
От 30 юни до 2 юли 2021 г.
музеят „Олтения“ – гр. Крайова
(Румъния) бе домакин на Кул-
турно-туристическата конфе-
ренция по проект „Нови
дестинации в трансграничния
туризъм“, е-MS код: ROBG-
471, Програма Interreg VA Ру-
мъния-България, Приоритетна
ос 2 - Зелен регион, Специ-
фична цел 2.1 Подобряване на
устойчивото развитие изпол-
зване на природно наследство и
ресурси и културно наследство.

Община Вършец е водеща ор-
ганизация по проекта.

На конференцията присъства
кметът на Общината, инж.
Иван Лазаров и Таня Петрова -
ръководител на проекта.

В конференцията участваха
още: Козмин Василе, председа-
тел на окръжния съвет на Долж,
Антони Соломон, заместник-
председател на окръжния съвет
на Долж, Флорин Ридиче, упра-

вител на Музей „Олтения“ -
Крайова.

Бяха представени резултатите
по проекта в частта за Олтения
- закупено е модерно интерак-
тивно оборудване.

Таня Петрова представи въз-
можностите за туризъм в об-
щина Вършец и развитието на
дейностите по създаването на
ПалеопаркА, който ще обогати
туристическото портфолио на
курорта.

Бяха обсъдени детайлно въз-
можностите за рекламирането
на Вършец чрез различни ин-
формационни канали в гр. Кра-
йова.

Петя ГЕНОВА
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Денят за избор на народни
представители за 46-то На-
родно събрание на 11 юли 2021
г. приключи в община Вършец
до 20 ч. във всички 18 секции
(16 постоянни, 1 подвижна и 1
- в СБР „Св. Мина“), без инци-
денти и при добра организа-
ция.

По данни от протоколите на
секционните избирателни ко-
мисии, от общо 6 477 избира-
тели по списък (включително
дописаните в изборния ден),
правото си на глас са упраж-
нили 2 928 човека т.е. актив-
ността за община Вършец е
45,21 %.

Броят на действителните бю-
летини е 2 908, а на недействи-
телните – 21.

Най- висока активност в пос-
тоянните секции на терито-
рията на град Вършец е
регистрирана в 3-та секция
(48,93%) , а в населените места
от общината - в 11-та секция в
с. Горна Бела речка, в която са
гласували 80,39% от имащите
право на глас.

Най-ниска беше избирател-
ната активност във 2-та секция
в гр. Вършец, намираща се в
корпус 2 на СУ „Иван Вазов“,
в която само 16,81 % от изби-
рателите упражниха правото
си на глас.

Получените гласове от дей-
ствителни бюлетини, разпред-
елени по партии и коалиции в
община Вършец са, както
следва:

○ ГЕРБ-СДС
799 гласа (27,48%);

○ ИМА ТАКЪВ НАРОД
642 гласа (22,08%);

○ БСП ЗАБЪЛГАРИЯ
482 гласа (16,57%);

○ ДПС
383 гласа (13,17%);

○ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГА-
РИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ

186 гласа (6,40%);

○ ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ
ВЪН!

170 гласа (5,85%);

○ БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИ-
ОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И
НФСБ

83 гласа (2,85%);

○ ГРАЖДАНСКА ПЛАТ-
ФОРМА „БЪЛГАРСКО
ЛЯТО“

31 гласа (1,07%);

○ ВЪЗРАЖДАНЕ
31 гласа (1,07%);

○ РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА
БЪЛГАРИЯ

13 гласа (0,45%);

○ НАЦИОНАЛНО ОБЕДИ-
НЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА

4 гласа (0,14%);

○ Не подкрепят никого
24 гласоподаватели (0,83%);

○ Други
60 гласа (2,06%).

Най-много поддръжници
ГЕРБ-СДС получи в 4-та сек-
ция в гр. Вършец (106 дей-
ствителни гласове), най-много
жители гласуваха за БСП ЗА
БЪЛГАРИЯ също в 4-та секция
в гр. Вършец (62 гласа), ДПС
получи най-голяма подкрепа
от гласувалите във 2-ра секция
в гр. Вършец (112 гласа), а
ИМА ТАКЪВ НАРОД – в 5-та
секция в гр. Вършец (110
гласа).

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Преди година сдружение с
нестопанска цел „Вазовци“
кандидатства с проект „Да си
помогнем заедно“ към TELUS
INTERNATIONAL BULGA-
RIA за изграждане на учи-
лищна оранжерия в двора на
СУ „Иван Вазов“ - гр. Вършец.

Идеята бе да се създадат ус-
ловия за формиране на тру-
дови навици сред
подрастващите и подпомагане
възпитанието им в активна

гражданска позиция.
Проектът бе одобрен и оран-

жерията бе изградена чрез фи-
нансиране от TELUS
INTERNATIONAL BULGA-
RIA.

Учениците от начален етап
ентусиазирано засадиха раз-
лични култури. Хубаво е, ко-
гато се дава възможност на
децата практически да се за-
познаят с отглеждането на раз-
лични зеленчуци и със своите
ръце и сърце да се грижат за
тях.

Използването на оранже-
рията има и по-широко прило-
жение. Учениците ще изготвят
план за отглеждане на раз-
лични култури, които ще могат
да се използват в столовото
хранене. Това би намалило се-

бестойността на храната, а въз-
питателният ефект и отговор-
ността към общността ще
намерят нова ниша за разви-
тие.

Училищното ръководство
също подкрепи проекта и се
включи като партньор на сдру-
жението в различни етапи от
реализирането на проекта.

Миналата година част от въз-
питаниците на школото се обу-
чаваха в професия
„Озеленител“. Тази професия
би могла отново да бъде пред-
ложена, като чрез оранжерията
ще се предостави подходяща
база за практически занима-
ния.

Вършец е курортен град и
оформянето на цветни и зе-
лени площи винаги е актуално
за облика на града.

Изграждането на оранже-
рията е пример как чрез подхо-
дящ проект и желание на част
от месната общност, децата на
града ще имат още една въз-
можност да придобиват знания
и умения и да се възпитават в
отговорно поведение към про-
блемите на нашето ежедневие.

Бояна МИТРОВА
Председател на

СОПД „Вазовци“

БИЗНЕСЪТ В ПОДКРЕПА
НА ОБЩНОСТТА
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Новоизлюпените и все още
неумеещи да летят щъркел-
чета са потомството на
двойка от прелетните птици,
които всяка година живеят в
гнездото до стадиона в се-
лото през топлите месеци.
След като само един от щър-
келите тази година оцеля,
малките не успяваха да се
хранят пълноценно, въпреки
усилията на останалия сам
родител.

По сигнал на местния
жител Красимир Илиев до
кмета на селото Ангел Пет-
ров, чиято къща се намира
непосредствено до гнездото,
бедстващите щъркелчета
бяха заловени и транспорти-
рани до Центъра за възстано-
вяване на диви животни в гр.
Стара Загора със съдей-
ствието на специалисти от
Регионалната инспекция по

околната среда и водите – гр.
Монтана.

Новоизлюпените птици
бяха свалени от гнездото от
Георги Стоянов, ръководител
на проект „Реинтродукция на
белоглавия лешояд“ по
молба на кмета на селото.
Гнездото е с големи размери,
ежегодно се ремонтира и
освен за гнездене на белия
щъркел служи за подслон на
други видове дребни птици.

Местните жители са свик-
нали с присъствието на пре-
летните птици, като в

населеното място има ня-
колко гнезда. Те остават с
надеждата, че догодина гнез-
дото, което остана само с
един щъркел, отново ще пос-
рещне гнездяща двойка с
нейното потомство.

Елена НИКОЛОВА

СПАСИХА ЧЕТИРИ
БЕДСТВАЩИ ЩЪРКЕЛЧЕТА

В С. ДОЛНО ОЗИРОВО

Центърът по роботика е
част от учебното простран-
ство на СУ „Иван Вазов“ във
Вършец. Училището е инова-
тивно от 2017 година и се
опитва постоянно да търси
път към учениците, за да ос-
мислят те престоя си в учи-
лище и да са подготвени за
бъдещето. А то е свързано с
технологиите.

Технологичният център раз-
полага с 15 комплекта
LEGO® Education SPIKE™
Prime, а учениците от двата
пети класа са преминали ус-
пешно обучение през два мо-
дула: „На пазара“ и
„Отговорност към приро-
дата“.

С тях работят интердисцип-
линарен екип от преподава-
тели – по български език и
литература, математика, ин-
формационни технологии и
по технологии и предприема-
чество.

Самата идея за обособява-
нето на творческото про-
странство е на директора Ани

Ангелова. Преподавателите
минават през специално обу-
чение в Центъра за творческо
обучение. Те залагат на ес-

тествения стремеж на децата
да играят, а точно това се
случва в практическата ра-
бота с роботизираните ком-
плекти LEGO. Това мотивира
децата да участват активно в

учебния процес, да работят в
екип и увеличава интереса
им към поставените задачи.

През цялата учебна година

петокласниците от учили-
щето са работили по модула
Стандарт+. С негова помощ
се надгражда учебното съ-
държание по български език
и литература, математика,

технологии и предприема-
чество и информационни тех-
нологии. Заниманията с
LEGO® Education комплек-

тите се провеждат в часовете
по роботика и програмиране
и включват изработване и
презентиране на краен про-
дукт. Постигнатите за една
година резултати са впечатля-

ващи. За по-малко от година,
петокласниците вече преми-
нават към по-сложни задачи
и предизвикват децата да
мислят критично, да програ-
мират и да решават про-
блеми, като вече са
изработили четири проекта
за решение на житейски про-
блеми.

Част от интересните
LEGO® Education решения
са изработените от всеки уче-
нически екип: робот за раз-
делно изхвърляне на
отпадъци, робо пазарска ко-
личка и диспенсер за дезин-
фектант, който е програмиран
да издава специфични звуци,
така че да бъде чут от нез-
рящи хора.

На 25-ти и 26-ти юни учи-
лището бе домакин по нацио-
налната програма „Иновации
в действие“, по време на
която бе направена демон-
страции на работата през го-
дината пред учители от
Карнобат и Монтана.

Петя ГЕНОВА

УЧЕНИЦИ ОТ ВЪРШЕЦ СЕ ОБУЧАВАТ В ЦЕНТЪР ПО РОБОТИКА

Станаха известни резулта-
тите от Втория Национален
онлайн конкурс за деца и уче-
ници за изпълнение на произ-
ведения на Лъчезар Станчев
под надслов „Ще бъда лъч в
безкрайността“ - Вършец
2021 г.

Конкурсът се организира от
Център за подкрепа на лич-
ностно развитие - Общински
детски комплекс (ЦПЛР-ОДК)
– Вършец, Община Вършец и
Фондация „Лъчезар Станчев
за поезия“.

На 5 юли жури в състав:
Мария Алипиева – учител-ли-
тератор с квалификация „Ху-

дожествено слово“ и членове:
Милка Иванова – дългогоди-
шен преподавател по БЕЛ, На-
таша Станимирова –
преподавател по БЕЛ и Цве-
телина Въглярска – препод-
авател по БЕЛ и директор на
ЦПЛР – ОДК – гр. Вършец
разгледа и оцени 35 видеок-
липа в изпълнения на деца и
ученици от цялата страна, и
присъди награди в две на-
правления: поезия и проза.

Участниците бяха разделени
в четири възрастови групи: І
група - детска градина, ІІ
група - І-ІV клас, ІІІ група - V-
VІІІ клас и ІV възрастова
група -VІІІ-ХІІ клас. Бяха при-
съдени по три награди във
всяка възрастова група и на-
правление, както и поощри-
телни награди.

В направление „Поезия“
призьори станаха:

- І възрастова група: Йоана
Беличовска от гр. Вършец;

- ІІ възрастова група: Румен
Петров от гр. Вършец;

- ІІІ възрастова група: Дей-
вид Славчев от гр. Вълчедръм;

- ІV възрастова група: Гер-
гина Георгиева от гр. Мон-
тана.

В направление „Проза“ по-

бедител е Берин Али от гр.
Кърджали – ІІІ възрастова
група.

Паричните и предметните
награди, грамотите за участие
на деца, ученици и учители
бяха осигурени от Община
Вършец.

Организаторите благодариха
на всички участници в кон-
курса, на учителите и родите-
лите, които ги подкрепиха, с
пожелание да бъдат винаги в
плен на литературното твор-
чество и дълбоката емоцио-
налност на художественото
слово.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗАВЪРШИ ВТОРИЯТ НАЦИОНАЛЕН ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ

Йоана
Беличовска

Румен
Петров
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(продължение от брой 6/2021 г.)

Общински съвет – Вършец прие следните
решения:

РЕШЕНИЕ № 232
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА дава
съгласие кметът на Община Вършец да из-
даде Запис на заповед по образец към Ад-
министративен договор за БФП №
BG05M9OP001-6.002-0098-С01 от
21.05.2021г. за проект „Патронажна грижа
+ в община Вършец“, финансиран по про-
цедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна
грижа +“ на Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси 2014-2020“ на
стойност 19 728, 95 лв. лева, което пред-
ставлява 20 % от предоставената безвъз-
мездната финансова помощ по проекта с
падеж на паричното задължение 150 кален-
дарни дни след изтичане на срока за изпъл-
нение на дейностите по административния
договор.

Настоящата Запис на заповед да се счита
за издадена на основание чл. 3.8.1 от Адми-
нистративен договор за БФП №
BG05M9OP001-6.002-0098 – С01 от
15.04.2021 г. по проект „Патронажна грижа
+ в община Вършец“.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, Б. Христов, И.
Цветанов, Г. Найденов; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 233
Общински съвет – Вършец, на основание

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

1. Актуализира Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общин-
ска собственост за 2021 г. на община
Вършец в частта раздел IV. „Прекратяване
на съсобственост по реда на чл.36 от ЗОС“,
като в същият се включва следният имот:

- Поземлен имот с идентификатор
12961.422.814 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на град Вършец, об-
щина Вършец, област Монтана, одобрени
със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на из-
пълнителния директор на АГКК, последно
изменение на кадастралната карта и кадаст-
ралните регистри, засягащо поземления
имот е от 27.12.2019 г. Адрес на поземления
имот: град Вършец, ул. „Дунав“, площ на
имота: 86 кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: за второстепенна улица,
предишен идентификатор: 12961.422.659,
номер по предходен план: няма /Акт за
частна общинска собственост №
830/12.05.2021 г./, продажна цена на имота
1020 лв. Имотът е част от поземлен имот с
проектен идентификатор 12961.422.830 по
КК и КР на гр. Вършец, съсобствен на об-
щина Вършец и на Красимир Стефанов
Григоров от гр. София, община Столична,
област София, ж.к. “Младост – 4“, бл. 411,
вх. 5, ет. 9, ап. 27.

2. Промяната на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2021 г. влиза в сила
от датата на приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС про-
мяната в Годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2021 г. на община Вършец
да се обяви на таблото пред сградата на Об-
щинска администрация – Вършец и да се
отрази в публикуваната в сайта на Община
Вършец Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2021 г..

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, Б. Христов, И.
Цветанов, Г. Найденов; “против” – няма;

“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 234
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация и
чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собст-
веност , реши:

1. Актуализира Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общин-
ска собственост за 2021 г., в частта раздел
III. Описание на недвижимите имотите,
които общината има намерение да пред-
ложи за предоставяне под наем и за про-
дажба през 2021 г. както следва:

1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти об-
щинска собственост през 2021 г., подточка
2.5.1 „Имоти за продажба по реда на чл. 35,
ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане на публичен
търг или публично оповестен конкурс“. се
включва следния недвижим имот:

- Поземлен имот с идентификатор
12961.426.44 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на град Вършец, об-
щина Вършец, област Монтана, одобрени
със Заповед РД-18-74 от 24.06.2008 г. на из-
пълнителния директор на АГКК, последно
изменение на кадастралната карта и кадаст-
ралните регистри, засягащо поземления
имот е от 15.12.2011 г., адрес на поземления
имот: град Вършец, местност „Милкина ли-
вада“, площ на имота: 958 кв.м., трайно
предназначение на територията: земедел-
ска, начин на трайно ползване: зеленчукова
градина, категория на земята: седма, пред-
ишен идентификатор: 12961.62.1, номер по
предходен план: 12961.420.44. Акт за частна
общинска собственост № 831/19.05.2021 г.
Продажна цена на имота, съгласно пазар-
ната оценка - за сумата от 1 100 лв. без ДДС.

2. Промяната на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2021 г. влиза в сила
от датата на приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС про-
мяната в Годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2021 г. да се обяви на таб-
лото пред сградата на Общинска админист-
рация – Вършец и да се отрази в
публикуваната в сайта на община Вършец
Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собственост
за 2021 г..

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, Б. Христов, И.
Цветанов; “против” – 1 - Г. Найденов;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 235
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, във
връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за
реда на придобиване, управление и разпо-
реждане с общинска собственост на община
Вършец и чл.25, ал.1 от Наредбата за усло-
вията и реда за провеждане на търгове и
конкурси на община Вършец, взема реше-
ние за провеждане на публичен търг с тайно
наддаване за продажба следните недви-
жими имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор
12961.426.86 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри, одобрени със Запо-
вед РД-18-74/24.06.2008 г. на
изпълнителния директор на АГКК, по-
следно изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри, засягащо поземле-
ния имот е от 15.12.2011 г., адрес на позем-
ления имот: град Вършец, местност
„Милкина ливада“, площ на имота: 1777
кв.м, трайно предназначение на терито-
рията: земеделска, начин на трайно пол-
зване: ливада, категория на земята: седма,
предишен идентификатор: 12961.62.1,
номер по предходен план: 12961.420.86, Акт
за частна общинска собственост №
826/20.01.2021 г. Първоначална тръжна про-
дажна цена съгласно пазарната оценка – за

сумата от 1 100 лева без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор

12961.426.87 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри, одобрени със Запо-
вед РД-18-74/24.06.2008 г. на
изпълнителния директор на АГКК, по-
следно изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри, засягащо поземле-
ния имот е от 15.12.2011 г., адрес на позем-
ления имот: град Вършец, местност
„Милкина ливада“, площ на имота: 1588
кв.м. /хиляда петстотин осемдесет и осем
кв.м./, трайно предназначение на терито-
рията: земеделска, начин на трайно пол-
зване: ливада, категория на земята: седма,
предишен идентификатор: 12961.62.1,
номер по предходен план: 12961.420.87, Акт
за частна общинска собственост №
827/20.01.2021 г. Първоначална тръжна про-
дажна цена съгласно пазарната оценка - за
сумата от 1 920 лева без ДДС.

3. Поземлен имот с идентификатор
12961.426.44 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на град Вършец, об-
щина Вършец, област Монтана, одобрени
със Заповед РД-18-74 от 24.06.2008 г. на из-
пълнителния директор на АГКК, последно
изменение на кадастралната карта и кадаст-
ралните регистри, засягащо поземления
имот е от 15.12.2011 г., адрес на поземления
имот: град Вършец, местност „Милкина ли-
вада“, площ на имота: 958 кв.м. /деветсто-
тин петдесет и осем кв.м./, трайно
предназначение на територията: земедел-
ска, начин на трайно ползване: зеленчукова
градина, категория на земята: седма, пред-
ишен идентификатор: 12961.62.1, номер по
предходен план: 12961.420.44. Акт за частна
общинска собственост № 831/19.05.2021 г.
Първоначална тръжна продажна цена съг-
ласно пазарната оценка - за сумата от 2 150
лева без ДДС.

Цена на тръжната документация - 100 лв.
Депозит за участие в търга - 30 % от пър-

воначалната тръжна цена на съответния
имот.

Стъпка за наддаване - 5 % върху първона-
чалната тръжна цена на съответния имот.

Задължава кмета на община Вършец да
организира и проведе търга по реда на
Глава втора “Търгове” от Наредбата за ус-
ловията и реда за провеждане на търгове и
конкурси на община Вършец и да сключи
договори за продажба на недвижимите
имоти след заплащане на сумата за закупу-
ване от спечелилия/спечелилите търга
участник/участници.

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, Б. Христов, И.
Цветанов; “против” – 1 - Г. Найденов;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 236
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация и
чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собст-
веност, реши:

1. Актуализира Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общин-
ска собственост за 2021 г. на община
Вършец в частта раздел III. Описание на
недвижимите имотите, които общината има
намерение да предложи за предоставяне
под наем и за продажба през 2021 г., както
следва:

1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти об-
щинска собственост през 2021 г., подточка
2.5.2 Имоти за продажба по реда на чл. 35,
ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 37 от НРПУ-
РОС на община Вършец /поземлени имоти
върху, които е учредено право на строеж су-
перфиция по реда на ЗОС/ се включва след-
ния недвижим имот:

- Поземлен имот с идентификатор
12961.422.324 /дванадесет хиляди деветс-
тотин шестдесет и едно точка четиристотин
двадесет и две точка триста двадесет и че-
тири/ по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри на гр. Вършец, община

Вършец, област Монтана, одобрени със За-
повед РД-18-74/24.06.2008 г. на изпълни-
телния директор на АГКК, последно
изменение на кадастралната карта и кадаст-
ралните регистри, засягащо поземления
имот: няма данни за изменение, адрес на
поземления имот: град Вършец, ул. „Тодо-
рини кукли“ № 63, площ на имота: 575
кв.м., трайно предназначение на терито-
рията: урбанизирана, начин на трайно пол-
зване: ниско застрояване (до 10 м.),
предишен идентификатор: няма, номер на
предходен план: 99, квартал 25, парцел ХХ.
/Акт за частна общинска собственост №
778/02.12.2020 г./. Върху имота е учредено
право на строеж на /суперфиция/ с Нота-
риален акт № 140 от 14.08.1966 г., том I,
дело № 233/1966 г., вписан в том XLVI, стр.
345 в особените регистри на Районен съд –
Берковица. Прогнозна продажна цена на
имота без ДДС – 7 417,50 лв.

2. Промяната на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2021 г. влиза в сила
от датата на приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС про-
мяната в Годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2021 г. на община Вършец
да се обяви на таблото пред сградата на Об-
щинска администрация – Вършец и да се
отрази в публикуваната в сайта на община
Вършец Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2021 г.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, Б. Христов, И.
Цветанов, Г. Найденов; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 237
1. Общински съвет – Вършец, на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собст-
веност и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за реда
на придобиване, управление и разпореж-
дане с общинска собственост на община
Вършец, взема решение за продажба на
Митко Борисов Бунев с постоянен адрес: гр.
София 1000, ул. “Веслец“ № 4, вх.А, ет.2,
ап.4 и неговата сестра Анжела Борисова
Вълкова с адрес: гр. Пазарджик, ул.“Хаджи
Димитър“ № 2, като собственици на за-
конно построени сгради върху общинска
земя - поземлен имот с идентификатор
12961.422.324 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на гр.Вършец, об-
щина Вършец, област Монтана, одобрени
със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на из-
пълнителния директор на АГКК, последно
изменение на кадастралната карта и кадаст-
ралните регистри, засягащо поземления
имот: няма данни за изменение, адрес на
поземления имот: град Вършец, ул. „Тодо-
рини кукли“ № 63, площ на имота: 575
кв.м., трайно предназначение на терито-
рията: урбанизирана, начин на трайно пол-
зване: ниско застрояване (до 10 м.),
предишен идентификатор: няма, номер на
предходен план: 99, квартал 25, парцел ХХ.
/Акт за частна общинска собственост №
778/02.12.2020 г./ за сумата от 7 417,50 лв.
без ДДС.

2. Упълномощава кмета на община Вър-
шец да издаде заповед по реда на чл. 35, ал.
6 от ЗОС и чл. 37, ал. 4 от Наредбата за реда
на придобиване, управление и разпореж-
дане с общинска собственост на община
Вършец и след заплащане на сумата за за-
купуване на имота от купувачите, да
сключи договор за продажба на имота по
ЗОС и ЗС.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, Б. Христов, И.
Цветанов, Г. Найденов; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;
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РЕШЕНИЕ № 238
1. Общински съвет – Вършец, на осно-

вание чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл.
45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §
27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема
решение за предоставяне на наследни-
ците на Георги Николов Апостолов,
следните имоти:

1.1. Поземлен имот с идентификатор
80683.881.955 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
село Черкаски, община Вършец,
област Монтана, с площ 670 кв.м.,
местност „Вършечки лозя“ земи от
общинския поземлен фонд на об-
щина Вършец, съгласно скица-про-
ект № 15-423434-20.04.2021 г.

1.2 Поземлен имот с идентификатор
80683.881.954 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
село Черкаски, община Вършец,
област Монтана, с площ 1 320
кв.м., местност „Вършечки лозя“
земи от Общинският поземлен
фонд на община Вършец, съгласно
скица-проект № 15-423434-
20.04.2021 г.

2. На основание §19 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се об-
жалва пред Районния съд - гр. Берковица
по реда на Административно процесу-
алния кодекс.

3. На основание чл. 45 ж, ал. 2, изрече-
ние второ, от ЗИДЗСПЗЗ, решението да
се връчи по реда на Административно-
процесуалния кодекс на заявителката и
служебно на Общинска служба по „Зе-
меделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова,
д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфи-
ров, И. Замфиров, А. Маджарски, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се” –
няма;

РЕШЕНИЕ № 239
Общински съвет - Вършец, на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8,
ал. 9 и ал. 10 от ЗОС реши:

1. Актуализира Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти -
общинска собственост на община Вър-
шец за 2021 г. в частта на Раздел III.
Описание на недвижимите имоти, които
общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем и за продажба
през 2021 г., т. 1. Описание на имотите,
които общината има намерение да пред-
ложи за предоставяне под наем, както
следва:

1.1. Нежилищни обекти, части от
сгради и терени, билбордове и рекламни
елементи общинска собственост, за
които ще се проведат публични търгове
и публично оповестени конкурси по
реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на
община Вършец за отдаването им под
наем за търговски и други нужди и пос-
тавяне на павилиони, съоръжения, кафе-
автомати, банкомати и т.н. в населените
места на територията на община Вър-
шец през 2021 г., се включва следният
недвижим имот под т. 10:

2. Промяната на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - об-
щинска собственост на община Вършец
за 2021 г. влиза в сила от датата на при-
емане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС,
промяната в Годишната програма за уп-
равление и разпореждане е имоти - об-
щинска собственост на община Вършец
за 2021 г. да се обяви на таблото пред
сградата на Общинска администрация -
Вършец и се отрази в публикуваната на
сайта на общината Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти - об-
щинска собственост на община Вършец
за 2021 г.

Гласували поименно: “за” – 4 – А.
Маджарски, Б. Христов, И. Цветанов, Г.
Найденов; “против” – 2 - А. Николова,
В. Замфиров; “въздържали се” – 5- инж.
А. Димитров, И. Андров, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов, И. Замфиров;

НЕ СЕ ПРИЕМА

Промяна в кворума.
Излизат Георги Найденов, Ивайло Цве-

танов и Благовест Христов.
Общо 8 общински съветници.

Промяна в кворума.
Излиза Васил Замфиров. Общо 7 об-

щински съветници.

Промяна в кворума.
Влиза Васил Замфиров. Общо 8 об-

щински съветници.

РЕШЕНИЕ № 240
Общински съвет – Вършец, на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА
отпуска от собствения си бюджет за 2021
год. § 10 – 98 сумата от 1100,00 лв.:

I. Награда за отличен успех:
1. Тереза Петрова Стефанова – су-

мата от 200,00 лева
2. Елина Маринова Ивайлова – су-

мата от 200,00 лева
3. Милена Мирославова Илиева – су-

мата от 100,00 лева
4. Тедислава Иванова Димитрова –

сумата от 100,00 лева
5. Деница Лъчезарова Горанова – су-

мата от 100,00 лева

II. Награда за дете - член на многодетно
семейство:

1. Патриция Валериева Ангелова –
сумата от 100,00 лева.

III. Да се закупят 6 /шест/ броя ваучери
на стойност по 50, 00 лева за закупуване
на желана от тях книга, като допълни-
телна награда на учениците зрелостници,
показали отличен успех за целия курс на
обучение в СУ „Иван Вазов“, гр. Вър-
шец, випуск 2021 година.

Гласували поименно: “за” – 8 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-
р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров,
И. Замфиров, А. Маджарски, “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 241
Общински съвет-Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното са-
моуправление и местната администра-
ция, чл. 6, ал. 1,т. 9 от Правилника за
организацията и дейността на Общински
съвет Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинска админист-
рация за мандата 2019-2023 г. и чл. 12, ал.
1 и чл. 33 от Наредба за упражняване
правата върху общинската част от капи-
тала на търговските дружества с общин-
ско участие, за участието на Общината в
граждански дружества и сдружения с
нестопанска цел реши:

Гласува изрични пълномощия на г-жа
Румяна Трифонова Дамянова – общин-
ски съветник в Общински съвет – Вър-
шец, която да участва като представител
на общината в редовно общо събрание на
акционерите в органите на управление
на дружество с общинско участие МБАЛ
„Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана на
10.06.2021 г. При невъзможност за учас-
тие се замества от г-н Ивайло Величков
Цветанов – общински съветник в Об-
щински съвет – Вършец, като:

По т. 1 от дневния ред – да гласува „ЗА“
приемане на приемане на доклада
на Съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 2020 г.

По т. 2 от дневния ред – да гласува „ЗА“
одобряване на годишния финансов
отчет на дружеството за 2020 г., за-
верен от регистрирания одитор.

По т. 3 от дневния ред – да гласува „ЗА“
приемане на консолидирания док-
лад за дейността за 2020 г.

По т. 4 от дневния ред – да гласува „ЗА“
одобряване на консолидирания го-
дишен финансов отчет за 2020 г.,
заверен от регистрирания одитор.

По т. 5 от дневния ред – да гласува „ЗА“
вземане на решение за разпред-
еляне на печалбата на дружеството
за 2020 г.

По т. 6 от дневния ред – да гласува „ЗА“
освобождаване от отговорност чле-
новете на Съвета на директорите за
дейността им през 2020 г.

По т. 7 от дневния ред – да гласува „ЗА“
избирането и назначаването на
предтожения регистриран одитор
за 2021 г.

По т. 8 от дневния ред – да гласува „ЗА“
приемането на предложената про-
мяна в състава на съвета на дирек-
торите.

По т. 9 от дневния ред – да гласува „ЗА“
определянето на тригодишен ман-
дат на новоизбрания съвет на ди-
ректорите.

По т. 10 от дневния ред – да гласува
„ЗА“ определянето на възнаграж-
дението на членовете на Съвета на
директорите, на които няма да бъде
възложено управлението да бъде
формирано по реда на чл.56 от Пра-
вилника за прилагане на закона за
публичните предприятия.

По т. 11 от дневния ред – да гласува
„ЗА“ приемане на предложената
промяна в капитала на дружест-
вото.

По т. 12 от дневния ред – да гласува
„ЗА“ приемане на предложената
промяна в устава на дружеството.

Гласували поименно: “за” – 8 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-
р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров,
И. Замфиров, А. Маджарски, “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 242
Общински съвет – Вършец, на основа-

ние чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната ад-
министрация, отпуска от собствения си
Бюджет 2021 г. §10-98 еднократна фи-
нансова помощ в размер на 500,00 лева
на Галина Валериева Петкова.

Гласували поименно: “за” – 8 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-
р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров,
И. Замфиров, А. Маджарски, “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на Общински съвет –
Вършец закри заседанието в 16:25 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец
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ПРОТОКОЛ №26
Днес, 31.05.2021 г. (понеделник) от 16:30

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 взаи-
модействието му с общинската админист-
рация за мандата 2019 – 2023 г. се проведе
извънредно заседание на Общински съвет
- Вършец, в заседателната зала на Общин-
ска администрация Вършец.

Заседанието започва с 8 положили
клетва общински съветници.

Отсъстват: Латинка Симова, Недялко
Томов, Благовест Христов, Георги Найде-
нов и Ивайло Цветанов.

Със заявление, изпратено по ел. поща вх.
№ 161/ 31.05.2021 г. и адресирано до пред-
седателя на ОИК - Вършец и до председа-
теля на Общински съвет – Вършец от
Латинка Симова информира, че със Запо-
вед № КВ-480/ 28.05.2021 г. на министър-
председателя на Република България е
назначена за заместник-областен управи-
тел на област Монтана. Встъпването в
длъжност ще стане от днес, 31.05.2021 г.

Правомощията на Латинка Симова като
общински съветник следва да бъдат пре-
кратени предсрочно с решение на ОИК –
Вършец, съгласно разпоредбата на чл. 30,
ал. 4, т. 4 от ЗМСМА.

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

На заседанието присъстваха още: инж.
Иван Лазаров – кмет на община Вършец,
П.Стефанов - зам.- кмет на община Вър-
шец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на
община Вършец, А. Тошев - директор ди-
рекция „СА“.

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. № 162/ 31.05.2021
г. относно предложение за приемане на ре-
шение от Общински съвет - Вършец за
промяна състава на комисия за избор на
съдебни заседатели, определена с Реше-
ние № 222 от Протокол № 24 от 28.04.2021
г. на Общински съвет – Вършец.

Докладва: инж. Анатоли Димитров -
председател на Общински съвет – Вър-
шец

Гласували: “за”- 8; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

Общински съвет – Вършец прие след-
ното решение:

РЕШЕНИЕ № 243
Общински съвет – Вършец, на основа-

ние 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 Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за
съдебните заседатели на Висшия съдебен
съвет, и във връзка с писмо вх. №
117/07.04.2021 г. от Окръжен съд - Мон-
тана, променя състава на временната ко-
мисия за избор на съдебни заседатели,
определена с точка IV от Решение № 222
от Протокол № 24 от 28.04.2021 г. на Об-
щински съвет – Вършец, като изключва
като член Латинка Симова и включва на
нейно място Атанас Маджарски – общин-
ски съветник в Общински съвет – Вър-
шец.

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на общински съвет – Вър-
шец закри заседанието в 16:45 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец



В истинска горска приказка
се превръща постепенно детс-
кият кът в местността „Райски
кът“ над Вършец. Най-мал-
ките посетители на това въл-
шебно природно място ще
забележат веднага новите ат-
ракции, които Групата от Вър-
шец: Любчо, Митко, Румен,
Божидар, а отскоро и англича-
нинът Джеймс, продължават
да изработват за тях.

На покрива на дървената къ-

щичка на баба Яга, изникнала
сякаш от приказките, точно на
капандурата, която си е съ-
всем истинска, като на реал-
ните къщи, е кацнало върху
клонче едно малко бухалче -
забавно и атрактивно, привли-
чащо детските погледи. Бу-
халчето е изработено от парен
бук, след което е оцветено и
лакирано многократно, за да
може да устои на атмосфер-
ното влияние.

Идеята и изработката са на
Румен Иванов – художникът в
Групата. Според него дърве-
ната птица е подходяща ук-
раса и своеобразен символ на
къщичката – та нали преста-
релият дом на баба Яга обик-
новено е пълен с какви ли не
вехтории, паяжини, магии и
заклинания, а бухалът е птица,
обичаща тайнствения нощен
живот и паяжините по тава-
ните.

Другата най-нова атракция
за малчуганите също е дело на
Румен. Семейство горски зай-
чета – мама Зайка, татко Зайко
и малкият Зайчо, седнали на
дървени пънчета, се крият зад
едно храстче вдясно от входа
на дървената къщичка и се ус-
михват любезно на всяко дете,
понечило да влезе вътре.

„Идеята за зайчетата на гор-
ската поляна ми хрумна, след
като в интернет видях нещо
подобно в един чуждестранен
сайт. Разбира се, онези зай-
чета не приличаха много на
тези, но пък идеята ми до-
падна. Нашето горско семей-
ство от весели и засмени
зайчета е изработено от бреза.
Стори ми се, че окраската на
брезовия ствол с тези черно-
бели петна е най-подходяща за
тялото, ръцете, краката на зай-
четата“, разказва Румен.
Съоръжението също е бояди-
сано и лакирано, за да устои
на капризите на времето и да
радва по-дълго децата.

Групата има още много идеи
за обогатяване на детския кът
в местността – ентусиастите
предвиждат в най-скоро време
изработването на две нови
пейки за децата – едната ще
бъде монтирана на верандата
на къщичката, а другата ще е
пред входа й. Впрочем, самата
голяма дървена веранда е
предназначена за концертни
изяви на децата, тя е своеоб-

разна сцена за изява на детс-
кото творчество, издават зами-
съла членовете на Групата.

„Имаме намерение да напъл-
ним къщичката с още инвен-
тар, а и около нея да поставим
допълнителни съоръжения, за
да се чувстват децата тук като
в една вълшебна горска при-
казка“, допълва Румен Ива-
нов.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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ÂÚÐØÅÖ5
ГОРСКАТА ПРИКАЗКА В МЕСТНОСТТА „РАЙСКИ КЪТ“ ПРОДЪЛЖАВА

СПА ХОТЕЛ „АТА”
гр. Вършец

(понеделник – петък)
08.00 ч. – 20.00 ч.

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

(събота, неделя,
празнични и почивни дни)

08.00 ч. – 20.00 ч.
- за възрастни 17.00 лв.
- за деца от 3 до 7 г. 12.00 лв.
В цената на пакета влизат:
басейн, релакс зала, фитнес,
сауна, парна баня.

СПА ХОТЕЛ
“СЪНИ ГАРДЪН“

гр. Вършец

(понеделник – петък)
08.00 ч. – 19.30 ч.

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

(събота, неделя, празнични
и почивни дни)

08.00 ч. – 19.30 ч.
- за възрастни 20.00 лв.
- за деца от 6 до 18 г. 10.00 лв.
- за деца от 3 до 6 г. 5.00 лв.
- за деца до 3 г. безплатно
В цената на пакета влизат:
вътрешен басейн, външен ба-
сейн, парна баня, джакузи.

СПА ХОТЕЛ „МЕДИКУС”

гр. Вършец
(понеделник – петък)

10.00 ч. – 20.00 ч.
- за възрастни 10.00 лв.
- за деца от 3 до 7 г. 5.00 лв.

(събота, неделя)
10.00 ч. – 20.00 ч.

- за възрастни 19.00 лв.
- за деца от 3 до 7 г. 10.00 лв.
В цената на пакета влизат:
басейн, релакс зала, фитнес,
сауна, парна баня.

БАЛНЕО ХОТЕЛ
„ТИНТЯВА“ - гр. Вършец

(понеделник – неделя)
09.30 ч. – 17.30 ч.

- за възрастни 10.00 лв.

- за деца до 16 г. 5.00 лв.
В цената на билета влизат:
чадър и шезлонг.

ПОЧИВЕН КОМПЛЕКС
„МИНКОВИ БАНИ“ -

с.Спанчевци
(понеделник – неделя)

09.00 ч. – 18.00 ч.
- за възрастни 10.00 лв.
- за деца до 7 г. 5.00 лв.
В цената на билета влизат:
чадър и шезлонг.

ОБЩИНСКИ
МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН

с.Спанчевци
(понеделник – неделя)

09.30 ч. – 19.00 ч.

- за възрастни 5.00 лв.
- за деца до 8 г. 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 г. безплатно

(петък – неделя)
10.00 ч. – 18.00 ч.

- за възрастни 15.00 лв.
- за деца над 5 г. 8.00 лв.
- за деца до 5 г. безплатно.
В цената на билета влизат:
чадър и шезлонг.

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ВЪНШНИ ПОСЕТИТЕЛИ НА
БАСЕЙНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

КУРБАН ЗА СПАСОВДЕН В СЕЛО ДРАГАНИЦА



24 юли /Събота/
11.00 ч. Конни състезания по

прескачане на препятствия за
купата на община Вършец

място: „Конна база Вършец“,
гр. Вършец

25 юли /Неделя/
21.00 ч. Лятно кино – про-

жекция на филма „Като за по-
следно“ – игрален филм,
България, 2020 г.

място: Летния амфитеатър в
парка

вход свободен

26 юли /Понеделник/
21.00 ч. - Лятно кино „Доб-

рият Великан“ – анимация
място: Летния амфитеатър в

парка
вход свободен

01 август /Неделя/
21.00 ч. Лятно кино – про-

жекция на филма „Бодигард на
убийцата“ – екшън, комедия,
САЩ, 2021 г.

място: Летния амфитеатър в
парка

вход свободен

02 август /Понеделник/
09.00 ч. – 19.00 ч. Изложба

живопис - Паунец старши
място: Пред НЧ „Хр. Ботев -

1900“

21.00 ч. - Лятно кино „Велик-
ото пътешествие“– анимация

място: Летния амфитеатър в
парка

вход свободен

03 август /Вторник/
09.00 ч. – 19.00 ч. Изложба

живопис - Паунец старши
място: Пред НЧ „Христо

Ботев - 1900“

04 август /Сряда/
09.00 ч. – 19.00 ч. Изложба

живопис - Паунец старши
място: Пред НЧ „Христо

Ботев - 1900“

05 август /Четвъртък/
11.30 ч. Връчване на „На-

града Лъчезар Станчев за по-
езия в сонет, 2021 г.“

място: Пред НЧ „Христо
Ботев -1900“

06 август /Петък/
20.30 ч. Тържествена церемо-

ния по повод Празника на ку-
рорта, минералната вода и
Балкана „Вършец 2021“

• Водещ: Петя Генова
• Празничен водосвет
• Концерт на Тони Димитрова
място: Естрадата пред НЧ

„Христо Ботев - 1900“

07 август /Събота/
10.00 ч. Алея на занаятите
място: Алеята с чинарите

09.30 ч. - 11.30 ч. Поход към
здравето - лекция в движение с
Катерина Вълчева и Д-р Илко
Асенов

място: „Банския комплекс“ -
паметника на Д-р Дамян Ива-
нов

10.00 ч. - 16.00 ч. Природно
училище „Великото навън“ за

деца от 5 до 105 години с Ма-
риана Асенова и Владислав
Дамянов

място: Входа на „Слънчевата
градина“

09.30 ч., 17.30 ч. и 19.30 ч.
Поход към здравето - лекция в
движение с Катерина Вълчева
и Д-р Илко Асенов

място: „Банския комплекс“ -
паметника на Д-р Дамян Ива-
нов

19.30 ч. Театрална поста-
новка „Криворазбраната циви-
лизация“ от Добри Войников,
ТФ „Медека“, гр. Вършец

място: НЧ „Хр. Ботев - 1900“

08 август/ Неделя/
09.30 ч. Поход към здравето -

лекция в движение с Катерина
Вълчева и Д-р Илко Асенов

място: „Банския комплекс“ -
паметника на Д-р Дамян Ива-
нов

10.00 ч.- 12.00 ч. Природно
училище „Великото навън“ за
деца от 5 до 105 години с Ма-
риана Асенова и Владислав
Дамянов

място: Входа на „Слънчевата
градина“

10.00 ч. Фестивал „Бабините
гозби“ - Конкурс за най-вкусна
баница

място: „Горски кът“

09.30 ч., 17.30 ч. и 19.30 ч.
Поход към здравето - лекция в
движение с Катерина Вълчева
и Д-р Илко Асенов

място: „Банския комплекс“-
паметника на Д-р Дамян Ива-
нов

21.00 ч. Лятно кино – про-
жекция на филма „Пепел върху
слънцето“, драма, България,
2020 г.

място: Летния амфитеатър в
парка

вход свободен

09 август /Понеделник/
09.00 ч. – 19.00 ч. Изложба

живопис - Паунец младши
място: пред НЧ „Хр. Ботев -

1900“

21.00 ч. Лятно кино „Мал-
кият вампир“ – анимация

място: Летния амфитеатър в
парка

вход свободен

10 август /Вторник/
09.00 ч. – 19.00 ч. Изложба

живопис - Паунец младши
място: Пред НЧ „Хр. Ботев -

1900“

10.00 ч. Състезание с велоси-
педи за деца

място: „Слънчевата градина“

11 август /сряда/
09.00 ч. – 19.00 ч. Изложба

живопис - Паунец младши
място: Пред НЧ „Хр. Ботев -

1900“

20.00 ч. Концерт на Вероника
Тодорова – акордеон

място: Летния амфитеатър в
парка

вход свободен

12 август /Четвъртък/
10.30 ч. Детска постановка „

Една приказно блатна история“,
ОКТ гр. Монтана

място: Естрадата пред НЧ
„Хр. Ботев - 1900“

13 август /Петък/
20.30 ч. Концерт на Виктория

Куприна – изпълнител на попу-
лярни руски песни и участник в
X Factor

място: Естрадата пред НЧ
„Хр. Ботев -1900“

14 август /Събота/
10.00 ч.- 16.00 ч. Природно

училище „Великото навън“ за
деца от 5 до 105 години с Ма-
риана Асенова и Владислав Да-
мянов

място: Входа на „Слънчевата
градина“

10:00 ч. Концерт на Родопско
трио – Николета Николова,
Светлозар Чалов и Христо Янев

10.45 ч. „Майсторите на
танца“

място: „Иванчова поляна“

20:00 ч. Концерт на предста-
вителен танцов ансамбъл
„Мездра“

място: „Иванчова поляна“

15 август /Неделя/
10.00 ч. - 12.00 ч. Природно

училище „Великото навън“ за
деца от 5 до 105 години с Ма-
риана Асенова и Владислав Да-
мянов

място: Входа на „Слънчевата
градина“

20.30 ч. Лятно кино - прожек-
ция на филма „Обир по джен-
тълменски“, екшън, САЩ, 2021
г.

място: Летния амфитеатър в
парка

вход свободен

16 август /Понеделник/
09.00 ч. – 19.00 ч. Фотоиз-

ложба на Антон Антонов
място: Пред НЧ „Хр. Ботев -

1900“

20.30 ч. Лятно кино „Котара-
кът в чизми“ – анимация

място: Летния амфитеатър в
парка

вход свободен

17 август /Вторник/
09.00 ч. – 19.00 ч. Фотоиз-

ложба на Антон Антонов
място: Пред НЧ „Хр. Ботев -

1900“

18 август /Сряда/
09.00 ч. – 19.00 ч. Фотоиз-

ложба на Антон Антонов
място: Пред НЧ „Хр. Ботев -

1900“

19 август /Четвъртък/
10.30 ч. Детска постановка „

Приказка за слънцето“, ОДТ
гр. Монтана

място: Естрадата пред НЧ
„Хр. Ботев -1900“

20 август /Петък/
20:30 ч. Концерт на Васил

Петров
място: Естрадата пред НЧ

„Хр. Ботев - 1900“

21 август /Събота/
10.00 ч. - 16.00 ч. Природно

училище „Великото навън“ за
деца от 5 до 105 години с Ма-
риана Асенова и Владислав
Дамянов

място: входа на „Слънчевата
градина“

10.00 ч. „Детство мое“ - ри-
сунка на асфалт за деца

място: Алеята с чинарите
пред СПА Хотел „Медикус“

22 август /Неделя/
10.00 ч. - 12.00 ч. Природно

училище „Великото навън“ за
деца от 5 до 105 години с Ма-
риана Асенова и Владислав
Дамянов

място: входа на „Слънчевата
градина“

20.30 ч. Лятно кино – про-
жекция на филма „Завръщане“,
драма, комедия, България,
2019 г.

място: Летния амфитеатър в
парка

вход свободен

23 август /Понеделник/
20.30 ч. Лятно кино „Пепе-

ляшка“ – анимация
място: Летния амфитеатър в

парка
вход свободен

23 август – 25 август
/понеделник – 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 /Сряда/
20.00ч. Концерт на струнен

квартет „Филхармоника“
място: Летния амфитеатър в

парка
вход свободен

28 август /Събота/
09.30 ч. - 11.30 ч. Поход към

здравето - лекция в движение с
Катерина Вълчева и Д-р Илко
Асенов

място: „Банския комплекс“ -
паметника на Д-р Дамян Ива-
нов

20.30 ч. Концерт на рок група
„KROSSFIRE“

място: Естрадата пред НЧ
„Хр. Ботев - 1900“

29 август /Неделя/
09.30 ч. - 11.30 ч. Поход към

здравето - лекция в движение с
Катерина Вълчева и Д-р Илко
Асенов

място: „Банския комплекс“ -
паметника на Д-р Дамян Ива-
нов

20.30 ч. Лятно кино – про-
жекция на филма „Доза щас-
тие“, биография, драма,
България, 2019 г.

място: Летния амфитеатър в
парка

вход свободен

30 август/ Понеделник/
20.30 ч. Лятно кино „Асте-

рикс и тайната на вълшебната
отвара“ – анимация

място: Летния амфитеатър в
парка

вход свободен
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