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ЖУРНАЛИСТИ ЗА
В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ОБЯВИХА
ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ЕКОЛОГИЧЕН ПРОСПЕРИТЕТ
Немски и български журналисти се срещнаха с
ЗАРАДИ ПРИДОШЛАТА РЕКА БОТУНЯ местни
фермери и с представители на държавни
Министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка
Гроздан Караджов и кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров
посетиха обектите, засегнати от обилните валежи и наводнения

Със заповед на кмета на община Вършец инж. Иван Лазаров е обявено частично
бедствено положение, във
връзка с провеждане на неотложни аварийно - възстановителни работи вследствие на
усложнената метеорологична
обстановка на територията на
общината и с цел ограничаване въздействието и ликвидиране на последствията от
възникналото на 11.06.2022 г.
наводнение.
Бедственото положение е
обявено за района на гр. Вършец, с. Долно Озирово и с.
Горно Озирово. В съботния
ден на 11 юни на територията
на община Вършец е констатирано значително количество
интензивни валежи, в резултат
на което се повиши драстично
нивото на р. Ботуня в регулационните граници на гр. Вършец.
В резултат на рязкото покачване на нивото на реката е отнесен
пешеходен
мост
(пасарелка), свързващ ул. „Ботуня“ и ул. „Хисаря“, частично е отнесена корекцията
на р. Ботуня в района на Балнеоложкия парк до сградата

на Фитнес залата.
Нанесени са щети на моста,
свързващ гр. Вършец и кв.
„Изток“ , като са отнесени
част от предпазните парапети,
има клони, дървета и други
наносни материали, като водата прелива над пътното
платно.

Подадени са сигнали за наводнени мазета и сутерени на
къщи. Водата е излязла от коритото на река р. Ботуня и е
заляла част от републикански
път III-162 под с. Стояново в
посока гр. Враца и гр. Монтана.

В района на с. Долно Озирово (в рамките на населеното място), е отнесен
пешеходен мост на р. Черна,
свързващ селото с м. „Козарника“, като същият е изцяло
неизползваем. Други два пешеходни моста са залети, като
водата минава над парапетите
им.
В района на с. Горно Озирово р. Черна е излязла от коритото си, като е заляла част
от населеното място в горния
край на селото.
Вследствие на падналия пороен дъжд и възникналата усложнена
обстановка
на
територията на община Вършец, са нанесени сериозни
щети, като е нарушен нормалния ритъм на живот на населението.

На 12 юни министърът на регионалното развитие и благоустройството
в
оставка
Гроздан Караджов и кметът на
община Вършец инж. Иван
Лазаров посетиха обектите,
засегнати от обилните валежи
и наводнения и направиха
оглед на пораженията.
Констатирано беше, че все
още текат огледи и оценка на
ситуацията. Преминаващата
през Вършец река Ботуня вече
се е прибрала в коритото си,
но щетите са огромни. Голяма
част от корекцията на реката е
разрушена. Отнесени са седем
моста.
Вицепремиерът обеща, че ще
настоява пред Министерския
съвет за отпускане на целеви
средства за възстановяването
на Вършец след пороите.
Евелина ГЕОРГИЕВА

и неправителствени организации

На 31 май и 1 юни 2022 г. се
проведе двудневна среща на
български и немски журналисти с фермери от района на
Западна Стара планина.
Медийното събитие се организира от фондация Евронатур (Еuronature) - Германия,
Сдружение за териториален
и екологичен просперитет
(СТЕП) и Фонда за опазване
на дивата флора и фауна.
Основната цел на срещата e
журналистите да се запознаят със значението на земеделието с висока природна
стойност (ВПС) за опазване
на биоразнообразието в Западна Стара планина и необходимостта от неговата
подкрепа в рамките на Стратегическия план за обща селскостопанска
политика
(ОСП) 2023-2027.
В рамките на събитието
през първия ден от програмата се реализираха: среща с
представители на Фонда за
опазване на дивата флора и
фауна, Природен парк „Врачански Балкан“ и немски
журналисти в с. Долно Озирово; освобождаване на лешояди от волиерата над с.
Долно Озирово;
посещение на информационния център на Природен
парк „Врачански Балкан“,
среща и дискусия с представители на парковата администрация, наблюдение на
местата на хранене и гнездене на лешоядите.
На следващия ден се организира посещение при фермери в района на с. Гинци и
гр. Годеч, дискутираха се соц и а л н о - и ко н ом и ч е с к и т е
предизвикателства, с които

те ежедневно се сблъскват.
Според
проучване
на
СТЕП, през 2019 г. допустимите за подпомагане земеделски земи с висока
природна стойност намаляват с 39% спрямо определените
през
2007
г.
Най-значителна загуба от повече от 50% се наблюдава
при постоянно затревените
площи с ВПС, които намаляват с повече от 0,5 милиона
хектара. Около 100 000 хектара е загубата на смесените
земеделски системи с ВПС.

Ето защо е необходимо в
националните стратегически
документи и по-специално в
Стратегическия план за ОСП
за периода 2023-2027 г. да се
включат целенасочени мерки
за постигане на конкретни
резултати за опазване на природата и биоразнообразието,
които да отразяват спецификата на земеделските системи с висока природна
стойност в даден район.
Включването на широк
кръг от заинтересовани
страни на всички нива и обсъждането на техните предложения е от ключово
значение за разработване и
прилагане на успешни схеми
за опазване на биологичното
разнообразие.
Евелина ГЕОРГИЕВА
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ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ВЪВЕЖДА
„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН“ ЗА СИГНАЛИ

Община Вършец въвежда
„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН“ и електронен адрес за подаване на
сигнали за нарушения на екологичното законодателство и
предложения за опазване на
околната среда.
На телефон 0878 152 246 и
електронна поща: admin@varshets.bg ще се приемат сигнали
за забелязани нередности на територията на община Вършец,

нарушаващи екологичното законодателство и свързани с негативни последици за околната
среда.
На „зеления телефон“ гражданите могат да подават сигнали за нарушения на
нормативните изисквания за
отпадъците, замърсявания на
водите и на въздуха от различни източници, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци

и др. сигнали, свързани с екологичното законодателство,
както и да правят предложения
за подобряване политиката за
управление на отпадъците на
територията на общината.
Сигнали ще се приемат в рамките на работната седмица от
8.30 до 17. 00 часа, като анонимни сигнали няма да бъдат
обработвани.
Соб. инф.

НАПУСНА НИ БИВШИЯТ
КМЕТ НА ВЪРШЕЦ
ИНЖ. ЦВЕТИ КОНОВСКИ
IN MEMORIAM

Община Вършец уведомява
жителите и гостите на общината, че общинският открит басейн в с. Спанчевци - м.
„Минкови бани“, отваря врати
на 01.07.2022 г.
Работното време на басейна е
всеки ден от 09.30 ч. до 19.00
ч.
Цени за ползване на басейна :
- за възрастни – 10,00 лв.
- за деца от 3 г. до 11 г. –
5,00 лв.
- шезлонг – 5,00 лв.
Заповядайте!

почна подготовката в Пенсионерски клуб „Чинари“ за честването на празника на
просветата. Посветихме го с
любов на 16-те пенсионери
учители, членове на клуба ни,
с желанието да ги удостоим със
заслужено внимание и да провокираме уважение и зачитане
на усилията на учителското
съсловие. Професията им е
достойна за уважение, изпълнена със спомени от миналото,
обич към училището и учениците, с духовност и емоционални преживявания.
Подготовката на тържеството
ни започна по-отрано, като под
ръководството на председателя
на клуба Савка Серафимова
проведохме трудов полуден,
направихме цветна алея, украсихме с пролетни цветя залата
на клуба, изплетохме цветен
венец от здравец, бръшлян, божури и рози над портрета на
Светите братя Кирил и Методий.
За да ни уважат и поздравят
дойдоха много гости - жители
на Вършец, деца от предучилищните групи към НУ „Васил
Левски“ с директор Светла
Вангелова и учителките Нина
Василева и Иванка Драганова.
Децата ни изнесоха концертна
програма, като поднесоха на
всяка от пенсионираните учителки букет с цветя.
Официални гости на тържеството беше цялото ръководство
на община Вършец, начело с
кмета инж. Иван Лазаров.
Първолета Ангелова – член
на клуба, прочете на всяка една
от нас, бившите учителки, пер-

сонална педагогическа характеристика за образователната
ни специалност, постиженията
и наградите, с които сме удостоявани през годините на професионалната ни кариера.
В знак на признателност, уважение и благодарност, всяка
една учителка получи подарък
– порцеланова чаша с вграден
образ (лична снимка) и надпис
„Благодаря ти, учителко любима!“, поднесени от кмета
Иван Лазаров.
А огромният букет с цветя,
поднесен от Вася Андреев, бе
за председателя на клуба ни

С КРАСОТАТА И ВИСОКИЯ ДУХ НА 24 МАЙ

бука в много славянски държави, използва се и в Монголия, която не е християнска
държава.
За първи път 24 май се чества
в Пловдив през 1851 година по
инициатива на Найден Геров
под формата на ученическо
шествие.
Двамата братя създават първообраза на съвременната ни
азбука – глаголицата, която
претърпява преработка от вещата ръка на Климент Охридски и Наум. Учениците на
Кирил и Методий: Климент,
Наум, Сава, Горазд и Ангеларий получават изключително
топъл прием от княз Борис.
След 1000 години мощите на
Светите братя Кирил и Методий за първи път пристигнаха
в България в църквата „Св. Неделя“, където е единствената
мощехранилница.
Посрещнахме ги с почести, а хиляди
поискаха да се поклонят и да се
докоснат до тях.
Със силата на духа, красотата
на родния език, искрата на науката, знанието и културата за-
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На 20 юни 2022 г. ни напусна инж. Цвети Георгиев
Коновски – изявен общественик, ръководител, бивш
кмет на община Вършец.
Той е роден на 07.05.1952
г. в Оряхово, ученик е на
прочутия Дико Илиев.
Завършва Строителния
техникум във Враца и Висшия инженерно - строителен институт в гр. София.
Работи като директор на
строително предприятие в
родното си село Хайредин.
По време на една служебна
командировка до Вършец
се влюбва в прекрасното
градче и решава да се премести тук.
Във Вършец заема ръководни длъжности: директор на Курортния комплекс
в град Вършец; директор
на "ПРО" ЕАД - клон Вършец; директор на хотелски

ОБЩИНСКИЯТ БАСЕЙН В
СЕЛО СПАНЧЕВЦИ ОТВАРЯ ВРАТИ

В топлия и светъл ден на 24
май, събудени от птичите гласове, усещайки дъха на здравец
и божур, изричаме на глас:
„Възхвала вам, братя просветители Кирил и Методий!“
Двамата братя са родени през
ІХ век в град Солун в семейството на византийски аристократи. В историята те са
личности, оставили най-светлите и духовни следи в просвещението, за да поемем пътя си
с писмени знаци и книга.
Кой от нас в празничния ден
на 24 май не е изричал думите
и запявал химна „Върви, народе възродени“, написан от
автора му Стоян Михайловски
през 1892 година по музика на
композитора Любомир Пипков?
Официално празникът 24 май
е утвърден с решение на Народното събрание на 30 март
1990 година.
Българската православна църква отбелязва Деня на равноапостолите Кирил и Методий
на 11 май.
Кирилицата е официална аз-
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комплекс
"Чинарите";
председател на Българската стопанска камара за
област Монтана.
Инж. Коновски беше кмет
на община Вършец в два
последователни мандата от юни 1986 г. до
24.10.1990 г.
Поклон!
Вършец ще го помни с
признателност!
Евелина ГЕОРГИЕВА

Савка Серафимова, която беше
инициатор и помогна за реализирането на празника.
В един глас спонтанно, цялата зала запяхме химна
„Върви, народе възродени!“,
след което се почерпихме с
пасти и безалкохолни напитки.
Заслугата е на кмета н общината и цялото ръководство, за
което в един глас им казахме:
„Благодарим!“.
Изказваме благодарност и на
всички, които направиха празника ни цветен, весел, богат и
незабравим!
Ева ДИМОВА
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ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ВЗЕ УЧАСТИЕ В
МЕЖДУНАРОДНОТО ТУРИСТИЧЕСКО
ИЗЛОЖЕНИЕ „УИКЕНД ТУРИЗЪМ“

Международното туристическо изложение „УИКЕНД
ТУРИЗЪМ“ се проведе в периода 16 – 18 юни 2022 г. в Доходно здание - гр. Русе. Това е
17-тото му издание и 14-ти
фестивал на туристическите
анимации, и е едно от най-значимите събития в сферата на
туризма в Дунавския регион.
Всяка година над 270 участници от страната и чужбина
представят своя потенциал и
своите туристически ресурси.
Изложението „УИКЕНД ТУ-

РИЗЪМ“ и Фестивалът на туристическите забавления и
анимации се организират от
Община Русе, общинско предприятие „Русе арт“, с подкрепата на Министерство на
туризма на Република България и са във връзка с активната
политика на министерството за
промотиране на региона и
страната като целогодишна туристическа дестинация.
За поредна година екипът на
Туристически център Вършец
посреща посетителите на
собствен щанд с богата колекция от рекламни материали.
В първия ден на изложението
щандът бе посетен от кмета на
Русе Пенчо Милков и специалния гост на събитието - Пламена Заячка, представител на
Министерството на туризма.
На събитието бяха създадени
полезни контакти за успешни
начинания в туристическата
сфера, както и възможност за
пряка реклама сред посетителите.
Туристически център Вършец
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ВЪРШЕЦ ОТБЕЛЯЗА 1 ЮНИ С ГОЛЯМ ДЕТСКИ ПРАЗНИК

На 1 юни, по случай Международния ден на детето, на откритата сцена пред НЧ „Христо
Ботев - 1900“ Община Вършец
организира забавно детско шоу.
За празничното настроение на
децата и на всички, които все
още пазят детското в сърцата си,
се погрижи нежната част от Театрална формация „Медека“
към НЧ „Христо Ботев – 1900“,
самодейните актьори Даниела
Лилова, Венислава Замфирова,
Петя Горанова и Латинка Миронова които се въплътиха в ролите на клоуните ветерани
Рокобароко, Тонка Макаронка
Мими и Лили.
Децата от всички градински
групи на Детска градина
„Слънце“ – гр. Вършец и филиалите й в кв. Заножене и с.
Долно Озирово бяха подготвили
програма с танци и песни, която
представиха пред публиката.
Седемгодишната Лора Табакова от гр. София изпълни песента „Детство мое“, а малките
ученици Ева Цветкова, Мартин
Георгиев и Йоана Петрова рецитираха стихотворения, посве-

тени на Деня на детето.
Участници и зрители се потопиха в игри и приключения, в
радостна глъчка и забавления.
Много изненади и различни
състезания подгряваха емоциите на празника.
Участниците в детското шоу
получиха играчки, книжки с
приказки, лакомства и награди,
осигурени от кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров,
Мария Маринова – управител
на СПА хотел „Съни гардън“,

Венцислав Радевски – управител на „Мандра Вършец“, Маруся Цветанова - управител на
къща за гости „Елина“, Спас
Зарчев - управител на хранителен магазин „СкладЪ“, Надя
Станимирова - управител на магазин „Табако шоп“, Петя Иванова
–
управител
на
кафе-сладкарница „Пекарна
Вършец“, Ася Станчева - управител на сладкарница „Шугар“
и EТ „Михаил Петков“.
Евелина ГЕОРГИЕВА

ЧЕСТИТА КРЪГЛА 80-ГОДИШНИНА!

ОГНЕНО ФЛАМЕНКО, ЕТНО ДЖАЗ
РИТМИ И АРЖЕНТИНСКИ СТРАСТИ СЕ
ВИХРИХА В КУРОРТА ВЪРШЕЦ
Музиката е сила, която обединява хората, е посланието на концерта

Лили Господинова – член на
нашия пенсионерски клуб „Чинари“ – гр. Вършец, навърши
80 години и отпразнува кръглата си годишнина заедно с
нас, нейните приятели.
Почерпи ни с торта, а ние й
пожелахме по пътя на съдбата
да върви с достойнство и с
песен да носи предизвикателствата на живота си. Да вярва в
себе си и никога да не се отчайва.
Лили, знай, че вярата и надеждата крепят и сплотяват!
Нека хубавите ти спомени от
младостта и семейните преживявания те съпътстват през
целия ти живот.
От старостта младите взеха
опита, най-мъдрите слова, ус-

мивката и уменията за трудови
дела.
И нека бялото снопче, оставено в косите ти, да напомня
винаги на децата ти за грижите, вниманието и обичта,
които си им дала.
По случай 80-та ти годишнина ние, членовете на ПК
„Чинари“ те поздравяваме и от
сърце ти пожелаваме много,
много здраве, разбирателство в
семейството, радост от деца,
внуци и правнуци!
Да изживееш дълги и честити
дни до дълбоки старини!
В този празничен ден ти поднасяме букет от нежни цветя и
пожелания за бодър дух и
щастливи мигове!
Ева ДИМОВА

Жителите и гостите на Вършец имаха удоволствието да
присъстват и да се забавляват
под звездите на едно различно,
но завладяващо събитие. Събитие, което ни потопи в ритмите на аржентинското танго,
етно джаза и фламенко- фю-

жъна.
Концертът се проведе на откритата сцена на НЧ „Христо
Ботев - 1900“.
Трите музикални формации „Танго Кетс“, „Аутентик“ и
„Дел Падре“ разкриха великолепието на модерната музика

чрез своите изпълнения.
Музиката е сила, която обединява хората, е посланието на
концерта, а заглавието му
„Пресечки“ показа, че различните стилове музика могат да
се пресичат и да се срещат по
един очарователен начин, за да
доставят наслада на публиката
чрез изпълненията на живо.
Музикалното събитие бе
„Пресечка 2-ра“ по проект
„Пресечки“ и се реализира с
финансовата подкрепа на Национален фонд Култура и съдействието
на
Община
Вършец.
След Вършец, предстоят още
„Пресечки“
в
градовете
Левски, Бяла Слатина, Видин и
Луковит.
Евелина ГЕОРГИЕВА
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Днес, 01.03.2022 г., (вторник) от 15:30 ч.,
на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и
чл. 56, ал. 2 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация за мандата 2019
– 2023 г. се проведе извънредно заседание
на Общински съвет - Вършец в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 10 положили
клетва общински съветници.

Отсъстват: д-р Румяна Дамянова,
Ивайло Цветанов и Атанас Маджарски.

Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.
На заседанието присъства още: П. Стефанов – зам.-кмет на община Вършец.

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

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 63/ 28.02.2022 г.
относно определяне на представител на Община Вършец в насроченото за 07.03.2022
г. извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД град

Днес, 30.03.2022 г. (сряда) от 15:00 ч., на
основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл.
56, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 –
2023 г. се проведе заседание на Общински
съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 12 положили
клетва общински съветници.
Отсъства: Недялко Томов.

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, А.
Тошев - директор на дирекция „СА“.

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

Инж. Анатоли Димитров – председател на
Общински съвет –Вършец запозна присъстващите
с
постъпило запитване от Недялко Томов –
общински
съветник
в
Общински съвет – Вършец, по чл. 33, ал. 1,
т. 4 от ЗМСМА, както следва:

1. Искане по чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА с Вх.
№ 53/ 21.02.2022 г. от Недялко Томов и отговор от инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец с Изх. № 0800-19/ 04.03.2022
г.

Инж. Анатоли Димитров – председател на
Общински съвет –Вършец, във връзка със
Заповед № АК – 04-6/08.02.2022 г. на Областен управител на Област Монтана за оспорване на Решение № 312 от Протокол №
33/21.01.2022 г. на Общински съвет – Вършец и образувано АД № 68/2022 г. на Административен съд – Монтана, запозна
присъстващите с:
1. Определение на Административен съд –
Монтана във връзка с Административно
дело № 68/2022 г.
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Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.
Докладва: д-р Румяна Дамянова – председател на ПК по ЗСДЕ

Гласували: „за“- 10; „против“ – няма;
„въздържали се“ – няма.

Инж. Анатоли Димитров – председател на
Общински съвет – Вършец запозна присъстващите
с
постъпили три запитвания от Недялко
Томов
–
общински
съветник
в
Общински съвет – Вършец, по чл. 33, ал. 1,
т. 4 от ЗМСМА, както следва:
1. Искане по чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА с Вх.
№ 52/ 21.02.2022 г. от Недялко Томов и отговор от инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец с Изх.
№ 58/ 25.02.2022 г.
2. Искане по чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА с Вх.
№ 53/ 21.02.2022 г. от Недялко Томов, по
което се очаква отговор.
3. Искане по чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА с Вх.
№ 54/ 21.02.2022 г. от Недялко Томов и отговор от инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец с Изх
№ 60/ 25.02.2022 г.
Общински съвет – Вършец прие следното
решение:

РЕШЕНИЕ № 324
Общински съвет – Вършец, на основание
чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното са-

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 16/ 21.01.2022 г.
относно годишен отчет за изпълнението на
Програмата за управление на кмета на община Вършец за втората година от мандата
на управление.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет
на община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 55/ 22.02.2022 г.
относно годишен отчет за 2021 г. за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Вършец за периода
2021 -2028 г.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет
на община Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 81/ 24.03.2022 г.
относно вземане на решение за определяне
на представител на Община Вършец в свиканото за 31.03.2022 г. извънредно присъствено заседание на Общото събрание на
Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите
позиции и мандат.
Докладва: Вътко Маринов – председател на ПК по ТИУТУОС

4. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 82/ 24.03.2022 г.
относно отпускане на финансова помощ по
молби с Вх. № 44/ 14.02.2022 г. и Вх. №
65/01.03.2022 г.
Докладва: Иван Андров – председател
на ПК по АОНУОРС

5. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.
Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г., дневния ред
бе приет единодушно:
Гласували: „за“- 12; „против“ – няма;

ÂÚÐØÅÖ

моуправление и местната администрация,
чл. 6, ал. 1, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация за мандата
2019-2023 г. и чл. 26 и чл. 28 от Наредбата за
реда за учредяване и упражняване правата
на общината в публичните предприятия и
търговски дружества с общинско участие в
капитала реши:
Гласува изрични пълномощия на Ивайло
Величков Цветанов – общински съветник в
Общински съвет – Вършец, който да
участва като представител на общината в
извънредно общо събрание на акционерите
в органите на управление на дружество с
общинско участие МБАЛ „Д-р Стамен
Илиев“ АД гр. Монтана на 07.03.2022 г.,
като:
По т. 1 от дневния ред – да гласува „ЗА“
приемане на предложената промяна в състава на съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет на
директорите в състав: Красим Митков Каменов, Тодор Борисов Тодоров и Милена
Неделкова Неделкова, и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав:
Цанко Лилянов Мондешки, Красимир Митков Каменов, Тодор Борисов Тодоров.
По т. 2 от дневния ред – да гласува „ЗА“
определяне на тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.
По т. 3 от дневния ред – да гласува „ЗА“
определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които

няма да бъде възложено управлението да
бъде формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/.
По т. 4 от дневния ред – да гласува „ЗА“
вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и т.8 от Забележките към
Приложение № 2 „Показатели и критерии за
определяне на балната оценка в публичните
предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните
предприятия, като намалява стойността на
една бална единица, определена в чл. 56, ал.
3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, включително в случаите по ал. 6 и заменя
показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2
към, чл. 56. ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия,
съгласно Приложение № 1 към настоящата
покана.
Гласували поименно: „за“ – 10 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, Г. Ангелов, Б. Христов, Н. Томов, Г. Найденов;
„против“ – няма; „въздържали се“ –
няма.

„въздържали се“ – няма.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, град
Монтана като ВиК оператор за периода
2022-2026 г., мотиви липса на достатъчна
информация за разходната част и качеството
на водата, несъгласие с прогнозната цена на
водата за периода 2022-2026 г.
По т. 2 от дневния ред – при предлагане,
обсъждане и гласуване на въпроси извън горепосочения дневен ред, представителят на
Община Вършец да гласува както намери за
добре, съобразно интересите на жителите на
община Вършец.
Гласували поименно: „за“ – 12 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.
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2. Писмо с Вх. № 3300-535/18.03.2022 г. от
проф. Асена Сербезова – Министър на здравеопазването.
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Общински съвет – Вършец прие следните
решения:

РЕШЕНИЕ № 325
Общински съвет – Вършец, на основание
чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА приема за сведение Годишен отчет за изпълнението на
Програмата за управление на кмета на община Вършец за втората година от мандата
на управление.
Гласували поименно: „за“ – 12 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 326
Общински съвет – Вършец, на основание
чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52,
ал. 9 от Закона за управление на отпадъците,
приема за сведение годишен отчет за периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. за изпълнение на Програмата за управление на
отпадъците на община Вършец за периода
2021 – 2028 г., съгласно приложението към
настоящото решение.
Гласували поименно: „за“ – 12 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.
РЕШЕНИЕ № 327
Общински съвет – Вършец, на основание
чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл. 5, ал.
6 от ПОДАВК реши:
Гласува изрични пълномощия на Петър
Ганчев Стефанов – заместник-кмет на община Вършец, като законен представител на
община Вършец, които да участва като
представител на общината в извънредно
присъствено заседание на Общото събрание
на Асоциацията по ВиК Монтана на дата
31.03.2022 год. като:
По т. 1 от дневния ред – да гласува „ПРОТИВ“ съгласуване на преработен проект на
Бизнес план за развитие на дейността на

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец
закри заседанието в 15:45 ч.
инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец

РЕШЕНИЕ № 328
Общински съвет – Вършец, на основание
чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
отпуска от собствения си Бюджет, § 10-98
еднократна финансова помощ в размер на
1000 лева на Гергана Георгиева Найденова.
Гласували поименно: „за“ – 11 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б.
Христов, И. Цветанов; „против“ – няма;
„въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 329
Общински съвет – Вършец, на основание
чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
отпуска от собствения си Бюджет, § 10-98
еднократна финансова помощ в размер на
300 лева на Емил Коцев Ангелов.
Гласували поименно: „за“ – 12 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.
Поради изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет – Вършец
закри заседанието в 15:25 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец
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ЖИВИ СА ТРАДИЦИИТЕ В ЧЕРКАСКИ
Цветен и благоуханен Еньовден отбелязаха в село Черкаски

Самодейци от НЧ „Прсвета1931“- с. Черкаски пресъздадоха на
24 юни празникът Еньовден и обичаите и ритуалите, свързани с него.
„Танцувай, Слънце! Дълъг ти е
пътят. Но днес на своя връх ще се
качиш! Магична сила в билките се

крие, отпий от тях, болежки да спасиш...“. С тези думи започна в Черкаски празникът Еньовден - денят
на лятното слънцестоене, на билките и животворната сила на Слънцето, на росата и водата. Според
вярванията, тази сутрин, когато не-

бесното светило изгрява, то
„трепти“, „играе“ и който види това
ще бъде здрав през цялата година.
На този чудотворен ден билките
имат магическа и лечебна сила. Те
трябва да са „77 и половина“ - за
всички болести и за „ болестта без
име“.
„Нека черпим сила от природата:
от Слънцето, от дъхавите билки и
цветя! Да потопим нозе в утринната роса, да се проврем през еньовския венец и да си пожелаем
магията на празника да е винаги в
сърцата ни, да сме здрави, силни и
уверени, че животът е най-големият дар, който можем да получим!
Бъдете здрави! Бъдете благословени! Носете слънцето в душата си!
Весел и незабравим празник!“, пожелаха на всички присъстващи самодейките от местното читалище с
председател Теодора Александрова.
Евелина ГЕОРГИЕВА

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА НА ПК „ЧИНАРИ“

Всеки сам избира как да измине
пътя на живота си. А годините
летят ли, летят… „Летим“ и ние.
С уморена от времето усмивка,
но красива от спомените за младостта, жена със слънчева усмивка, всеотдайна майка, съпруга,
баба, прабаба и ръководител.
Природно интелигентна, с творчески поглед в бъдещето, раздаваща се безгранично, обичаща и
обичана.
Такава е председателката на
нашия пенсионерски клуб „Чинари“ – гр. Вършец Савка Серафимова. Жена с красота и дар от
природата, лоялна, благородна, готова винаги да помогне и подаде
ръка на по-слабия.
Със своята отдаденост към всяка
дейност, с която се заема и с неизчерпаемата си енергия, тя е един
прекрасен пример за подражание
за нас и за семейството си.
Благодарение на оригиналните й
идеи и организационните й способности, подкрепяна от ръководството и членовете на клуба,
ние проведохме редица приятелски среща и обмяна на опит със
сродни пенсионерски клубове от
нашия регион, екскурзии, тематични тържества и празници, честване на рождените дни на
членовете.
Доказала се като човек с амбиции, достойнство и силна воля, с
поглед, притежаващ силата на
слънчевата светлина, тя е радост
за нас.
В прекрасния, ухаещ на рози и

липов цвят летен ден, когато тя отбеляза поредния си рожден ден,
ние, членовете на ПК „Чинари“ я
поздравяваме най-сърдечно, като й
желаем много, много здраве, активно дълголетие, разбирателство
и обич в семейството, бодър дух,
веселие и щастлив живот.
Поднасяме й с уважение букет от
най-красивите цветя, като изричаме на глас нашето признание:
обичаме те, Савче! Прекрасен
празник! Бъди все така лъчезарна
и с надежда за живот!
Ева ДИМОВА

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ФЕСТИВАЛ „ПЪСТРА ОГЪРЛИЦА“ ВЪВ
ВЪРШЕЦ ПОКАЗА МАГИЯТА И БОГАТСТВОТО НА ФОЛКЛОРА
Над 700 танцьори от 7 държави участваха в програмата на двата фестивални дни

Фестивалът „Пъстра огърлица” е
магия, сътворена от хората и за хората - магия, която те завладява изцяло и те кара да се възторгваш от
красотата и богатството на звуците, ритмите, костюмите, шевиците и багрите. Всяка година
преживяването по време на фестивала е различно и неповторимо.
Днес тази магия продължава, а
хората, които претворяват емоцията и красотата, са здраво
споени от любовта към фолклора.
Доказват го участниците и зрителите в VІІІ-то издание на Международния фолклорен фестивал
"Пъстра огърлица", организиран
от Община Вършец и Туристическия информационен център на 11
и 12 юни 2022 г. в курортния град.

Събитието е част от културния
календар на Община Вършец.
Целта му е популяризиране на
фолклорното богатство и културните традиции на страните от Европейския регион, както и
затвърждаване на добрите отношения между България и европейските държави в областта на
културата.
Участниците са фолклорни танцови състави, групи за автентични
обреди и обичаи от страната и
чужбина. Международният фолклорен фестивал "Пъстра огърлица" няма състезателен характер.
Всички състави във фестивала получават статуетки и грамоти за
участие.
В тазгодишното издание участие

заявиха над 700 участници от 16
фолклорни състави от 7 държави:
България, Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина,
Полша, Чехия и Словакия. През
двата фестивални дни те показаха
на откритата сцена пред НЧ „Хр.
Ботев 1900” красотата, богатството и уникалността на фолклора.
Дефилето на участниците се
предвождаше от ученически духов
оркестър „Дефилир“ и мажоретен
състав към СУ „Иван Вазов“ – гр.
Вършец, а по централната улица

„Република“ и на централния
градски площад се извиха кръшни
български хора, събирайки заедно
танцьори и публика в една пъстра
фолклорна огърлица.

На откритата естрада на културната институция се изявиха:
Детски танцов състав „Магура-

една фолклорна огърлица от звуци
и багри, от ритми и настроение, в
която всяко скъпоценно мънисто

чик“, Словакия; Танцова школа
„Терпсихора“ – гр. Дупница;
Представителен танцов състав
„Хемус“ – гр. Враца; Представителен детски танцов състав „Радост“ – гр. Враца; Фолклорен
ансамбъл за танци и песни „Ходовянци“, Полша; Танцов клуб „Бързия“ – с. Бързия; Детски танцов
състав „Брацлаванек“, Чехия; Танцов състав „Младост“ – гр. Монтана; Младежки танцов състав
към Фолклорен ансамбъл „Родолюбие“ – гр. Кюстендил.
Фестивалът беше наситен и разнообразен, пъстър като огърлица
от разноцветни, сияещи мъниста –

блести по свой идентичен, особен
и неповторим начин, но дава своя
привкус към общото сияние –
фолклорното богатство на народите по света.
VІІІ-то издание на Международен фолклорен фестивал „Вършец
2022“ завърши с обещанието догодина традицията да продължи.
„Очакваме ви отново тук, в обгърнатия от зеленина Вършец, за
да продължим заедно традицията
и прибавим още едно мънисто към
нашата пъстра фолклорна огърлица“, призоваха на финала организаторите на фестивала.
Евелина ГЕОРГИЕВА
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17 юли /Неделя/
място: Летния амфитеатър в
21.00 ч. Лятно кино: „ Мулан
парка
принцесата войн“ – вход: свободен
анимация, приключенски, Китай, 2020 г.
01 август /Понеделник/
място: Летния амфитеатър в 21.00 ч. Лятно кино: „Завръпарка
щане 2“ - комедия, ровход: свободен
мантичен, България,
2021 г.
18 юли /Понеделник/
място: Летния амфитеатър в
21.00 ч. Лятно кино: „Голата
парка
истина за група Жи- вход: свободен
гули“ - комедия, Бълга02 август /Вторник/
рия, 2021 г.
място: Летния амфитеатър в 10.00 ч. Състезание с велосипеди за деца
парка
място: „Слънчевата градина“
вход: свободен

23 юли /Събота/
20.30 ч. Танцово шоу на „Про10.30 ч. Конни състезания по
джект 360“ със спектапрескачане на прекъл „Нина“
пятствия за купата на място: пред НЧ “Хр. Ботев община Вършец
1900“
място: „Конна база Вършец“
03 август /Сряда/
20.30 ч.Концерт на Глория
18.30 ч. Изложба: "Българийо,
място: пред НЧ “Хр. Ботев аз всичко тебе дадох..."
1900“
- посветена на живота
и творчеството на па24 юли /Неделя/
триарха на българ21.00 ч. Лятно кино: „Учиската литература Иван
лище за магии“ – аниВазов
мация, фентъзи, САЩ, място: НЧ “Христо Ботев 2020 г.
1900“
място: Летния амфитеатър в
парка
04 август /Четвъртък/
11.30 ч. Пети конкурс "Навход: свободен
града Лъчезар Станчев
за сонет - песен 2022"
25 юли /Понеделник/
21.00 ч. Лятно кино: „Петя на място: Пред НЧ “Христо
моята Петя“– драма,
Ботев -1900“
България, 2022 г.
място: Летния амфитеатър в 20.30 ч. Концерт на Боян Мипарка
хайлов и Мина Пенвход: свободен
кова
място: Естрадата пред НЧ
31 юли /Неделя/
“Хр. Ботев - 1900“
21.00 ч.Лятно кино: „Пътешественикът“ - анима05 август /Петък/
ция, приключенски, 10.00 ч. Детска рисунка на асфалт
САЩ, България, 2022 г.
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място: Пред сградата на ОбА
14 август /Неделя/
21.00 ч. Лятно кино: „Омагьо- Вършец
саната къща“ – анимация, Белгия, 2013 г.
20.30 ч. Тържествена церемония по повод Празника място: Летния амфитеатър в
парка
на курорта, минералната вода и Балкана вход: свободен
„Вършец 2022“
15 август /Понеделник/
• Водещ: Петя Генова
21.00 ч. Лятно кино: „Бай Иван
• Празничен водосвет
филмът“ - комедия,
• Концерт на Есил Дюран
България, 2021 г.
място: Естрадата пред НЧ
място: Летния амфитеатър в
“Хр. Ботев - 1900“
парка
вход: свободен
06 август /Събота/
10.00 ч. Алея на занаятите
място: Алеята с чинарите
19 август /Петък/
20.30 ч. Концерт на духов ор07 август /Неделя/
кестър „Виво Мон20.30 ч. Театрална постановка
тана“, гр. Монтана
„Агнес, жената на място: пред НЧ “Хр. Ботев Шекспир“ – Драмати1900“
чен театър Габрово
място: НЧ “Хр. Ботев - 1900“
21 август /Неделя/
21.00 ч. Лятно кино: „Малкият
11 август /Четвъртък/
вампир“ – анимация,
10.00 ч. Детска театрална посфентъзи, Великобритания, Германия, Дания,
тановка „Болен здрав
носи“ - Театрална фор2017 г.
мация „Медека“
място: Летния амфитеатър в
място: Естрадата пред НЧ
парка
“Хр. Ботев - 1900“
вход: свободен
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24 август /Сряда/
09.00 ч. Открит турнир по
тенис на корт за аматьори за купата на Община Вършец
място: Тенис игрището в комплекс
„Минкови
бани“, с. Спанчевци
25 август /Четвъртък/
09.00 ч. Открит турнир по
тенис на корт за аматьори за купата на Община Вършец
място: Тенис игрището в комплекс
„Минкови
бани“, с. Спанчевци

26 август /Петък/
20.30 ч. Представление
на
Фолклорна танцова
формация „Асти денс“
място: пред НЧ “Хр. Ботев 1900“

28 август /Неделя/
21.00 ч. Лятно кино: „Шантаво
семейство“- анимация,
Германия, Великобритания, 2017 г.
място: Летния амфитеатър в
парка
вход: свободен

12 август /Петък/
22 август /Понеделник/
20.30 ч. Концерт на Краси Ав- 21.00 ч. Лятно кино: „Южен
29 август /Понеделник/
рамов
вятър 1“ – кримина- 21.00 ч. Лятно кино: „Южен
място: пред НЧ “Хр. Ботев лен, драма, Сърбия,
вятър 2 - Ускорение“ –
1900“
2020 г.
криминален, драма,
място: Летния амфитеатър в
Сърбия, 2021 г.
13 август /Събота/
парка
място: Летния амфитеатър в
10.00 ч. Фестивал „Бабините вход: свободен
парка
гозби“ - Конкурс за
вход: свободен
най-вкусна и красива
23 август /Вторник /
празнична пита
09.00 ч. Открит турнир по
ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ
място: „Горски кът“
тенис на корт за аматьори за купата на ОбОрган на Общински съвет Вършец
20.30 ч. Концерт на сръбския
щина Вършец
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