения на техни-
ческата инфраструктура през чужди
имоти;

• 1 заповед за учредяване право на пре-
минаване през чужди поземлени
имоти.

Изготвени са 58 справки на заинтересо-
вани лица относно изменения на устрой-
ствени планове и схеми.

Извършени са 11 проверки за установя-
ване на съответствието на строежа с изда-
дените строителни книжа.

• Осъществяване на контрол по строи-
телството при откриване на строителна
площадка и определяне на строителна
линия – 7 бр.

Извършено е:
• Допускане изработването на проекти за

изменение на подробни устройствени
планове – 16 бр.;

• Допускане на изменения в одобрен ин-
вестиционен проект – 3 бр.;

• Издаване на удостоверение и скица от-
носно имоти, подлежащи на възстано-
вяване, находящи се в границите на
урбанизираните територии – 2 бр.;

• Разрешаване изработването на ком-
плексен проект за инвестиционна ини-
циатива – 7 бр.

• Издаване на заверен препис от решение
на Общински експертен съвет – 6 бр.;

• Освидетелстване на сгради и издаване
на заповед за премахване /поправяне
или заздравяване/ на строежи, негодни
за използване или застрашени от само-
срутване - 3 бр.;

• Презаверяване на разрешение за
строеж, което е изгубило действието си
поради изтичане на срока – 1 бр.;

• Попълване/поправка на кадастрален
план - 45 бр;

• Заверяване на преписи от документи и
копия от планове и документация към
тях - 15 бр.;

• Издаване на разрешение за строеж без
одобряване на инвестиционни проекти
– 2 бр.

• Изготвени са 35 справки и информации
за различни държавни институции;

• Заседания на Експертен съвет по уст-
ройство на територията – 11;

• Взети решения на ЕС „УТ“ – 37.
През 2022 г. са извършени 25 проверки по

писмени сигнали и жалби на граждани и
проверки по разпоредителни писма от
ДНСК, Областен управител и др.

По контрол на незаконното строителство
и застрашени от самосрутване сгради са
съставени общо 7 констативни протокола: 2
по чл. 224а, 1 - по чл. 225а, 2 - за премах-
ване и 2 - за поправяне и заздравяване (еди-
ният е за поправяне на сифон в апартамент,
поради възникнал теч в съседния апарта-
мент под него).

Събраните такси за технически услуги
възлизат на 52 575,52 лв.

През 2022 г. в община Вършец бяха из-
вършени следните административни услуги
по гражданска регистрация и актосъста-
вяне:

• издадени удостоверения за наследници
- 1693;

• за семейно положение - 33;
• за семейно положение, съпруг/а и деца

- 33;
• за постоянен адрес, след подаване на

заявление за заявяване или за промяна
на постоянен адрес - 106;

• за съпруг/а и родствени връзки - 37;
• за идентичност на лице с различни

имена - 44;
• за сключване на брак от български

гражданин в чужбина - 1;
• за постоянен адрес при вече регистри-

ран постоянен адрес - 55;
• за настоящ адрес при вече регистриран

настоящ адрес - 46;
• за настоящ адрес, след подаване на ад-

ресна карта за заявяване или за про-
мяна на настоящ адрес - 218;

• за правно ограничение - 3;
• за раждане (оригинал) - 13;
• за раждане (дубликат) - 27;
• за сключен граждански брак ( ориги-

нал) - 32;
• за сключен граждански брак (дубликат)

- 17;
• актове за гражданско състояние на бъл-

гарски граждани, които имат актове,
съставени в чужбина - 20;

• за промяна в актовете за гражданско
състояние - 41;

• препис-извлечение от акт за смърт ( за
първи път) - 114;

• препис-извлечение от акт за смърт (за
втори и следващ път) - 30;

• заверка на документи по гражданско
състояние за чужбина - 14;

• предоставяне на данни по граждан-
ската регистрация на държавни органи
и институции - 152;

• удостоверение за вписване в регис-
трите на населението - 3;

• справки по искане на съдебни изпъл-
нители - 25;

• многоезично извлечение от акт за граж-
данско състояние - 13;

• уведомления за регистъра на имущест-
вените отношения на съпрузите - 36;

• удостоверения по чл.157 от Кодекса на
труда - 50;

• платени гробни места - 18;
• разводи - 11;
• документи, свързани с парламементар-

ните избори - 248;
• други актуализационни документи –

1482.

През 2022 г. в деловодството на Общи-
ната са постъпили общо 10 844 документа.

• Към отдел ГРАО - 1 639;
• Писма от съдебната власт (съдилища и

прокуратури ):
Входящи - 71;
Изходящи - 340;
Общо: 411.

• Документи от институции :
Входящи - 1 701;
Изходящи – 1 051;
Общо: 2 752.

• Документи на граждани:
Входящи - 3 416;
Изходящи - 1 075;
Общо: 4 491.

• Документи от фирми :
Входящи - 588;
Изходящи - 280;
Общо: 868.

• Документи към Общински съвет – Вър-
шец:

Входящи - 53;
Изходящи - 89;
Общо: 142.

• Електронен обмен на документи „Акс-
тър“:

Входяща поща - 927;
Изходяща поща - 633;
Общо: 1 560.

Избори 02 октомври 2022 г.:
• Заявление за вписване в избирателния

списък по настоящ адрес - 227;
• Заявление за гласуване с подвижна из-

бирателна кутия - 21;
• Документи, свързани със заявления по

ЗДОИ - 9;
• Удостоверения - Каса - 65;
• Удостоверения - обстоятелствена про-

верка – 66;
• Други -153;
• Писма, изпратени чрез „Български

пощи“ - 2 762;
• Писма, получени по „Български пощи“

- 1 424;
• Нотариални удостоверения - 715;
• Нотариална заверка – подпис - 643;
• Нотариална заверка – съдържание - 54;
• Нотариална заверка – препис - 4;
• Легализации на документи от отдел

ГРАО - 14.

ІІІ. СТРОИТЕЛСТВО,
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
Продължихме дейностите по подобряване

на инфраструктурата в общинския център и
съставните села, чрез изграждане на нови
обекти и поддържане на вече съществува-
щите.

През 2022 г. извършихме следните строи-
телно-ремонтни дейности:

• „Ремонт на пътища, улици и трото-
арни площи в гр. Вършец“

Обхват и параметри:
1. Преасфалтиране на уличната настилка

на ул. „Дунав“, в участъка от ул. „Репуб-
лика“ до ул. „Дончо Станчев“.

2. Преасфалтиране на паркинг на бул.
„България“.

3. Изкърпване на улични настилки по ул.
„Република“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Цар
Иван Асен II“, ул. „Ботуня“, ул. „Янко Са-
къзов“, бул. „България“, ул. „Шипка“, ул.
„Христо Ботев“, ул. „Ал. Стамболийски“,
ул. „Кирил и Методий“, ул. „Цар Самуил“,
ул. „Дончо Станчев“, ул. „Ст. Караджа“, ул.
„Д-р К. Пенев“, ул. „Т. кукли“, ул. „Кл. Ох-
ридски“, ул. „В. Левски“, ул. „Антим I“, ул.
„Трети март“, ул. „Хисаря“, ул. „Ст. Стам-
болов“

Стойността на извършените ремонти дей-
ности е 99 247,76 лв. без ДДС.

Проектът е финансиран от собствени
средства за текущи ремонти, предвидени в
бюджета на Община Вършец.

• „Извършване на СМР за реализиране
на обект: „Реконструкция на водопровод
и обновяване на ул. „Република“ от
ОТ270 до ОТ358“ – първи етап – „Рекон-
струкция на водопровод и обновяване на ул.
„Република“ от от270 до от315, гр. Вър-
шец“.

Предмет на проекта е пешеходната зона на
ул. „Република“ от ОТ270 до ОТ315, в учас-
тъка от кръстовището с ул. „Любен Караве-
лов“ до кръстовището с ул. „Д-р
Константин Пенев“, с дължина около 510
м., представляваща етап I от изпълнение на
проекта

Подменен е съществуващия водопровод,
като трасето на новия водопровод в участък
от ОТ270 до ОТ315 е изместено в срещупо-
ложната част на платното спрямо същест-
вуващия водопровод.

Подменени са всички сградни водопро-
водни отклонения, монтирани са надземни
пожарни хидранти и спирателни кранове на
отклоненията на водопровода с водопрово-
дите по съседни улици.

На ул. „Република“ в разглеждания учас-
тък е изградена нова пътна конструкция, на-
правена е дренажна система под пътната
основа за отвеждането на водата извън път-
ната конструкция.

Пътното платно е изградено изцяло с па-
важна настилка и е обособено като пеше-
ходна зона. Велоалеята е изместена в
срещуположната част на платното спрямо
съществуващото й положение и е изградена
също от паважна настилка.

Обновени се тротоарите и зелените
площи, изградени са нови дъждоприемни
оттоци, подменени са капаците на същест-
вуващи ревизионни и дъждоприемни
шахти, поставена е нова вертикална сигна-
лизация и хоризонтална маркировка.

Стойността на строителството е 749
900,29 лв. без ДДС, като финансирането е
осигурено от ПМС № 360/10.12.2020 г.

• „Реконструкция на водопроводна и
улична мрежа на ул. „Козница“ и ул.
„Хан Крум“, гр. Вършец“

Предмет на проекта са две улици от вът-
решната уличната мрежа на гр. Вършец - ул.
„Хан Крум“ от ОТ186 до ОТ192 с дължина
128,83 м и ул. „Козница“ от ОТ473-ОТ401-
ОТ867 и от ОТ581 до ОТ588, с дължина
424,14 м.

Подменени са съществуващите водопро-
води по улиците и всички сградни водопро-
водни отклонения, монтирани са надземни
пожарни хидранти и спирателни кранове на
отклоненията на водопроводите с тези по
съседни улици.

Двете улици са с изцяло нова пътна кон-
струкция. В проектното решение на ул.
„Козница“ са разработени два участъка:
Участък 1: от ОТ867-ОТ401-ОТ480-ОТ572-
ОТ588, с дължина 360,77 м, с габарит на
уличното платно 3,50 м/4,50 м/ 5,00 м, и
участък 2: от ОТ572 до ОТ473 с дължина
63,37 м и габарит на уличното платно 5,00
м.

Изградени са нови асфалтобетонови тро-
тоари, отделени от платното с бордюри
18/35/50 см, а от имотите – с пътни ивици
25/10/50 см. За ул. „Хан Крум“ пътното
платно е с ширина 6,00 м и тротоари от бе-
тонови плочи 40/40/5 см, отделени от плат-
ното с бордюри 18/35/50 см.

На двете улици са изградени нови дъждо-
приемни шахти, подменени са капаците на
съществуващи ревизионни и дъждопри-
емни шахти, поставена е нова вертикална
сигнализация и хоризонтална маркировка.

Стойността на строителството е 398
827,64 лв. без ДДС, като финансирането е
осигурено от ПМС № 360/10.12.2020 г. и от
целеви средства на общината за капиталови
разходи.

• „Реконструкция на ул. „Селището“ -
с. Спанчевци, община Вършец“

Предмет на проекта е реконструкция на
участъка от ул. „Селището“ в с. Спанчевци,
от ОТ107 до ОТ124, с дължина 635,79 м.,
съгласно одобрения проект и издаденото
разрешение за строеж.

Проектът предвиждаше улицата да се из-
гради с платно за движение със следните
ширини: от условен км 0+000 до км
0+242,29 (п.т. 26) ширината на уличното
платно е 6,00 м, вкл. две регули, от двете
страни, всяка с ширина 0,50 м; от условен
км 0+242,29 (п.т. 26) ширината на уличното
платно преминава на 5,00 м, вкл. две ре-
гули, от двете страни, всяка с ширина 0,50
м.

Отводняването е решено повърхностно
чрез надлъжните и напречни наклони.

Изпълнени са асфалтобетонови тротоари,
отделени от платното за движение с пътни
бордюри 18/35/50 см, поставени са нова
вертикална сигнализация и хоризонтална
маркировка.

Стойността на строителството е 314
027,97 лв. без ДДС, като финансирането е
осигурено от ПМС № 360/10.12.2020 г. и от
целеви средства на общината за капиталови
разходи.

През третата година от мандата за управ-
ление, в населените места от общината бяха
извършени следните дейности по блогоуст-
рояване на средата:

• В с. Спанчевци: ремонт на ул. „Сели-
щето“ - нов асфалт, тротоари, знаци и ман-
тинели; засипване на уличните неравности
в селото с фрезован асфалт; изграждане на
отводнителна шахта с решетка и смяна на
тръбопровод за питейна вода на ул „Илин-
ден“; възстановяване на банкета и част от
пътната настилка с бетон, разрушени от по-
ройния дъжд през пролетта на 2022 г.; боя-
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дисване на навеса в гробищния парк, пос-
тавяне на нови пейки, ремонт на масите с
фазер и покриването им с мушами.

• В с. Долно Озирово: след издаване на
разрешително се премахнаха двете негодни
за използване сгради към закритото ОУ
„Христо Ботев“ - склад за дърва и въглища
и паракотелно помещение; демонтиране на
стара и монтиране на нова обществена
чешма (фонтан) на площада; оформяне с
декоративни тротоарни плочки на кът за от-
мора около фонтана; монтиране на пейки
пред откритата сцена и около детската пло-
щадка в градинката пред бившето учище;
закупуване на нови пейки за оборудването
на салона; изработване и монтиране на ме-
тална решетка за поемане на дъждовната
вода на ул.“Трета“; основно изчистване, ар-
миране и полагане на бетонова настилка на
улица „Трета“ до входа на детската градина;
запълване на компрометирани участъци по
ул. „Първа“ с бетонов смес; запълване с
фрезована асфалтова смес на най-належа-
щите участьци от уличната мрежа; закупу-
ване за нуждите на кметството на моторен
трион „Райдер“; закупен и монтиран кли-
матик в лекарския кабинет; подмяна на
входната врата на кметството с PVC дог-
рама; закупуване на още един тример
„Щил“ за косене на тревните плщи.

• В с. Черкаски: възстановяване на нера-
ботещия фонтан в центъра на селото; дре-
наж на читалищната сграда; подмяна на
старата дървена дограма с PVС дограма на
входа кметството, две врати на библиоте-
ката, вратите на залата за репетиции на пев-
ческата група и вратата за входа на сцената;
асфалтиране на компрометирани участъци
по цялата дължина на главната ул. „Христо
Ботев“; подравняване с фрезован асфалт на
улици; полагане на нов водопровод за пи-
тейна вода за читалището и около 40 м
тръби за отводняването на мръсната вода;
смяна на старото метално ел. табло; под-
мяна на част от ел. инсталацията и монти-
ране на нови лампи и контакти.

• В с. Драганица: построяване на чешма в
началото на селото; основно почистване,
армиране и полагане на бетонова смес на
четири улици.

• В с. Стояново: изграждане на параклис
(молитвен кът) „Св. Димитър“; дооком-
плектоване на детската площадка.

• В кв. Заножене: чакълиране на улиците
„Старата река“, „Водопада“ и др. след про-
летното наводнение; запълване с фрезован
асфалт на компрометираните места в оста-
налите улици; закупуване на дърворезачка
„Щил“.

• Във всички села от общината беше из-
вършвано редовно почистване на улиците,
тротоарите и отводнителните канавки; каст-
рене на дървета и храсти и третирането им
с препарати; косене, почистване и поддър-
жане на гробищните паркове, детските пло-
щадки и футболните игрища; недопускане
образуването на нови нерегламентирани
сметища; сметоизвозване четири пъти ме-
сечно; доставка и обработване на дърва за
огрев в пенсионерските клубове и кметст-
вата; поддържане изправността на уличното
осветление; засаждане на цветя в кметст-
вата и кметските наместничества; боядис-
ване на огради и парапети в населените
места.

Сектор „БКС“ към Община Вършец из-
върши следните дейности:

- сметосъбиране и сметоизвозване на
2222,14 тона битови отпадъци от населе-
ните места на територията на община Вър-
шец до регионалното депо в Монтана;

- метене и чистене на улици, паркове и

градинки на гр.Вършец;
- извършване на погребални услуги;
- косене на тревни площи и поддръжка на

паркове и градини;
- направа на отводнителни канавки;
- направа на отводнителен канал на улица

„Янко Сакъзов“ – гр. Вършец;
- частично почистване на речното корито

на река „Ботуня“ от дървета, паднали при
наводнението през месец юни;

- почистване на нерегламентирани сме-
тища;

- асфалтиране и закърпване на дупки на
главната улица на с.Черкаски.

През 2022 г. продължихме да стимулираме
развитието на публично-частните партнь-
орства с НПО и гражданите.

В Общинска администрация – Вършец
бяха подадени 3 заявления за кандидатст-
ване за финансиране на обекти – публична
общинска собственост, за реализация на
благоустройствени мероприятия с учас-
тието на юридически и физически лица.

Бяха одобрени, финансирани и реализи-
рани следните партньорства:

• с НЧ „Христо Ботев-1900“ - гр. Вършец
- за допълнително облагородяване, чрез озе-
леняване, на „Градинката с буквите“ до
сградата на читалището;

• с НЧ“Просвета 1931“- с.Черкаски - за из-
граждане на кът за отдих от северната
страна на сградата на Кметство в с.Чер-
каски.

Поради изтичане на срока за реализиране
на благоустройствените мероприятия, тре-
тото публично-частно партньорство на Об-
щината с група от 7 физически лица, за
облагородяване на зелената площ около па-
метника на д-р Дамян Иванов в балнеолож-
кия парк на гр. Вършец, ще бъде
реализирано по Програмата за публично –
частно партньорство за 2023 г.

ІV. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
В бюджета на Община Вършец за измина-

лата година разходите за дейности във фун-
кция „Образование“, финансирани от
държавния бюджет заемат най-голям дял -
3 791 997 лв. В указания от Закона за дър-
жавния бюджет в срок със заповед на кмета
беше утвърдена формула за 2022 г., въз ос-
нова на която се разпределиха средствата
между учебните заведения, според броя на
децата и учениците и единните разходни
стандарти.

През учебната 2021/2022 г. в общинските
училища СУ „Иван Вазов“ и НУ „Васил
Левски“- кв. Изток се обучаваха 696 деца и
ученици, а в ДГ „Слънце“ в гр. Вършец и
филиалите й в кв. Заножене и с. Долно Ози-
рово - 174 деца.

Чрез редица национални програми и про-
екти Министерството на образованието и
науката отпусна допълнително финанси-
ране и даде възможност на учебните заве-
дения да подобрят качеството на
образователно- възпитателния процес.

Финансирани бяха и проекти за развитие
на физическото възпитание и спорт в учи-
лищата и детските градини, на стойност 4
025 лв. Изготвени бяха 173 бр. отчети,
справки, становища и писма до различни
институции – МОН, РУО - Монтана, учебни
заведения.

Съставени бяха 5 акта за установяване на
административно нарушение на родители,
неосигуряващи присъствието на децата си
в училище и детска градина за времето,
през което те са подлежащи на предучи-
лищно и училищно образование, съгласно
ЗПУО.

През отчетния период се проведоха след-

ните културни мероприятия:
• фестивали с международно участие: VІІІ

издание на Международния фолклорен фес-
тивал „Пъстра огърлица“ - Вършец 2022, в
който взеха участие над 500 изпълнители от
25 фолклорни състави от Сърбия, Румъния,
Украйна, България, Гърция, Полша, Унга-
рия и Холандия; Международен фестивал
на козето мляко „GOAT MILK“ - с. Горна
Бела речка (онлайн).

• фестивали от местно и национално зна-
чение: „Пей, танцувай и на Зелени дел се
любувай“ в кв. Заножене; фолклорни фес-
тивали в селата Черкаски, Спанчевци и
Долно Озирово; „Усмихнато лято“ - детски
пленер по живопис в с. Спанчевци.

• културни прояви с национално, регио-
нално и местно значение: годишнина от
обесването на Васил Левски; ХІІІ Национа-
лен преглед на ученическите духови оркес-
три и мажоретни състави „Димитър Пеев“
с участието на „Джуниър бенд“ - СУ „Еми-
лян Станев“- Велико Търново, Първа ан-
глийска езикова гимназия „Д-р Петър
Берон“- София, СУ „Иван Вазов“ - Плевен,
Младежка музикална формация- Велинград
и СУ „Иван Вазов“- Вършец;

• празнично честване на Деня на българ-
ската просвета и култура и на славянската
писменост 24 май;

• Международен ден на детето - детско
шоу с участието на Театрална формация
„Медека“ във Вършец и тържество с децата
в с. Драганица;

традиционни събори в селата Драганица,
Черкаски, Спанчевци, Долно Озирово; кур-
бани и храмови празници в селата Чер-
каски, Драганица, Спанчевци, Долно
Озирово, Горна Бела речка и Долна Бела
речка;

честване на национални и църкавни праз-
ници в населените места от цялата община;
безплатно коледно-новогодишно фото сту-
дио за всички гости и граждани на град
Вършец, предоставено от Община Вършец
от 12 до31. 12.2022 г.

За поредна година в периода от 1 август
до 31 август се проведе традиционният
Празник на курорта, минералната вода и
Балкана, който през 2022 г. включваше:

- лятно кино - всяка неделя и понедел-
ник;

- спортни изяви: конни състезания за ку-
пата на община Вършец; тенис на корт
за аматьори за купата на Община Вър-
шец; състезание по майсторско управ-
ление на велосипеди за деца; турнир по
футбол на малки вратички;

- изложба „ Българийо, аз всичко тебе
дадох“, посветена на живота и твор-
чеството на Иван Вазов;

- V- ти конкурс „Награда Лъчезар Стан-
чев за сонет-песен“ 2022;

- детска рисунка на асфалт;
- Алея на занаятите;
- детска постановка „Болен здрав носи“

на ТФ „Медека“ – гр. Вршец , теат-
рална постановка „Агнес , жената на
Шекспир“ на ДТ Габрово;

- концертни изяви: Глория, Есил Дюран,
Емир Джулович, Боян Михайлов и
Мина Пенкова, Танцово шоу „Про-
джект 360“, Красимир Аврамов, Духов
оркестър „Виво Монтана“;

- фестивал „Бабините гозби“ - конкурс за
празнична пита.

V. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
През отчетния период бяха разкрити общо

196 работни места по различни европейски,
национални и регионални програми и про-
екти за осигуряване на временна заетост.

• Регионална програма за заетост - 28
бр. общи работници.

Срок на проекта: 02.06.2022 г. - 02.12.2022
г.

Стойност на проекта:127 808,20 лв.

• По ОПРЧР - проект „Патронаж + в об-
щина Вършец“ - 2 медицински специа-
листи, 3 социални работници и 1
координатор, обслужващи 35 потребители;
3 работници в ЦНСТ, работещи като „хи-

гиенист в здравно заведение“.
Срок на проекта: 21.05.2021 г. - 21.05.2022

г.
Стойност на проекта: 98 644,75 лв.

• По ОПРЧР - проект „ Патронажна
грижа + в община Вършец“ - компонент
2: 3 медицински специалисти, 3 социални
работници и 1 координатор, обслужващи 35
потребители, 3 хигиенисти в здравно заве-
дение, работещи в ЦНСТ.

Срок на проекта: 22.05.2022 г. - 22.11.2023
г.

Стойност на проекта: 49 322,37 лв.

• Механизъм „Лична помощ“ - 120
лични асистенти, обслужващи 120 потре-
бители.

Срок на проекта: 01.11.2019 г. - 28.09.2026
г.

Стойност на проекта: 840 000,00 лв.

• НП „Хора с трайни увреждания“ - 8
лица - пазачи.

Срок на проекта: 01.01.2022 г. - 01.01.2023
г.

Стойност на проекта: 81 312,00 лв.

• НП „Помощ при пенсиониране“: 4 бр.
чистач-хигиенист. .

Срок на проекта: 15.04.2021 г. - 14.08.2023
г.

Стойност на проекта: 40 656,00 лв.

• НП „Активиране на неактивни лица“
- 1 бр. инспектори.

Срок на проекта: 01.01.2021 г. - 01.01.2023
г.

Стойност на проекта: 10 164,00 лв.

• НП „Асистентска подкрепа“ - 16 до-
машни помощници, обслужващи 35 потре-
бители на услугата.

Срок на проекта: 01.01.2022 г. - 01.01.2023
г.

Стойност на проекта: 103 607,52 лв.

VІ. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

● Организация на Домашен социален
патронаж за възрастни, камотни и болни
хора срещу заплащане от потребителите.
Домашният социален патронаж обхваща гр.
Вършец, кв. Заножене и селата: Д. Б.речка,
Г. Б. речка, Д. Озирово, Г. Озирово, Стоя-
ново, Черкаски, Спанчевци и Драганица.
Броят на обслужвани лица на ден през 2022
г. е 158 човека.

● Проект „Обществена трапезария в об-
щина Вършец“, финансиран от фонд „Со-
циална закрила“ , с период на изпълнение:
03.01.2022 г. - 31.12.2022 г. На 130 потреби-
тели на услугата от гр. Вършец, кв. Зано-
жене и селата: Д. Б. речка, Г. Б. речка, Д.
Озирово, Г. Озирово, Стояново,Черкаски,
Спанчевци и Драганица беше осигурен на-
пълно безплатно топъл обяд – супа, основно
ястие, хляб.

● Проект „Патронаж + в община Вър-
шец“ , финансиран по Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси“, с
период на изпълнение: 21.05.2021 г. -
21.05.2022 г. Двама медицински специа-
листи, 3 социални работници и 1 координа-
тор обслужваха 35 потребители от
общината.

● Проект „Патронажна грижа + в об-
щина Вършец - компонент 2“, финанси-
ран по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, с период на изпълне-
ние: 22.05.2022 г. - 22.11.2023 г. Трима ме-
дицински специалисти, 3 социални
работници и 1 координатор обслужваха 35
потребители на услугата.
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● Продължи своята дейност и социалната

услуга „Център за настаняване от семеен
тип за лица с физически увреждания“,
който през 2022 година беше с капацитет от
12 потребители.

● Община Вършец продължи да спазва
поетия ангажимент за стимулиране на раж-
даемостта. През 2022 г. беше отпусната фи-
нансова помощ на 13 новородени деца,
отговарящи на специални критерии, на
обща стойност 6 500 лв.

● През цялата 2022 г. бе осигурен безпла-
тен автобусен превоз за жителите по мар-
шрутна мрежа в общината, съгласно график
и маршрутно разписание.

● И през 2022 г. община Вършец запази 6
щатни бройки медицински персонал (фел-
дшери, медицински сестри в училищата и
детската градина и 1бр. здравен медиатор).

VІІ. ТУРИЗЪМ И СПОРТ
Отпечатване на рекламни флаери и пъте-

водители, рекламни сувенири с логото на
Общината, участия в медийна реклама и ту-
ристически списания, поддържането на
фейсбук страницата „Туризъм и СПА“ със
статии и на английски език и на мобилното
приложение „Визит Вършец“, както и про-
мотирането на новите туристически атрак-
ции, са част от дейностите на Туристически
център (ТЦ) – Вършец през 2022 г.

Туристически сезон 2022 бе успешен за
община Вършец. Събраният туристически
данък е в размер на 50 079,50 лв. За отчет-
ния период броят на посетителите е при-
близително 40 000, а реализираните
нощувки - 65 000 (спрямо 60 000 за пред-
ходната година). Ръстът се дължи на възоб-
новяването на мероприятията от културния
календар, които след двегодишно прекъс-
ване поради коронавирусната пандемия,
предизвикаха интерес сред посетителите и
гостите на града.

Община Вършец рекламира и представи
на самостоятелен щанд на три туристи-
чески изложения потенциала на региона и
местните традиции, обичаи, празници и
фестивали:

- през м. февруари Общината участва в
най-големия туристически форум -
ХХХVІІІ-то издание на Международната
туристическа борса „Ваканция и СПА
Експо 2022“;

- през м. април взехме участие в XVІІ-то
издание на Международното изложение
„Културен туризъм“ 2022 г.;

- през м. юни участвахме в XVІІ-тo турис-
тическо изложение „УИКЕНД ТУРИЗЪМ
РУСЕ“.

Категоризираните нови обекти през 2022
г. са: 1 бр. апартаменти за гости и 3 бр.
къщи за гости. Обектите с подновена кате-
гория са: 1 стая за гости, 5 къщи за гости, 1
обект бунгала и 3 заведения за хранене и
развлечения.

Информационното осигуряване на турис-
тическия район е изключително важно за
развитието на туризма. По обновената Алея
с чинарите бяха поставени фолио-снимки
със забележителностите на община Вър-
шец. На ключови кръстовища бяха поста-
вени 30 указателни туристически табели,
които да насочват туристите и гостите на
града.

Футболен клуб „Вършец 2012“ за поредна
година беше част от първенстовто на А
ОФГ - Монтана. Отборът се представи дос-
тойно през първия дял на шампионата и
заема временната 4-та позиция. В състава
бяха привлечени 3-4 нови играчи с добри
качества и нивото на игра бе повишено
чувствително.

Постигнати бяха 5 победи, загубите бяха

също толкова. Отборът вкара 31 гола, а до-
пусна 18. Благодарение на цялостната под-
крепа на Община Вършец и поддържането
на Градския стадион, отборъът на ФК „Вър-
шец 2012“ вярва, че предстоящите мачове
през пролетния дял на първенстовто ще са
още по-успешни

През 2022 г. Волейболен клуб „Вършец“
взе участие в един турнир по волейбол,
който е част от националния волейболен ка-
лендар на Българската федерация по волей-
бол. През месец декември в зала „Огоста“
в областния център Монтана се изигра при-
ятелска среща между детските волейболни
отбори на град Монтана и град Вършец. На-
шите момчета победиха с 4 на 2 гейма до-
макините от Монтана.

Арена Вършец бе домакин на приятелски
срещи на нашите национали срещу Испа-
ния, които се проведоха на 17-ти и 18-ти
май в спортната зала.

По време на традиционния Празник на ку-
рорта, минералната вода и Балкана „Вър-
шец 2022“ се оргатизираха и проведоха:
конни състезания за купата на община Вър-
шец; тенис на корт за аматьори за купата на
Община Вършец; състезание по майсторско
управление на велосипеди за деца.

На футболното игрище в Боровия парк във
Вършец се проведе последният от четирите
турнира от веригата на Българската асоциа-
ция по мини футбол (БАМФ) Монтана -
Summer Cup 2022, организиран със съдей-
ствието на Община Вършец.

VІІІ. БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕТО И ДЕЙНОСТИ

ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
През 2022 г. се проведоха 2 заседание на

Комисията по безопасност на движението
към Община Вършец. На тях бяха взети 10
решения за подобряване организацията и
безопасността на движението, с цел нама-
ляване на предпоставките за възникване на
ПТП и намаляване на травматизма и жер-
твите от пътно транспортни произшествия
в гр. Вършец и населените места на общи-
ната.

През 2022 г. на територията на община
Вършец са възникнали 30 бр. ПТП, от тях -
регистрирани като леки с издаден протокол
за ПТП са 23; 7 бр. са с пострадали, като об-
щият брой на ранените е 5, а на загиналите
- 2.

През 2022 г. на територията на община
Вършец е възникнало едно значително
бедствие - наводнението от придошлата
местна река Ботуня на 11.06.2022 г. Със за-
повед на кмета на общината е обявено „час-
тично бедствено положение“ за районите на
гр. Вършец, с. Долно Озирово и с. Горно
Озирово.

„Доброволно формиравание“ - Вършец е
взело участие в 1 спасителна операция.

По случай международния Ден на добро-
волеца, в корпус 1 на СУ „Иван Вазов“ -
гр.Вършец се проведе съвместно практи-
ческо тренировъчно занятие по гасене на
пожар и спасяване на пострадали, което бе
организирано от РД „Пожарна безопасност
и защита на населението‘‘- Монтана, с учас-
тието на екипи на ОД на МВР - Монтана,
ЦСМП - Монтана, филиал Вършец и „Доб-
роволно формирование“ - Вършец.

Съгласувани са аварийните планове на
учебни, детски заведения, предприятия,
СПА хотели и хидротехнически съоръже-
ния.

Актуализарани са съставите на Щаба за
изпълнение на общинският план за защита
при бедствия и на Общински съвет по си-
гурност

ІХ. ГОРИ, ЗЕМЕДЕЛИЕ
И ЕКОЛОГИЯ

• През периода бяха разгледани 127 заяв-
ления на жители от община Вършец за
включване в контингент 2022 г. за добив на
дърва за огрев и добив на дървен материал
от държавния горски фонд, като само от жи-
тели на гр. Вършец постъпиха 90 заявления;

• Беше изготвен списък на одобрените и
разпределени лимити от 1 200 м3 широко-
листна дървесина (дърва за огрев) и игло-
листен материал: 10 м3 обли греди и 70 м3
иглолистни дърва за горене, отпуснати за
местното население на община Вършец от
държавния горски фонд;

• Издадените разрешителни за отсичане на
дървета в регулация в населените места от
общината са общо 23;

• Разрешителни за отсичане на дървесина,
добита извън горския фонд, в земеделски
земи по смисъла на чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от
Закона за опазване на селскостопанското
имущество - 85;

• Разрешителни за отсичане на дървета
извън горски територии, собственост на Об-
щина Вършец - 80;

• Разрешителни за достъп до горски тери-
тории - 28;

• Издадени становища във връзка с На-
редбата за условията и реда за извършване
на оценка за въздействието върху околната
среда за инвестиционни намерения, постъ-
пили в общината - 6;

• Издадени позволителни за събиране на
лечебни растения по смисъла на Закона за
лечебните растения - 1 бр.

• Сключен беше договор с „АЛИСА 73“
ЕООД за овладяване на кучешката попула-
ция - залавяне, кастрация, маркиране, вън-
шно и вътрешно обезпаразитяване
(включително за ехиникокоза), ваксинация
срещу бяс, издаване на паспорт и връщане
по местата на залавяне на обработените ку-
чета.

• Заловени, обезпаразитени и ваксинирани
бяха 28 кучета;

• Регистрирани са 2 домашни кучета;
• Проведено е 1 заседания на Епизоотич-

ната комисия към Община Вършец във
връзка със зачестилите случаи на африкан-
ска чума по свинете в страната;

• Бяха обработени 3 справки за бели петна
по заявления на граждани по смисъла на чл.
37в, ал. 2 от Закона за собствеността и пол-
зването на земеделските земи относно рен-
тно изплащане от Областна дирекция
„Земеделие“ за ползване на земеделски
имоти;

• Съгласно договор с „ДДД-1“ ООД - Мон-
тана за дезинсекция, дератизация и дезака-
ризация на подлежащите площи в
договорените обекти на община Вършец за
периода са извършени следните дейности:

- 3 обработки срещу кърлежи на трев-
ните площи, подворни обработки в кв.
„Изток“ и обработка на козарниците;

- 3 обработки за дезинсекция срещу
бълхи;

- 2 обработки - дезинфекция на детските
площадки;

- 3 обработки - дезинсекция срещу мухи
на кофи и контейнери за смет и пло-
щадките около тях в гр. Вършец и квар-
талите;

- 2 обработки за дезинфекция на детски
площадки.

През 2022 г. община Вършец се включи за
6-та поредна година в кампанията „Да из-
чистим България заедно“, която се проведе
под надслов „Подай ръка на природата“. По
време на кампанията бяха почистени след-
ните места:

• входа на Вършец при кв. „Красна“ (път
ІІІ-812);

• изхода на града при Гробищния парк
(път ІІІ-812);

• алеите и тревните площи в Боровия
парк и парк „Слънчева градина“;

• парка пред СБР „Св. Мина“ и корек-
цията на река Ботуня.

Проведе се кампания за информиране на
обществеността по отношение рециклира-
нето на излезлите от употреба моторни пре-

возни средства.
Близо 300 ученици от НУ „Васил Левски“

и СУ „Иван Вазов“ - Вършец взеха участие
във второто издание на кампанията за мо-
тивиране на разделното събиране и рецик-
лиране „Екошампиони“. Кампанията
завърши повече от успешно с почти поло-
вин тон предадени за рециклиране пласт-
масови бутилки и алуминиеви кенчета.

През 2022 г. Община Вършец обяви
„зелен“ телефон и електронна поща, на
който гражданите да могат да подават сиг-
нали за нарушения на нормативните изиск-
вания за отпадъците, както и да правят
предложения за подобряване на политиките
по управление на отпадъците на терито-
рията на общината.

Х. ИНФОРМАЦИОННО
ОБСЛУЖВАНЕ И МЕДИИ

Продължи ежемесечното издаване и без-
платното разпространение на Общински
вестник „Вършец“, както и поддържането
на интернет-страницата на Общината. Беше
осигурена пълна публичност и прозрачност
на решенията на Общински съвет Вършец,
като протоколите от заседанията на ОбС се
публикуваха редовно на страниците на об-
щинския вестник „Вършец“ и официалния
сайт на община Вършец.

Гарантиран и улеснен бе достъпът на
гражданите до информация, която изрично
не посочена в закон като класифицирана.
Чрез репортажи, снимки и рекламни мате-
риали, публикувани в електронни и печатни
регионални и национални издания, беше
ангажирано вниманието на българските
медии към Вършец и общината.

ХІ. ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ
И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

През 2022 г. Община Вършец продължи
да работи по следните проекти:

● Проект „Патронаж + в община Вър-
шец“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 г.,с период
на изпълнение: 21.05.2021 г. - 21.05.2022 г.

● Проект „Патронажна грижа + в об-
щина Вършец“ - компонент 2, по Опера-
тивна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 г., с период на изпълне-
ние: 22.05.2022 г. - 22.11.2023 г.

● Проект „Обществена трапезария в об-
щина Вършец“, финансиран от фонд „Со-
циална закрила“ , с период на изпълнение
03.01.2022 – 31.12.2022 г.

Уважаеми съграждани,

По-нататъшните ни намерения са започ-
натото във всички важни сфери на живот и
дейност в общината да продължи и през ос-
таващото време от мандата на управление и
реално да бъдат сбъднати много наши
мечти и цели.

Нека оценяваме постигнатото, да вярваме
в доброто и всички заедно – общинска ад-
министрация, общински съвет, граждани,
да гледаме в една посока.

Вярвам, че сме съмишленици в намере-
нията и усилията си да постигнем по-добро
бъдеще за града и общината ни, за нашите
деца и нашите родители!

Вярвам, че ще успеем да съхраним енер-
гията на добрите дела, за да продължим гра-
дивно напред! Заедно!

инж. Иван ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец



В този красив и свят ден откъс-
нахме една малка искрица от
огъня на светлинния лъч, за да
възвестим началото на една нова
ера – Рождество Христово. С кам-
банен звън и хор от нежни песни
се разнася по цялата земя благата
вест: Божият син се е родил!
Светлина и мир в душите ни въз-
царява и тихо и смирено си мъл-
вим в тази нощ: Христос се е
родил!

Дълъгитруденепътят,извървян
до раждането на Младенеца –
Спасителя на света… Майката
Мария и бащата Йосиф – дърво-
делецът, потомък на цар Давид,
пътуват от Назарет към Витлеем
– родното място на Йосиф. Тъй
като не намират място в страно-
приемницата, са принудени да
пренощуватвпещера,вкоятопас-
тирите затваряли овцете си.
Мария ражда Младенеца в пеще-
рата при овцете, повива го в пе-
ленкитеигополагавяслитевърху
сламата. От диханието на овцете
се топлело малкото телце в мразо-
витата нощ. Кръстили го Иисус.

Изведнъж на небето заблестяла
неописуемо красива светлина, по-
явила се ярко светеща звезда и

ангел, който първи възвестява на
събралите се наоколо овчари, че
тази нощ се е родил Спасителят
на света! Овчарите са първите,
които се покланят пред християн-
ския Бог.

Така започва приказката бяла
„Тиха нощ, Свята коледна нощ.
Идва Рождество Христово. Пеем
всички за любов“. Макар че праз-
никът е християнски, той се отбе-
лязва и в много страни,
изповядващи други религии. Ко-
леда е празник, който ни сбли-
жава, сплотява и ни прави
по-добри. Това е ден на църковни
служби, семейни събирания, сим-
волични украшения.

Коледа е! Ден свят и вдъхновен,
идващ с дъха на топлата ароматна
питка, с кравайчето с късметче, за
да ни върви по мед и масло през
идната година. Празник, идващ
със семейната Бъдни вечер с тра-
пезата от нечетен брой ястия –
пълнени сушени чушки с боб, с
ориз, зелеви и лозови сармички,
постни лютеници, баница с тиква,
много плодове и зеленчуци, и
постната питка с късмети. Ехтят и
празнични коледни песни. Това е
ритуал, който ни прави духовно

богати, благодарни и благородни,
прави ни по-добри.

Този ден за нас, пенсионерите от
клуб „Чинари“ – гр. Вършец, е
голям празник, любов и радост
греят в сърцата ни. Широко от-
вори врати за празника ни мест-
ният ресторант „Тинтява“,
посрещнаха ни усмихнато и гос-
топриемно, с подобаваща праз-
нична украса и вкусно,
майсторски приготвено меню.

Гостуването между приятели е
нещо обичайно за нашия клуб. От
години е традиция да споделяме
радостите и емоциите на празни-
ците съвместно със сродни при-
ятелски клубове от страната. Така
имаме възможност да обменяме
знания, опит, полезна информа-
ция, да запознаваме гостите си с
културните особености, природ-
ните богатства иразвитието нату-
ризма в нашия град.
Посрещнахме гостите с нового-
дишни късметчета. При нас при-
стигнаха членовете на клубовете
„Клисура“ – с. Бързия, „Златица“
– с. Гаганица, „Кестените“ – гр.
Берковица и от Ново село – Ви-
динско.

В началото на тържеството, по
един много изненадващ, вълну-
ващ и красив начин, с идващата
отвън звънлива и мелодична
песен на групата за автентичен
фолклор „Златица“ с ръководител
Антоанета Лазарова и с поздрав
от най-малките коледарчета, с
калпачета, потропващи с тояж-
ките си, ръководени от г-жа Лаза-
рова, беше открит духът на
празника! Отпуснахме сетивата
си и се доверихме на ритмите на
музиката. Тя ни вдъхнови и на-
карасърцатанидазабиятлудо, за-
щото музиката и песните са
любов.

С песните, изпълнени от фол-
клорна група „Златица“ , танците
на децата от предучилищната
група „Коледна магия“ към НЧ
„Васил Левски“ – Вършец, с ръ-
ководител Иванка Драганова, с
изпълненията на детски танцов
състав „Северняче“ при СУ
„Иван Вазов“ с ръководител Не-
вена Стоянова, се почувствахме
много значими и обичани. В този

миг на веселие забравихме отпе-
чатъка на годините, болежките и
неволите си и заедно с децата се
хванахме на хорото, потопихме се
в красотата и обаянието на праз-
ника.

Коледният дух се подклаждаше
и поддържаше и с помощта на
стройната Снежанка, в лицето на
ученичката от СУ „Иван Вазов“
Никол Димитрова, и от Дядо Ко-
леда, в чиято роля се въплъти
Вася Андреев – активен член на
нашия клуб. Всичко беше като
един богат коледен спектакъл!
Благодарим на всички изпълни-
тели за духа на Коледа, който ни
подариха!

Подарък за нас в този ден бяха и
нашите скъпи гости, които с при-
съствието си за пореден път дока-
заха уважението към нас и
зачитане на празниците, органи-
зирани от пенсионерските клу-
бове в града ни: инж. Иван
Лазаров – кмет на община Вър-

шец, Петър Стефанов – зам.-кмет
на общината, инж. Даниела Тодо-
рова – секретар на общината и ди-
ректорът на НУ „Васил Левски“
Светла Вангелова.

Ръководствотонаобщинатапод-
ари на всички присъстващи клу-
бове стенен календар и часовник,
а председателят на ПК „Чинари“
Савка Серафимова подари на
всеки от приятелските клубове
книга и цветна ваза. Размениха се
цветя, поздравления, благодар-
ности, а малките участници полу-
чиха лакомства.

Извихме дълги хора, за които за-
лата се оказа тясна. Танцувахме,
вдигахме тостове, поздравявахме
се, шегувахме се, смяхме се на ху-
мористични сценки, пяхме.

А навън, на прага ни чакаше Но-
вата година – чаровница, нагиз-
дена с коледни елхи, сърдечна и
възторжена със своя блясък. Да е
мирна и честита, с чисти небеса!

Ева ДИМОВА

С КОЛЕДЕН ДУХ
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Днес, 19.09.2022 г. (понеделник) от
14:00 ч., на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
ЗМСМА и чл. 56, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската ад-
министрация за мандата 2019 – 2023 г., се
проведе извънредно заседание на Об-
щински съвет - Вършец, в заседателната
зала на Общинска администрация Вър-
шец.

Заседанието започва с 12 положили
клетва общински съветници.

Отсъства: Иван Замфиров.

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

шения.

На заседанието присъстваха още:
инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец.

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

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка с Вх. № 240/16.09.2022
г. относно инвестиционни намерения на
Община Вършец за изграждане на част от
ул. „Цар Симеон“ в гр. Вършец между
осови точки 12-17 и необходимост от
одобряване на ПУП – План-схема за

транспортна комуникация, отнасяща се за
определяне на трасе за тази част от ул.
„Цар Симеон“, подлежаща на прокар-
ване.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

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

Общински съвет – Вършец прие след-
ното решение:

РЕШЕНИЕ № 403
Общински съвет – Вършец, на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
и чл. 129 ал. 1 от Закона за устройство на
територията, одобрява проект за ПУП –
План схема за транспортна комуникация

за градоустройствени параметри на улица
„Цар Симеон“ от осова точка 12 до осова
точка 17 в гр. Вършец с възложител Об-
щина Вършец.

Гласували поименно: „за“ – 12 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-
р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров,
А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „про-
тив“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на общински съвет –
Вършец закри заседанието в 14:07 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на

Общински съвет – Вършец

П Р О Т О К О Л № 43
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Гледаш го – ден като ден, един
такъв обикновен, а нещо в ду-
шата ти се случва, нещо по-раз-
лично, нещо хубаво… Не, не е
поради това, че този ден е опред-
елен, за да изразим любовта и
признателността към онези, в

чиито ръце се ражда и поема
глътка въздух новороденото
чудо – детето.

А като че ли в този ден нещо в
душите на обикновените жени и
баби се събужда и ние се чувст-
ваме щастливи, че на този хубав

празник се изразява почитта,
уважението и благодарността
към медицинските работници –
лекари, акушери, медицински
сестри, санитари, в чиито ръце
се ражда животът!

И го усещаме с всяка една

фибра от тялото ни. Пред очите
ни се нареждат деца, родени от
най-хубавото чувство – любовта.
Ние, майките и бабите, отдаваме
цялата си обич и цялата си
любов на нашите деца и внуци.

В този ден членовете на пен-

сионерски клуб „Чинари“ – гр.
Вършец отбелязаха Деня на ро-
дилната помощ, или както ние
си го знаем – Бабинден, в ресто-
ранта на хотел „Съни гардън“ в
града ни. Както и се очакваше,
всичко беше организирано на
ниво, а за доброто ни настроение
се погрижи диджей Боби.

Председателят на клуба Савка
Серафимова, с нейната лъче-
зарна усмивка, ни поздрави с
„Добре дошли“ и с пожелания
за хубав ден и добро настроение,
пожела да се раждат и множат
децата, да ни радват, да ни има
нас – българския род.

Внимание към всички присъст-
ващи на тържеството беше под-
несено от името на кмета на
община Вършец инж. Иван Ла-
заров, който ни изпрати поздра-
вителен адрес с много топли
думи на признателност и с по-
желания за здраве и успехи.

Лили ИВАНОВА

Нашият пенсионерски клуб
„Козница“ отдава голямо значе-
ние на Бабинден като ден на ба-
бата и ден на родилната помощ.
През тази година организи-
рахме голям празник в ресто-
рант „Тинтява“ във Вършец.
Наш гост беше акушерката Ан-
тоанета Савова, която посрещ-
нахме с поздравления и букет
хризантеми. Поздравихме и аку-
шерката Станка Цветанова, член
и активист на клуба.

Председателката на клуба
Цеца Антонова поздрави при-
състващите, като пожела на
всички здраве и още дълги го-
дини да се срещаме в клуба.

Жените от певческа група „Де-
телина“ се бяха подготвили с ня-
колко весели песни, с които
поздравиха бабите.

Илиана Александрова разве-
сели празника с няколко анек-
дота и мъдри съвети как да се
държат бабите в семейството.

На този празник в нашия клуб
винаги отдаваме заслужено вни-
мание на няколко баби. С го-
лямо уважение поздравихме
най-възрастната баба между
нас, дългогодишен член и акти-
вист на клуба Йорданка Гуцина.
Поздрави получиха и най-мла-
дата баба Елка Христова, и ба-
бата с най-многобройно

потомство - Тодорка Салпарова,
родила 3 деца, които са я дарили
с осем внуци и четири прав-
нуци.

Избрахме си и четири най-иг-
риви баби - Мария Димитрова,
Боряна

Герасимова, Антоанета Стефа-
нова и Лиляна Антонова. Приза
за „Мис баба“ присъдихме на
Лили Петрова Ангелова. Всяка
от отличените баби получи гра-
мота и букет хризантеми.

Празникът протече с вкусен
обяд и много веселие. Играхме
кръшни български хора, мо-
дерни танци и ръченица. Въ-
преки преклонната ни възраст,

ние обичаме и умеем да се весе-
лим.

Всички си тръгнахме доволни

от прекараното време с при-
ятели в приятна обстановка.

Василка ДАМЯНОВА
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БАБИНДЕН - ДЕНЯТ НА БАБАТА

КЛУБ „ЧИНАРИ“ ОТПРАЗНУВА ДЕНЯ НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ

Последните две - три години
бяхме прекъснали празнува-
нето на този толкова хубав бъл-
гарски празник поради COVID
пандемията. Но тази година
петдесет и пет баби се забавля-
ваха с много музика, хора, из-
ненади, подаръци, вкусна
храна и приятна обстановка.

Празникът беше почетен под-
обаващо от всички, най-дейна
в хората и танците беше най-
възрастната баба, присъстваща

на тържеството - баба Еневка,
която непринудено отправи
своите поздравления и пожела-
ния за много здраве и все така
да се събираме.

Поздравления бабите полу-
чиха и лично от кмета на об-
щина Вършец инж. Иван
Лазаров, и от Даниела Тодо-
рова – секретар на Общината.

Като организатори изказваме
своите благодарности на Об-
щина Вършец, в лицето на

инж. Иван Лазаров - за оказа-
ната подкрепа и осигурените
подаръци за празника.

Благодарност и на НЧ „Про-
света – 1935 г.“ - с. Спанчевци,
както и на „Мандра Вършец“,
в лицето на нейния управител
Венцислав Радевски.

Благодарим за това, че с ваша
помощ направихме празника
незабравим за бабите на Спан-
чевци!

Катерина ДАВИДОВА

БАБИНДЕН В СЕЛО СПАНЧЕВЦИ

Уважаеми жители на община
Вършец,

Двадесет и първи януари е Ба-
бинден – традиция, в чест на „ба-
бата“ - акушерката в българското
село. Един от най-големите жен-
ски народни празници, свързан с
новия живот и бъдещето. От сре-
дата на миналия век 21 януари е
обявен за Ден на родилната
помощ, на акушерите и гинеко-
лозите.

Уважаеми лекари и акушери,
Приемете моите най-искрени

поздравления по повод Вашия
професионален празник. Позво-
лете ми да изкажа своето уваже-
ние и признателност за
достойния Ви труд. Да Ви благо-
даря, че с всеотдайност, любов и
грижа дарявате първата глътка
въздух и подкрепяте новия
живот.

Пожелавам Ви щастливи дни и
много успехи! Бъдете здрави и
все така отзивчиви и отдадени на

своето призвание.
Нека бъдат леки и изпълнени с

положителни емоции работните
Ви дни, а любовта и старанията,
които влагате в професията си,
бъдат високо оценени.

На този ден ние изказваме
своята обич, признателност и
уважение към всички баби, които
помагат за отглеждането на
своите внуци.

Скъпи баби,
Продължавайте да дарявате

грижа и любов на своите внуци!
Бъдете техни учители, пред-
авайте им традициите и мъд-
ростта, добродетелите на нашия
народ. Не забравяйте, че без вас
светът на вашите внуци няма да
е пълен и толкова изпълнен с
обич. Здрави и благословени да
сте!

Честит празник!

Инж. Иван Лазаров
Кмета на община Вършец

ПОЗДРАВ НА КМЕТА НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ

ПО ПОВОД БАБИНДЕН


