
Стотици жители на Вършец се
събраха на 3-ти март на централ-
ния градски площад, за да бъдат
заедно на Националния празник
на страната ни.

С духова музика, тържествено
издигане на българското знаме,
обръщение на кмета инж. Иван
Лазаров и литературно-музи-
кална програма, Вършец отбе-
ляза 142-та годишнина от
Освобождението на България от
турско робство.

Тържеството започна с изпъл-
нения на мажоретен състав при
СУ „Иван Вазов” с хореограф
Невена Стоянова и ученически
духов оркестър „Дефилир” с ръ-
ководител Николай Пеев.

Пред сградата на Общинската
администрация се състоя тър-
жествена церемония по издигане
на националния трибагреник, на
която присъстваха кметът на об-
щина Вършец инж. Иван Лаза-
ров, зам.-кметовете Петър
Стефанов и инж. Георги Янкулов,
секретарят на Общината инж.
Даниела Тодорова, общински съ-
ветници.

В поздравлението си кметът Ла-
заров подчерта, че днешният ден
е изпълнен с много национална
гордост, самочувствие и патри-
отизъм. Градоначалникът при-
зова да си спомним за всички
онези, оставили костите си по на-

шата земя за свободата на Бълга-
рия – за тази свобода, която не е
получена даром, а е изкупена с
кръвта на безброй знайни и нез-
найни български герои, дали жи-
вота си по време на Априлското
въстание и по време на руско-
турската освободителна война.

В концертната програма взеха
участие мъжка вокална група

“Българи“ при НЧ „Христо
Ботев-1900“, с диригент и коре-
петитор Велислав Таралански,
деца от ДГ “Слънце“ – гр. Вър-
шец с ръководител Таня Иванова
и детски танцов състав „Север-
няче“ при СУ „Иван Вазов“ –
Вършец, с хореограф Невена
Стоянова.

Евелина ГЕОРГИЕВА

На 13.03.2020 г. се сформира
общински оперативен кризисен
щаб, оглавен от кмета на общи-
ната инж. Иван Лазаров. Зада-
чата на щаба беше да обсъди
възможностите за превенция на
заболяването и да набележи кон-
кретни мерки за ограничаване
разпространението на COVID-
19 на територията на община
Вършец.

Във връзка с въведеното извън-
редно положение в Република
България и в съответствие с
всички насоки и инструкции за
ограничаване разпростране-
нието на коронавируса, с поре-
дица от заповеди кметът на
Вършец разпореди въвеждането
на мерки срещу инфекцията и в
подкрепа на възрастните хора в
общината.

В общинска администрация се
откри специална книга, в която
се записват всички сигнали,
свързани с коронавируса. В нея
се нанасят датата, часа и под-
ателя на информацията, както и

каква е ситуацията. Сигналите
се подават на телефон 09527 30-
82.

За хората в затруднено поло-
жение Общината организира ку-
пуване и доставка до дома на
храни от първа необходимост и
лекарства. От услугата могат да
се възползват най-уязвимите
наши съграждани, които не
могат да разчитат на друг - са-
мотни, трудноподвижни и въз-
растни хора без близки, които да
се грижат за тях. Телефонът, на
който могат да се обаждат е
0879220354.

Кметовете и кметските намест-
ници в населените места на об-
щината следят за изпаднали в
нужда самотни хора и при необ-
ходимост организират и съдей-
стват за подаване на заявките от
тях.

Социалният патронаж продъл-
жава да работи. Ръководството
на общината уверява потребите-
лите на услугата, че има доста-
тъчен ресурс от хранителни
продукти, за да не се прекъсва
дейността.

Преустановено е провеждането
на всякакви масови обществени
мероприятия на територията на
общината.

Не се допуска посещение и съ-

биране на повече от двама въз-
растни на открити и закрити об-
ществени места.

Не се допуска излизането
извън границите на кв.Изток, гр.
Вършец на повече от едно лице
от семейство/домакинство, за за-
купуване на хранителни про-
дукти, готова храна, лекарства
и/или други стоки от първа не-
обходимост. Изключения се до-
пускат за хората, работещи по
трудови правоотношения при
изпълнение на служебните им
задължения.

Забранява се на лица до 60- го-
дишна възраст да посещават
хранителните магазини и апте-
ките във времето от 8,30 до 10,30
часа всеки ден.

Въведени са ограничения и на
минералните извори във Вър-
шец и Спанчевци, за да няма
струпване на хора. Същите ра-
ботят само в светлата част на
деня.

Забранен е традиционния
пазар на открито във Вършец,
който се провежда на две места в
курортния град във вторник.

Забранени са посещенията в
Туристическия информационен
център – Вършец на граждани,
гости на града и туристи.
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От 1 март в община Вършец
стартира нов проект по нацио-
нална програма „Предоставяне
на грижи в домашна среда”.

По програмата се осигурява за-
етост на безработни лица като до-
машни помощници, за
предоставяне на персонална
грижа в домашна среда на хора с
80 до 89,99 на сто степен на
трайно намалена работоспособ-
ност или вид и степен на увреж-
дане с определена чужда помощ и
на хора, навършили 65-годишна
възраст, които не са освидетел-
ствани по съответния ред от орга-
ните на медицинската експертиза
в Република България, но са в не-
възможност за самообслужване и
не могат самостоятелно да задово-
ляват своите ежедневни потреб-
ности от битов характер, живеят
сами и/или нямат близки и род-
нини, които да им оказват под-
крепа;

Кандидатите за домашни по-
мощници задължително трябва да
са регистрирани като безработни
лица в Бюрото по труда.

Те ще помагат в дома на потре-
бителите при доставяне и/или

приготвяне на храна, помощ при
хранене; пазаруване – снабдяване
на нуждаещите се с ежедневно не-
обходимите продукти и лекарства;
помощ за поддържане на лична
хигиена; поддържане на хигиената
в жилищните помещения, обита-
вани от лицето; други грижи в до-
машна среда, съобразно
индивидуалните потребности на
лицето (палене на печка, цепене и
внасяне на дърва, почистване на
сняг и др.).

За един потребител продължи-
телността на предоставяните пер-
сонални грижи не може да
надхвърля 4 часа дневно.

В община Вършец вече са одоб-
рени 12 безработни лица за до-
машни помощници, които ще
предоставят грижи в домашна
среда на 14 потребители, отгова-
рящи на определените от Програ-
мата критерии.

Предоставянето на социалната
услуга започва от 01.04.2020 г.

Национална програма „Предос-
тавяне на грижи в домашна среда”
е със срок на действие до
31.12.2020 г.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НОВА СОЦИАЛНА ПРОГРАМА
СТАРТИРА ВЪВ ВЪРШЕЦ

ПОКЛОН ПРЕД ВЕЛИЧИЕТО НА ПОДВИГА

Село Драганица отбеляза тър-
жествено 142 години от Освобож-
дението на България. В 18.30 ч. на
3-ти март, пред паметниците на
участниците във войните на Бъл-
гария в центъра на селото започна
тържественото честване на На-
ционалния празник.

С едноминутно мълчание беше
почетена паметта на загиналите за
независимостта и свободата на

България.
Освен тържествена заря и пола-

гане на венци, беше подготвена и
празничната програма, в която
взеха участие мъжка вокална
група „Българи“ при НЧ “Христо
Ботев-1900“ – гр. Вършец, фол-
клорна група „Росна китка“ и тан-
цова формация "Стрешер" към НЧ
„Просвета-1922“ – с. Г. Озирово.

Спас ЗАРЧЕВ

СЕЛО ДРАГАНИЦА ОТБЕЛЯЗА
3-ТИ МАРТ С ТЪРЖЕСТВЕНА

ЗАРЯ И ПОДНАСЯНЕ НА ВЕНЦИ

Община Вършец прие строги мерки за справяне с извънредната ситуация



В първия учебен ден след нацио-
налната грипна ваканция, СУ
„Иван Вазов“ в град Вършец пос-
рещна своите възпитаници след
сериозна подготовка, съгласно
препоръките на РЗИ – Монтана.

На входа на учебното заведение е
създаден пропускателен режим,
всички деца с индикации за ви-
русни инфекции са своевременно
преглеждани от медицинските
лица на територията на двата кор-
пуса, за класните стаи и общите
помещения са осигурени дезин-
фектанти, течен сапун, мокри кър-
пички. Всяко работно място се
обработва при смяна на учениците.

През настоящата учебна година
училището работи по два проекта,
свързани със здравното образова-
ние на учениците и училищния
персонал – като част от българ-
ската мрежа на „Училища за
здраве в Европа“ (Schools for He-
alth in Europe – SHE) и като инди-
видуален участник в Националния
конкурс „Посланици на здравето“
на Министерството на здравеопаз-
ването. Здравното образование е
насочено именно към развитие на
умения за създаване или поддър-
жане на здравословен стил и усло-
вия на живот, за доброволното
адаптиране към поведение, благо-
приятстващо здравето, както и за
бързи и адекватни реакции в кри-
зисни ситуации. Цялостната учи-
лищна политика е с насоченост
към промотиране на отговорно по-
ведение на подрастващите и екипа
от служители.

Именно в дните, когато светът
влага всички усилия в борбата с

коронавируса и сезонните вирусни
инфекции, не закъсняха и резул-
татите от проведените семинари,
беседи, практически обучения и
цялостната съвместна дейност на
учители и подрастващи.

Активно и адекватно се изпол-
зват средствата за лична хигиена,
спазват се реда и правилата. Уче-
ниците си дават сметка, че мерките
са необходими и задължителни.
Именно по тази причина, те наме-
риха и свой начин да се справят с
липсващите в аптечната мрежа
маски. Доброволките Сандрина
Иванова и Таня-Мари Димитрова
инициираха кампания за пригот-
вяне на маски от подръчни мате-
риали – кухненска хартия, ластик
и телбод. Маската се изработва за
минута и всеки, който желае да я
ползва, получава такава. Момиче-
тата направиха демонстрации и за
почистване на работното място,
преди то да се използва от след-
ващо дете и обясняваха търпеливо
правилата на по-малките.

Посланието „Паника – не, отго-
ворност – да“ утвърждава името на
СУ „Иван Вазов“ като институция,
загрижена за благополучието на
цялата училищна общност, чрез
справяне с емоциите и вземане на
адекватни решения.

Албена ЦВЕТКОВА

СУ „ИВАН ВАЗОВ“ – УЧИЛИЩЕ,
УТВЪРЖДАВАЩО ЗДРАВЕ
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Преустановено е пътуването

по утвърдените маршрутни раз-
писания на територията на об-
щина Вършец на общинския
автобус, предоставен за стопа-
нисване и ползване от общинско
предприятие „Общински дей-
ности и туризъм“.

Забранени са посещенията в
увеселителни и игрални зали,
дискотеки, барове, търговски
обекти и центрове, заведения за
обществено хранене, с изключе-
ние на магазините за храни-
телни стоки, аптеките и
дрогериите.

Преустановени са учебните за-
нятия и всички извънкласни ме-
роприятия (занимални, клубове,
зелени училища, екскурзии и
други) в училищата и в другите
обучителни институции и орга-
низации; посещенията на децата
в детските яслени групи и детс-
ките градини; всякакви групови
форми на дейност и работа с
деца и ученици, извън системата
на предучилищното и училищ-
ното образование;.

Забранено е провеждането на
всякакъв вид масови меропри-
ятия, включително спортни, кул-
турно-развлекателни и научни
(театри, концерти, музеи, конфе-
ренции, симпозиуми, спортни;
посещенията на СПА центрове,
фитнес-зали, детските пло-
щадки и във всички обекти на
територията на общината); детс-
ките и женските консултации,
профилактичните прегледи, про-
филактичните имунизации,
както и свижданията във СБР
„Свети Мина“, гр. Вършец.

Въведен е специален режим за
достъп и организация на работа
на общинска администрация.

Временно се забранява дос-
тъпа на външни лица в сградата

на Община Вършец до второ на-
реждане, с изключение на:

- фронт-офиса за обслужване
на граждани на 1-ия етаж;

- касите, разположени на етаж
1 в сградата на Общинска адми-
нистрация – Вършец.

При необходимост от провеж-
дане на среща между на служи-
телите от Общинска
администрация и граждани, та-
кава се провежда във фоайето на
Общината.

На фронт-офисите за обслуж-
ване на граждани и на касите на
Община Вършец, както и в ця-
лата сграда на Общината се при-
лагат засилени санитарно –
хигиенни мерки.

В обръщение към жителите на
общината кметът Иван Лазаров
напомни:

Да избягваме ръкостискането,
докосването на очите, носа и ус-
тата си.

Да спазваме добра лична хи-
гиена, чрез често миене на ръце
със сапун и вода и/или дезин-
фектиращи препарати.

Да спазваме достатъчно физи-
ческа дистанция помежду си.

Да избягваме социални кон-
такти и събирания с повече хора.

Да общуваме внимателно с
външни хора, особено с наскоро
завърнали се от чужда държава.

Да избягваме контакт с хора,
които имат температура и/или
кашлица. При първи симптоми и
неразположения е важно да се
свържем с личния си лекар.

Да не провеждаме семейни
тържества, на които присъстват
по-голям брой хора.

Да избягваме пътуванията до
други населени места.

Да почистваме често повър-
хностите на дръжките на врати,
телефони, дистанционни управ-
ления, като използваме дезин-

фектиращ препарат.
Домоуправителите на жилищ-

ните блокове и собствениците на
работещите обекти да организи-
рат ежедневно миене и дезин-
фекциране на входове,
стълбища и общи повърхности.

Родителите да избягват детс-
ките площадки поради струпва-
нето на едно място на много
деца и родители.

Да ограничим максимално кон-
тактите на възрастните и хро-
нично болните си близки. Да им
разясним опасностите.

При завръщане от пътуване в
рискови зони задължително
трябва да се информира личния
лекар и да се остане под каран-
тина поне 14 дни в домашни ус-
ловия.

Да не се поддаваме на пани-
ката с презапасяване на храни. В
момента това води до струпване
на огромен брой хора в магази-
ните за хранителни стоки, които
ще продължат да са отворени и
заредени с храни. Важно е да се
спазва изискването за препоръ-
чана дистанция от 2 метра пред
магазините.

Кметът на общината призова
всички граждани за дисциплина
и отговорно поведение: «Опера-
тивния кризисен щаб при Об-
щина Вършец редовно ще ви
информира за всички нови
мерки и нова информация, свър-
зана с разпространение на коро-
навируса COVID-19. Останете в
къщи, пазете се и спасете живот!
От нас зависи да успеем да ов-
ладеем разпространението на за-
разяването с опасния вирус»,
апелира градоначалникът.

Срокът на въведените проти-
воепидемични мерки се удъл-
жава до 12.04.2020 г.
включително.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С
ПАНДЕМИЯТА ОТ КОРОНАВИРУС
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По стар български обичай,
денят 14-ти февруари е празник
на лозари, винари и кръчмари.

От бащи и деди знаем, че за да
расте лозето здраво, силно и да
роди грозде обилно, е необхо-
димо лозите да се зарежат.

Всяка година празникът Три-
фон Зарезан се радва на голям
интерес и се отбелязва масово с
веселие и пищност. Той е един от
най-колоритните, емоционални
и обичани празници в българ-
ската обредност.

В топлия февруарски ден, в
пенсионерски клуб „Чинари“ –
гр. Вършец бе възпроизведен
обичаят, свързан с празника Три-
фон Зарезан.

Председателят на клуба Савка
Серафимова поздрави всички
присъстващи с „Добре дошли!“
и ни запозна с житието на Св.
Трифон, смятан за покровител на
лозарите, винопроизводителите
и кръчмарите.

Празничният ден беше изпъст-
рен с песни за лозята и виното,
изпълнени от певческа група
„Чинари“ към клуба ни. С обре-
ден хляб, менче и бъклица с
вино, украсени с венчета от

дъхав здравец и зелен бръшлян,
посрещнахме нашите гости:
кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров, зам.-кметовете
Петър Стефанов и инж. Георги
Янкулов и секретаря на общи-
ната Даниела Тодорова. Праз-
ничният ритуал беше извършен
от кмета и неговите заместници,
със символично зарязване и по-
ливане на лозата с домашно вино
и пожелания за берекет през го-
дината, за здраве и дълголетие.
Нека виното от зарязаните днес
лозя да бъде искрящо и пенливо!
Нека то да се пие за здраве и
добро настроение! Гостите бяха
закичени със специално израбо-
тени от лозови пръчки корони.
А снопчето с изрязаните пръчки
бе символ и олицетворение на
сила, здравина, единство и спло-
теност на пенсионерите.

Благодарим на Соня Живкова,
която с усета си за красота и с ху-
дожествените си умения и този
път с изработената тематична ук-
раса внесе уют и красота в праз-
ника ни. Помощ ни оказа и
Симеон Спасов, а за да бъде
денят ни по-вълнуващ и емоцио-
нално наситен, Калина Алек-

сиева ни поздрави с авторското
си стихотворение „Вино пен-
ливо“.

Иван Петров изпълни няколко
музикални пиеси на кларнет и
отправи пожелание към пенсио-
нерите да бъдат все така весели
и задружни.

Богатата, отрупана с разнооб-
разни ястия трапеза, подготвена
от жените-членове на клуба, за-
едно с домашната ракия и пен-
ливи вина предразполагаха за
вдигане на наздравици, за весе-
лие и пожелания: „Да е бере-
кетна годината! Наздраве!“

Ева ДИМОВА

ДА Е БЕРЕКЕТНА ГОДИНАТА!

Община Вършец прие строги мерки за справяне с извънредната ситуация

Със специално тържество мал-
ките възпитаници на детска гра-
дина „Слънце“ във Вършец
почетоха Националния празник 3-
ти март. С песни и стихове децата
засвидетелстваха почитта си към
паметта на героите, загинали за

свободата на България.
Със своите изпълнения децата

допринесоха за празничното наст-
роение и напомниха , че Родината
е свята и всички ние трябва да я
носим в сърцата си!

Спас ЗАРЧЕВ

ДЕЦАТА ОТ ДГ „СЛЪНЦЕ“ ГРАД
ВЪРШЕЦ С КОНЦЕРТ ЗА 3-ТИ МАРТ

Със заповед №ОХ-1035 /
15.11.2019 г. на Министъра на от-
браната на Република България са
обявени длъжности, определени за
приемане на служба в добровол-
ния резерв, без провеждане на кон-
курс на български граждани,
освободени от военна служба,
както следва:

- за Централно военно окръжие
– 26 длъжности;

- за Сухопътни войски – 1374
длъжности;

- за Военноморски сили – 47
длъжности.

Срок за подаване на документи
- 30.10.2020 г.

Информация за изискванията
към кандидатите, набора от до-
кументи, условията и реда за кан-
дидатстване можете да
получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

гр. Вършец, бул."България"
№ 10, ет. 2 (всеки вторник

от 08.30 до 16.30 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. 095

272 190 и GSM 0889 661 054

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

3540, гр.Вършец, бул."България" №10, тел.095 272 190

ОО ББ ЯЯ ВВ АА
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(продължение от  брой 1)
РЕШЕНИЕ № 36

Общински съвет – Вършец, на основание
чл. 21, ал. 1 от Закона за местното самоуп-
равление и местната администрация
/ЗМСМА/ определя 5 (пет) членна Коми-
сия по административно обслужване, нор-
мативна уредба, обществен ред,
сигурност, граждански права и борба с ко-
рупцията. Избира за членове и председа-
тел на комисията, както следва:

1. Иван Димитров Андров - председател
2. Латинка Салтирова Симова
3. Иван Калинов Замфиров
4. Георги Ангелов Найденов
5. Недялко Йорданов Томов

Гласували поименно: “за” – 7 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров; “против” – 1 - Г. Найденов;
“въздържали се” – 4 - А. Маджарски, Л.
Симова, И. Цветанов, Н. Томов;

РЕШЕНИЕ № 37
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1 от Закона за местното самоуп-
равление и местната администрация
/ЗМСМА/ и определя 3 (три) членна Ко-
мисия по предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси. Избира за членове
и председател на комисията, както следва:

1. Адрияна Николова Николова - предсе-
дател

2. Васил Георгиев Замфиров
3. Латинка Салтирова Симова

Гласували поименно: “за” – 7 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров; “против” – 5 - А. Маджарски,
Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов; Г. Най-
денов; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 38
На основание чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от За-

кона за публичните финанси, чл. 23, ал. 3
и 4 от „Наредбата за условията и реда за
съставяне на тригодишната прогноза за
местните дейности и за съставяне, обсъж-
дане, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на община Вършец“, чл. 21, ал.
1, т. 6 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, Общински
съвет – Вършец приема предложената
промяна в Разчета за финансиране на ка-
питаловите разходи на община Вършец за
2019 година, по обекти и източници на фи-
нансиране, съгласно приложения Проект
на Разчет за финансиране/Приложение №
1/.

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

Г- н Георги Найденов направи предло-
жение за отмяна на Докладна записка вх.
№ 340/ 11.12.2019 г. относно молба от
Савка Петрова Серафимова, Председа-
тел на пенсионерски клуб „Чинарите“ за
разглеждане на следващо заседание на
Общински съвет – Вършец.

РЕШЕНИЕ № 39
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 75, ал. 1, т. 2 от Правилника за органи-
зацията и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинска администрация за
мандата 2019-2023 година реши да остави
за разглеждане на следващо заседание
докладна записка вх. № 340/ 11.12.2019
год. относно молба от Савка Петрова Се-
рафимова, Председател на пенсионерски
клуб „Чинарите“ за разглеждане на след-

ващо заседание на Общински съвет – Вър-
шец.

Гласували поименно: “за” – 5 – А. Ма-
джарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; “против” – 3 – И. Ан-
дров, В. Замфиров, И. Замфиров; “въз-
държали се” – 4 - инж. А. Димитров, А.
Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов;

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ № 40
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗОС, взема решение за
изключване от Приложение № 3: списък
на имотите, предоставени за ползване от
Общинско предприятие „Общински дей-
ности и туризъм - Вършец“, към решение
№ 444 от Протокол № 43 от 27.03.2014 г.
на Общински съвет – Вършец на помеще-
ние /бивша бръснарница/, находящо се на
първият етаж до входа в дясно в сградата
на сектор „Чистата“ при община Вършец,
с административен адрес: гр. Вършец, ул.
“Христо Ботев“.

Гласували поименно: “за” – 7 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров; “против” – 4 - А. Маджарски,
Л. Симова, И. Цветанов, Г. Найденов;
“въздържали се” – 1 - Н. Томов;

РЕШЕНИЕ № 41
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от
Закона за общинската собственост и чл.
55, т. 3 от „Наредбата за реда на придоби-
ване, управление и разпореждане с об-
щинска собственост на община Вършец“,
учредява безвъзмездно право на ползване
върху 2 /две/ помещения, собственост на
община Вършец за срок до 5 /пет/ кален-
дарни години, в полза на сдружения с нес-
топанска цел - пенсионерски клуб
„Козница“, ЕИК 111585249, клуб „Диабе-
тик Вършец 2017“ ЕИК 177173336 и пен-
сионерски клуб „Чинарите“, ЕИК
204958326, както следва:

1. Помещение „Клуб на пенсионера“, на-
ходящо се на първия етаж до входа вляво,
в сградата на сектор „Чистата“ при община
Вършец, с административен адрес: гр.
Вършец, ул. “Христо Ботев“ да се изпол-
зва целогодишно по следния седмичен
график, както следва:

Понеделник – Пенсионерски клуб „Коз-
ница“;

Вторник – „Диабетик – Вършец 2017“;
Сряда - - Пенсионерски клуб „Чинарите“;
Четвъртък – Пенсионерски клуб „Коз-

ница“;
Петък – Пенсионерски клуб „Чинарите“ .
2. Помещение /бивша бръснарница/ на-

ходящо се на първият етаж до входа
вдясно, в сградата на сектор „Чистата“ при
община Вършец с административен адрес:
гр. Вършец, ул. “Христо Ботев“ да се из-
ползва целогодишно от управителните
органи на всички сдружения с нестопан-
ска цел за провеждане на заседания, съх-
раняване на документи, както и от
клубовете по интереси към сдруженията.

3. На основание чл. 39, ал. 6 от Закона за
общинската собственост, задължава Кмета
на община Вършец да издаде заповед и да
сключи договори за ползване на помеще-
нията: „Клуб на пенсионера“ и „бивша
бръснарница“, находящи се на първият
етаж в сградата на сектор „Чистата“ при
община Вършец с административен адрес:
гр. Вършец ул. “Христо Ботев“ със сдру-
жения с нестопанска цел: пенсионерски
клуб „Козница“, ЕИК 111585249, „Диабе-
тик Вършец 2017“ ЕИК 177173336 и пен-
сионерски клуб „Чинарите“, ЕИК
204958326.

Гласували поименно: “за” – 7 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.

Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров; “против” – 4 - А. Маджарски,
Л. Симова, И. Цветанов, Г. Найденов;
“въздържали се” – 1 - Н. Томов;

Председателя на Общински съвет –
Вършец предложи 15 минути почивка.

След почивката. Проверка на кворума
12 общински съветници.

РЕШЕНИЕ № 42
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 193, ал.
4 от Закона за устройство на територията
/ЗУТ/ взема следното решение:

1. Учредява безвъзмездно право на про-
карване и възникването на сервитут на
трасе на техническата инфраструктура в
полза на „ЧЕЗ Разпределение България“
АД, ЕИК 130277958 за полагане на кабел
НН от табло НН на ТП № 14 „Поликли-
ника“, гр. Вършец до ново електромерно
табло на ул. „Ботуня“ № 2, през поземлени
имоти публична общинска собственост с
идентификатори 12961.423.411, /върху
които е изграден трафопоста/,
12961.420.31 – бул. „България“ и
12961.423.410 – ул. „Ботуня“ по КК и КР
на гр. Вършец от 2008 г., както следва:

Обща дължина на трасето за прокарване
на инженерна инфраструктура – 108 ли-
нейни метра.

Обща площ на сервитута на инженер-
ната инфраструктура – 226.80 кв.м.

2. Възлага на кмета на община Вършец;
изпълнението на решението, като го упъл-
номощава да издаде заповед по чл. 193, ал.
4 от ЗУТ за учредяване право на прокар-
ване на инженерна инфраструктура, съг-
ласно т. 1 от настоящото решение в полза
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,
ЕИК 130277958.

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

РЕШЕНИЕ № 43
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА определя на-
именование на улица - „Момина сълза“,
представляваща поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.424.162 по кадастрална
карта и кадастралните регистри на град
Вършец.

Задължава Кмета на Община Вършец да
предприеме необходимите администра-
тивни процедури за отразяване наимено-
ванието на улица „Момина сълза“ в
кадастралната карта и кадастрални регис-
три на гр. Вършец в СГКК гр. Монтана,
както и във всички документи, водени в
Община Вършец и поставяне на табели с
наименованието на улицата на място.

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

РЕШЕНИЕ № 44
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, т. 7 от
Наредбата за упражняване правата върху
общинската част от капитала на търговс-
ките дружества с общинско участие, за
участието на общината в граждански дру-
жества и в сдружения с нестопанска цел,
дава съгласие за придобиване, чрез даре-
ние от „Хубев“ ЕООД, ЕИК 105591931,
със седалище и адрес на управление: гр.
Враца, ул. “Георги Сава Раковски“ № 25
на 21 кв.м. /двадесет и един кв.м./ от по-
землен имот с идентификатор
12961.423.564 по КК и КР на гр. Вършец,
които са придаваема част към поземлен
имот с идентификатор 12961.423.563 по
КК и КР на гр. Вършец, представляващ те-
рена на „Медицински център – Вършец“
ЕООД.

Задължава Управителя на „Медицински
център – Вършец“ ЕООД, ЕИК 111046509
да подпише договор за дарение с „Хубев“
ЕООД, ЕИК 105591931, със седалище и
адрес на управление: гр. Враца, ул. “Гео-
рги Сава Раковски“ № 25 за придобиване
на 21 кв.м. /двадесет и един кв.м./ от по-
землен имот с идентификатор
12961.423.564 по КК и КР на гр. Вършец,
които са придаваема част към поземлен
имот с идентификатор 12961.423.563 по
КК и КР на гр. Вършец, представляващ те-
рена на „Медицински център – Вършец“
ЕООД, ЕИК 111046509, със седалище и
адрес на управление гр. Вършец, бул.
“България“ № 2.

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

РЕШЕНИЕ № 45
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т.2 3 от ЗМСМА реши:
1. Одобрява и приема: списък на инвес-

тициите в активи публична общинска
собственост, направени от „ВиК“ ООД, гр.
Монтана, в община Вършец през четвър-
тото тримесечие на 2019 г.,

като част от одобрената инвестиционна
програма, във връзка с изпълнение на ан-
гажимент за минималното ниво на инвес-
тициите, съгласно приложението към
настоящото решение, включващо 2 /два/
обекта на обща стойност 4 160.15 лв., без
ДДС /четири хиляди сто и шестдесет лева
и петнадесет ст. без ДДС/, а с ДДС
4 992.18 лв. /четири хиляди деветстотин
деветдесет и два лева и осемнадесет ст. с
ДДС/.

2. Предава управлението на приетите ак-
тиви по т. 1 от настоящото решение в Асо-
циацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдя-
ване и канализация“ ООД, гр. Монтана и
предава същите за стопанисване, поддър-
жане и експлоатация на действащия ВиК
оператор, чрез допълване и/или актуали-
зиране на приложение № 1 от договора за
изпълнение на дейностите по чл.198о, ал.
1 от Закона за водите.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-
р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров,
И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова,
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 15:40 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на 

Общински съвет – Вършец
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П Р О Т О К О Л  № 4
Днес, 30.12.2019 г. (понеделник) от

13:00 ч., на основание чл. 23, ал.4, т.1
от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правил-
ника за организацията и дейността на
Общински съвет – Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с об-
щинската администрация за мандата
2019 – 2023 г. се проведе заседание на
Общински съвет - Вършец, в заседа-
телната зала на Общинска админист-
рация Вършец.

Заседанието започва с 13 поло-
жили клетва общински съветници.

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

На заседанието присъстваха още:
инж. Иван Лазаров – кмет на община
Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на
община Вършец, инж. агр. Д. Тодо-
рова – секретар на община Вършец ,
К. Тачева-директор дирекция „ОА“, С.
Зарчев – спец. „Връзки с обществе-
ността“, А. Петров – кмет на с. Долно
Озирово, Е. Димитров – кмет на с.
Спанчевци и граждани.

Заседанието беше открито и ръково-
дено от инж. Анатоли Димитров –
председател на общински съвет -Вър-
шец.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение

по Докладна записка с Вх. № 291/
29.11.2019 г. относно приемане на
план-сметка, включваща необходи-
мите разходи за дейностите по трети-
ране на битови отпадъци и почистване
на площи за обществено ползване и
определяне на годишен размер на
такса битови отпадъци за 2020 година.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение
по Докладна записка с Вх. № 360/
23.12.2019 г. относно вземане на ре-
шение по Докладна записка Вх. №
271/ 20.11.2019 г. от д-р Веселин Пет-
ков - управител на „Медицински цен-
тър -Вършец“ ЕООД.

Докладва: Д-р Румяна Дамянова –
председател на ПК по ЗСПЕ

3. Разглеждане и вземане на решение
по Докладна записка с Вх. № 359/
23.12.2019 г. относно вземане на ре-
шение за отпускане на финансова
помощ по молби с Вх. № 283/
26.11.2019 г., Вх. № 318/ 05.12.2019 г.,
Вх. № 332/ 10.12.2019 г., Вх. № 334/
11.12.2019 г., Вх. № 352/ 18.12.2019 г.

Докладва: Иван Андров – предсе-
дател на ПК по АОНУОРСГПБ

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

Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правил-
ника за организацията и дейността на
общински съвет – Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с об-
щинската администрация за мандата

2019 – 2023 г., дневния ред бе приет
единодушно:

Гласували: “за”- 13; “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

Общински съвет – Вършец прие
следните решения:

РЕШЕНИЕ № 46
І. Общински съвет – Вършец, на ос-

нование чл. 21, ал. 1 т. 7 от ЗМСМА ,
във връзка с чл. 66 от ЗМДТ и чл. 17
от Наредбата за определяне и адми-
нистрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на об-
щина Вършец, одобрява обобщената
план-сметка за 2020 г., общата стой-
ност на която възлиза на 1 119 100 лв.
и включва необходимите разходи за:

1. Осигуряване на съдове за съхра-
няване на битовите отпадъци – кон-
тейнери, кофи и др. в размер на 33 000
лв.;

2. Събиране на битови отпадъци и
транспортиране до депото за обез-
вреждането им: 174 500 лв;

3. Проучване, проектиране, изграж-
дане, подържане, експлоатация, за-
криване и мониторинг на депото за
обезвреждане на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60
и чл. 64 от ЗУО: 375 000 лв;

4. Почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и дру-
гите територии от населените места,
предназначени за обществено пол-
зване: 536 600 лв.

ІІ. Определя размера на такса за би-
тови отпадъци за 2020 година по ви-
дове услуги и населени места, както
следва:

1. Размер на ТБО за недвижими
имоти на физически лица /ФЛ/ за гр.
Вършец и кв. Заножене – общо 4.0 на
хиляда и по услуги:

- събиране на битови отпадъци и
транспортиране до депо – 2,2 на
хиляда от данъчната оценка на
имота;

- поддържане чистота на местата за
обществено ползване – 1,8 на хи-
ляда от данъчната оценка на
имота.

2. Размер на ТБО за недвижими
имоти на физически лица /ФЛ/ за при-
лежащите села на община Вършец –
общо 12,5 на хиляда и по услуги:

- събиране на битови отпадъци и
транспортиране до депо – 10,0
на хиляда от данъчната оценка
на имота;

- поддържане чистота на местата за
обществено ползване – 2,5 на хи-
ляда от данъчната оценка на
имота.

3. Размер на ТБО за недвижими
имоти на стопански субекти и физи-
чески лица /ФЛ/ с декларирани тър-
говски обекти в гр. Вършец и кв.
Заножене – общо 13,5 на хиляда и по
услуги:

- събиране на битови отпадъци и
транспортиране до депо – 7,5 на
хиляда, от по-голямата стойност
от данъчната оценка или отчет-
ната стойност на имотите, но не

повече от 8000.00 лева на имот.
- поддържане чистота на местата за

обществено ползване – 6,0 на хи-
ляда, от по-голямата стойност от
данъчната оценка или отчетната
стойност на имотите, но не по-
вече от 8000.00 лева на имот.

4. Размер на ТБО за недвижими
имоти на стопански субекти и физи-
чески лица /ФЛ/ с декларирани тър-
говски обекти в прилежащите села на
община Вършец – общо 22,0 на хи-
ляда и по услуги:

- събиране на битови отпадъци и
транспортиране до депо – 20,0
на хиляда, от по-голямата стой-
ност от данъчната оценка или от-
четната стойност на имотите, но
не повече от 8000.00 лева на
имот.

- поддържане чистота на местата за
обществено ползване – 2,0 на хи-
ляда, от по-голямата стойност от
данъчната оценка или отчетната
стойност на имотите, но не по-
вече от 8000.00 лева на имот.

ІІІ . Одобрява размера на дофинан-
сирането в размер на 349 100 лв. от
други собствени приходи.

Гласували поименно: “за” – 8 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, Б. Хрис-
тов; “против” – 3 - А. Маджарски, И.
Цветанов, Г. Найденов; “въздържали
се” – 2 - Л. Симова и Н. Томов;

РЕШЕНИЕ № 47
Общински съвет – Вършец, на осно-

вание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от
ЗМСМА отпуска финансова помощ
на „Медицински център - Вършец“
ЕООД от собствения си бюджет за
2019 година, от § 10-98 сумата от 2
280,40 лева за погасяване на най-на-
лежащи текущи задължения на „Ме-
дицински център – Вършец“ ЕООД,
по приложения списък.

Гласували поименно: “за” – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Л. Симова, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 48
Общински съвет – Вършец, на осно-

вание чл. 21. ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона
за местното самоуправление и мест-
ната администрация /ЗМСМА/, от-
пуска от собствения си Бюджет 2019
г., параграф 10-98 еднократна финан-
сова помощ в размер от 300 (триста)
лева на Любка Стефанова Цекова.

Гласували поименно: “за” – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Л. Симова, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 49
Общински съвет – Вършец, на осно-

вание чл. 21. ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона
за местното самоуправление и мест-
ната администрация /ЗМСМА/, от-
пуска от собствения си Бюджет 2019,
параграф 10-98 еднократна финансова
помощ в размер от 300 (триста) лева
на Милко Обретинов Спасов.

Гласували поименно: “за” – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Л. Симова, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 50
Общински съвет – Вършец, на осно-

вание чл. 21. ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона
за местното самоуправление и мест-
ната администрация /ЗМСМА/, от-
пуска от собствения си Бюджет 2019
параграф 10-98 еднократна финансова
помощ в размер от 300 (триста) лева
на Галинка Цанова Маринова.

Гласували поименно: “за” – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Л. Симова, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 51
Общински съвет – Вършец, на осно-

вание чл. 21. ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона
за местното самоуправление и мест-
ната администрация /ЗМСМА/, от-
пуска от собствения си Бюджет 2019
параграф 10-98 еднократна финансова
помощ в размер от 300 (триста) лева
на Петрана Лазарова Иванова.

Гласували поименно: “за” – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Л. Симова, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 52
Общински съвет – Вършец, на осно-

вание чл. 21. ал.1, т. 6 и т. 23 от Закона
за местното самоуправление и мест-
ната администрация /ЗМСМА/, от-
пуска от собствения си Бюджет 2019,
параграф 10-98 еднократна финансова
помощ в размер от 300 (триста) лева
на Григор Иванов Георгиев.

Гласували поименно: “за” – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Л. Симова, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се” –
няма;

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на общински съвет –
Вършец закри заседанието в 13:40 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на

Общински съвет – Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Ясна е програмата за развитие
на читалищната дейност на об-
щина Вършец. Тя бе приета на
заседание  на ОбС – Вършец и
има за цел да подпомогне орга-
низирането и провеждането на
различни събития, да поощри
активността на читалищните
ръководства, за включване на
повече хора в читалищния
живот и активизиране обмена
на информация и дейности
между Община Вършец и оста-
налите културни институти,
както и краеведската дейност.

На територията на община
Вършец са регистрирани осем
народни читалища, чрез които
се реализира културния и духо-
вен живот. Основни дейности в
тези духовни институции са
библиотечна дейност, културно
– масова дейност, любителско
художествено творчество, обу-
чение и квалификация.

В читалищната дейност има
няколко акцента през годината:

На 04 юни с тържествен кон-
церт ще се отбележат 120 го-
дини от основаването на НЧ -
"Хр. Ботев - 1900"- гр. Вършец. 

През август  ще се организира
и проведе обучителен курс по
народно пеене за деца с пре-
подавател проф. Светла Стани-
лова, който ще завърши със
заключителен концерт

Очаква се и постановката на
театралната трупа "Кривораз-
браната цивилизация" . Чита-
лището участва и във всички
събития, организирани от Об-
щината.

Знакови прояви има НЧ "Про-
света-1935", с. Спанчевци  -
през април по много атракти-
вен начин се възпроизвежда
обичаят Кумичкване, през ав-
густ е традиционният пленер

"Весело лято за децата на
Спанчевци", през септември е
фолклорният празник "Спан-
чевци пее".

НЧ "Просвета - 1922", с. Г.
Озирово организира през ав-
густ  фолклорният празник
"Стрешер фест".

НЧ "Просвета - 1946",  с.
Долно Озирово ще се органи-
зира фолклорен празник през
юли.

НЧ "Просвета 2005", с. Чер-
каски ще отбележи през април
Великденските  празници, като
това ще е съпътствано и с про-
летно почистване. През август
е Младежкият турнир по тенис

на маса,  а през септември е
фолклорният празник с учас-
тието на състави от региона.

Тази година е отредена за ре-
монтни дейности в НЧ "Изгрев
2019",  с. Горна Бела речка и не
се предвиждат културни съби-
тия. Там по традиция се про-
вежда един от най-интересните
фестивали с международно
участие "Фестивал на козето
мляко", познат още като фести-
вал на спомените. По традиция
той е в дните около 24 май.

НЧ "Васил Левски 2015", с.
Драганица – ще организира
през септември фолклорен
празник "Драганица пее".

През юли НЧ "Пробуда 1934
Заножене" - кв. Заножене  е до-
макин на фолклорния фестивал
"Пей, танцувай и на Зелени дел
се любувай".

По традиция съставите на чи-
талищата ще участват и в праз-
ниците, организирани от
Община Вършец. Те ще участ-
ват и в различни фолклорни
празници и фестивали в стра-
ната и чужбина.

Петя ГЕНОВА
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ЧИТАЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ С ЯСНА ПРОГРАМА ЗА ГОДИНАТА

- Изминаха първите сто дни
от началото на мандата.
Обикновено това е време за
първа равносметка. 

- Така е. При нас ситуацията е
по-специфична, защото няма
прекъсване в управлението и
работата, няма и сътресения. 

Разбира се, предизвикателства
има и те са в няколко посоки:
балансирано разпределение на
бюджета и правилното му из-
разходване, изпълнение на ин-
фраструктурните проекти,
които сме започнали,  подобря-
ване на услугите за гражданите,
развитието на туризма и бизнес
средата. 

Вече приехме някои от важ-
ните документи, които очерта-
ват работата през предстоящата
година – Бюджет 2020, култур-
ния и спортен календар, про-
грамата за развитие на туризма,
програмата за читалищната
дейност, програма за енергийна
ефективност на община Вър-
шец за периода 2020 – 2023 г. и
др. 

Конкретизираме и идеите за
разработване на проекти, така
че след старта на новия програ-
мен период през 2021 г., ние да
сме готови и отново да сме сред
отличниците по спечелени и
реализирани проекти с евро-
пейско финансиране.

- Мандатът Ви започна с
една малко непопулярна
мярка – повишихте проми-
лите за такса смет. 

- Така е – непопулярна, но на-
ложителна мярка. Причините са
обективни: имаме много голямо
увеличение на стойностите на

компонентите, които формират
таксата.  По-висока минимална
работна заплата, повишени
такси в Регионалното депо в
Монтана, отчисленията по
чл.60 и чл.64 от Закона за уп-
равление на отпадъците, както
и  увеличение на количеството
извозени битови отпадъци. 

Сами преценете – ако през
2013 г. средният разход за един
тон битови отпадъци  е бил 100
лв., то през 2020 г. се очаква да
достигне 238 лв.

През всички тези години Об-
щината е дофинансирала тази
услуга, за да е по-малка те-
жестта за гражданите, но не
може това да става до безкрай-
ност, защото е непосилно за бю-
джета, а средства  са   нужни и
за други неща.  Въпреки пред-
ложеното увеличение в размера
на промилите за ТБО за 2020 г.,
в план-сметката отново е зало-
жено дофинансиране в размер
на 349 100 лв. 

Мисля, че хората разбраха
правилно ситуацията и справед-
ливостта на това решение, за
което им благодаря.

- Изпитание бе и разпределе-
ние на общинския бюджет, за-

щото средствата не са тол-
кова, колкото бихте желали.

- Така е – средствата все не
достигат, особено когато имаме
сериозни цели и сме социално
ангажирани към нуждите на хо-
рата. 

Успяваме да запазим всички
социални придобивки и тази го-
дина: Социалния патронаж,
програмите за временна за-
етост, подкрепата на пенсио-
нерските клубове и на клубове
на хора със здравословни про-
блеми, грижата за Центъра за
настаняване от семеен тип.
Продължаваме да даваме по 500
лв. за новородено,  да подпома-
гаме спортните клубове, чита-
лищната дейност в града и
селата - тези дейности близо
56% се финансират от собст-
вени средства. Обогатяваме
постоянно културния календар,
като условие за развитие на ту-
ризма.

Разбира се, много важна е ин-
фраструктурата, както за пови-
шаване стандарта на живот на
хората, така и като предпос-
тавка за развитие на туризма.
Залагаме инвестиционната
програма  за  2020 г.  в размер на

1 025 000 лв. Предвижда се
реконструкция на водопровод-
ната мрежа и възстановяване на
уличната настилка на  ул."Бя-
лата вода", ул. "23 септември",
ул. "Хисаря", ул. "Аспарух", ул.
"Промишлена зона" в гр. Вър-
шец на стойност 708 000,00 лв.
От тях 600 000 лв. са с Поста-
новление на Министерския
съвет и 108 000 лв. са целеви
средства за капиталови разходи.

Предвижда се и изграждане на
ул. „Пета“ в кв. Изток – първи
етап, иженеринг на стойност
160 000,00 лв., също предоста-
вени с постановление на Ми-
нистерския съвет.

25 000,00 лв. са отделени за
проектиране за реконструкция
на улична мрежа и площи за
широко обществено ползване.
Ще се работи и за облагородя-
ване на входно-изходните арте-
рии на гр. Вършец.  Разбира се,
това са само основните неща.

Обекти, предвидени за текущ
ремонт през 2020 г. са:   ул. „Ре-
публика“, ул. „Христо Ботев“,
ул. „Ал. Стамболийски“, ул.
„Отец Паисий“, ул. „Тодорини
кукли“, ул. „Ботуня“, ул. „Сте-
фан Стамболов“, ул. „Климент
Охридски“.

В посока на по-добра среда са
и средствата, подсигурени за
БКС и опазване на околната
среда. Предвиждаме 2 370 900
лв., като на 100% средствата по
това перо се осигуряват от об-
щинския бюджет. Тук влизат
средства за ВиК, улично освет-
ление, изграждане, ремонт и
поддържане на уличната мрежа,
озеленяване и чистота. Все
важни дейности, особено за
град, който развива туризъм. 

- В края на програмния пе-
риод сме и май не остана
мярка, по която да не сте спе-
челили проекти. 

- Да, така е. Това е хубаво, но
това означава в същото време,
че за тази година няма как да
привлечем нови средства. Но
все пак има още 11 проекта,
които са в изпълнение. Работим
по два трансгранични проекта
със Сърбия, свързани с туризма.
Някои от резултатите по единия
видяхме сега, когато се органи-
зира и проведе голям двудневен
празник „Зима, звезди и вино“
съвместно с нашите партньори
от Сокобаня, Сърбия. 

В реализация са и шест ин-
фраструктурни проекти за реха-
билитация и ремонти на улици
и общинска пътна мрежа, на об-
щинския музей, на градския
парк и спортната инфраструк-
тура, като ще бъдат ремонти-
рани и обновени баскетболното
и волейболното игрище. На-
пълно ще бъде обновена и  ДГ
„Слънце“ – ще бъде изцяло ре-
монтирана сградата и доставено
ново обзавеждане и оборудване. 

Още три са проектите, свър-
зани със социална подкрепа – за
лични асистенти, патронажна
грижа и за временна заетост.

Разбира се, много е важно
всички тези проекти да се реа-
лизират по най-добрия начин, за
което следим стриктно. 

– Какво ще кажете накрая?

– Разчитам на всеки един от
нашите съграждани, на актив-
ността на неправителствените
организации, на идеите на биз-
неса.

ИМАМЕ АМБИЦИОЗНИ ЦЕЛИ ЗА МАНДАТА И ВИСОКА СОЦИАЛНА
АНГАЖИРАНОСТ. ГОТВИМ СЕ И ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД
Интервю на Петя Генова с инж. Лазаров по повод първите 100 дни от третия му мандат

Вълко и Виолета Вълкови
изказват искрените си благо-
дарности към кмета на Вър-
шец г-н Иван Лазаров за
доброто и отговорно отноше-
ние към възрастните хора в
общината в условията на из-
вънредната ситуация, в която
се намираме по време на пан-
демията от новия коронави-
рус. 

Чест и почитания към г-жа
Ани Тачкова за добрата орга-
низация за подпомагане на
нуждаещите се. 

Поздравления на екипа на
„Социални грижи“ за еже-
дневните доставки на всички
необходими стоки и услуги. 

Всичко това ни кара да се
чувстваме уважавани и пъл-
ноценни жители на град Вър-
шец и ни помага да
преодолеем последствията от
социалната изолация.

С уважение:
сем. Вълкови

БЛАГОДАРНОСТ



В прекрасния, слънчев ден на
2 март, възрастните хора от пен-
сионерски клуб „Козница“ – гр.
Вършец изпълниха залата на
клуба, въодушевени от праз-
ничната атмосфера, създадена
специално за тях от председа-
телката Цеца Антонова и ръко-
водството на клуба.

Пенсионерите бяха посрещ-
нати топло и закичени с марте-
нички за здраве и късмет при
влизане в залата.

Тържеството откри зам.-пред-
седателката на клуба Василка
Дамянова, която изнесе инте-
ресна беседа за възникването на
празника Баба Марта, като във-
едение към предстоящите мар-
тенски празници.

В програмата взе участие пев-
ческа група „Детелина“,  с ръ-

ководител Венка Методиева.
Цеца Антонова ни представи

потресаващи факти от Руско-
турската освободителна война
1877-1878 г.

Коронният съвет на руския
император Александър ІІ ре-
шава да изпрати бележития вое-
нен инженер Едуард Тотлебен,
заедно с чат от императорската
гвардия в битката при Плевен, с
цел да бъдат прекъснати съоб-
щенията на Осман паша със
София. За командир е назначен
талантливият руски генерал-
фелдмаршал Йосиф Гурко. За
водачи на руските войски са из-
пратени Никола Радев и Илия
Куркудешки. Генерал Гурко
произнася пламенно слово, с
което повдига духа на суво-
ровските и румянцевските бога-

тири. Цял ден се лее кръв. В боя
падат 1700 османски офицери и
войници, а в плен са взети 2289
души, начело с командващия
Ахмед Хивзи паша, 4 оръдия и
2 бойни знамена, но руските за-
губи са повече – 3500 души.

Гвардейците демонстрирали
чудеса от храброст и героизъм.
Един от героите на тази победа
е и командирът на  финлан-
дския полк, смелият 39-годи-
шен генерал В.Н. Лавров –
ранен и оставил костите си в
траншеята. Тук за пръв път се
прилага тактиката за прибежки,
която намалява загубите и оси-
гурява по-бързото овладяване
на вражеските позиции. Побе-
дата при Горни Дъбник слага
началото на плевенската епо-
пея.

На 10.ХІІ.1877 г. маршал
Осман паша се опитва да про-
бие блокадата при Плевен, но е
разбит и се предава с 40 000
армия и 77 оръдия.

Но най-жестоките събития
при шипченския проход и връх
Шипка (Св. Никола) са увекове-
чени от големия руски худож-
ник Василий Верешчагин, а
тяхната достоверност е подпе-
чатана с личното му участие в
Руско-турската освободителна
война. Трагичните събития във
войната е описал и българският
писател и поет Иван Вазов в
одата „Опълченците на
Шипка“, която бе рецитирана
прочувствено от Захаринка Ни-
колова.

Последваха изпълнения на на-
родни песни от Йорданка Ди-

митрова, Елена Йончева из-
пълни стихотворението „На
Шипка“ , прозвуча песента на
Мария Димитрова „Песен за
тръбача“.

Залата беше огласена от пе-
сента на Гергана Ерменкова
„Какво си за мен“, посветена на
красивия Вършец, написана по
нейн текст и музика.

На финала, певческа група
„Детелина“ закри тържеството
с  патриотични песни.

Захаринка НИКОЛОВА
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Една от целите на събитието
е удължаване на туристичес-
кия сезон  и обогатяване на
културния календар на  общи-
ните Вършец (България) и Со-
кобаня (Сърбия).

Трансграничният фестивал се
проведе на 29 февруари и 1
март във Вършец и се реали-
зира по проект  „Подобряване
на зимното туристическо пред-
лагане в общините Сокобаня и
Вършец – Зимна туристическа
обиколка Вършец-Сокобаня”,

съфинансиран от ЕС чрез Про-
грамата за трансгранично сът-
рудничество Interreg-ИПП
България – Сърбия, по който
Община Вършец  е бенефици-
ент и водещ партньор.

Програмата на празника
включваше богата концертна
част, както и изложение-базар
на местни производители и
гости от сръбския град Соко-
баня, произвеждащи традици-
онни млечни, месни и билкови
продукти, мед и пчелни про-

дукти, вино и сувенири. Те
бяха подредили своите щан-
дове в кокетните нови дървени
сувенирни къщички в централ-
ната градска част.

Празничната програма  откри
Духов оркестър „Дефилир“
при СУ „Иван Вазов“ - гр. Вър-
шец с ръководител Николай
Пеев.

Концертът „Надиграване“ на
фолклорни танцови състави в
салона на НЧ «Христо Ботев-
1900»  ни потопи в невероят-
ната атмосфера  на балканския
фолклор, поднесен чрез пъстра
палитра от звуци и багри, от
ритми и настроение с изпълне-
нията на танцов състав„Стре-
шер“ – с. Горно Озирово с
ръководител Георги Митрофа-
нов, група за народни танци
„Чародейки“ – гр. Вършец с ръ-
ководител Красимира Гео-
ргиева, състав за изворен
фолклор „Зелени дел“ при НЧ
„Пробуда – кв. Заножене-
1934“ с ръководител Боян Гео-
ргиев, танцов клуб „Бързия“ с

ръководител Тодор Тошков и
гостите от КУД „Соко“ – гр.
Сокобаня, Сърбия.

Рекламните филми  «Дести-
нация „Вършец – Сокобаня“
представиха красотите и ту-
ристическите забележител-
ности на двата сродни балнео
курорта, представени в цялото
великолепието на природата.

Концертът “Българските
песни, изпeти в нов глас“ на
„БГ Дуетът“ , с участието на
Клуб по спортни танци

„Огоста Денс“ – Монтана,
включваше хитови и попу-
лярни български песни.

От името на инициативния
комитет на проекта «Българ-
ската музика», изпълнителите
от «БГ Дуетът» - Милчо Соко-
лов и Кирил Веселинов връ-
чиха на кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров по-
четен плакет за принос в раз-
витието и съхранението на
българската поп култура.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ДВУДНЕВЕН ТРАНСГРАНИЧЕН ПРАЗНИК „ЗИМА, ЗВЕЗДИ И ВИНО“ СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ВЪРШЕЦ
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Да раздава любов и милосър-
дие, да подарява, макар и шепа
топлинка, една майчина ми-
лувка – това е призвание на же-
ната.

Този прекрасен мартенски
ден – 8-ми март, изпълнен с
аромат на току що разцъфнали
цветове  е ден на междуна-
родно  признание и зачитане
ролята на жената – труженичка,

общественичка, съпруга и
майка.

Днес празникът не е полити-
ческо събитие, а е част от ду-
ховната култура и повод
мъжете да засвидетелстват ува-
жението и обичта си към лю-
бимата жена и майка.

В красиво украсената от Да-
ниела Лилова с разноцветни
балони и обсипана с цветя и ус-

мивки зала, минахме под кра-
сивата арка на ресторант „Тин-
тява“, в който цареше
приповдигната и вдъхновяваща
празнична атмосфера.

В пенсионерски клуб „Чина-
рите“ – гр. Вършец стана тра-
диция да празнуваме заедно с
други приятелски клубове.
Наши гости бяха пенсионерски
клуб „Клисура“ – с. Бързия и
група пенсионери от пенсио-
нерски клуб – гр. Берковица.

За да засвидетелства уваже-
нието, признателността и
обичта към майките и жените,
в празничния ден кметът на об-
щина Вършец инж. Иван Лаза-
ров подари на всяка една от
присъстващите жени цвете, с
пожелание за много здраве,
дълъг живот и да продължат
все така да се веселят.

Председателката на куба ни -
Савка Серафимова, благодари

за изключителната загриже-
ност, за уважението и помощта
от страна на общинското ръко-
водство, за да се чувстват ду-
ховно богати, да живеят добре
и уютно пенсионерите от град
Вършец.

Последваха  мили и топли
поздравления, благодарствени
слова, размениха се цветя и
подаръци между председате-
лите на клубовете.

Специални гости на празника
ни бяха Светла Вангелова – ди-
ректор на НУ „Васил Левски“
– гр. Вършец и Оля Яничкова.
Благодарим им за съдей-
ствието, което ни оказват, за да
бъде дейността на куба ни по-
богата, съдържателна и инте-
ресна.

Поздрав към празнуващите
отправиха певците от мъжка
вокална група „Българи“ с ръ-
ководител Велислав Таралан-

ски и деца от вокална група
„Весели нотки“ с ръководител
Наталия Димитрова. Всяко
дете получи от нас голям шоко-
лад, цвете и мартеничка, а г-жа
Серафимова направи парично
дарение на групата, с което да
бъдат закупени празнични об-
лекла. Радостта на децата бе го-
ляма.

Истинска наслада бе да се по-
топим в песните и музиката на
оркестър „Вършец“. Вихреха
се танц след танц, хоро след
хоро, настроението беше не-
описуемо. 

Какво щастие е да се родиш
Жена! Жената е красота, неж-
ност, обич и магия! Да даряваш
и получаваш обич, да гориш и
даваш топлина и огън, за да
стоплиш нечии сърца, това е
невероятно и прекрасно
чувство!

Ева ДИМОВА

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ЖЕНИ И МАЙКИ!

ИЗКОННО БЪЛГАРСКИ ПРАЗНИЦИ ОТБЕЛЯЗАХА В ПЕНСИОНРСКИ КЛУБ „КОЗНИЦА“
Празникът Баба Марта и 142-та годишнина от Освобождението на България от турско робство събраха пенсионери на тържество


