
На 9 юли Вършец бе домакин
на семинар, на който бе пред-
ставена програма за развитие
на зимния туризъм за пред-
стоящите десет години на пар-
тньорските градове Вършец и
Сокобаня, Сърбия.

Проектът за програма е изра-
ботен като част от проекта
"Подобряване на зимното ту-
ристическо предлагане в общи-
ните Сокобаня и Вършец -
Зимна трансгранична оби-
колка: Вършец - Сокобаня",
финансиран с подкрепа на Ев-
ропейския съюз чрез Програ-
мата за трансгранично
сътрудничество Interreg-ИПП
България – Сърбия, CCI No
2014TC16I5CB007.

При спазване на епидемиоло-
гичните мерки за сигурност
участие взеха представители на
туристическия бизнес, спортни
клубове и неправителствени
организации от община Вър-
шец, експерти от Общинска ад-
министрация - Вършец,
членовете на екипа на проекта
от Вършец и Сокобаня.

Кметът на общината, инж.
Иван Лазаров откри събитието

и приветства участниците. Той
подчерта важността на проекта
като част от усилията за удъл-
жаване на туристическия
сезон, който и в двете общини е
предимно през топлите месеци.

Таня Петрова, ръководител на
проекта, представи накратко
направеното до сега. Монти-
рани са 10 дървени еднотипни
базарни къщички на алеята с
чинарите и е закупена модерна
мултимедийна система, подхо-
дяща за големи събития във
Вършец. В Сокобаня е изграде-
ната ледена пързалка. Създаден

е и специален каталог, който
представя възможностите в
двете общини.

Проведено е и първото зимно
събитие - „Зимно събитие за
културен туризъм във Вършец
- Зима, звезди и вино“. Празни-
кът е проведен в дните
29.02.2020 – 01.03.2020 г.
Участвали са 40 производители
на вино и храна (20 от българ-
ска страна и 20 от сръбска
страна), фолклорни групи и за-
наятчии от двете страни на гра-
ницата.
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Кметът на община Вършец
инж. Иван Лазаров, който е и
председател на Консултатив-
ния съвет по въпросите на ту-
ризма в общината, се срещна с
хотелиери, собственици на
къщи за гости и други пред-
ставители на местния туристи-
ческия бизнес.

На срещата беше коменти-
рано продължаването на лет-
ния туристически сезон в
условията на усложнена епи-
демична обстановка.

Лазаров заяви, че туризмът е
приоритет в развитието на об-
щина Вършец и местната уп-
рава ще обедини усилията си с
тези на туристическия бизнес
за привличане на повече ту-
ристи във Вършец през лятото
и за по-бързо адаптиране към
новия начин на живот.

Кметът коментира, че раз-
бира, че туризмът е най-засег-
натият от кризата отрасъл и че
Общината ще помага с каквото
може на местния туристически
бизнес.

Хотелиерите и общинската
управа обсъдиха начини как в
тази усложнена обстановка и
без риск за гостите и за жите-
лите на Вършец да бъде прове-
ден празникът на курорта,
минералната вода и Балкана и
честване на 170-годишнината
на курорта Вършец. Стигна се
е до общо становище, че про-
грамата с мероприятия за праз-
ника трябва да е съобразена с
извънредното положение, за-
щото сега най-важното е да
бъде запазено здравето и жи-
вота на хората.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНАТА И ХОТЕЛИЕРИТЕ ВЪВ
ВЪРШЕЦ ЩЕ СИ ПАРТНИРАТ В

ТЕЖКАТА ЗА ТУРИЗМА ОБСТАНОВКА

Информационната кампания
за бизнеса “Новите мерки по
Ваша мярка“ се проведе на от-
крито във Вършец на
23.07.2020 г. Експертите от бю-
рото по труда през целия ден
бяха на разположение на пред-
ставителите на бизнеса за кон-
султации във връзка с пакета
ЗАЕТОСТх3 - Проект “Заетост
за теб“; подкрепата в сферата
на транспорта и туризма чрез
Проект “Краткосрочна под-
крепа за заетост в отговор на
пандемията от COVID-19“ на
Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси“
2014-2020 г. и стартиралата на
15 юли мярка с нов дизайн
60/40.

Директорът на Дирекция
„Бюро по труда“- Берковица
Лина Маринова разясни, че
целта на кампанията е бърза и
оперативна подкрепа за биз-
неса в условията на ограниче-
ния, наложени с въведената
извънредна обстановка по
повод разпространението на
COVID-19.

С Постановление № 151 от

03.07.2020 г. продължава пред-
оставянето на подкрепа на
предприятия, на които панде-
мията от коронавируса
COVID-19 и свързаните с нея
последствия оказа силно нега-
тивно влияние върху икономи-
ческото им състояние, а оттам
и на възможностите им за за-
пазване на заетостта на персо-
нала в тях. Регламентираната
подкрепа по ПМС
151/03.07.2020 г. в е размер на
60% от осигурителния доход
на работниците и служителите
за м.май и ще се предоставя за
период до 3 месеца, считано от

1-ви юли до 30-ти септември
2020 г.

По проект „Заетост за теб”
ще се предоставя подкрепа за
наемане на безработни лица на
пълно или непълно работно
време (най-малко на 4 часа) за
период до 3 месеца. С цел га-
рантиране на устойчивост, ра-
ботодателят е длъжен да запази
заетостта на 75 % от подкрепе-
ните лица за периода, равен на
периода на субсидираната за-
етост.

По проект „Краткосрочна
подкрепа за заетост в отговор
на пандемията от COVID-19”

ще се подкрепят работодатели,
самоосигуряващи се лица и об-
щински предприятия, създа-
дени по реда на чл. 52 от ЗОС
чрез предоставяне на компен-
сации на част от работната за-
плата и дължимите данъчни и
осигурителни вноски за сметка
на осигурителя и осигуреното
лице, в размер на 290 лв. За-
етостта на подкрепените ра-
ботници и служители, както и
дейността на самоосигурява-
щите се лица следва да бъдат
запазени за целия период на

изплащане на компенсацията,
както и за допълнителен пе-
риод, равен на половината пе-
риод, за който са изплатени
компенсациите.

Експертите от бюрото по
труда информираха, консулти-
раха и даваха насоки на рабо-
тодатели и търсещи работа
лица, за да могат възможно
най-голям брой от тях да се
възползват от подкрепата на
държавата.

Спас ЗАРЧЕВ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - БЕРКОВИЦА ПРОВЕДЕ
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА БИЗНЕСА



От името на жителите на със-
тавните села на община Вър-
шец искам да изкажа голямата
ни благодарност към ръко-
водството на нашата община за
предоставения безплатен меж-
дуселищен автобус, който
свързва хората от селата с об-
щинския център всеки вторник
и петък.

По този начин, всички жители
и гости на населените места

могат да се възползват от пред-
оставената услуга, за да отидат
безплатно до съседно село или
до град Вършец - на пазар, на
лекар, да си купят лекарства, да
получат административна ус-
луга в Общината и т.н.

Не знам как е на други места в
страната, но мисля, че в област
Монтана няма друга община,
която да предоставя на хората
от селата такава безплатна ус-

луга!
Поздравявам кмета на об-

щина Вършец инж. Иван Лаза-
ров и цялото общинско
ръководство за тази благородна
инициатива, като им желая все
така всеотдайно да работят за
доброто на община Вършец - за
благото и в името на нейните
жители!

Иван ЦВЕТКОВ
с. Драганица
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Включили са се над 300 други

участници – жители и гости на
гр. Вършец. Първият ден от съ-
битието е завършил с концертна
част на сцената на НЧ „Христо
Ботев – 1900, гр. Вършец“ с
участието на български и
сръбски фолклорни групи,
духов оркестър, българска ест-
рада и спортни танци. В рамките
на концерта са излъчени рек-
ламни филми за туристическите
дестинации Вършец и Соко-
баня.

Провеждането на „Зимно съ-
битие за спортен туризъм в Со-
кобаня – Зимна спортна магия“
не е проведено поради епиде-
миологичната обстановка. С
разрешение на управляващия
орган на програмата за тран-
сгранично сътрудничество сро-
кът за провеждането му е
удължен. Предвижда се празни-
кът да се проведе през месец но-
ември.

Проектът за програма за ус-
тойчиво развитие на зимния ту-
ризъм, Сокобаня – Вършец бе
представен от сръбските екс-
перти, част от екипа на проекта.

Програмата е изготвена за пе-
риода от 2020 до 2029 г. Удъл-
жаването на туристическия
сезон е една от основните цели.
Програмата се базира на общите
характеристики на двата града –
традиции в туризма, който е ос-
новен поминък, автентична кул-
тура и кухня, добра хотелска
база, силен летен сезон, при-
родни дадености, разпознаваем
бранд – „Вършец – град на здра-
вето“ и „Зеленото сърце – Соко-
баня“.

Подобни са и недостатъците –
недобра инфраструктура, израз-
ената сезонност в туризма, не-
достиг на квалифицирани кадри.

Да се позиционират курортите
през зимата, да се достигне до
всички възрастови групи ту-
ристи, обмен на туристи между
двете общини, създаването на
ясен план за промотиране на
двата града и общините са ак-
центи на програмата.

В специална анкета участни-
ците могат да направят предло-
жения за допълнение на
програмата – тя е отворена и
гъвкава.

Петя ГЕНОВА
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Уважаеми съграждани,
Във връзка със спазване на

разпоредбите на Наредба № 1
за осигуряване на обществения
ред, поддържане на чистотата
и опазване на околната среда в
община Вършец и Наредбата
за определянето и администри-
рането на местните такси и
цени на услуги на територията
на Община Вършец /по чл. 9 от
ЗМДТ/, Ви уведомяваме, че съ-
бирането и извозването на зе-
лени отпадъци на територията
на община Вършец ще се из-
вършва до 14:00 часа, всеки ра-
ботен ден по следния график:

•Понеделник: централна
градска част – от разклона за
спортната зала до бензинос-
танцията на „Петрол“, между
улиците „Серафим Георгиев“,
„Дончо Станчев“, „Стефан Ка-
раджа“, „Кирил и Методий“,
„Христо Ботев“ и „Ботуня“;

•Вторник: кв. Заножене;
•Сряда : кв. Красна;
•Четвъртък: селата на тери-

торията на общината – с. Горно
Озирово, с. Долно Озирово, с.
Горна Бела речка, с. Долна
Бела речка, с. Драганица, с.
Спанчевци, с. Стояново и с.
Черкаски;

•Петък: кв. Левски.
Зелените отпадъци следва да

се събират в границите на съ-
ответните имоти и ще бъдат
извозвани по гореизложения
график, след представен доку-
мент за платена такса в размер
на 30 /тридесет/ лева.

Плащането се извършва на
касата на Община Вършец и
при кметовете и кметските на-
местници в селата.

При изхвърляне на зелени от-
падъци извън границите на
имотите – на тротоари, улични
платна и др. обществени
места, кофи и контейнери за
смет, на нарушителите ще
бъдат налагани следните сан-
кции:

1. Глоба за физическо лице -
от 50.00 до 150.00 лв., а при
повторно нарушение - от
150.00 до 300.00 лв.

2. Имуществена санкция за
юридическо лице - от 100.00 до
300.00 лв., а при повторно на-
рушение - от 300.00 до 500.00
лв.

Настоящите правила ще са в
сила от 01.08.2020 г.

От Общинска администра-
ция - Вършец

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Тази публикация е създадена по Проект No CB007.2.12.034 "Подоб-
ряване на зимното туристическо предлагане в общините Сокобаня и
Вършец - Зимна трансгранична обиколка: Вършец - Сокобаня", съфи-
нансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество In-
terreg-ИПП България – Сърбия. Съдържанието на презентацията е
отговорност единствено на Община Вършец и по никакъв начин не
трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз
или на Управляващия орган на Програмата.

Големи светло-сини букви с
височина от метър и половина
вече изписват името на Вър-
шец.

Надписът краси градинката
пред сградата на Народно чи-
талище «Христо Ботев-1900» в
самия център на курортния
град.

Напоследък подобни надписи
са изключително популярни в
цялата страна и се ползват като
туристически атракции в
много български градове.

Най-новата атракция бе мон-
тирана на 1 юли т.г. и ще бъде
своеобразна реклама на 170-
годишнината от обявяването
на Вършец за курорт, която се
чества тази година.

Изработката на надписа е
дело на варненската фирма
„Деколайт“ ЕООД, която е пър-
вата специализирана за проек-
тиране, производство и
монтаж на светлинна декора-
ция в България.

Композицията е оригинална и
уникална за страната ни, тъй
като цветът и стилът на бук-
вите са доста креативни, което
прави надписът по-осезаем и
по-разпознаваем, за разлика от
повечето стандартни надписи
на градове в България, прили-
чащи си по еднотипните, ма-
сивни разноцветни букви с
еднакъв шрифт.

Надписът е изработен със
средства от общинския бю-
джет, от събрани приходи от
туристически данък, а изра-
ботването и монтирането му са
заложени в приетата от Об-
щинския съвет «Програма за
развитие на туризма в община
Вършец» за 2020 г.

През нощта сините букви са
светещи, а надписът изглежда
фееричен и още по-красив и
открояващ се.

Художествената идея е изоб-
разяване на символиката на
минералните извори – цветът и

нестандартният стил на бук-
вите цели постигане на ефекта
на водни капки и лееща се
вода, а в средата на надписа е
изобразено своеобразното лого
на курорта - стилизиран фон-
тан, от който блика целебната
минерална вода – емблемата на
Вършец.

Буквите с ефект на водни
капки предизвикат голям ин-
терес и грабват вниманието на
минувачите, много млади хора
се снимат до тях.

Новата атракция, която
всички очаквахме вече е факт.
Сега обаче най-важното е да я
опазим, защото примерите на
други градове сочат, че често
красивите надписи стават
обект на вандализъм. Дано
всички бъдем по-отговорни и
съзнателни, за да може свете-
щата декорация с името на
Вършец да ни радва още
много години.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪРШЕЦ СЕ СДОБИ С НОВА ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ

МАРШРУТ: ВЪРШЕЦ -
ДРАГАНИЦА - ВЪРШЕЦ

СУТРЕШНО РАЗПИСАНИЕ
Вършец 06:30 - Стояново

06:40 - Черкаски 06:50 - Драга-
ница 07:00 - Черкаски 07:10 -
Стояново 07:20 - Долно Ози-

рово 07:30 - Горно Озирово
07:40 - Долно Озирово 07:50 -
Долна Бела речка 08:10 - Горна
Бела речка 08:20 - Долна Бела
речка 08:30 - Вършец 08:40.

СЛЕДОБЕДНО
РАЗПИСАНИЕ

Вършец 13:00 - Долна Бела
речка 13:10 - Горна Бела речка
13:15 - Долна Бела речка 13:20
- Долно Озирово 13:30 - Горно
Озирово 13:40 - Долно Ози-
рово 13:50 - Стояново 13:55 -
Черкаски 14:05 - Драганица
14:15 - Черкаски 14:25 - Стоя-
ново 14:35 - Вършец 14:50.

МАРШРУТ: ВЪРШЕЦ –
СПАНЧЕВЦИ - ВЪРШЕЦ

СУТРЕШНО
РАЗПИСАНИЕ

Вършец 08:50 - Спанчевци
09:00 - Вършец 09:10.

СЛЕДОБЕДНО
РАЗПИСАНИЕ

Вършец 12:30 - Спанчевци
12:40 - Вършец 12:50.

МАРШРУТ: ВЪРШЕЦ –
ЗАНОЖЕНЕ - ВЪРШЕЦ

Вършец 10:30 - Заножене
10:40 - Вършец 10:50.

РАЗПИСАНИЕ БЕЗПЛАТЕН ОБЩИНСКИ АВТОБУС

Уважаеми съграждани и гости
на град Вършец,

Уведомяваме Ви, че на
03.07.2020 г. атракционът
«Въжен парк», намиращ се в
Боровия парк на курорта, за-
почна да работи със следното

работно време:
Сутрин: от 10:00 ч. до 13:00 ч.
Следобед: от 14:00 ч. до 19:00 ч.
Почивни дни:
понеделник и вторник.

Заповядайте!

РАБОТНО ВРЕМЕ - ВЪЖЕН ПАРК

ДНИ НА ПЪТУВАНЕ: ВТОРНИК и ПЕТЪК



Приключи надпреварата в таз-
годишното издание на конкурса
"Летене по Радичков". Конкур-
сът се провежда в Берковица и
се организира за ученици от об-
ластите Монтана, Враца,
Видин, Ловеч и Плевен. Разде-
лите са за есе и илюстрация.
Целта на конкурса е да популя-
ризира творчеството на Йордан
Радичков и да провокира твор-
ческите способности на мла-
дите хора.

Темата тази година беше: "Чо-
вешката болка е еднаква за

всички без оглед на раси и на-
роди. Тя прави хората равни.
Човекът е като насекомо, спо-
собен е да гледа едновременно
в различни посоки, с едното око
навън, с другото - навътре.“
(Йордан Радичков).

В раздела за есе на първо
място се класира Фабиана
Върбанова, 12 клас, СУ
"Иван Вазов"- Вършец, вто-
рото място спечели Адриян
Стоянов, ПГО "Eлисавета Баг-
ряна"- Бяла Слатина. Има две
трети места - за Лилия Атана-
сова и Елина Тодорова, ПГ "Д-
р Иван Панов"- Берковица.

Фабиана Върбанова тази го-
дина завърши средното си об-
разование и вече е студентка в
УНСС - София, специалност
"Политология".

"За конкурса разбрах от моята
госпожа по български език и те-
мата много ми хареса. Обичам
да участвам в различни кон-
курси, защото по този начин
усъвършенствам писането си.
Ще уча политология. Журна-
листика беше детската ми
мечта.... Така се получи, че не
можах да си подам докумен-
тите навреме, пиша стихчета,

преди това пишех есета и не ги
публикувах, много мои при-
ятели ми казаха да ги публику-
вам. Когато пиша, се чувствам
по-добре, пренасям се в свой
собствен свят. Чета много
книги, обичам книги, в които се
припознавам с героите. В мо-
мента продължавам да пиша
стихчета и ги показвам на фей-
сбук приятелите ми..."

Част от есето на Фабиана
Върбанова: "Животът е игра.
Игра, в която учиш правилата
впоследствие. Правила, които
всъщност никой не спазва. И
всички се намираме в тази
жестока игра, в която нямаш

право просто да гледаш.
Можеш да стоиш встрани, но,
когато дойде краят, би ли
казал, че си играл? Би ли казал,
че си бил достоен играч? Би ли
казал, че си живял? В тази игра
всеки води своята битка. Всеки
мечтае, но не всеки сбъдва меч-
тите си. Всеки обича, но не ви-
наги е обичан, от когото е
нужно. Научена съм от семей-
ството си, че в играта, наре-
чена „Живот“, има само
противници. Не бива да се до-
веряваш на никого, защото,
колкото и да даваш на човека
до теб, той си тръгва. Не за-
щото ти не си достатъчно
добър, а защото той вече няма

полза от теб. Но играчът,
който срещнах, не беше мой
противник. Напротив, той
беше мой съотборник. Дойде,
без да иска нищо, но ми даде
много. Даде ми чаена лъжица,
с която трябваше да опитам
от вкуса на морето. На него-
вото море. Морето от болка,
което носи в себе си. Опит-
вайки с малката лъжичка,
успях да усетя соления вкус.
Успях да разбера, че не бива да
пия от тази вода отново, но и
разбрах, че щом съм влязла вед-
нъж в играта, няма как да
бъда сигурна, че няма да отпия
отново от морето. И не
просто да отпия, може да
дойде ден, в който ще се давя.
Ще се удавя, ако той си
тръгне."

Всички наградени получиха
грамоти, книги от Издателство
"КЛЕТ България" и парични
награди от Община Берковица.
Конкурсът се организира от
Община Берковица, Регио-
нално управление на образова-
нието- Монтана, Профилирана
гимназия "Д-р Иван Панов"- гр.
Берковица и други.

Недка ЛИЛКОВА

„ЛЕТЕНЕ ПО РАДИЧКОВ“ С НАГРАДИ ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ
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Община Вършец уведомява
жителите и гостите на общи-
ната, че общинският открит ба-
сейн в с. Спанчевци – м.
„Минкови бани“, отвори врати
на 27.06.2020 г.

Работното време на басейна е
всеки ден от 09.30 ч. до 19.00 ч.

Цени:
- за деца до 8 г. - 3.00 лв.
- за възрастни и деца над 8 го-

дини - 5.00 лв.
- ползване на шезлонг - 3.00

лв.

Заповядайте!

ОБЩИНСКИЯТ БАСЕЙН В СЕЛО
СПАНЧЕВЦИ ОТВОРИ ВРАТИ

Удостоеният със званието „За-
служил гражданин на Вършец“,
главен редактор на алманах
„Огоста“ и председател на Дру-
жеството на писателите от об-
ласт Монтана, журналистът и
писателят Мартен Калеев на-
прави специално дарение за
жителите и гостите на община

Вършец.
Инициативата е по повод 120

години от основаването на
градското читалище „Христо
Ботев“, чийто секретар е бил
писателят.

Богатата колекция от над 70
книги с актуални заглавия на
български и чуждестранни ав-

тори бе връчена по време на
официална среща с кмета на
община Вършец, инж. Иван Ла-
заров. Дарените томове вече са
подредени в местната библио-
тека на града и радват почита-
телите на изящната словесност.

Писателят Мартен Калеев е
родом от курортния град, носи-
тел е на десетки награди за ли-
тература, журналистика и
публицистика, както и за зна-
чими обществени инициативи
и дарения. Той е председател на
журито на ежегодния национа-
лен литературен поетичен кон-
курс за сонет, който се
провежда в тясно сътрудни-
чество с Община Вършец и
чийто финал ще се състои през
август, т. г. по време на Праз-
ника на курорта, минералната
вода и Балкана.

Спас ЗАРЧЕВ

ДАР ЗА ЦЕНИТЕЛИТЕ НА ИЗЯЩНАТА СЛОВЕСНОСТ

Хубаво е да припомним за
лица, които дълги години са по-
сявали по белите полета златни
зрънца, от които лъха любов и
доброта.

Един от тях е писателят Георги
Балабанов от Златна Добруджа,
който е единственият в Бълга-
рия писател – земеделски про-
изводител. Той е член на Съюза
на независимите писатели -
София и на Съюза на учените в
България. Работил е като журна-
лист в печатни издания. Негови
произведения са отпечатани в
САЩ и редица страни в Европа.

Издал е над 10 книги с разкази
и повести. Една от тях - „Мо-
литва за земята“, беше предста-
вена във Вършец през 2016 г. в
пенсионерски клуб „Чинари“ с

председател Савка Серафимова.
На срещата присъства и самият
писател.

Днес Георги Балабанов е жив
и здрав и крачи по чистите пъ-
теки на живота.

Г-н Балабанов, от името на
всички, които Ви познават – мил
привет!

Продължавайте да вървите
смело по пътя, който Ви води
към красота и доброта!

Райна СИМОВА

ДА ПРИПОМНИМ ЗА ПИСАТЕЛЯ
ГЕОРГИ БАЛАБАНОВ

Завърши любителският турнир
по тенис на маса в град Вършец.

Състезанието се проведе в
спортната зала на Вършец, а ор-
ганизатори са фондация „Въз-
раждане на българските села“ и
Община Вършец.Спонсор на
събитието е Министерството на

младежта и спорта.
Целта на проведеното меро-

приятие е да се стимулира фи-
зическата активност у
младежите.

Броят на участниците бе 29 чо-
века, разделени в две групи.
Надпреварите бяха на принципа

на елиминациите. Първо място
зае Момчил Ценов от град
Враца, на второ място се кла-
сира Ангел Калинов също от
Враца, на трето място стана
Марио Михайлов от град Вър-
шец.

Класиралите се на първите три
места получиха купи, медали и
книги.

На всички участници в тур-
нира бяха връчени медали за
участие и книгата “Великите
империи“.

Спас ЗАРЧЕВ

ТУРНИР ПО ТЕНИС НА МАСА ПРОВЕДОХА ВЪВ ВЪРШЕЦ
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(продължение от брой 6)

РЕШЕНИЕ № 102
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/, допуска изработ-
ване на проект за подробен устройствен план – план
за застрояване и парцеларни планове за захранване
на имота с ел. енергия и вода, с цел промяна на пред-
назначението на поземлен имот с идентификатор
68179.30.223 по КК и КР на с. Спанчевци, община
Вършец с ново предназначение „за ваканционно се-
лище“.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ изработването на
проект за подробен устройствен план – план за заст-
рояване и парцеларни планове за захранване на
имота с ел. енергия и вода да се извърши за сметка
на собственика на имота - Никодим Войнов Атана-
сов – управител на СД „Войнов и с-ие“, ЕИК
030095221, със седалище и адрес на управление: гр.
Монтана, ул. „Никола Вапцаров“ № 8.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.
Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджар-
ски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 103
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишна програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2020 г. на община Вършец“ в частта раздел III. Опи-
сание на недвижимите имотите, които общината има
намерение да предложи за предоставяне под наем и
за продажба през 2020 г., точка 1. Описание на имо-
тите, които общината има намерение да предложи
за предоставяне под наем, подточка 1.1. Нежилищни
обекти, части от сгради и терени, билбордове и рек-
ламни елементи общинска собственост, за които ще
се проведат публични търгове и публично оповес-
тени конкурси по реда на ЗОС, НРПУРОС и
НУРПТК на община Вършец за отдаването им под
наем за търговски и други нужди и поставяне на па-
вилиони, съоръжения, кафе-автомати, банкомати и
т.н. в населените места на територията на община
Вършец през 2020 г., като в тази подточка се включ-
ват следните части от имот публична общинска
собственост на община Вършец, както следва:

- 10 /десет/ броя обособени части от имот пуб-
лична общинска собственост с площ от 15 кв.м., но-
мерирани от 1 до 10, разположени в централната
градска част на гр. Вършец, на ул .“Република“,
върху които са поставени дървени къщички по про-
ект: Проект No CB007.2.12.034 „Подобряване на
зимното туристическо предлагане в общините Со-
кобаня и Вършец – Зимна туристическа обиколка
Вършец-Сокобаня”, съфинансиран от ЕС чрез Про-
грамата за трансгранично сътрудничество Interreg-
ИПП България – Сърбия.

2. Промяната на „Годишната програма за управле-
ние 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 промяната в
„Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2020 г. на об-
щина Вършец“ да се обяви на таблото пред сградата
на Общинска администрация – Вършец и да се от-
рази в публикуваната в сайта на община Вършец
„Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2020 г. на об-
щина Вършец“.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.
Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджар-
ски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 104
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС във
връзка с чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общин-
ска собственост на община Вършец и чл. 4, ал. 3 и
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за про-
веждане на търгове и конкурси на община Вършец,
взема решение за провеждане на публичен търг с
тайно наддаване за отдаване под наем на 10 /десет/
броя обособени части от имот публична общинска
собственост с площ от 15 кв.м., номерирани от 1 до
10, разположени в централната градска част на гр.
Вършец, на ул. “Република“, върху които са поста-
вени дървени къщички по проект: Проект No
CB007.2.12.034 „Подобряване на зимното туристи-
ческо предлагане в общините Сокобаня и Вършец –
Зимна туристическа обиколка Вършец-Сокобаня”,
съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгра-
нично сътрудничество Interreg-ИПП България –
Сърбия, при следните условия:

1. Срок за отдаване под наем на частите от недви-
жимия имот – 3 /три/ календарни години, считано от
датата на сключване на договорите за наем.

2. Определя първоначална тръжна месечна наемна

цена - 150 лв. без ДДС /сто и петдесет лева без ДДС/
за един терен.

3. Цена на тръжната документация 50 лв., /петде-
сет лева/.

4. Депозит за участие в търга 200 лв./двеста лева/
за всяка отделна площ. Депозита на спечелилите
търга участници се задържа от община Вършец след
подписване на договора за наем, като гаранция за
функциониране на обекта и при предсрочно прекра-
тяване на договора за наем по вина на наемателя.
След изтичане на срока на договора същият се въз-
становява на наемателите.

5. Стъпка за наддаване: 5 % върху първоначалната
тръжна месечна наемна цена.

6. При сключване на договор за наем спечели-
лият/спечелилите търга участници заплащат 3 /три/
месечни наемни вноски за наетите от тях
площ/площи.

7. Терените се отдават възмездно, а ползването на
къщичките е безвъзмездно, като следва:

- Терени № 1, № 4 № 8 и № 10 за продажба на из-
делия изработени от занаятчии.

- Терени № 2, № 5 и № 9 за продажба на сувенири
и стоки за бита.

- Терени № 3 и № 7 за продажба на пакетирани
хранителни стоки, захарни изделия, палачинки, сан-
двичи, бургери, хот дог, дюнери, безалкохолни на-
питки, натурални сокове, вода и др., без бира и
спиртни напитки.

- Терени № 6 за продажба на цветя.
8. Наемателите на площи се задължават да рабо-

тят непрекъснато в периода от 01 Април до 31 Де-
кември на съответната календарна година, като при
затваряне на обекта с повече от 10 /десет/ кален-
дарни дни в годината това да бъде основание за пре-
кратяване на договора за наем на терена.

9. Всяко едно физическо или юридическо лице
може да наеме само 1 /един/ терен.

Задължава Кмета на община Вършец да органи-
зира и проведе търга по реда на Глава втора “Тър-
гове” от НУРПТК на община Вършец и да сключи
договори за отдаване под наем на частите от имоти
публична общинска собственост с спечелилите
търга участници.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.
Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджар-
ски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 105
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 13 от Закона за
собствеността и ползване на земеделските земи, чл.
14, ал. 1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост
във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от
НРПУРОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за провеждане на търгове и кон-
курси /НУРПТК/ на община Вършец, взема реше-
ние за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на земеделски земи
с НТП пасища, мери и ливади на собственици на па-
сищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ
описани по землища, както следва:

- Землище гр. Вършец – 906 бр. имота, описани в
приложение № 1 към докладната.

- Землище с. Спанчевци – 219 бр. имота, описани
в приложение № 2 към докладната.

- Землище с. Драганица – 213 бр. имота, описани
в приложение № 3 към докладната.

- Землище с. Черкаски – 233 бр. имота, описани в
приложение № 4 към докладната.

- Землище с. Стояново – 147 бр. имота, описани в
приложение № 5 към докладна.

- Землище с. Д. Озирово – 212 бр. имота, описани
в приложение № 6 към докладната.

- Землище с. Г. Озирово – 654 бр. имота, описани
в приложение № 7 към докладната.

- Землище с. Д. Б. Речка – 241 бр. имота, описани
в приложение № 8 към докладната.

- Землище с. Г. Б. Речка – 256 бр. имота, описани в
приложение № 9 към докладната.

2. Определя първоначална годишна наемна цена -
12 лева. /дванадесет лева/ за 1 /един/ декар.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите
имоти подробно описани в т. 1 от решението - 1
/една/ стопанска година 2020/2021 г.

4. Всеки участник в търга може да участва за на-
емането на един, няколко или всички земеделски
имоти.

5. Определя депозит за участие в търга, както
следва:

- за имоти с площ до 10 дка - 20 лв. за всеки земе-
делски имот поотделно;

- за имоти с площ от 10 до 20 дка - 50 лв. за всеки
земеделски имот поотделно;

- за имоти с площ от 20 дка до 50 дка – 100 лв. за
всеки земеделски имот поотделно;

- за имоти с площ от 50 дка до 100 дка – 300 лв. за
всеки земеделски имот поотделно;

- за имоти с площ над 100 дка - 500 лв. за всеки
имот поотделно;

6. Определя стъпка за наддаване: 5 % върху пър-
воначалната годишна тръжна наемна цена на съот-
ветния недвижим имот за които участва съответния
участник в търга.

7. Цена на тръжната документация 50 лв. /петдесет
лева/.

8. Дължимият годишен наем се заплаща от наема-
телите преди подписване на договора за наем.

9. Задължава кмета на община Вършец да органи-
зира и проведе търга по реда на Глава втора “Тър-
гове” от Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община Вър-
шец и да сключи договори за отдаване под наем на
земеделските земи с спечелилите търга участници.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.
Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджар-
ски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 106
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска финансова
помощ на „Медицински център – Вършец“ ЕООД
от собствения си бюджет за 2020 година, от § 10-98
сумата от 2 605.87 лева за погасяване на част от най-
належащи текущи задължения на „Медицински цен-
тър – Вършец“ ЕООД, както следва:

1. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ -
1 106, 20 лв.
1 499, 67 лв.

————————-
ОБЩО : 2 605,87 лв.

След усвояване на средствата Управителя на „Ме-
дицински център – Вършец“ ЕООД да предостави в
деловодството на Общински съвет – Вършец, отчет
за разходването на гласуваните средства с копие от
фактурите.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.
Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджар-
ски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 107
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21.

ал.1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация /ЗМСМА/, отпуска
от собствения си Бюджет 2020 параграф 10-98 ед-
нократна финансова помощ в размер от 400.00 лева
/четиристотин лева/ на Йонка Владимирова Езе-
киева.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.
Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджар-
ски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 108
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21.

ал.1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация /ЗМСМА/, отпуска
от собствения си Бюджет 2020 параграф 10-98 ед-
нократна финансова помощ в размер от 400.00 лева
/четиристотин лева/ на Венета Владова Иванова.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.
Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджар-
ски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 109
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира „Годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – общинска собстве-
ност за 2020 г., в частта раздел III. Описание на
недвижимите имотите, които общината има намере-
ние да предложи за предоставяне под наем и за про-
дажба през 2020 г. както следва:

1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти общинска
собственост през 2020 г., подточка 2.5.2 Имоти за
продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка
с чл. 37 от НРПУРОС на община Вършец /позем-
лени имоти върху, които е учредено право на строеж
суперфиция по реда на ЗОС/ се включват следните
недвижими имоти:

- Поземлен имот № 501.547, за който е образувано
УПИ X, в квартал № 32 по действащия регулацио-
нен план на село Спанчевци, одобрен със Заповед
№ 412/1989 г., адрес на поземления имот: село Спан-
чевци, ул. „Седма“ № 20, площ на имота: 593 кв.м.
/петстотин деветдесет и три кв.м./, площ на УПИ X
/десет/ - 589 кв.м., отреден за жилищно застрояване.
Върху имота е учредено възмездно право на строеж
/суперфиция/ на Николай Илиев Николов, съгласно
Нотариален акт № 31/28.12.1973г., вписан в том I,
дело № 469/1973 г., с Решение № 155 от Протокол
№ 40/1973 г. на ИК на ГНС гр. Вършец. Продажна
цена на имота – 1 238.20 лв., без ДДС, а с ДДС 1
485.84 лв.

- Поземлен имот № 501.525, за който е образувано
УПИ V, в квартал № 29 по действащия регулацио-
нен план на село Спанчевци, одобрен със Заповед
№ 412/1989 г., адрес на поземления имот: село Спан-
чевци, ул. “Шестнадесета“ № 4, площ на имота: 661

кв.м. /шестстотин шестдесет и един кв.м./, площ на
УПИ V /пет/ - 661 кв.м., отреден за жилищно заст-
рояване. Върху имота е учредено възмездно право
на строеж /суперфиция/ на Любомир Антонов Ни-
колов, съгласно Договор за отстъпено право на
строеж върху държавен недвижим имот, съгласно
Закона за собствеността и Наредбата за държавни
имоти от 05.10.1982 г. продажна цена на имота – 1
380.20 лв., без ДДС, а с ДДС – 1 656.24 лв.

2. Промяната на „Годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – общинска собстве-
ност за 2020 г.” влиза в сила от датата на приемане
на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната в
„Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2020 г.” да се
обяви на таблото пред сградата на Общинска адми-
нистрация – Вършец и да се отрази в публикуваната
в сайта на община Вършец „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2020 г.”.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.
Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджар-
ски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов,
Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 110
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.1 от Закона за об-
щинската собственост и чл. 25, т. 3 от Наредбата за
създаване и функциониране на общински предпри-
ятия на територията на Община Вършец, предоставя
за стопанисване, поддържане и управление на Об-
щинско предприятие „Общински дейности и тури-
зъм – Вършец“ за извършване на дейността
„Дърводобив“, недвижими имоти, находящи се в
землищата на гр. Вършец, с. Долна Бела речка и с.
Горна Бела речка, описани, както следва:

Землище гр. Вършец:
1. Поземлен имот с идентификатор 12961.35.353

по КК и КР на гр.Вършец с НТП - пасище с площ –
9 447 кв.м.

2. Поземлен имот с идентификатор 12961.17.40 по
КК и КР на гр.Вършец с НТП - ливада с площ – 5
111 кв.м.

3. Поземлен имот с идентификатор 12961.49.41 по
КК и КР на гр.Вършец с НТП - нива с площ – 2 430
кв.м.

4. Поземлен имот с идентификатор 12961.49.42 по
КК и КР на гр.Вършец с НТП - нива с площ – 11 003
кв.м.

5. Поземлен имот с идентификатор 12961.49.44 по
КК и КР на гр.Вършец с НТП - нива с площ – 5 701
кв.м.

6. Поземлен имот с идентификатор 12961.18.65 по
КК и КР на гр.Вършец с НТП - пасище с площ – 75
392 кв.м.

7. Поземлен имот с идентификатор 12961.40.138
по КК и КР на гр.Вършец с НТП – ливада с площ –
12 246 кв.м.

8. Поземлен имот с идентификатор 12961.63.45 по
КК и КР на гр.Вършец с НТП – лозе с площ – 7 166
кв.м.

9. Поземлен имот с идентификатор 12961.15.83 по
КК и КР на гр.Вършец с НТП - пасище с площ – 34
264 кв.м.

10. Поземлен имот с идентификатор 12961.10.18
по КК и КР на гр.Вършец с НТП - ливада с площ –
11 157 кв.м.

Землище с. Долна Бела речка:
1. Поземлен имот с идентификатор 22019.506.40

по КК и КР на с. Долна Бела Речка с НТП - ливада с
площ – 16 543 кв.м.

2. Поземлен имот с идентификатор 22019.511.44
по КК и КР на с. Долна Бела Речка с НТП - ливада с
площ – 18 612 кв.м.

3. Поземлен имот с идентификатор 22019.210.230
по КК и КР на с. Долна Бела Речка с НТП - ливада с
площ – 23 413 кв.м.

4. Поземлен имот с идентификатор 22019.210.9 по
КК и КР на с. Долна Бела Речка от с НТП – друг вид
земеделска земя с площ – 15 117 кв.м.

5. Поземлен имот с идентификатор 22019.211.320
по КК и КР на с. Долна Бела Речка от с НТП - ливада
с площ – 6 060 кв.м.

6. Поземлен имот с идентификатор 22019.102.1 по
КК и КР на с. Долна Бела Речка от с НТП - ливада с
площ – 5 453 кв.м.

Землище с. Горна Бела речка:
1. Поземлен имот с идентификатор 16119.19.9 по

КК и КР на с. Горна Бела Речка от с НТП - ливада с
площ – 12 451 кв.м.

2. Поземлен имот с идентификатор 16119.18.11 по
КК и КР на с. Горна Бела Речка от с НТП - ливада с
площ – 7 697 кв.м.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Ма-
ринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л.
Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Най-
денов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред, председа-
телят на общински съвет – Вършец закри засе-
данието в 15:15 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец



Не бе далеч времето, когато в
прекрасния и слънчев ден на 22
март 2016 г., заедно с пробужда-
нето на природата, с шепота на
току що разпукналите се листа
на чинарите и дъха на ранните
пролетни цветя, официално бе
открит пенсионерски клуб „Чи-
нари“ – гр. Вършец.

За нас този ден беше символ
на едно ново начало, на духовен
порив и творческо вдъхновение.
Денят беше предчувствие за
нещо ново и благородно, което
се зараждаше – пример за под-
ражание и продължение на за-
почнатото от поколенията,
които идват след нас.

В тържествена атмосфера, с
изпълнения на ученически
духов оркестър „Дефилир“ и
мажоретния състав при СУ
„Иван Вазов“ бе сложено нача-
лото на ПК „Чинари“.

За да споделят радостта ни от
празника, на откриването бяха
дошли много наши съграждани
и гости на града, ръководството
на общината, общински съвет-
ници и служители на ОбА.

По стар български обичай, ние
ги посрещнахме с домашно из-
печена питка, мед, бъклица с
домашно вино, с букетчета от
пролетни цветя и здравец.

Кметът на града ни инж. Иван
Лазаров поздрави сърдечно чле-
новете на клуба – за смелото на-
чинание и благородните идеи, с
пожелание да водим пълноце-
нен, активен и творчески клу-
бен живот, да се радвам на
живота, на нашите деца и внуци
и с мъдростта си да им бъдем
полезни дълги години. Тези
топли думи ни дадоха криле да
полетим в бъдещето!

Идеята за създаването на
клуба и подготовката за него-
вото откриване са дело на Савка
Серафимова, Катерина Мар-
кова, учителките Лиляна Бори-

сова, Линка Иванова и Калина
Алексиева, за което им изказ-
ваме голяма благодарност.

Устояли на трудности и нес-
годи, макар и с малки стъпки,
смело продължавахме напред,
превземахме връх след връх,
провеждахме мероприятие след
мероприятие, поддържахме жив
огъня на вековни традиции и
обичаи.

Веднага след откриването на
клуба направихме изложба от
автентични народни вестни
носии, ръчно изплатени на една
кука миля, покривки и кувер-
тюри, ръчно избродирани ка-
рета и калъфки за възглавници.

Създадохме си традиция всяка
година в Деня на християнското
семейство да организираме ку-
линарна изложба с постни ястия
под надслов „Постните гозби на
баба“.

Пролетта в сърцата и душите
ни беше още по-хубава в Деня
на хумора и сатирата – прове-
дохме празник под надслов:
„Светът е оцелял, защото се е
смял“, на който рецитирахме
хумористични стихове, габ-
ровски шеги, изнасяхме хумо-
ристични сценки и скечове с
участието на Калина Алексиева,
Вася Андреев, Лили Иванова,
Райна Симова, Соня Живкова и
Ева Димова.

Лека-полека градяхме мостове
помежду си, отваряхме врати,
посрещахме гости, изграж-
дахме трайни приятелства със
сродни пенсионерски клубове
от Бързия, Берковица, Гаганица,
Замфирово, Враца, Вълчедръм
и др.

Ние, членовете на клуб „Чи-
нари“ сме различни по възраст
и образование, по темперамент,
но сме обединени от общата цел
– как по-леко, весело и без-
грижно да изживеем старостта
си, защото заедно можем по-
вече. За нас нашият клуб е „на-
шата крепост“. Това е място за
веселие, дискусии и спорове за
нови идеи, място за творчество
и приятелство. А магията на
празниците ни зарежда и вдъх-
новява с нови сили и светлина в
душите, с вяра, човешки добро-
детели и положителни емоции.

Отбелязването на Междуна-
родния ден на възрастните хора,
коледните и новогодишни праз-
ници, Бабинден, Никулден,
Трифон Зарезан, Деня на хрис-
тиянското семейство, 1 март, 8
март, честване на бележити дати
и годишнини, национални праз-
ници, колективно празнуване на
рождени и именни дни, на юби-
леи на наши членове, се пре-
върнаха в традиционни

мероприятия за нас.
За да преоткрием красотите на

живописните исторически
места в нашата страна, ръко-
водството на клуба организира
редица екскурзии под надслов:
„Опознай Родината за да я обик-
неш“. Посетихме интересни и
забележителни места – Рил-
ския манастир, Сандански,
Мелник, Рупите, Петрич, „Па-
норамата“ в Плевен, маршрутна
обиколка на Русе, Кюстендил.
Посетихме много църкви и ма-
настири, организирахме си из-
лети до „Иванчова поляна“ във
Вършец.

Под ръководството на предсе-
дателката на клуба ни Савка Се-
рафимова бяха организирани
екскурзии и в чужбина: Турция,
Румъния, Гърция, Северна Ма-
кедония. Всяко едно пътуване
ни обогатяваше, сплотяваше, за-

реждаше ни и ни правеше по-
силни и духовно извисени.

Наша бе инициативата, под-
крепена от ръководството на об-
щината, за организиране и
провеждане на първия литера-
турен конкурс за разказ, стихо-
творение и есе на тема „Вършец
– мой любим град“, в който
участваха творци от общината и
от други градове на България.
Конкурсът се превърна в ежего-

ден и има вече три издания.
Участвахме в общинския кон-

курс за най-красива кошница с
великденски яйца. Голямата на-
града бе връчена на член на
нашия клуб – Дойка Димит-
рова.

По предложение на г-жа Сера-
фимова, с парични дарения от
фирми и лични средства на
всички членове на клуба, съв-
местно с Общината помогнахме
на талантливото, трудолюбиво
и скромно момче Николай
Страхилов – Нехайко за издава-
нето на стихосбирката му
„Думи в шепата си нося“. За из-
даването на книгата ни помог-
наха безвъзмездно учителите от
СУ „Иван Вазов“ Венета Мак-
симова, Олга Яничкова, Рени
Спасова и Гошо Александров.

Каузите ни бяха добри и бла-
городни. Много от нас вложиха
сърцата и душите си в клуба.
Усилията наистина си заслужа-
ваха!

Макар повечето от нас да са с
ограничени финансови възмож-
ности, отделяхме от малките си
пенсии, за да помагаме на наши
болни членове. Оказахме мате-
риална и парична помощ на де-
цата от приюта на отец Иван в
с. Якимово.

Ние знаем, че доброто прово-
кира добро. В пенсионерски
клуб „Чинари“ мечтите и реал-
ността продължават да се сли-
ват. Тук изпитваме ярки емоции
и преживяваме сладки, споде-
лени мигове.

Такава е пролетно-цветната
приказката за мечтите и идеите
на нашия клуб, открит точно
преди 4 години, заедно с при-
стигането на първите лясто-
вички и разцъфването на
теменужките и игликите – една
символика за пробуждащото се
ново начало.

Ева ДИМОВА

ГОЛЕМИТЕ МЕЧТИ И ДЕЛА НА ЕДИН ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ
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Това е Коста Младенов – Ко-

цето. През месец февруари 1970
г. К. Младенов е назначен за ки-
незитерапевт в новооткрития са-
наториум на Санаторно-курортен
комплекс Вършец - База № 3 (се-
гашната СБР „Св. Мина) в ку-
рортния град.

Поема отговорност за екип от
десет рехабилитатори, двама ма-
сажисти и работата с тангентора
(уред за подводен струев масаж)

Наред с утринната гимнастика,
се провеждат групови занимания
с пациенти със заболявания на
нервната и сърдечно-съдовата
системи, а с определени групи
болни се провежда теренно лече-
ние в градския лесопарк. За
целта се разработват 4 различни
по степен на трудност маршрути
(по теренни пътеки) с дължина
от 100 до 800 м. При по-тежките
случаи се работи с всеки пациент
индивидуално.

По това време за болните, нуж-
даещи се от лечебна физкултура,
се въвеждат „Клетката на Руше“
и механотерапия.

През 1981 г. Коста Младенов

завършва специалността „Меди-
цинска физкултура“ към Висшия
институт по физкултура –
София.

Независимо, че вече е пенсио-
нер, често е търсен в СБР „Св.
Мина“ – Вършец.

Коце, бъди жив и здрав и дълги
години помагай на болните!

Райна СИМОВА

ВЪВ ВЪРШЕЦ ГО СМЯТАТ ЗА
„ЗВЕЗДАТА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА“

СПА ХОТЕЛ „АТА”
(понеделник - петък) 8.00 ч. - 20.00 ч.

- за възрастни 12.00 лв.
- за деца от 3 до 7 години 7.00 лв.

(събота, неделя, празнични и почивни
дни) от 8.00 ч. - 20.00 ч.

- за възрастни 17.00 лв.
- за деца от 3 до 7 години 12.00 лв.

В цената на пакета влиза: басейн, ре-
лакс зала, фитнес, сауна, парна баня.

СПА ХОТЕЛ “СЪНИ ГАРДЪН“
(понеделник - петък) 8.00 ч. - 19.30 ч.

- за възрастни 15.00 лв.
- за деца от 6 до 18 години 8.00 лв.
- за деца от 3 до 6 години 5.00 лв.
- за деца до 3 години безплатно

(събота, неделя, празнични и почивни

дни) 08.00 ч. – 19.30 ч.
- за възрастни 20.00 лв.
- за деца от 6 до 18 години 10.00 лв.
- за деца от 3 до 6 години 5.00 лв.
- за деца до 3 години безплатно

В цената на пакета влиза: вътрешен
басейн, външен басейн, парна баня,
джакузи.

СПА ХОТЕЛ „МЕДИКУС”
(понеделник - петък) 10.00 ч. - 20.00 ч.

- за възрастни 10.00 лв.
- за деца от 3 до 7 години 5.00 лв.

(събота, неделя) от 10.00 ч. – 20.00 ч.
- за възрастни 19.00 лв.
- за деца от 3 до 7 години 10.00 лв.

В цената на пакета влиза: басейн, ре-
лакс зала, фитнес, сауна, парна баня.

БАЛНЕО ХОТЕЛ „ТИНТЯВА“
(понеделник - неделя) 9.30 ч. - 17.30 ч.

- за възрастни 10.00 лв.
- за деца до 16 години 5.00 лв.

В цената на билета влиза: чадър и
шезлонг.

ПОЧИВЕН КОМПЛЕКС
„МИНКОВИ БАНИ“ - с. Спанчевци
(понеделник - неделя) 9.00 ч. - 18.00 ч.

- за възрастни 10.00 лв.
- за деца до 7 години 5.00 лв.

В цената на билета влиза: чадър и
шезлонг.

ОБЩИНСКИ МИНЕРАЛЕН
БАСЕЙН - с. Спанчевци

(понеделник - неделя) 9.30 ч. - 19.00 ч.
- за възрастни 5.00 лв.
- за деца до 8 години 3.00 лв.
- ползване на шезлонг 3.00 лв.

ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС
„ТОДОРИНИ КУКЛИ“

с. Спанчевци
(понеделник - четвъртък) 10.00 ч. -
18.00 ч.

- за възрастни 10.00 лв.
- за деца до 5 години безплатно

(петък – неделя) от 10.00 ч. – 18.00 ч.
- за възрастни 15.00 лв.
- за деца над 5 години 8.00 лв.
- за деца до 5 години безплатно

В цената на билета влиза: чадър и
шезлонг.

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ВЪНШНИ ПОСЕТИТЕЛИ НА
БАСЕЙНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ



1 август /събота/
19.00 ч. - 20.30 ч. Музика в

парка
място: Слънчева градина
21.00 ч. Лятно кино – про-

жекция на филма „Хотел
Белград“ – комедия, Русия,
Сърбия, 2019 г.

място: амфитеатър

2 август /неделя/
19.00 ч . - 20.30 ч. Музика в

парка
място: Слънчева градина

4 август /вторник/
10.00 ч. Рисунка на асфалт

за деца „Вършец, мой роден

край“
място: Алеята с чинарите
19.00 ч. - 20.30 ч. Музика в

парка
място: Слънчева градина

5 август /сряда/
10.00 ч. Състезание с вело-

сипеди за деца
място: Слънчева градина

6 август /четвъртък/
10.00 ч. - 19.00 ч. Изложба -

живопис: Георги Паунов -
Паунец

място: алеите пред НЧ
“Христо Ботев-1900“

11.30 ч. Връчване на „На-
града Лъчезар Станчев за
поезия в сонет, 2020 г.“

място: пред НЧ “Христо
Ботев-1900“

7 август /петък/
10.00 ч. - 19.00 ч. Изложба-

живопис: Георги Паунов -
Паунец

място: алеите пред НЧ
“Христо Ботев-1900“

11.00 ч. Тържествена сесия
по повод 170 години курорт

Вършец
място: конферентна зала в

хотел „Sunny Garden“
19.00 ч. - 20.30 ч. Музика в

парка
място: Слънчева градина
20.30 ч. Лятно кино – про-

жекция на филма „Крал-
ството на жабоците“ ,
анимация, 2015 г.

място: амфитеатър

8 август /събота/
10.00 ч. - 19.00 ч. Изложба -

живопис: Георги Паунов -
Паунец

място: алеите пред НЧ
“Христо Ботев-1900“

10.30 ч. Конни състезания
по прескачане на препятст-
вия за купата на община
Вършец

място: Конна база Вършец
11.00 ч. Алея на занаятите
място: Алеята с чинарите
19.00 ч. - 20.30 ч. Музика в

парка
място: Слънчева градина
20.30 ч. Лятно кино – про-

жекция на филма „Завръ-
щане“, екшън, България,
2019 г.

място: амфитеатър

9 август /неделя/
19.00 ч. - 20.30 ч. Музика в

парка
място: Слънчева градина

11 август /вторник/
19.00 ч. - 20.30 ч. Музика в

парка
място: Слънчева градина

12 август /сряда/
09.00 ч. Разходка по еко пъ-

тека „Опознай Вършец“
начало: входа на Слънчевата

градина

10.30 ч. Детска поста-
новка“ Надхитряване“, ДТ-
Монтана

място: естрадата на НЧ
“Христо Ботев-1900“

13 август /четвъртък/
10.00 ч. - 19.00 ч. Изложба -

живопис: Георги Паунов -
Паунец младши

място: алеите пред НЧ
“Христо Ботев-1900“

14 август /петък/
10.00 ч. - 19.00 ч. Изложба -

живопис: Георги Паунов -
Паунец младши

място: алеите пред НЧ

“Христо Ботев-1900“
19.00 ч. - 20.30 ч. Музика в

парка
място: Слънчева градина
20.30 ч. Лятно кино:

„Клара“ – анимация, 2019 г.
място: амфитеатър

15 август /събота/
10.00 ч. - 19.00 ч. Изложба-

живопис: Георги Паунов -
Паунец младши

място: алеите пред НЧ
“Христо Ботев-1900“

10.30 ч. Първи трабант
фест - „Вършец 2020“

място: пред сградата на
ОбА- Вършец

19.00 ч. - 20.30 ч. Музика в
парка

място: Слънчева градина
20.30 ч. Лятно кино – про-

жекция на филма „Джен-
тълмените“, екшън, САЩ,
2019 г.

място: амфитеатър

16 август /неделя/
19.00 ч . - 20.30 ч. Музика в

парка
място: Слънчева градина

18 август /вторник/
19.00 ч. - 20.30 ч. Музика в

парка
място: Слънчева градина

19 август /сряда/
09.00 ч. Разходка по еко пъ-

тека „Опознай Вършец“
начало: входа на Слънчевата

градина

20 август /четвъртък/
10.00 ч. - 19.00 ч. Фото из-

ложба - Антон Антонов
място: алеите пред НЧ

“Христо Ботев-1900“

21 август/ петък/
10.00 ч. - 19.00 ч . Фото из-

ложба - Антон Антонов
място: алеите пред НЧ

“Христо Ботев-1900“
19.00 ч. - 20.30 ч. Музика в

парка
място: Слънчева градина
20.30 ч. Лятно кино – про-

жекция на филма „Омагьо-
саната къща“, анимация,
2016 г.

място: амфитеатър

22 август /събота/
10.00 ч. - 19.00 ч . Фото из-

ложба - Антон Антонов
място: алеите пред НЧ

“Христо Ботев-1900“
19.00 ч. - 20.30 ч. Музика в

парка
място: Слънчева градина
20.30 ч. Лятно кино – про-

жекция на филма „Южен
вятър“, криминален, Сър-
бия, 2019 г.

място: амфитеатър

23 август/ неделя
19.00 ч. - 20.30 ч. Музика в

парка

място: Слънчева градина

25 август /вторник/
19.00 ч. - 20.30 ч. Музика в

парка
място: Слънчева градина

26 август /сряда/
09.00 ч. Разходка по еко пъ-

тека „Опознай Вършец“
начало: входа на Слънчевата

градина
10.30 ч. Детска постановка

“ Галена мома, Богданка“,
ДТ- Монтана

място: естрадата пред НЧ
“Христо Ботев-1900“

28 август /петък/
19.00 ч. - 20.30 ч. Музика в

парка
място: Слънчева градина

29 август /събота/
19.00 ч. - 20.30 ч. Музика в

парка
място: Слънчева градина
20.30 ч. Лятно кино – про-

жекция на филма „Патешка
история“ , анимация , 2018 г.

място: амфитеатър

30 август /неделя/
19.00 ч. - 20.30 ч. Музика в

парка
място: Слънчева градина
20.00 ч. Лятно кино – про-

жекция на филма „Ятаган“,
комедия, България, 2019 г.

място: амфитеатър
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