
Уважаеми съграждани,
Сърдечно ви поздравявам с

настъпването на един от най-
големите християнски праз-
ници – Възкресение Христово!

Това е празник не само на
възкресението на Христос, но
и символ на нашата вяра в по-
добрите времена, на нашата
надежда в любовта към ближ-
ния и желанието ни доброто да
се разпростре над света.

На вас и семействата ви, по-
желавам здраве, благополучие
и дни, изпълнени с радост и
топлина!

Нека на Великден да запалим
огъня на доброто, да бъдем по-
толерантни и смирени!

Христос Воскресе!
инж. Иван ЛАЗАРОВ

Кмет на община Вършец

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ПО СЛУЧАЙ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

Община Вършец ще предос-
тавя хранителна помощ на 130
бр. крайно нуждаещи се жи-
тели по новата целева про-
грама „Топъл обяд у дома в
условията на извънредна си-
туация – 2020 г.“ Услугата ще
се финансира от националния
бюджет, като за община Вър-
шец тя е на стойност 12 441, 00
лева.

Програмата се реализира от
Агенцията за социално подпо-
магане, а целта й е приготвяне
и доставка на топъл обяд до
дома на уязвими граждани,
които поради бедност и про-
дължителна социална изола-
ция, в условията на обявената
извънредна ситуация, произти-
чаща от необходимостта от ог-
раничаване на
разпространението на COVID-

19, са в затруднение да осигу-
рят сами прехраната си.

Приготвената храна ще се
доставя до домовете на край-
ните потребители, при спаз-
ване на всички санитарно-
хигиенни изисквания.

Програмата обхваща всички
населени места от община
Вършец: гр. Вършец, с. Спан-
чевци, с Долно Озирово, с.
Горно Озирово, с. Долна Бела
речка, с . Горна Бела речка, с.
Черкаски, с. Драганица и с.
Стояново

В допълнение към приготвя-
нето и доставянето на храна,
се оказва и допълнителна под-
крепа за целевата група, като
закупуване на хранителни про-
дукти или продукти от първа
необходимост, със средства на
лицата.

Потребителите на услугата са
определени по специални кри-
терии, разписани в самата це-
лева програма. Това са:

• Лица с ниски доходи, под
линията на бедност, опред-
елена за страната, за времето,
в което са поставени под за-
дължителна карантина;

• Уязвими лица, в това число
и възрастни над 65 години, без
доходи или с доход под ли-
нията на бедност, определена
за страната, които живеят сами
и нямат близки, които да се
грижат за тях и в условията на
извънредното положение, обя-
вено за страната не са в със-
тояние да си осигурят
прехраната;

• Лица, кои поради възрастта
си, поради трайно увреждане
или в резултат от заболяване

не могат да се самообслужват
и не могат да осигурят сами
или с помощта на близките си
своите ежедневни потреб-
ности от храна.

Община Вършец е изпол-
звала всички възможности за
идентифициране на нуждае-
щите се лица на съответната
територия – сигнали от граж-
дани, отворена телефонна
линия, информация от инсти-
туции (ДСП, РЗИ, ДБТ) и др.
Данните за лицата, поставени
под задължителна карантина и
съответно нейния период, се
изискват и предоставят от РЗИ

- Монтана.
Срокът за изпълнение на дей-

ностите по проектите, т.е. при-
готвянето и предоставянето на
топъл обяд у дома и оказването
на допълнителна подкрепа, е
33 работни дни - от 1 май до 19
юни 2020 година.

Дневният оклад за едно лице
на ден е 2.90 лв. В него се
включват: храна за обяд (супа,
основно ястие, хляб и поне
веднъж седмично десерт) в
размер на 2.50 лв. и други раз-
ходи (транспортни, режийни,
съпътстваща подкрепа, консу-
мативи и др.) – 0.40 лв. за хра-
ноден.

Приготвената храна ще се
доставя ежедневно в работ-
ните дни до дома на потреби-
телите.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА

ÂÚÐØÅÂÚÐØÅÖÖ
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Във връзка с направените
промени в Закона за мерките и
действията по време на извън-
редното положение, обявено с
решение на Народното събра-
ние от 13 март 2020 г., както и
предстоящите промени в ПМС
№ 55/30.03.2020 г., Агенцията
по заетостта уведомява всички
заинтересовани работодатели,
че отпада срокът /21 април
2020 г./ за подаване на заявле-
ние за изплащане на компенса-
ции по ПМС №55. Промяната
е направена, за да се даде въз-
можност на повече представи-
тели на бизнеса да се
възползват от схемата 60/40
при новите условия.

Без определяне на краен
срок, Агенцията по заетостта
продължава да приема заявле-

ния и документи за изплащане
на компенсации по реда на
ПМС № 55/30.03.2020 г., като
припомня, че те се подават
към Дирекция „Бюро по
труда”, обслужваща терито-
рията по мястото на работа на
работниците и служителите,
независимо от начина на под-
аването.

Препоръчително е докумен-
тите да се подават по електро-
нен път, чрез Системата за
сигурно електронно връчване
/ССЕВ/, подписани с квалифи-
циран електронен подпис
/КЕП/. Документите могат да
се подават и чрез лицензиран
пощенски оператор и само при
невъзможност за ползване на
тези два начина – чрез посе-
щение в бюрото по труда.

ОТПАДА СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ
НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПО СХЕМАТА 60/40

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 Г.“

Община Вършец стартира
социална услуга по проект
BG05M9OP001-2.101 „Патро-
нажна грижа за възрастни хора
и лица с увреждания -компо-
нент 3“, за предоставяне на ус-
луги по домовете на възрастни
хора в невъзможност за само-
обслужване, хора, поставени
под карантина, лица с увреж-
дания и хора в риск.

По проекта Общината е
наела и персонал за предоста-
вяне на услугата за справяне с
извънредната ситуация заради
пандемията COVID-19.

От 16 април Общината е
сключила договори с 12 лица
на 4-часов работен ден, които
ще обслужват 80 потребители
и лица, поставени под каран-

тина, чийто брой е променлив.
Наетите служители ще дос-

тавят хранителни продукти,
лекарства и продукти от първа
необходимост на нуждаещите
се, които ще бъдат закупувани
със средства на потребите-
лите.

Хората в нужда ще получават
и съдействие за заплащането
на битовите им сметки или в
заявяването и получаването на
неотложни административни
услуги.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ
ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

В началото на месец април
Община Вършец организира
раздаването на продукти от
първа необходимост, дарени от
Българския червен кръст. С па-
кетите бяха подпомогнати 160
души от цялата община.

Това са хора над 65 години,
които са били потребители по
програмата „Топъл обяд“.

„С помощта на служителите
на сектор "Чистота" пакетите
бяха подготвени и раздадени.
Надявам се, че така ще нама-
лим притеснението на хората с
по-ниски доходи в общината“,
каза инж. Иван Лазаров – кмет
на община Вършец.

Пакетите са около 30 килогра-
мови и включват брашно, ориз,

спагети, консерви лютеница,
зелен фасул, домати, грах,
гювеч, конфитюр, говеждо в
собствен сос, говежди кюфтета

в бял сос, пиле фрикасе, хе-
ринга, леща и олио.

Спас ЗАРЧЕВ

БЧК ДАРИ ХРАНИ ОТ ПЪРВА
НЕОБХОДИМОСТ НА КРАЙНО НУЖДАЕЩИ СЕ



Здравният министър Кирил
Ананиев издаде заповед, с
която от 16 април за неопреде-
лено време се затварят всички
кооперативни пазари и цветни
борси в страната. Това са част
от новите мерки в борбата на
държавата с коронавируса.

На производителите обаче се
оставя гратисен период от 13
до 15 април включително, при
стриктно спазване на проти-
воепидемичните мерки.

Целта на отварянето на паза-
рите е в дните преди Великден
производителите да могат да
реализират своята продукция.

В тази връзка, със заповед от
10 април, кметът на община
Вършец инж. Иван Лазаров от-
мени своя предишна заповед за

затваряне на Вторник пазара и
възобнови функционирането
му за един ден – на 14 април.

Съгласно заповедта на градо-
началника, беше създадена
стройна организация от служи-
телите на РУ „Полиция“ – гр.
Вършец и на Община Вършец,
като стриктно се спазваха про-
тивоепидемичните мерки, с
цел опазване здравето на
всички участници във веригата
продавач – купувач.

Поставени бяха заграждания,
за да се предотврати струпва-
нето на хора и бе определено
задължително еднопосочно
движение в рамките на пазара,
съгласно специално изготвена
схема към заповедта.

Осигурен бе контролиран

достъп на клиентите на входа
и изхода на пазара от служи-
тели на РУ „Полиция“ гр. Вър-
шец и от инспекторите към
Общинска администрация –
Вършец.

Търговците и купувачите
бяха със задължителните
лични предпазни средства -
маски и ръкавици.

Спазваше се определената
дистанция от минимум 2 метра
между продавачите, предла-
гащи продукция и между кли-
ентите.

Сергиите бяха малко на брой,
нямаше и много клиенти, а
търговията вървеше вяло. Хо-
рата явно спазват призивите на
държавните органи да останат
по домовете си по време на из-
вънредната ситуация.

До приключване на пазарния
ден, с цел ограничаване дви-
жението на МПС, временно
беше затворена за автомобили
улица „Стефан Караджа“, в
участъка от ул. „Цар Иван-
Асен ІІ“ до кооперативния
пазар.

В края на месец април, съг-
ласно издадена заповед на ми-
нистъра на здравеопазването,
пазарите в цялата страна за-
почнаха да функционират при

определени условия и спазване
на противоепидемичните
мерки.

Със заповед на кмета на об-

щина Вършец от 27.04.2020 г.,
кооперативният пазар възоб-
нови дейността си.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СПАЗВАТ СЕ ВСИЧКИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТАТА НА КООПЕРАТИВНИЯ ПАЗАР ВЪВ ВЪРШЕЦ

Тази снимка ми предостави
93-годишната Надежда Ива-
нова от гр. Вършец (или както
всички я знаят като леля Надка
- Шивачката). Снимката е на-
правена през миналия век,
точно на Великден 1956 го-
дина.

Надежда Иванова, която все
още е жизнена, в добро здраве
и отлична кондиция, ми раз-
каза следното:

"Снимката е от Великден
1956 г. Двамата ми сина –
Митко, на 5 годинки и Станчо,
на 9 г., с писани яйца (пе-
рашки) в ръцете са стъпили на
оградата на училищния двор в
родното ни село Долно Ози-
рово, Берковско.

Станчо е с модерното тогава
моряшко костюмче и блузка,
ушита и избродирана от мен с
национална българска броде-
рия.

Митко държи ръката с яйцето
на батко си, защото му е ка-

зано, че големите понякога
хитруват и точно когато замах-
неш да чукнеш великденското
яйце, може да си дръпнат ръ-
ката и твоята перашка да падне
на земята.

На фона на снимката са мест-
ната река, зеленчуковите гра-
дини на селото, връх «Котля» –
част от Врачанския балкан и
местността «Варджище», в
която се виждат останки от
стари пещи за производство на
вар.

В тази част на селото има
много останки от античността,
най-значимата от които е рим-
ската крепост «Калето». Още
от дете, малкият ми син
Митко, който сега живее в Авс-
трия, беше пристрастен към
разказите за тази епоха и наме-
рените в района римски мо-
нети и керамични останки от
античността.

Едва ли не, всеки ден, след
като си научеше уроците и на-
пишеше домашните, отиваше
на «Калето» с най-добрия си
приятел и връстник Кольо
(вече покойник) и в тетрадка
записваше и скицираше видя-
ното…

Най-вероятно тази му страст
го доведе до днешната му из-
вестност и голямо признание,
получено през миналата го-
дина – присъждане на званието
«Национален експерт на Ре-
публика Австрия по въпросите
на нумизматиката и паметни-
ците на античната култура».

Евелина ГЕОРГИЕВА

ФОТО СПОМЕН ОТ ВЕЛИКДЕН
ПРЕЗ МИНАЛИЯ ВЕК

Парковете и градините във
Вършец бяха затворени от
края на месец март до 27
април поради въведеното из-
вънредно положение.

Тъй като градът има голяма
паркова зона, полицаите от
местното районно управление
не смогват да обиколят всички
зелени пощи. Затова от Общи-
ната са сформирани три екипа
с по двама доброволци, които
също обхождат парковете.

"Досега не сме попадали на
нарушения", съобщиха от Об-
щинската администрация.

Със заповед на здравния ми-
нистър, от 27.04.2020 г. парко-
вете в цялата страна се отварят
за бременни жени, за индиви-
дуално спортуващи, за деца до
12-годишна възраст, задължи-
телно с двама родители или
придружаващи, както и за
собственици на кучета, при
стриктното спазване на проти-
воепидемичните мерки.

Посещенията на детските и
спортните площадки на от-

крито обаче остават забра-
нени.

Със заповед на кмета на об-
щина Вършец - инж. Иван Ла-
заров, от 27 април се
разрешават посещенията и
разходките в следните паркове
на територията на гр. Вършец:
„Слънчева градина“, „Парк
пред СБР Свети Мина“ и
„Боров парк“.

Родителите на деца (респек-

тивно членовете на техните се-
мейства, не повече от двама
възрастни) и бременните жени
могат да се разхождат в парко-
вете във времевия интервал от
09.30 ч. до 18.30, ч., а индиви-
дуално спортуващите и собст-
вениците на домашни кучета -
от 06.00 ч. до 09.30 ч. и от
18.30 ч. до 21.00 ч.

Във времевия интервал от
21.00 ч. до 06.00 ч. достъпът
до парковете остава строго за-
бранен.

Задължително е носенето на
предпазни маски и спазването
на дистанция от 2,5 метра
спрямо други семейства. Вли-
зането и излизането от парко-
вите зони ще става единствено
през отворените и обозначени
за целта места.

Забранява се сядането на
пейките и тревните площи,
както и употребата на алкохол
в парковите зони.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОТВОРИХА ПАРКОВЕТЕ ВЪВ ВЪРШЕЦ

áðîé 4, àïðèë 2020 ã. Îáùèíàòà ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ2
ОБЩИНАТА И ПОЛИЦИЯТА – СЪС СЪВМЕСТНИ МЕРКИ



áðîé 4, àïðèë 2020 ã. Îáùèíñêè ñúâåò ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ3
П Р О Т О К О Л № 5

Днес, 30.01.2020 г. (четвъртък) от 14:00 ч., на
основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56,
ал.1 от Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет – Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандата 2019–2023 г. се про-
веде заседание на Общински съвет - Вършец, в
заседателната зала на Общинска администра-
ция Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва об-
щински съветници.

Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, заседа-
нието 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. То-
дорова – секретар на община Вършец , инж. Г.
Янкулов - зам.- кмет на община Вършец, К. Та-
чева-директор дирекция „ОА“, А. Тошев-ди-
ректор дирекция „СА“, Е. Георгиева – гл.
експерт „Информационно обслужване“, В.
Илиева – гл. специалист „ТКДП“, С. Зарчев –
„Връзки с обществеността“, Е.Димитров-кмет
с. Спанчевци , А. Петров – кмет на с. Долно
Озирово, В. Мишов – кметски наместник с.
Горно Озирово, В. Трендафилов – кметски на-
местник с. Черкаски , В. Милчев – кметски на-
местник с. Долна Бела речка, А.Алексов –
председател на НЧ ” Христо Ботев - 1900“ гр.
Вършец и граждани.

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

Председателят на общински съвет Вършец
инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57,
ал. 1, ал.2 т.2 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с общин-
ската администрация за мандата 2015 – 2019 г.
предложи, следните допълнения в дневния ред:

1. Включване на Докладна записка вх. № 56/
29.01.2020 г. като точка 16-та от дневния ред на
заседанието.

Общият брой точки в дневният ред стават
17.

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

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

ладна записка с Вх. № 42/ 21.01.2020 г. относно
отчет на кмета на община Вършец за изпълне-
ние на решенията на Общински съвет - Вършец
за периода 01.07.2019 г. - 31.12.2019 г.

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

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 34/ 20.01.2020 г. относно
приемане на Стратегия за управление на об-
щинската собственост на община Вършец за
мандат 2019 - 2023 г., на основание чл. 8, ал. 8,
т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/.

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

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 33/ 20.01.2020 г. относно
приемане на краткосрочна Програма за насър-
чаване използването на енергия от възобно-
вяеми източници и биогорива на община
Вършец за периода 2020 – 2023 г., на основание
чл. 10, ал. 1 от Закона за енергията от възобно-
вяеми източници (ЗЕВИ).

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

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 29/ 20.01.2020 г. относно
приемане на Програма за енергийна ефектив-
ност на община Вършец за периода 2020 – 2023
г., на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за енер-
гийната ефективност.

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

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 35/ 20.01.2020 г. относно
приемане на План за концесиите на община
Вършец за периода 2020 – 2023 г., в изпълнение
на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собстве-
ност и чл. 40, ал. 1 от Закона за концесиите.

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

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 41/ 21.01.2020 г. относно
разглеждане и приемане на Програма за разви-

тие на читалищната дейност в община Вършец
за 2020 г.

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

7. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 39/ 21.01.2020 г. относно
разглеждане и приемане на „Програма за раз-
витие на туризма в община Вършец“.

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

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 40/ 21.01.2020 г. относно
разглеждане и приемане на Културен календар
по месеци и дейности на община Вършец за
2020 г.

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

9. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 32/ 20.01.2020 г. относно
приемане на Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2020 г. на община Вършец на основание чл.
8, ал. 9 от Закона за общинската собственост
/ЗОС/.

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

10. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 30/ 20.01.2020 г. относно
приемане на бюджета на Община Вършец за
2020 г.

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

11. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 36/ 20.01.2020 г. относно
отмяна на Наредба за пожарна безопасност и за-
щита на населението на територията на община
Вършец, приета с Решение № 57 от Протокол
№ 9 от 17.02.2012 г. на Общински съвет – Вър-
шец.

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

12. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 373/ 30.012.2019 г. от-
носно откриване на процедура за определяне на
съдебни заседатели за Окръжен съд – Монтана
с мандат 2020 г. - 2023 г., определяне на правила
за нейното провеждане и създаване на комисия
за провеждане на процедурата по избора.

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

13. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 50/ 23.01.2020 г. относно
утвърждаване на разходи на МК по чл. 8, ал. 2
от Закона за уреждане правата на граждани с
многогодишно жилищно спестовни влогове по
реда на § 17, ал. 3 от Предходните и заключи-
телни разпоредби на Правилника за прилагане
на Закона за уреждане правата на граждани с
многогодишни жилищно спестовни влогове.

Докладва:Иван Андров - председател на
ПК по АОНУОРСГПБК

14. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 49/ 23.01.2020 г. относно
определяне на размер на финансиране съгласно
Бюджет на община Вършец за 2020 година на
спортните и туристическите дружества, сдру-
женията с нестопанска цел, регистрирани на те-
риторията на община Вършец.

Докладва: Адрияна Николова – Председа-
тел ПК по ОКМДС

15. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 51/ 23.01.2020 год. от-
носно вземане на решение за отпускане на
финансова помощ по молби с Вх. № 20/
13.01.2020 год., Вх. № 23/ 16.01.2020 год., Вх.№
24/ 16.01.2020 год.

Докладва:Иван Андров - председател на
ПК по АОНУОРСГПБК

16. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 51/ 23.01.2020 г. относно
Приемане на решение за делба на поземлен
имот с идентификатор 12961.423.564 по КК и
КР на гр.Вършец, съсобствен на „Хубев“
ЕООД, ЕИК 105591931 със седалище и адрес на
управление: гр.Враца, ул.“Георги Сава Ра-
ковски“ № 25 и на „Медицински център – Вър-
шец“ ЕООД, ЕИК 111046509 със седалище и
адрес на управление гр.Вършец, бул.“Бълга-
рия“ № 2.

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

17. Изказвания, питания, становища и пред-
ложения на гражданите.

Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация за мандата
2019 – 2023 г., дневния ред бе приет едино-
душно:

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

Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ № 53
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА приема за сведение
Отчета на кмета на община Вършец за изпъл-
нение на решенията на Общински съвет – Вър-
шец за периода 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г.

Гласували поименно: “за” – 12; “против” –
1; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 54
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация /ЗМСМА/ и
чл. 8, ал. 8, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за об-
щинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Приема Стратегия за управление на об-
щинската собственост на община Вършец за
мандат 2019 – 2023 г.

2. Приетата Стратегия за управление на об-
щинската собственост на община Вършец за
мандат 2019 – 2023 г., влиза в сила от датата на
приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС - Страте-
гия за управление на общинската собственост
на община Вършец за мандат 2019 – 2023 г. да
се обяви на таблото пред сградата на Общинска
администрация – Вършец и да се публикува на
интернет страницата на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 9 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров,
Б. Христов, И. Цветанов,“против” – няма;
“въздържали се” – 4 - А. Маджарски, Л. Си-
мова, Н. Томов, Г. Найденов;

РЕШЕНИЕ № 55
Общински съвет – Вършец на основание чл.

10, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми
източници (ЗЕВИ), приема краткосрочна Про-
грама за насърчаване използването на енергия
от възобновяеми източници и биогорива на об-
щина Вършец за периода 2020 г. – 2023 г.

Приетата Програма за насърчаване използва-
нето на енергия от възобновяеми източници и
биогорива на община Вършец за периода 2020
г. – 2023 г. да бъде качена в сайта на община
Вършец.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов;“против” – няма; “въздържали се” – 2
- Л. Симова, Г. Найденов;

РЕШЕНИЕ № 56
Общински съвет – Вършец на основание чл.

12, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност
приема Програма за енергийна ефективност на
община Вършец за периода 2020 – 2023 г.

Приетата Програма за енергийна ефективност
на община Вършец за периода 2020 – 2023 г. да
бъде качена в сайта на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов,“против” – няма; “въздържали се” – 2
- Л. Симова, Г. Найденов;

РЕШЕНИЕ № 57
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.
8, ал. 9 от Закона за общинската собственост
/ЗОС/ и чл. 40, ал. 1 Закона за концесиите, при-
ема План за действие за общинските концесии
на община Вършец за периода 2020 – 2023 г.

2. Приетият План за действие за общинските
концесии на община Вършец за периода 2020 –
2023 г. влиза в сила от датата на приемане на ре-
шението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС - Плана за
действие за общинските концесии на община
Вършец за периода 2020 – 2023 г. да се обяви на
таблото пред сградата на Общинска админист-
рация – Вършец и да се качи в сайта на община
Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цве-
танов, Н. Томов, Г. Найденов; “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 58
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т .12 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от За-
кона за Народните читалища, приема Програма
за развитие на читалищната дейност в община
Вършец за 2020 г.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цве-
танов, Н. Томов, Г. Найденов; “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 59
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1 от За-
кона за туризма, приема „Програма за развитие
на туризма в Община Вършец за 2020 г.“.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цве-
танов, Н. Томов, Г. Найденов; “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 60
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с Бю-
джета на Община Вършец за 2020 г., приема из-
готвения Културен календар по месеци и
дейности на Община Вършец за 2020 г.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цве-
танов, Н. Томов, Г. Найденов; “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 61
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното само-
управление и местната администрация
/ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общин-
ската собственост /ЗОС/, реши:

1. Приема Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2020 г. на община Вършец.

2. Приетата Годишна програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собстве-
ност за 2020 г. на община Вършец влиза в сила
от датата на приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС - Годишна
програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2020 г. на об-
щина Вършец да се обяви на таблото пред сгра-
дата на Общинска администрация – Вършец и
да се публикува на интернет страницата на об-
щина Вършец.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въз-
държали се” – 1 - Л. Симова;

РЕШЕНИЕ № 62
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 2,

т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за пуб-
личните финанси, във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ на 2020 година, ПМС № 381/2019 г. за
изпълнение на ЗДБРБ за 2020 г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите
три години, за съставяне, приемане, изпълнение
и отчитане на общинския бюджет на Община
Вършец, Общински съвет- Вършец реши:

1. Приема бюджета на Община Вършец за
2020 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 8 121 000 лв., , в
т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата
дейности в размер на 4 345 625 лв., съгласно
Приложение № 1 и 2 в т.ч.

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от дър-
жавата дейности в размер на 4 175 145 лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2019 година в
размер на 170 480 лв., съгласно Приложение №
3

1.1.1.3. Наличност по валутни сметки в левова
равностойност 2 052 лв.

1.1.1.4. Временно съхранявани средства на
други сметки и фондове -/ -2 052 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер
на 3 775 375 лв., съгласно Приложение № 2 в
т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 587 000
лв.
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1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 605
409 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в раз-
мер на 1 081 200 лв. в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в раз-
мер на 677 900 лв., включително трансфер за
зимно поддържане и снегопочистване в размер
на 85 200 лв.

1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови раз-
ходи в местни дейности в размер на 403 300 лв.

1.1.2.4. Предоставени трансфери в размер на
-/- 260 000 лв.

1.1.2.5. Средства на сметки от Европейския
съюз в размер на - / - 8 863 лв.

1.1.2.6. Преходен остатък от 2019 година в раз-
мер на 770 629 лв., съгласно Приложение № 3.

1.2. Разходи в размер на 8 121 000 лв., раз-
пределени по функции, дейности и параг-
рафи:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в
размер на 4 345 625 лв., съгласно Приложение
№ 2.

1.2.2. За допълнително финансиране със
средства от собствените приходи и от изравни-
телната субсидия на делегираните от държавата
дейности в размер на 18 000 лв., съгласно При-
ложение № 2.

1.2.3. За местни дейности в размер на 3 757
375 лв., съгласно Приложение № 2.

1.2.4. Определя годишна издръжка на едно
дете в детска градина – местна отговорност, при
формиране бюджета на ДГ “Слънце“ за 2020 го-
дина, съгласно утвърдените натурални показа-
тели в информационната система на МОН,
както следва:

- от 0 до 4 годишни - 700 лв.
- от 5 до 6 годишни - 400 лв.
2. Приема програма за капиталовите раз-

ходи в размер на 1 025 000 лв., съгласно При-
ложение № 4.

2.1. Одобрява разпределението на целевата
субсидия за капиталови разходи в размер на 265
000 лв., съгласно Приложение № 4.

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи,
финансирани с приходи от постъпление от про-
дажбата на общински нефинансови активи и
други собствени приходи, както и от преходния
остатък в размер на 760 000 лв. съгласно При-
ложение № 4.

2.3. Дава съгласието си Кмета на община Вър-
шец , по реда на чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 година
да направи предложение до Министъра на фи-
нансите за трансформиране на целева субсидия
за капиталови разходи в целеви трансфер за фи-
нансиране на разходи за извършване на текущ
ремонт на улици в община Вършец в размер на
138 300 лв., съгласно Приложение № 5.

3. Утвърждава:
3.1. Утвърждава числеността на персонала за

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

3.2. Утвърждава разпределението на плано-
вите разходи за заплати за 2020 г., без звената,
които прилагат системата на делегирани бю-
джети, съгласно Приложение № 2.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и
субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос - 5 390 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на

Общински съвет - 10 000 лв.
4.3. Субсидии за:
4.3.1. читалища - 125 280 лв.
4.3.2. спортни клубове - 20 000 лв.
4.3.3. организации с нестопанска цел - 10 000

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

върху плановите средства за работна заплата на
заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели и между-
народна дейност на Кмета на общината в раз-
мер на 4 000 лв.

5.3. Разходи за представителни цели на Пред-
седателя на Общински съвет в размер на 500 лв.

6. Утвърждава приходите и разходите, на
общинското предприятие, съгласно Прило-
жение № 2.

7. Одобрява индикативен годишен разчет
за сметките за средства от Европейския
съюз, съгласно Приложение № 6.

8. Одобрява актуализирана бюджетна про-
гноза за местните дейности с показатели за
2020 г. и прогнозни показатели за периода
2021-2022 г., по приходите, помощите, даре-
нията, бюджетните взаимоотношения и фи-
нансирането, и по разходите, съгласно
Приложение № 7.

9. Определя максимален размер на дълга,
както следва:

9.1. Максимален размер на новия общински

дълг за 2020 г. в размер на 0 лв.
9.2. Общинските гаранции, които може да

бъдат издадени през 2020 г. в размер на 0 лв.
9.3. Максимален размер на общинския дълг и

общинските гаранции към края на 2020 г. в раз-
мер на 0 лв.

10. Определя максимален размер на новите
задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2020 г. по бюджета на общината,
като наличните към края на годината задълже-
ния за разходи не могат да надвишават 15 на сто
от средногодишния размер на отчетените раз-
ходи за последните четири години.

11. Определя максималния размер на анга-
жиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през годината, като наличните към края
на годината поети ангажименти за разходи не
могат да надвишават 50 на сто от средногодиш-
ния размер на отчетените разходи за последните
четири години.

12. Определя размера на просрочените за-
дължения от 2019 г., които ще бъдат разпла-
тени от бюджета за 2020 г., в размер на
161 955 лв.

13. Определя размера на просрочените взе-
мания, които се предвижда да бъдат събрани
през 2020 г. в размер на 167 704 лв.

14. Оправомощава кмета да извършва ком-
пенсирани промени:

14.1. В частта за делегираните от държавата
дейности между утвърдените показатели за раз-
ходите в рамките на една дейност, с изключение
на дейностите на делегиран бюджет, при усло-
вие, че не се нарушават стандартите за делеги-
раните от дървата дейности и няма просрочени
задължения в съответната делегирана дейност.

14.2. В частта за местни дейности - между ут-
върдените разходи в рамките на една дейност
или от една дейност в друга, без да изменя
общия размер на разходите.

15. Възлага на кмета:
15.1. Да определи бюджетите на разпоредите-

лите с бюджет от по-ниска степен.
15.2. Да утвърди бюджетите на разпоредите-

лите с бюджет от по-ниска степен.
15.3. Да организира разпределението на бю-

джета по тримесечия и да утвърди разпределе-
нието.

15.4. Да информира Общинския съвет в слу-
чай на отклонение на средния темп на нараст-
ване на разходите за местни дейности и да
предлага конкретни мерки за трайно увелича-
ване на бюджетните приходи и/или трайно на-
маляване на бюджетните разходи.

16. Упълномощава Кмета да предоставя вре-
менни безлихвени заеми от временно свободни
средства по Общинския бюджет и от сметките
за средства от Европейския съюз и ДСД /други
сметки и дейности/ за авансово финансиране на
плащания по проекти, финансирани със
средства от Европейския съюз и по други меж-
дународни програми, включително и на бю-
джетни организации, чиито бюджет е част от
общинския бюджет.

16.1. При предоставянето на временни без-
лихвени заеми от временно свободни средства
по общинския бюджет да се спазват изисква-
нията по чл. 126 от ЗПФ.

16.2. При предоставяне на средства от смет-
ките за СЕС /средства от Европейския съюз/ да
се спазват изискванията чл. 104, ал. 1, т. 4 от
ЗПФ.

16.3 Във всички останали случаи, при възник-
ване на потребност от предоставяне на вре-
менни безлихвени заеми, Кметът на общината
внася предложение за предоставянето им по ре-
шение на общинския съвет.

17. Упълномощава кмета:
17.1. Да разработва и възлага подготовката на

общински програми и проекти и да канди-
датства за финансирането им със средства по
структурни и други фондове на Европейския
съюз и на други донори, по национални про-
грами и от други източници за реализиране на
годишните цели на общината за изпълнение на
общинския план за развитие.

17.2. Да кандидатства със средства от цен-
тралния бюджет и други източници за финан-
сиране и за съфинансиране на общински
програми и проекти.

18. Приема за сведение Протокола от пуб-
личното обсъждане на бюджета, съгласно
Приложение № 8.

Гласували поименно: “за” – 9 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, ,
Б. Христов, И. Цветанов; “против” – няма;
“въздържали се” – 4 - А. Маджарски, Л. Си-
мова, Н. Томов, Г. Найденов;

РЕШЕНИЕ № 63
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/,отменя
Наредбата за пожарна безопасност и защита на
населението на територията на община Вършец,
приета с Решение № 57 от Протокол № 9 от
17.02.2012 г. на Общински съвет – Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цве-
танов, Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 64
Общински съвет - Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от
Закона за съдебната власт и чл. 8, ал. 1 от На-
редба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседа-
тели на Висшия съдебен съвет, и във връзка с
писмо вх.№ 262/ 18.11.2019 г. от Окръжен съд -
Монтана, Общински съвет – Вършец реши :

I. Открива процедура за определяне на 1
/един/ съдебен заседател за Окръжен съд - Мон-
тана за мандат 2020 г. - 2023 г. при следните пра-
вила:

Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва
да отговаря на изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал.
3 от Закона за съдебната власт, а именно:

1. Да е дееспособен български гражданин,
който:

- е на възраст от 21 до 68 години;
- има настоящ адрес в община, която попада в

рамките на съдебния район на съда, за който
кандидатства;

- има завършено най-малко средно образова-
ние;

- не е осъждан за умишлено престъпление, не-
зависимо от реабилитацията;

- не страда от психически заболявания.
2. Съдебен заседател не може да бъде лице,

което:
- е съдебен заседател в друг съд;
- е общински съветник от съдебния район, за

който е избран;
- участва в ръководството на политическа пар-

тия, коалиция или организация с политически
цели.

- работи в съд, прокуратура, следствени ор-
гани, Министерството на вътрешните работи
или в други органи от системата за национална
сигурност, намиращи се в съдебния район, за
който е избран.

II. Утвърждава образци на документи, както
следва:

- Заявление за кандидатстване за съдебен за-
седател /Приложение № 1/;

- Писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7 от ЗСВ
/ Приложение № 2/;

- Декларация за липса на обстоятелства по чл.
67, ал. З от ЗСВ /Приложение № 3/.

III. В срок до 05.03.2020 г. /включително/ кан-
дидатите за съдебни заседатели
подават в деловодството на Общински съвет -
Вършец, в сградата на Общинска администра-
ция Вършец, бул.„България“ № 10, всеки рабо-
тен ден от 8:30 ч. до 17:00 часа, Заявление за
кандидатстване за съдебен заседател /Приложе-
ние №1/, ведно със следните документи:

- подробна автобиография, подписана от кан-
дидата;

- нотариално заверено копие от диплома за за-
вършено образование;

- медицинско удостоверение, че лицето не
страда от психическо заболяване;

- данни за контакт на две лица, към които об-
щинския съвет да се обръща за препоръки;

- мотивационно писмо;
- писмено съгласие /Приложение № 2/;
- декларация за липса на обстоятелствата по

чл. 67, ал. З /Приложение № 3/;
- документ за извършена проверка по реда на

Закона за достъп и разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузна-
вателните служби на Българската народна
армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

IV. Създава временна комисия (ВК) за про-
веждане на процедурата по избор на съдебни за-
седатели, в следния състав:

инж. Даниела Ангелова Тодорова - Председа-
тел

1. Иван Димитров Андров – член
2. Латинка Салтирова Симова – член

V. Възлага на Времената комисия:
1. Да извърши проверка на документите на

кандидатите, подали заявления за съдебни засе-
датели за Окръжен съд - Монтана и да изготви
списък на допуснатите до участие кандидати;

2. Да установи служебно обстоятелството по
чл. 67, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт на
подалите документи за съдебни заседатели,

както и да изиска от председателя на Окръжен
съд - Монтана списък на съдебните заседатели,
които са били два последователни мандата в
същия съд, с оглед проверка на обстоятелствата
по чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

3. Да публикува на интернет страницата на
Община Вършец, раздел Общински съвет, най-
малко 14 дни преди датата на изслушването по
чл. 68а от Закона за съдебната власт, списъка на
допуснатите до участие кандидати, заедно с тех-
ните автобиографии, мотивационни писма, пре-
поръки и документи по чл. 68, ал. З,т. 9 от
Закона за съдебната власт.

4. Да проведе изслушване на кандидатите, при
спазване изискванията на чл. 68а, ал. 1-3 от За-
кона за съдебната власт, да изготви протокол от
изслушването и състави окончателен доклад за
одобрените кандидати, които да публикува на
интернет страницата на Община Вършец, и
внесе в Общински съвет в седем дневен срок
преди гласуването.

VI. Откриването на процедурата за опред-
еляне на 35 /тридесет и пет/ броя съдебни засе-
датели за Окръжен съд – Монтана, от които за
Община Вършец е 1 /един/ брой съдебен засе-
дател за мандат 2020 г. - 2023 г. и правилата за
нейното провеждане да се обявяват на
интернет страницата на Община Вършец, раз-
дел Общински съвет и във вестник
„Вършец“.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цве-
танов, Н. Томов,“против” – 1- Г. Найденов;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 65
Общински съвет – Вършец на основание § 17,

ал. 3 от Предходните и заключителни разпо-
редби на Правилника за прилагане на Закона за
уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищно спестовни влогове утвърждава раз-
ходи на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от За-
кона за уреждане правата на граждани с
многогодишни жилищно спестовни влогове при
Община Вършец за периода 01.01.2019 г. До
31.12.2019 г. както следва:

За възнаграждения на членовете на местната
комисия за календарната 2019 г. по 150.00 лв.
/сто и петдесет лева/ на член или обща сума от
750.00 ле. /седемстотин и петдесет лева/.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цве-
танов, Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 66
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и
във връзка с чл.37, ал.1, т. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет
- Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинска администрация за Ман-
дата 2019 - 2023 година от Бюджета на Община
Вършец за 2020 година от функция „Почивно
дело, култура и религиозни дейности“, Дей-
ност 2 714 „Спортни бази за спорт за
всички“, § 43-01 утвърждава за първото по-
лугодие на 2020 година на:

1.1 „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ВЪРШЕЦ“ - су-
мата от 2 500,00 лева;

1.2 Футболен Клуб „Озирово“- сумата от
1 500,00 лева;

1.3 КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ ВЪРШЕЦ
2014“ – 1 000,00 лева;

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цве-
танов, Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 67
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и
във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет
- Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинска администрация за Ман-
дата 2019 - 2023 година от Бюджета на Община
Вършец за 2020 година от функция „Социално
осигуряване, подпомагане и грижи“, Дейност
2 525 „Клубове на пенсионера“ § 43-01 ут-
върждава за 2020 година на:

2.1 СНЦ “Козница” гр. Вършец - 2 088,00 лева;
2.2 ПК „Чинарите“ гр. Вършец – 1 344,00 лева;
2.3 Клуб на пенсионера и самодееца „Ози-

ровци“, с. Долно Озирово – 492,00 лева;
продължава на 5 стр. >>>



Поставени сме в трудна жи-
тейска ситуация, в която всеки
от нас е принуден да прави из-
бори, за да се справи по най-
добрия начин за себе си и за
обществото.

Като хора, изпитваме благо-
дарност към онези, които се

грижат за нашето физическо и
социално оцеляване, към хо-
рата на първа линия, за да ус-
пеем да направим всичко това -
лекари, кризисен щаб на на-
ционално ниво, държавни ин-
ституции, общината ни, в
лицето на кмета инж. Иван Ла-

заров, всички магазинери и
още много други.

Ние, от нашето семейство,
искаме от сърце да изкажем ог-
ромната си благодарност на
магистър-фармацевт Невяна
Георгиева - голям професиона-
лист, човек, притежаващ ог-
ромно сърце, всеотдайност,
висок морал и грижа за хората!

Вероятно умората за нея е го-
ляма, на предела на силите, но
нито за миг не постави лич-
ната си безопасност и комфорт
пред дълга си към здравето на
хората!

Благодарим Ви, Невяна Гео-
ргиева!

Бъдете силна и здрава!
Цветелина ВЪГЛЯРСКА

„Различията и уникалността
на всеки от нас допринасят за
красотата на света”. В това са
убедени децата от 6Б клас на СУ
„Ив. Вазов“, гр. Вършец след
урока „Синдромът на Даун и
толерантността в обществото”.

Започвам с малко подроб-
ности за новата онлайн органи-
зация: оказва се, че форматът на
обучение не затруднява часо-
вете по програмата „Научи се
да даряваш“, а напротив – дава
възможност за включване в те-
мата на деца от повече класове.
Всяка паралелка в училището
има своя „класна стая“, обосо-
бена като затворена Фейсбук
група, където членуват учени-
ците, преподавателите, роди-
тели, а дори и ръководството на
училището. По време на онлайн
обучението се спазва графикът,
съгласно действащата учебна
програма, като учебните часове
са по 30 минути. Темите от
„Научи се да даряваш“ преми-

нават предимно в часовете за
занимания по интереси в след-
обедния блок, част от ЦДО (це-
лодневната организация на
обучение). За да провеждаме
часовете използваме създаде-
ните ФБ групи, и ако интерне-
тът позволява – Zoom
(платформа, през която имаме и
видеовръзка с децата).

Темата за „Синдромът на
Даун и толерантността в об-
ществото“ беше представена
поетапно във всички пети и
шести класове в училището. В
момента я адаптирам и за коле-
гите в начален курс, които про-
явиха голям интерес и също ще
я разгледат скоро. Ще „при-

съствам“ и в 3-ти клас. Там
очаквам допълнителна под-
крепа и интерес, тъй като де-
цата са членове на ФБ групите
чрез профилите на родителите,
сред които има учители, меди-
цински работници, служители в
МВР….Те подкрепят всяка
добра идея за развитието на де-
цата си по пътя на добровол-
чеството и дарителството.

През миналата учебна година
урокът беше интегриран като
част от цялостна и доста попу-
лярната кампания в училището
за „шарените чорапи“( знаете –
хората със Синдром на Даун
често са наричани „най-слънче-
вите хора на планетата“ и един
от ведрите начини да покажем
слънчево настроение и това, че
приемаме разнообразието на
света е, като обуем шарени чо-
рапи). Чрез тази кампания по-
пуляризирахме темата за
различието, не като дефицит, а
като възможност и формира-

нето на толерантност у децата.
Фокусът беше повече върху де-
цата със синдром на Даун или с
някакъв вид интелектуални ув-
реждания, към които не просто
трябва да сме толерантни, а да
ги подкрепим в различието и да
го видим в неговата уникал-
ност.

Сега обаче, в контекста на
епидемията и вероятността да
има все повече бедстващи хора,
разширихме темата. Децата ви-
дяха толерантността към разли-
чието в много други посоки –
съчувствие и помощ към болен
или към възрастен човек. Дори
започнаха да дават примери как
те помагат в ситуация като се-
гашната. В края на часа всички
бяхме убедени, че различията и
уникалността на всеки от нас
допринасят за красотата на
света. Учениците отправиха
прекрасни послания, посветени
на всички различни деца

Вторият извод, до който дос-

тигнаха е, че днес и сега е вре-
мето, в което повече от всякога
трябва да се подкрепяме и да
бъдем един до друг. Часът про-
тече съвсем нормално, съгласно
плана на урока, даже една идея
по-добре, защото „в клас“ освен
мен е и възпитателят от зани-
малнята, т. е. ставаме двама
учители. Децата задават въ-
проси в месинджър, или ди-
ректно в Zoom в зависимост от
възможностите за връзка.

Колегите ми бяха много впе-
чатлени от урока и ме помолиха
за достъп до сайта на „Научи се
да даряваш“ (с моя акаунт), за
да си изтеглят други теми за съ-
ответния клас, които биха били
интересни и полезни.

Предстои ми урок на тема
„Най-добрият ден“ и не виждам
никакъв проблем да го напра-
вим заедно – с деца, с колеги, с
родители. В очакване на по-
добри дни за всички нас.

Албена ЦВЕТКОВА

УРОЦИ ОНЛАЙН: РАЗЛИЧИЕТО Е БОГАТСТВО

Декоративната японската
вишна между „Слънчевата гра-
дина” и минералните бани във
Вършец цъфна в края на април
и в продължение на десетина
дни жителите на курорта могат
да се насладят на красивите й
розови цветове.

Интересното е, че цъфтящите
декоративни вишни, наречени
сакура, са характерни преди
всичко за държавите в Източна
Азия - Япония, Корея и Китай,
а за нас те са екзотичен вид.

Днес декоративната вишна се
е превърнала в един от симво-
лите на Япония. В страната на
изгряващото слънце има из-
ключително голямо разнооб-
разие от цъфтящи вишни - над
100 сорта. В зависимост от ра-
йона и климата, те цъфтят от
края на март до средата на май.
Невероятно красивото зрелище
се чества от японците като
празник, известен под името
Ханами.

Периодът на цъфтеж на саку-
рата е много кратък и според
източната философия напомня
за това, колко краткотрайна и

преходна е красотата. Симво-
ликата на японските вишни е в
това, че могат да бъдат срав-
нени с един човешки живот. В
края на сезона, умиращите
цветове падат като сняг върху
земята, образувайки безкраен
килим от бледо-розови лис-
тенца.

Сакурата в градския парк на
Вършец е на достолепната
близо 50-годишна възраст, тъй
като според спомените на един
от доайените на озеленяването
в града инж. Георги Владими-

ров, фиданката е засадена през
70-те години на миналия век,
когато той е оглавявал служба
„Озеленяване” към бившето
"БКС".

Преди няколко години беше
извършено почистване на из-
съхналите клони на декоратив-
ната японска вишна, с цел
запазване, удължаване на жи-
вота й и с надеждата, че ще
радва още дълги години жите-
лите и гостите на Вършец с ек-
зотичната си красота.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЯПОНСКАТА САКУРА ВЪВ ВЪРШЕЦ РАЗЦЪФНА ОТНОВО
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2.4 ПК “Еделвайс”, с. Драганица –
1 056,00 лева;

2.5 СНЦ „ Диабетик Вършец 2017“
гр. Вършец – 1 620,00 лева;

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 № 68
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 2020
параграф 10-98 еднократна финан-
сова помощ в размер от 500.00 лева
/петстотин лева/ на Лиляна Георгиева
Даскалова.

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 № 69
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 2020
параграф 10-98 еднократна финан-
сова помощ в размер от 300.00 лева
/триста лева/ на Петър Ангелов
Илиев.

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 № 70
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 2020
параграф 10-98 еднократна финан-
сова помощ в размер от 200.00 /двеста
лева/ на Янислав Станков Давидов.

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 № 71
Общински съвет – Вършец на осно-

вание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и
чл. 17, т.7 от Наредбата за упражня-
ване правата върху общинската част
от капитала на търговските дружества
с общинско участие, за участието на
общината в граждански дружества и
в сдружения с нестопанска цел

приеме решение за доброволна
делба на поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.423.564 по КК и КР
на гр.Вършец от 2008 г. на два нови
поземлени имота, както следва:

- Поземлен имот с проектен иденти-
фикатор 12961.423.599, проектна
площ 21 кв.м. при граници и съседи:
12961.423.193, 12961.423.563,
12961.423.569 и 12961.423.598, които
става собственост на „Медицински
център – Вършец“ ЕООД, ЕИК
111046509 със седалище и адрес на
управление гр.Вършец, бул.“Бълга-
рия“ № 2.

- Поземлен имот с проектен иденти-
фикатор 12961.423.598 с проектна
площ 498 кв.м. при граници и съседи:
12961.423.193, 12961.423.563,
12961.423.599, 12961.423.569,
12961.423.196 и 12961.423.154, които
става собственост на „Хубев“ ЕООД,
ЕИК 105591931 със седалище и адрес
на управление: гр.Враца, ул.“Георги
Сава Раковски“ № 25

Задължава Управителя на „Меди-
цински център – Вършец“ ЕООД,
ЕИК 111046509 да подпише договор
за доброволна делба на поземлен
имот с идентификатор 12961.423.564
по КК и КР на гр.Вършец от 2008 г.
съгласно настоящото решение.

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 15:20 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец
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Казано е: „…Както танцът
е в кръвта на заножчени,така
театърът е в кръвта на вър-
шечени!“

Една истина, доказала се през
изминалите десетилетия – от
1904 г., когато е първата поста-
новка на „Вестникар ли?“ от
Иван Вазов, та до днес, а и за в
бъдеще. Многобройни са лю-
бителите на театралното из-
куство от средите на
вършечката интелигенция,
подвластни на магията на теа-
търа и любовта към родното
място, които вдъхновено, все-
отдайно, с много талант пре-
създаваха редица образи,
оставяйки ярка следа в паметта
и сърцата на своите земляци.

Читалището – духовно сре-
дище във вековете, ще наджи-
вява своите създатели, ще дава
поле за изява на поколения
творци, ще обогатява култур-
ния и духовен живот на своите
съграждани. Читалище
„Христо Ботев“ е основано на
4 юни 1900 г. Първите чита-

лищни учредители са били:
Милош Георгиев, С. Маной-
лов, Дончо Станчев, Алекси
Бояджийски, Изикие Стефа-
нов, Иванчо поп Исаев, Дими-
тър Тошкин, Ерменко Витанов,
свещ. Исай поп Тошев, Симо
Господинов, Найден Тодоров,
Витан Герасимов, Ал. Стоянов,
Георги Николов, Михал Кацар-
ски и Давид Георгиев.

Създава се театрална трупа,
която под ръководството на
учителя Дончо Станчев под-
готвя пиесата „Вестникар ли?“
от Ив. Вазов. Участници са:
Дончо Станчев, Райна Пастър-
маджиева (сестра на Донка
Станчева), Галинка Райко Най-
денова (сестра на д-р Никола
Георгиев – първият вършече-
нин, завършил Сорбоната) и
др.

Читалището има деен живот
до 1906 г. Дейността му бавно
намалява, за да спре през воен-
ните години.

Учениците, учещи във Враца
и други градове, през време на
ваканциите са представяли
малки сценки и рецитали. Из-

насяните представления са ста-
вали във вила „Хр. Ботев“ – къ-
щата на д-р Вълков, в която
примитивния подиум са орга-
низирали с чаршафи и черги.
Изнасяни са сценките „Жив е
той, жив е!“, сценки от „Хъ-
шове“, „Балканска комедия“,
„Шарен свят“ и др.

Представленията са ставали
от името на читалището, а съб-
раните суми са давани на вдо-
виците от войната.

От 1920 г. до 1929 г. читали-
щето отново е в една от стаите
в училището. През 1922 г.
Любен Герасимов поставя ко-
медията на Молиер „Насила
оженен“. Като самодейци се
проявяват Любен Герасимов,
Илия Ангелов Конов, Яким
Георгиев, Любен Велев, Иван
Първанов, Ката Витанова,
Надежда Вълкова, Мира Си-
мова и др. Подготвя се и пие-
сата „Пленникът“ от Тикери.

До 1936 г. читалището е нас-
танено в къщата на Ангел Ар-
сенов и Георги Геров. Подготвя
се и се представя „Царството
на самодивите“ по поема на
Иван Вазов.

Театралният салон се пре-
мества в бирария „България“,
където за сцена се използва
подиума на музикантите. Под-
готвя се пиесата „Луди млади“
от Цанко Церковски.

По предложение на читалищ-
ното настоятелство с председа-
тел Георги Каменов и със
съгласието на училищния ди-
ректор Райко Найденов, се съе-
диняват дирекцията с една от
училищните стаи и директор-
ският кабинет става сцена, а
класната стая – салон.

Там са били изнесени пие-
сите „Зла свекърва“, „Змеева

сватба“, „Коварство и любов“,
„Тоз, който получи плесници“
и др.

Като актьори-самодейци са
били привлечени Иван Петров
Ценков, Георги Маджаров,
Илия Ангелов, Симо Симов,
Вера Икономова, Райна Це-
нова, Тодор Ангелов, Сали
Печо Ангелова (изиграла ро-
лята на свекървата), Маруца
Нисторова Ангелова (в ролята
на снахата) и др.

През 1934-1935 г. вече е на-
зрял въпросът за строеж на чи-
талищна сграда. Училищното
настоятелство отстъпва мяс-
тото, където да се построи чи-
талището.

Видинският владика Неофит
прави предложение да даде
средствата за постройката при
условие, че читалището ще
носи неговото име и да му се
даде място до постройката за
строеж на почивен дом. Това
предложение е било отхвър-
лено на общоселско събрание
като обидно за селото.

Започва строежът, с добро-
волния труд на вършечани, със
средства от Общината и такива
от курортния фонд. Построй-
ката се възлага на инж. Манев.
Завършена е през 1937 г.

Първото представление на

новата сцена е било „Хан
Татар“, като главната роля се е
изпълнявала от Божилов (чи-
новник в баните). Подготвят се
пиесите: „Милионерът“ „Ко-
гато самодивите залюбят“.

През 1954 г. театралният ко-
лектив наброява 32 души. До
1970 г. са подготвени и пред-
ставени пиесите: „Боряна“ от
Йордан Йовков с режисьор
Георги Арсов (той режисира и
други пиеси), „Свободна квар-
тира“, „Червени рози“, „Вам-
пир“, „Хан Татар“, „Тамара –
бяла българка“, „Борислав“,
„Ние – сатирични кукли“, „Дъ-
щерята се завръща“, „Контра-
разузнаване“ ат Лозан
Стрелков, „Доктор“ от Бранис-
лав Нушич, „Нов път“.

Театралната трупа се явява на
редица прегледи и фестивали и
печели 1-во място.

Елена ЙОНЧЕВА

/очаквайте продължение
в следващия брой/
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Общинска администрация
Вършец уведомява, че поради
обявеното извънредно положе-
ние в страната и предприетите
мерки против разпространение
на епидемията от COVID-19,
тазгодишните издания на На-
ционалния преглед на учени-
ческите духови оркестри и

мажоретни състави "Димитър
Пеев" - 2020 г. и на Междуна-
родния фолклорен фестивал
"Пъстра огърлица" - Вършец
2020 г., предвидени за месе-
ците май и юни, се отменят.

Събитията са с традиционен
характер и утвърден принос в
обществения и културен живот

на града и са едни от най-зна-
чимите в културния календар
на общината,

От Общината са категорични,
че и двата форума, утвърдили
се вече като част от културния
туризъм в общината, ще се
проведат през 2021 година.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОТМЕНЯТ СЕ ДВЕ ОТ НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ СЪБИТИЯ
ОТ КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Пролетта се събуди и грабна зелените четки,
нарисува зелени поляни, помилва зрънцата.
От боите в синьо взе различни разцветки
и направи прекрасно небе, да напълни сърцата.

Нареди скришно птичи ята в простора,
а дървета голи облече в бели премени,
посади без умора цветята на двора,
засия днес земята от тези промени.

Малки капчици дъжд, като малки брилянти
се посипаха нежно и въздухът светна,
от лъчите на слънцето направи тиранти
и окичи земята с дъга пъстроцветна.

Тази мила красавица, вълшебница пролет
с дъх на свежест и обич окъпа земята
и крилати мисли раздаде, за полет
нароиха се светли мечти в душата.

Мая АНГЕЛОВА
Учител в НУ „В. Левски“

ППРРООЛЛЕЕТТННОО  ЧЧУУДДОО

Кметът на община Вършец
издаде заповед, с която се
указва реда за сключване на
граждански бракове в усло-
вията на извънредното положе-
ние, въведено поради
усложнената епидемична об-
становка в страната.

Сключването им в Ритуалната
зала на Общината ще може да
се осъществява в присъствието
само на съответното длъж-
ностно лице по гражданско
състояние, встъпващите в брак,
техните свидетели и един фо-
тограф.

Не се допуска присъствието
на никакви други лица в риту-

алната зала, както и пред и зад
сградата, в която се намира за-
лата .

Не се допуска провеждане на
сватбени ритуали извън сгра-
дата на Ритуалната зала.

Заповедта е в сила до преус-
тановяване на обявеното с Ре-
шение от 13.03.2020 г. на
Народното събрание извън-
редно положение.

По данни на служба ГРАО
към Общината, до момента
няма подадени заявления за
сключване на граждански брак.

Заявените в община Вършец
преди въвеждането на извън-
редните мерки в страната на

три сватби, са отложени за не-
определено време. 

Младоженците са предпочели
да изчакат отпадането на из-
вънредната ситуация, в която се
намираме и да отбележат щаст-
ливото събитие по традицион-
ния за българите начин – в
присъствието на роднини и
близки, и с много гости.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СВАТБИ САМО ПРИ СТРОГИ МЕРКИ ВЪВ ВЪРШЕЦ


