
На 20 юли (Илинден по стар
стил), Негово Високопреосве-
щенство Видинският митропо-
лит Даниил отслужи
тържествена Света литургия в
храма в село Долно Озирово,
който носи името „Свети Про-
рок Илия“.

Службата беше проведена в

съслужение с Архимандрит
Антим, протосингел на Видин-
ска Света митрополия и ено-
рийския свещеник Любомир
Първанов.

Гости на събитието бяха:
инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец, зам.-кметът
Петър Стефанов, секретарят на

Общината инж. Даниела Тодо-
рова, кметът на село Спан-
чевци Емил Димитров, жители
и гости на селото.

В проповедта си митрополит
Даниил отбеляза, че да се пост-
рои храм е нещо велико, за-
щото храмът е място на
особено Божие присъствие.

„На 20 юли Българската пра-
вославна църква почита па-
метта на Свети Пророк Илия.
Той се тачи от всички хрис-
тияни като най-големият биб-
лейски пророк заедно с
Моисей - като един от двамата
най-велики старозаветни
мъже“, каза митрополит Да-
ниил.

Негово Високопреосвещен-
ство Даниил освети курбан за
здраве на жителите на селото.

Спас ЗАРЧЕВ

Жътва е! Един от най-голе-
мите празници в бита на бълга-
рите. Безгранична е любовта
на селяните към земята. Без-
граничен и тежък е бил не-
уморният труд на жътварите в
горещите юлски дни.

Самодейците от НЧ
„Прсвета-1931“- с. Черкаски
пресъздадоха на 3 юли ритуала
„Зажънване“, с който се слага
началото на жътвената кампа-
ния и прибирането на пшени-
цата от новата реколта. Те
показаха и историята на един
работен ден на нивата, така,
както едно време нашите баби
и майки са го правили. Жънали
са, пеели са, подавали са пър-
вия сноп, завързан с червен
конец на стопанина, а той да-
рявал железни пари за берекет

и здраве, избирали са и „царят
на нивата“.

Ритуалът „Зажънване“ беше
извършен в нивата на любез-
ните домакини на събитието -
земеделските стопани семей-
ство Анелия и Васил Иванови

„Грей ми, грей ми, ясно
слънце, да събудиш всяко
зрънце, да узрее едро жито, да
си хапнем ние сито“, с тези
думи започнаха ритуала трудо-
любивите черкаски жени и от-
рязаха със сърповете си
първите ръкойки с натежало

златно жито.
Дълъг и труден е „пътят на

хляба“. Хлябът е свещен. Хля-
бът е дар, молба, жертва, магия,
живот... Както е казал народът -
никой не е по-голям от хляба.

Поради големия интерес към
пресъздадения ритуал „Зажън-
ване“, НЧ „Просвета-1931“ – с.
Черкаски реши да включи
празника в своя културен ка-
лендар за следващата година.
„Смятаме да го обогатим и
публично да оповестим датата
на провеждането му, за да
могат всички желаещи да при-

състват на мероприятието“, съ-
общи председателят на читали-
щето Теодора Александрова. И
допълни, че в тази връзка обя-
вяват конкурс за детска ри-
сунка на тема „Жътва“ за деца
до 14 години. Срокът за пред-
аване на рисунките в сградата
на читалището е 15 август 2022
г. Рисунката, спечелила първо
място, ще бъде наградена и ще
се използва на поканата за
следващия празник на хляба и
житото. Самодейците имат ам-
бициозните планове да превър-
нат „Пътят на хляба“ в
традиционен празник.

Защото никой не е по-голям
от хляба! Жътва е! Да бъде бла-
годенствие!

Евелина ГЕОРГИЕВА
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На 30.05.2022 г. беше въведен
в експлоатация обект „РЕКОН-
СТРУКЦИЯ НА УЛ. „СЕЛИ-
ЩЕТО“ – С. СПАНЧЕВЦИ,
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ“.

Предмет на проекта е рекон-
струкция на участъка от ул.
„Селището“ в с. Спанчевци, об-
щина Вършец, от ОТ107 до
ОТ124 с дължина 635,79 м.,
съгласно одобрения проект и
издаденото разрешение за
строеж.

Улицата е изцяло реконструи-
рана, преасфалтирана, от ед-
ната страна е изграден
асфалтобетонов тротоар, поста-
вена е нова вертикална сигна-

лизация и хоризонтална марки-
ровка.

Стойността на строителството
е 314 027,97 лв. без ДДС, като
финансирането е осигурено от
ПМС № 360/10.12.2020 г. и от
целеви средства на общината за
капиталови разходи.

До края на месец юли пред-
стои свикване на Държавна
приемателна комисия и въвеж-
дане в експлоатация на обект
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВО-
ДОПРОВОДНА И УЛИЧНА
МРЕЖА НА УЛ. „КОЗ-
НИЦА“ И УЛ. „ХАН КРУМ“,
ГР. ВЪРШЕЦ“.

продължава на 2 стр. >>>

ИЗПЪЛНЯВА СЕ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТ-
НАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНАТА ЗА 2022

ЖИВИ СА ТРАДИЦИИТЕ В ЧЕРКАСКИ

ЖЪТВА Е! ПОКЛОН ПРЕД ХЛЯБА!

Видинският митрополит Даниил отслужи тържествена Света литургия и освети курбан

Ритуала „Зажътване“ пресъздадоха в село Черкаски

Какво е извършено до момента и какво предстои до
края на активния строителен сезон
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Община Вършец е бенефициент
по Договор за съвместна дейност
№ РД04-115/ 21.12.2021 г., финан-
сиран от Фонд „Социална за-
крила“ към Министерството на
труда и социалната политика
(МТСП).

Проектът „Ремонт на помеще-
нията на Домашен социален
патронаж - гр. Вършец, община
Вършец“ е на обща стойност от 61
093, 69 лева. Размерът на финансо-
вите средства от фонд „Социална
закрила“ е 49 483, 67 лева, а собст-
веното финансиране от общината -
11 610, 02 лева.

Основната цел на проекта е да
допринесе за устойчивото разви-
тие на местната общност чрез под-
обряване на социалната
инфраструктура и повишаване ка-
чеството на предоставяните соци-
ални услуги в община Вършец.

Конкретните цели на проекта
са:

■ Подобряване на материалната
база за функциониране на услу-
гите чрез извършване на ремонтни
дейности в помещенията на дома-
шен социален патронаж – гр. Вър-
шец;

■ Подобряване на санитарно-хи-
гиенните условия в помещенията
на домашен социален патронаж;

■ Подобряване на условията на
труд на персонала, пряко ангажи-
ран с предоставянето на услугите;

■ Предоставяне на адекватен от-
говор на потребностите на целе-
вите групи чрез осигуряване на
качествени социални услуги.

Реализираният комплекс от дей-
ности по проекта постига следните

резултати:
■ Обновена материалната база за

функциониране на услугите „До-
машен социален патронаж“ и „Об-
ществена трапезария“ -
ремонтирани помещения със заст-
роена площ 147 кв. м.;

■ Подобрени условия на труд на
персонала (13 бр. заети лица),
пряко ангажиран с предоставянето
на услугите;

■ Удовлетворени потребности на
целевите групи чрез осигуряване
на качествени социални услуги -
минимум 260 потребители на со-
циалните услуги;

Срок за изпълнение на дейнос-
тите по проекта: 21.12.2021 г. –
31.08.2022 г.

С реализирането на настоящия
проект община Вършец надгради
и добави стойност към резултатите
на други два проекта, свързани с
функционирането на социалните
услуги в общината, а именно:

Проект „Обновяване на кухнен-
ското оборудване и обзавеждане на
Домашен социален патронаж, град
Вършец“, финансиран от Фонд
„Социална закрила“ на обща стой-
ност от 21 600 лв., безвъзмездна
финансова помощ от 19 440 лева,
реализиран през 2016 г.

Проект „Доставка на ново кух-
ненското оборудване за нуждите
на Домашен социален патронаж,
град Вършец“, финансиран от
Фонд „Социална закрила“ на обща
стойност от 29 200 лв., безвъз-
мездна финансова помощ от 26
280,00 лева, реализиран през 2019
г.

Таня ПЕТРОВА

РЕМОНТИРАХА ПОМЕЩЕНИЯТА
НА ДОМАШНИЯ СОЦИАЛЕН

ПАТРОНАЖ ВЪВ ВЪРШЕЦ

На основание договор №
103/26.07.2021 г. за организиране
на дейности по събиране, съхра-
няване и разкомплектоване на из-
лезли от употреба моторни
превозни средства /ИУМПС/
между Община Вършец и фирма
„ХИНД КЪМПАНИ“ ООД, във
връзка с изпълнение изискванията
на чл. 19, ал. 3, т. 7 от Закона за уп-
равление на отпадъците /ЗУО/ и
чл. 16 от Наредба за излезлите от
употреба моторни превозни

средства, Община Вършец Ви ин-
формира, че може да предадете из-
лезлите от употреба МПС в
Център по разкомплектоване с
местонахождение: гр. Вършец, по-
землен имот с идентификатор
12961.422.732 по КК и КР на гр.
Вършец. Центърът се намира до
улица „Цар Симеон“, като точното
местоположение е обозначено на
картата.

Чрез предаването на стар, него-
ден за употреба автомобил, ние

подпомагаме спестяването на ре-
сурси и възможността да бъдат
спасени и отново използвани
много рециклируеми материали.

Нека бъдем отговорни към при-
родата и към околните, като не
позволяваме ненужното МПС да
изгнива на тротоара, да замърсява
околната среда и да генерира раз-
ходи, които могат да бъдат спес-
тени!

Общинска администрация -
Вършец

СЪОБЩЕНИЕ
ВЪВ ВРЪЗКА С РЕЦИКЛИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ
УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

продължава от 1 стр. >>>
Предмет на проекта са две улици

от вътрешната уличната мрежа на
гр. Вършец - ул. „Хан Крум“ от
ОТ186 до ОТ192 с дължина 128,83
м и ул. „Козница“ от ОТ473-
ОТ401-ОТ867 и от ОТ581 до
ОТ588, с дължина 424,14 м.

Подменени са съществуващите
водопроводи по улиците и всички
сградни водопроводни отклоне-
ния, монтирани са надземни по-
жарни хидранти и спирателни
кранове на отклоненията на водо-
проводите с тези по съседни
улици. Двете улици са с изцяло
нова пътна конструкция.

В проектното решение на ул.
„Козница“ са разработени два
участъка: Участък 1: от ОТ867-
ОТ401-ОТ480-ОТ572-ОТ588 с
дължина 360,77 м с габарит на
уличното платно 3,50 м/4,50 м/
5,00 м. и участък 2: от ОТ572 до
ОТ473 с дължина 63,37 м и габа-
рит на уличното платно 5,00 м.

Изградени са нови асфалтобето-
нови тротоари, отделени от плат-
ното с бордюри 18/35/50 см., а от
имотите – с пътни ивици 25/10/50
см.

За ул. „Хан Крум“ пътното
платно е с ширина 6,00 м и тро-
тоари от бетонови плочи 40/40/5

см, отделени от платното с бор-
дюри 18/35/50 см. На двете улици
са изградени нови дъждоприемни
шахти, подменени са капаците на
съществуващи ревизионни и дъж-
доприемни шахти, поставена е
нова вертикална сигнализация и
хоризонтална маркировка.

Стойността на строителството е
398 827,64 лв. без ДДС, като фи-
нансирането е осигурено от ПМС
№ 360/10.12.2020 г. и от целеви
средства на общината за капита-
лови разходи.

В момента се изпълнява строи-
телството на обект: „Реконструк-
ция на водопровод и обновяване
на ул. „Република“ от ОТ270 до
ОТ358“ – ПЪРВИ ЕТАП – РЕ-
КОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРО-
ВОД И ОБНОВЯВАНЕ НА УЛ.
„РЕПУБЛИКА“ ОТ ОТ270 ДО
ОТ315, ГР. ВЪРШЕЦ“.

Предмет на проекта е пешеход-
ната зона на ул. „Република“ от
ОТ270 до ОТ315 в участъка от
кръстовището с ул. „Любен Кара-
велов“ до кръстовището с ул. „Д-р
Константин Пенев“, с дължина
около 520 м, представляваща Етап
I от изпълнение на проекта, съг-
ласно издадената заповед на Глав-
ния архитект на Община Вършец,
неразделна част от Разрешение за
строеж № 23/14.12.2020 г.

Подменен е съществуващия во-
допровод, като трасето на новия
водопровод в участък от ОТ270 до
ОТ315 е изместено в срещуполож-
ната част на платното спрямо съ-
ществуващия водопровод.
Подменени са всички сградни во-
допроводни отклонения, монти-
рани са надземни пожарни
хидранти и спирателни кранове на
отклоненията на водопровода с во-
допроводите по съседни улици.

На ул. „Република“ в разглежда-
ния участък се изгражда нова
пътна конструкция, вече е напра-
вена дренажна система под път-
ната основа за отвеждането на
водата извън пътната конструкция.
Пътното платно ще бъде изгра-
дено изцяло с паважна настилка и
обособено като пешеходна зона,
велоалеята ще бъде изместена в
срещуположната част на платното
спрямо съществуващото й поло-

жение и изградена също от па-
важна настилка.

Обновяват се тротоарите и зеле-
ните площи, изградени са нови
дъждоприемни оттоци, ще се под-
менят капаците на съществува-
щите ревизионни и
дъждоприемни шахти, ще бъде
поставена нова вертикална сигна-
лизация и хоризонтална марки-
ровка.

Стойността на строителството е
749 900,29 лв. без ДДС, като фи-
нансирането е осигурено от ПМС
№ 360/10.12.2020 г. Строител-
ството трябва да приключи до
края на годината.

На 11 юли започнаха дейностите
по текущ ремонт и изкърпване по
ул. „Дончо Станчев“, след което
ремонтът ще продължи по ули-
ците: ул. „Ал. Стамболийски“, ул.
„Отец Паисий“, ул. „Цар Иван
Асен II“, ул. „Република“, бул.
„България“, ул. „Ботуня“ и др.

В момента се преасфалтира и
паркингът на входа на парка
срещу Поликлиниката. Ще се ра-
боти до изчерпване на договоре-
ния финансов ресурс от 110 000
лв. без ДДС, като количествата на
СМР ще станат ясни на по-късен
етап.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ИЗПЪЛНЯВА СЕ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНАТА
ПРОГРАМА НА ОБЩИНАТА ЗА 2022 ГОДИНА

Община Вършец реализира нов проект,
съфинансиран от Фонд „Социална закрила“ към
Министерството на труда и социалната политика
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Днес, 20.04.2022 г. (сряда), от 13:00 ч., на основа-
ние чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 56, ал. 1 от
Правилника за организацията и дейността на Об-
щински съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинската администрация за
мандата 2019 – 2023 г. се проведе заседание на Об-
щински съвет - Вършец, в заседателната зала на Об-
щинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва об-
щински съветници.

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

На заседанието присъстваха още: инж. Иван Ла-
заров – кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.-
кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова –
секретар на община Вършец, К. Тачева-директор
дирекция „ОА“, А.Тошев-директор дирекция „СА“,
Е. Димитров – кмет с. Спанчевци, В. Илиева – гл.
специалист „ТКДП“, Д. Лилова – специалист „Ту-
ризъм“, С. Зарчев – „Връзки с обществеността“.

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. № 99/05.04.2022 г. относно приемане
на Програма за развитие на читалищната дейност в
община Вършец за 2022 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх. № 101/05.04.2022 г. относно разглеж-
дане на отчета за изпълнението на Програма за раз-
витие на туризма в община Вършец за 2021 г. и
приемане на Програма за развитие на туризма в об-
щина Вършец за 2022 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх. № 98/05.04.2022 г. относно приемане
на Културен календар по месеци и дейности на Об-
щина Вършец – 2022 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх. № 100/05.04.2022 г. относно приемане
на Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2022 г. на об-
щина Вършец на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх. № 106/07.04.2022 г. относно опред-
еляне на индивидуалните основни месечни заплати
на кмета на община Вършец и кметовете на
кметства в община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх. № 112/12.04.2022 г. относно докладна
с Вх. № 3300-682/12.04.2022 г. от Ангел Петров –
кмет на кметство с. Долно Озирово и предложение
за определяне на временно изпълняващ длъжността
кмет на кметство с. Долно Озирово, съгласно чл. 21,
ал. 1, т. 23, предложение „първо“ и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администра-
ция.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх. № 91/31.03.2022 г. относно приемане
на Бюджета на Община Вършец за 2022 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх. № 103/05.04.2022 г. относно писмо с
Вх. № 3300-520/16.03.2022 г., от Димитранка Каме-
нова – кмет на община Берковица и предложение за
приемане на решение от Общински съвет – Вършец
за подписване на споразумение между община Вър-
шец и община Берковица за предоставяне на соци-
ални услуги, съгласно чл. 56 от Закона за
социалните услуги.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх. № 102/05.04.2022 г. относно отмяна на
Решение № 757 от Протокол № 61 от 19.09.2019 г. и
предложение за приемане на ново Решение от Об-
щински съвет – Вършец за учредяване право на про-
карване на техническа инфраструктура по реда на
чл. 193, ал. 4 от ЗУТ в полза на „ДРИЙМС ГЛОБЪЛ
ПРОПЪРТИ“ ООД, ЕИК 205163265, със седалище
и адрес на управление: гр. Вършец, ул. „Д-р Елена
Теодосиева“ № 17, бл. 9, вх. „А“, ап. 12 през позем-
лени имоти публична общинска собственост с иден-
тификатори 12961.424.88 и 12961.424.143 - ул.

„Република“, 12961.420.35 – алея „12-ти септем-
ври“, 12961.420.36 – ул. „Христо Ботев“,
12961.420.43 - площ за озеленяване, 12961.420.38 -
второстепенна улица и 12961.420.7 – обществен се-
лищен парк /градина/ по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г., за реализиране на обект: „Изграждане на во-
допровод за минерална вода за захранване на по-
землен имот с идентификатор 12961.424.157 по КК
и КР на гр. Вършец, /хотел „Мариус“/“.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

10. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 110/12.04.2022 г. относно
предложение за приемане на решение от Общински
съвет – Вършец за даване на съгласие, за учредяване
на безвъзмездно право на прокарване по реда на чл.
193, ал. 4 от ЗУТ, за реализиране на трасе на техни-
ческата инфраструктура за обект: „Външно елек-
трозахранване НН на „Малкоетажна жилищна
сграда“, поземлен имот с идентификатор
12961.424.409 по КК на гр. Вършец, УПИ XIV, кв.
90a по плана на гр. Вършец, община Вършец, об-
ласт Монтана“ през поземлен имот с идентифика-
тор 12961.424.414 по КК и КР на гр. Вършец, с
отреждане „за второстепенна улица“ публична об-
щинска собственост на община Вършец в полза на
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД, ЕИК
130277958, със седалище и адрес на управление: гр.
София, бул. „Цариградско шосе“ № 159.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

11. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 104/05.04.2022 г. относно
предложение за определяне име на улица, състояща
се от поземлени имоти с идентификатори
12961.424.414 и 12961.419.121 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, съг-
ласно чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал. 2 от ЗМСМА.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

12. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 111/12.04.2022 г. относно кал-
кулация с Вх. № 3300-674/11.04.2022 г. за добив на
дърва за огрев и транспорт до краен потребител, из-
готвена от Светослав Давидов – директор на ОП
„Общински дейности и туризъм - Вършец“ и пред-
ложение за отмяна на Решение № 115 от Протокол
№ 8 от 28.05.2020 г. на Общински съвет – Вършец и
приемане на ново решение за определяне на цена
на кубик на дърва за огрев, добити и доставени до
краен потребител от Общинско предприятие „Об-
щински дейности и туризъм – Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

13. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 114/13.04.2022 г. относно
приемане на отчет за дейността на Местната коми-
сия за борба с противообществените прояви на ма-
лолетните и непълнолетните при Община Вършец
за календарната 2021 г..

Докладва: Иван Андров – председател на ПК
по АОНУОРСГПБК

14. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 113/13.04.2022 г. относно
определяне на размер на финансиране съгласно Бю-
джет на Община Вършец за 2022 г. на спортните и
туристическите дружества, сдруженията с несто-
панска цел, регистрирани на територията на община
Вършец.

Докладва: Адрияна Николова –
председател на ПК по ОКМДС

15. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка с Вх. № 115/13.04.2022 г. относно от-
пускане на финансова помощ по молба с Вх. № 86/
28.03.2022 г..

Докладва: Иван Андров – председател на ПК
по АОНУОРСГПБК

16. Изказвания, питания, становища и предложе-
ния на гражданите.

Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за орга-
низацията и дейността на общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация за мандата 2019 – 2023
г., дневният ред бе приет единодушно:

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

Общински съвет – Вършец прие следните реше-
ния:

РЕШЕНИЕ № 330
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от Закона за
народните читалища, приема Програма за развитие
на читалищната дейност в община Вършец за 2022
г.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 331

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,
ал. 1, т. 12 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1 и
чл. 12, т. 1 от Закона за туризма, приема отчета за
изпълнението на Програма за развитие на туризма
по приоритети и дейности на Община Вършец за
2021 г. и Програма за развитие на туризма по при-
оритети и дейности на Община Вършец за 2022 г.,
съгласно приложенията към настоящето решение.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 332
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Бю-
джета на Община Вършец за 2022 г., приема изгот-
вения Културен календар по месеци и дейности на
Община Вършец за 2022 г..

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 333
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от За-
кона за общинската собственост, реши:

1. Приема Годишна програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собственост за 2022
г. на община Вършец, като в приложението бъде из-
ключен имот от раздел IX НЕДВИЖИМИ ИМОТИ,
КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НА КОН-
ЦЕСИЯ, точка 2 от таблицата по отношение на
имот, представляващ воден обект – язовир с площ
на водното огледало 12089 кв.м, находящ се в мест-
ността Топилата в землището на село Спанчевци,
актуван с АПОС № 2 от 01.11.1997 г..

2. Приетата Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за
2022 г. на община Вършец влиза в сила от датата на
приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС, Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2022 г. на община Вършец
да се обяви на таблото пред сградата на Общинска
администрация – Вършец и да се публикува на ин-
тернет страницата на община Вършец.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 334
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и Постановление № 67 от 14
април 2010 г. за заплатите в бюджетните организа-
ции и дейности, определя индивидуалните основни
месечни заплати на кмета на община Вършец, както
следва:

Кмет на община Вършец 3 000.00 лв.

Гласували поименно: „за“ – 7 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.
Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров,; „против“ – 6
- А. Маджарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цвета-
нов, Н. Томов, Г. Найденов; „въздържали се“ –
няма.

РЕШЕНИЕ № 335
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и Постановление № 67 от 14
април 2010 г. за заплатите в бюджетните организа-
ции и дейности, определя индивидуалните основни
месечни заплати на Кметове на Кметства, както
следва:

Кметове на кметства:
Кметство с. Спанчевци 1 150.00 лв.
Кметство с. Долно Озирово 1 150.00 лв.

Гласували поименно: „за“ – 8 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.
Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, Н. Томов,;
„против“ – 3 - Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найде-
нов; „въздържали се“ – 2- А. Маджарски, Г. Анге-
лов.

РЕШЕНИЕ № 336
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 предложение „първо“ и ал. 2 от ЗМСМА,
определя за временно изпълняващ длъжността кмет
на кметство с. Долно Озирово – Петя Костадинова
Цветкова, на длъжност „Технически сътрудник“ на
кметство с. Долно Озирово от датата на приемане
на настоящото решение до завръщане от отпуск по

болест на Ангел Петров – кмет на кметство с. Долно
Озирово.

2. На временно изпълняващият длъжността кмет
на кметство с. Долно Озирово да се изплаща възна-
граждение в размер на възнаграждението за длъж-
ността кмет на кметство с. Долно Озирово,
определено с решение на Общински съвет - Вър-
шец.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 337
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 52,

ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 6, във връзка с чл. 27, ал.
4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от
Закона за публичните финанси, във връзка с разпо-
редбите на ЗДБРБ на 2022 г., ПМС № 31/17.03.2022
г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната про-
гноза за местните дейности за следващите три го-
дини, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет на Община Вър-
шец, Общински съвет - Вършец

Р Е Ш И:
1. Приема бюджета на Община Вършец за 2022

година, както следва:
1.1. Приходи в размер на 12 312 000 лв., в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дей-

ности в размер на 7 233 104 лв., съгласно Прило-
жение № 1 и 2 в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държа-
вата дейности в размер на 5 437 470 лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2021 година в размер
на 1 476 533 лв., съгласно Приложение № 3.

1.1.1.3. Наличност по валутни сметки в левова
равностойност 4 566 лв.

1.1.1.4. Временно съхранявани средства на други
сметки и фондове -/ -4 565 лв.

1.1.1.5. Трансфери между бюджетни сметки
319 100 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на
5 078 896 лв., съгласно Приложение № 2 в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни и не данъчни приходи в размер
на 2 626 415 лв.

1.1.2.2. Трансфери за местни дейности в размер
на 1 444 300 лв. в т.ч.:

1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия в размер
на 830 300 лв., включително трансфер за зимно под-
държане и снегопочистване в размер на 92 500 лв.

1.1.2.2.2. Целева субсидия за капиталови разходи
в местни дейности в размер на 614 000 лв.

1.1.2.3. Предоставени трансфери между бюджети
в размер на -/- -204 720 лв.

1.1.2.4. Трансфери между бюджета и сметки за
средства на ЕС -/ -95 000 лв.

1.1.2.5. Временен безлихвен заем между бюджета
и СЕС 306 778 лв.

1.1.2.6. Преходен остатък от 2021 година в размер
на 1 001 123 лв., съгласно Приложение № 3.

1.2. Разходи в размер на 12 312 000 лв., раз-
пределени по функции, дейности и параграфи:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в раз-
мер на 7 233 104 лв., съгласно Приложение № 2.

1.2.2. За местни дейности в размер на 5 042 196
лв., съгласно Приложение № 2.

1.2.3. Дофинансиране на делегирани от държавата
дейности 36 700 лв., съгласно Приложение № 2.

1.2.4. Определя издръжка на едно дете в детска
градина – местна отговорност, за периода януари –
април при формиране бюджета на ДГ „Слънце“ за
2022 година, съгласно утвърдените натурални пока-
затели в информационната система на МОН, както
следва :

- от 0 до 4 годишни - 170 лв.
- от 5 до 6 годишни - 200 лв.

2. Приема програма за капиталовите разходи в
размер на 2 985 883 лв., съгласно Приложение №
4.

2.1. Одобрява разпределението на целевата суб-
сидия за капиталови разходи в размер на 614 000
лв., съгласно Приложение № 4.

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, фи-
нансирани с приходи от постъпление от продажбата
на общински нефинансови активи и други собст-
вени приходи, както и от преходния остатък в раз-
мер на 2 371 883 лв., съгласно Приложение № 4.

3. Утвърждава:
3.1. Утвърждава числеността на персонала за де-

легирана от държавата дейност „Общинска адми-
нистрация“ – 51 щатни бройки.

3.2. Утвърждава разпределението на плановите
разходи за заплати за 2022 г., без звената, които при-
лагат системата на делегирани бюджети, съгласно
Приложение № 2.

3.3. Утвърждава списък на педагогическия персо-
нал и длъжностните лица, които имат право на
транспортни разходи от местоживеене до местора-
бота, съгласно Приложение № 8.
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4. Утвърждава разчет за целеви разходи и суб-
сидии, както следва за:

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

щински съвет - 10 000 лв.
4.3. Субсидии за:
4.3.1. читалища - 148 482 лв.
4.3.2. спортни клубове - 20 000 лв.
4.3.3. организации с нестопанска цел - 10 000 лв.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО до 3 на 100 (не повече от 3 на 100) върху

плановите средства за работна заплата на заетите по
трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели и междуна-
родна дейност на Кмета на общината в размер на 4
000 лв.

5.3. Разходи за представителни цели на Председа-
теля на Общински съвет в размер на 500 лв.

5.4.Утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2
от Закона за публичните финанси за кметствата и
населените места на територията на общината, като
одобрява разходите за осъществяване функциите им
на органи на изпълнителната власт, разпределени
съгласно Приложение № 7.

6. Утвърждава приходите и разходите, на об-
щинското предприятие, съгласно Приложение №
2.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за
сметките за средства от Европейския съюз , съг-
ласно Приложение № 5.

8. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза
за местните дейности с показатели за 2021 г. и
прогнозни показатели за периода 2022-2023 г, по
приходите, помощите, даренията, бюджетните
взаимоотношения и финансирането и по разхо-
дите, съгласно Приложение № 6.

9. Определя максимален размер на дълга,
както следва:

9.1. Максимален размер на новия общински дълг
за 2022 г. в размер на 0 лв.

9.2. Общинските гаранции, които може да бъдат
издадени през 2022 г. в размер на 0 лв.

9.3. Максимален размер на общинския дълг и об-
щинските гаранции към края на 2022 г. в размер на
0 лв.

10. Определя максимален размер на новите за-
дължения за разходи, които могат да бъдат натру-
пани през 2022 г. по бюджета на общината, като
наличните към края на годината задължения за раз-
ходи не могат да надвишават 15 на сто от средного-
дишния размер на отчетените разходи за последните
четири години.

11. Определя максималния размер на ангажи-
ментите за разходи, които могат да бъдат поети
през годината, като наличните към края на годината
поети ангажименти за разходи не могат да надви-
шават 50 на сто от средногодишния размер на отче-
тените разходи за последните четири години.

12. Определя размера на просрочените задъл-
жения от 2021 г., които ще бъдат разплатени от
бюджета за 2022 г., в размер на 42 120 лв.

13. Определя размера на просрочените взема-
ния, които се предвижда да бъдат събрани през
2022 г. в размер на 146 921 лв.

14. Оправомощава кмета да извършва компен-
сирани промени:

14.1. В частта за делегираните от държавата дей-
ности между утвърдените показатели за разходите
в рамките на една дейност, с изключение на дей-
ностите на делегиран бюджет при условие, че не се
нарушават стандартите за делегираните от държа-
вата дейности и няма просрочени задължения в съ-
ответната делегирана дейност.

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

15. Възлага на кмета:
15.1. Да определи бюджетите на разпоредителите

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

бюджет от по-ниска степен.
15.3. Да организира разпределението на бюджета

по тримесечия и да утвърди разпределението.
15.4. Да информира Общинския съвет в случай на

отклонение на средния темп на нарастване на раз-
ходите за местни дейности и да предлага конкретни
мерки за трайно увеличаване на бюджетните при-
ходи и/или трайно намаляване на бюджетните раз-
ходи.

16. Упълномощава кмета:
16.1. Да предоставя временни безлихвени заеми

от временно свободни средства по Общинския бю-
джет и от сметките за средства от Европейския съюз
и ДСД /други сметки и дейности/ за авансово фи-
нансиране на плащания по проекти, финансирани
със средства от Европейския съюз и по други меж-
дународни програми, включително и на бюджетни
организации, чиито бюджет е част от общинския
бюджет, при спазване разпоредбите на Закона за
публичните финанси.

16.2. Да разработва и възлага подготовката на об-
щински програми и проекти и да кандидатства за
финансирането им със средства по структурни и
други фондове на Европейския съюз и на други до-
нори, по национални програми и от други източ-
ници за реализиране на годишните цели на

общината за изпълнение на общинския план за раз-
витие.

16.3. Да кандидатства със средства от централния
бюджет и други източници за финансиране и за съ-
финансиране на общински програми и проекти.

17. Приема за сведение Протокола от публич-
ното обсъждане на бюджета.

Гласували поименно: „за“ – 7 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.
Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, ,; „против“ –
4- Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
„въздържали се“ – 2- А. Маджарски, Г. Ангелов.

РЕШЕНИЕ № 338
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 2 и чл. 61 от ЗМСМА и чл. 56 от Закона за соци-
алните услуги взема решение за сключване на спо-
разумение между община Вършец и община
Берковица, за предоставяне на социални услуги,
които са делегирани от държавата дейности от
„Център за обществена подкрепа гр. Берковица“ и
от „Център за обществена подкрепа кв. „Раковица“
на територията на община Вършец.

Упълномощава кмета на община Вършец да под-
пише споразумение с община Берковица за предос-
тавяне на социални услугите от „Център за
обществена подкрепа гр. Берковица“ и от „Център
за обществена подкрепа кв. „Раковица“ на терито-
рията на община Вършец, съгласно приложения към
решението проект на споразумението.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 339
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 2 от ЗМСМА отменя свое Решение № 757 от
Протокол № 61 от 19.09.2019 г.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 340
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 193, ал. 4 от Закона
за устройство на територията /ЗУТ/ взема следното
решение:

1. Учредява възмездно право на прокарване и въз-
никването на сервитут на трасе на техническата ин-
фраструктура в полза на „ДРИЙМС ГЛОБЪЛ
ПРОПЪРТИ“ ООД, ЕИК 205163265 със седалище и
адрес на управление: гр.Вършец, ул.“Д-р Елена Тео-
досиева“ № 17, бл.9, вх.А, ап.12 за реализиране на
обект: „Изграждане на водопровод за минерална
вода за захранване на поземлен имот с идентифика-
тор 12961.424.157 по КК и КР на гр.Вършец, /бивш
хотел „Мариус“/“ през поземлени имоти публична
общинска собственост на община Вършец, описани,
както следва:

Общата дължина на трасето е 647,95 линейни
метра, съгласно одобреният инвестиционен проект.

Обща площ на сервитута – 1 943,85 кв.м.
2. Утвърждава предложеното обезщетение по чл.

210 от ЗУТ за учреденото право на прокарване и въз-
никването на сервитут в полза на „ДРИЙМС ГЛО-
БЪЛ ПРОПЪРТИ“ ООД, ЕИК 205163265 през
поземлени имоти публична общинска собственост
с идентификатори 12961.424.88 и 12961.424.143 - ул.
„Република“, 12961.420.35 – алея „12-ти Септем-
ври“, 12961.420.36 – ул. „Христо Ботев“,
12961.420.43 - площ за озеленяване, 12961.420.38 -
второстепенна улица и 12961.420.7 – обществен се-
лищен парк /градина/ по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г. по изготвената от независим експерт оцени-
тел пазарна оценка за определяне размера на обез-
щетението за право на прокарване на техническа
инфрастуктура, която е приета от комисията опред-
елена със Заповед № 73/08.03.2022 г. на кмета на об-
щина Вършец, в размер на 15 700 лв.

3. Възлага на кмета на община Вършец изпълне-
нието на решението, като го упълномощава след за-
плащане на сумата, описана в т. 2 от решението от
„ДРИЙМС ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИ“ ООД, ЕИК
205163265 да издаде заповед по реда на чл. 193, ал.
4 от ЗУТ за учредяване право на прокарване на тех-
ническата инфраструктура през описаните в т. 1 от
настоящото решение недвижими имоти публична
общинска собственост на община Вършец.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 341
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 193, ал. 4 от Закона
за устройство на територията /ЗУТ/, приема след-
ното решение:

1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно
право на прокарване на трасе на техническата ин-
фраструктура, съгласно изготвеният Инвестиционен
проект по част Геодезия в през поземлен имот с
идентификатор 12961.424.414 по КК и КР на гр.
Вършец с отреждане „за второспетенна улица“ с
обща дължина - 81 л.м в полза на „ЧЕЗ Разпределе-
ние България“ АД, ЕИК 130277958 със седалище и
адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско
шосе“ № 159, за реализиране на обект: „Външно
електрозахранване НН на „Малкоетажна жилищна
сграда“, поземлен имот с идентификатор
12961.424.409 по КК на гр. Вършец, УПИ XIV, кв.
90a по плана на гр. Вършец, община Вършец, об-
ласт Монтана“.

2. Възлага на кмета на община Вършец изпълне-
нието на решението, като го упълномощава да из-
даде заповед по чл. 193, ал. 4 от ЗУТ за учредяване
на безвъзмездно право на прокарване на инженерна
инфраструктура, съгласно т. 1 от настоящото реше-
ние в полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,
ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управле-
ние: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 342
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 18 и ал. 2 от ЗМСМА определя наименова-
ние на улица - „Спортен комплекс“, представляваща
поземлени имоти с идентификатори 12961.424.414
и 12961.419.121 по кадастрална карта и кадастрал-
ните регистри на град Вършец.

Задължава кмета на община Вършец да предпри-
еме необходимите административни процедури за
отразяване наименованието на улица „Спортен ком-
плекс“ в кадастралната карта и кадастрални регис-
три на гр. Вършец, в СГКК гр. Монтана, като и във
всички документи водени в Община Вършец, опред-
еляне на административни адреси на поземлените
имоти граничещи с улицата и поставяне на табели с
наименованието на улицата на място.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 343
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 2 от ЗМСМА отменя свое Решение № 115 от
Протокол № 8 от 28.05.2020 г., считано от датата на
приемане на решението.

Гласували поименно: „за“ – 9 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.
Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, , Б. Христов,
Н. Томов,; „против“ – 3 - А. Маджарски, Г. Анге-
лов, Г. Найденов; „въздържали се“ – 1- И. Цвета-
нов.

РЕШЕНИЕ № 344
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, определя продажна
цена за добив и транспорт до краен потребител на
дърва за огрев - 80 лв. за 1 куб.м. или обща цена в
размер на 400 лв. за 5 куб.м., /съгласно изготвената
калкулация/, на която да се продават от Общинско
предприятие „Общински дейности и туризъм - Вър-
шец“.

Гласували поименно: „за“ – 9 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.
Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, , Б. Христов,
Н. Томов; „против“ – 4 - А. Маджарски, Г. Ангелов,
И. Цветанов, Г. Найденов; „въздържали се“ –
няма.

РЕШЕНИЕ № 345
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21

ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация приема Годишен отчет за
дейността на Местната комисия за борба с противо-
обществените прояви на малолетните и непълно-
летните при Община Вършец за календарната 2021

г.
Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Ди-

митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма.

По предложение от инж. А. Димитров относно
определяне на размер на финансиране съгласно Бю-
джет на Община Вършец за 2022 г. по Заявление с
Вх. № 04/10.01.2022 г. и допълнение с вх. № 29/
07.02.2022 г. от Георги Николов – Председател на
УС на СНЦ „ФК Вършец 2012“, град Вършец, да
бъде разгледано на следващо заседание на Общин-
ски съвет – Вършец.

РЕШЕНИЕ № 346
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 75, ал. 1, т. 2 от Правил-
ника за организацията и дейността на Общински
съвет - Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинска администрация, реши да ос-
тави за разглеждане на следващото заседание
Заявление с Вх. № 04/ 10.01.2022 г. и допълнение с
Вх. № 29/07.02.2022 г. от Георги Николов – предсе-
дател на УС на СНЦ „ФК Вършец 2012“, град Вър-
шец, да бъде разгледано на следващо заседание на
Общински съвет – Вършец.

Гласували поименно: „за“ – 9 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.
Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджар-
ски, Г. Ангелов,; „против“ – 4 - Б. Христов, И. Цве-
танов, Н. Томов, Г. Найденов; „въздържали се“ –
няма.

РЕШЕНИЕ № 347
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и във връзка
с чл. 37, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет - Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска адми-
нистрация за Мандата 2019 - 2023 г. от Бюджета на
Община Вършец за 2022 г. от функция „Почивно
дело, култура и религиозни дейности“, Дейност 2
714 „Спортни бази за спорт за всички“, § 43-01 ут-
върждава за първото полугодие на 2022 година на:

1.1 „КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ ВЪРШЕЦ 2014“ –
сумата от 2 000,00 лева;

1.2 „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ВЪРШЕЦ“ - сумата от
4 000,00 лева.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 348
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и във връзка
с чл. 37, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет - Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска адми-
нистрация за Мандата 2019 - 2023 г. от Бюджета на
Община Вършец за 2022 г. от функция „Социално
осигуряване, подпомагане и грижи“, Дейност 2 525
„Клубове на пенсионера“ § 43-01 утвърждава за
2022 г. на:

2.1 СНЦ „КОЗНИЦА“, град Вършец – сумата от 2
090, 00 лева;

2.2 „КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА И САМОДЕЕЦА-
ОЗИРОВЦИ“,село Долно Озирово–сумата от 750,00
лева;

2.3 ПК „ЧИНАРИТЕ“, град Вършец – сумата от
1 700, 00 лева;

2.4 ПК „МАГНОЛИЯ“, село Горно Озирово – су-
мата от 780, 00 лева;

2.5 СНЦ „ ДИАБЕТИК ВЪРШЕЦ 2017“, град Вър-
шец – сумата от 2 300, 00 лева;

2.6 ПК „ЕДЕЛВАЙС“, село Драганица – сумата от
800, 00 лева.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 349
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация, отпуска от собстве-
ния си Бюджет 2022 г. § 10-98 еднократна финансова
помощ в размер на 2000,00 лв. на Сузана Владими-
рова Давидова.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова,
В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят
на Общински съвет – Вършец закри заседанието в
15:00 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

П Р О Т О К О Л № 37
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На 24 юли, в приятната прохлада
на ранното утро, членовете на пен-
сионерския клуб „Козница - гр.
Вършец потеглихме на път, за да
осъществим планираната среща с
пенсионерите от клуб „Здравец“ в
гр. Долни Дъбник.

По време на пътуването се на-
слаждавахме на красивата гледка
от плодородната Дунавска рав-
нина и приятната музика, звучаща
в пълния автобус.

В Долни Дъбник ни чакаха пред-
седателката на ПК „Здравец“ Ла-
тинка Найденова и Моника –
уредничка на клуба, назначена от
Общината млада, интелигентна
жена.

На входа ни посрещнаха по стар

български обичай с питка и сол,
облечени в местни национални
носии жени, с думите: „Добре
дошли! „ и китка здравец, завър-
зана с червен конец. Почувствахме
топлината на гостоприемството.

Клубът се намира в самостоя-
телна сграда, добре уредена, в
градския парк с езеро, водни
лилии, плачещи върби и други
красиви дървета. В залата бяха
подредени маси със сладки, бон-
бони и разхладителни напитки.

Председателката на клуб „Здра-
вец“ ни запозна накратко с тяхната
дейност за разнообразяване жи-
вота на възрастните хора, с исто-
рията и съвременността на Долни
Дъбник.

Според разказа й, за съществува-
нето на селището има данни от
средата на ХV век. Имало е два ве-
ковни дъба – горен и долен. Оттам
и идват имената на Долни и Горни
Дъбник. През 1969 г. село Долни
Дъбник е провъзгласено за град. В
действителност той е град от сел-
ски тип, с предишно развито земе-
делие – зърнено производство,
зеленчукопроизводство, произ-
водство на дини и пъпеши. Насе-
лението е около 6 хил. души и е
намаляло значително през послед-
ните години, което е характерно за
малките градове и села, особено в
централната и северозападната
част на страната.

От историческа гледна точка
Долни Дъбник е известен с епич-
ните боеве по време на Руско-тур-
ската освободителна война от
1877-1878 г., по време на обстрела
на войската на Осман паша в град
Плевен. Полето на Долни Дъбник
е било осеяно с трупове, пресъз-
дадено в картината на великия
руски художник Верешчагин.

Долни Дъбник е родното място
на големия български художник –
хуморист от миналия век Илия
Бешков. Признателните му зем-

ляци са поставили паметна плоча
ва мястото на родната му къща,
където сега е парк. Издигнат е и
паметник на художника. На негово
име е наречена и прекрасната мо-
дерна читалищна сграда.

Изслушахме беседата на Ла-
тинка Найденова и се разходихме
из парка, разгледахме централната
част на града, като стигнахме до
ресторанта-градина, където се
състоя срещата между членовете
на двата пенсионерски клуба. Там
изслушахме взаимните поздравле-
ния и благопожелания, изказани от
председателите на двата клуба –
Цеца Антонова и Латинка Найде-
нова. Размениха се цветя и под-

аръци. Групата за песни към
нашия клуб с ръководител и съ-
провод на акордеон Тодор Илиев
поздрави всички присъстващи с
три хубави песни, а Данчето из-
пълни чудесна българска народна
песен, като беше изпратена с
бурни аплодисменти. Обядът про-
дължи с хора и танци, под звуците
на местен оркестър.

Емоционалните „градуси“ над-
вишиха значително високите
летни температури.

След като благодарихме за хуба-
вото посрещане, на изпроводяк си
обещахме да се срещнем отново
наесен във Вършец.

Мария ДИМИТРОВА

ГРАДУСИТЕ НА НАСТРОЕНИЕТО НАДВИШИХА
ВИСОКИТЕ ТЕМПЕРАТУРНИ ГРАДУСИ

Толкова много места сме посе-
тили, толкова интересни и красиви
места сме видели, а с всяка нова
екскурзия се удивляваме на бо-
гатствата, с които е надарена на-
шата България.

Членовете на пенсионерски клуб
„Козница“ посетихме и разгле-
дахме забележителностите на град
Ловеч и областта. Няма да пре-
увелича, ако кажа, че Крушун-
ските водопади ни подействаха
зашеметяващо. Те се намират до
село Крушуна, община Летница,
на около 35 км от Ловеч. Това е
най-голямата естествена водна
каскада в България. До нея се
стига по екопътека с малък на-
клон. Първото, което видяхме,

бяха ниски, с различна височина
прагове, по които реката се сти-
чаше и образуваше малки и по-го-
леми водопадчета и басейнчета. А
по-нагоре стигахме до основния
водопад, който пада от височина
20 метра.

Скалите и растителността разде-
лят водната струя на няколко ръ-
кава, които падат в голям вир.
Наоколо растат вековни дървета,
слънцето прокрадва лъчите си
между клоните и листата и във во-
дата се получават разноцветни от-
блясъци. Това кара човек да затаи
дъх пред тази красота и да гледа с
удивление и възхита. Някъде по-
високо е извора на реката, която
излиза от пещера и се нарича Маа-

рата, екопътеката отива до нея, но
е стръмна и не е по нашите сили.

Следващият обект бе Деветаш-
ката пещера. Когато се прибли-
жихме до входа й бяхме учудени
от мащабите му. Това не е пещера,
каквато сме свикнали да виждаме.
През грамаден отвор влязохме в
още по-обширно помещение, ви-
соко около 60 метра, имащо форма
на полусфера. Целият свод е
скала, която от едната страна има
няколко кръгли отвора. А на от-
срещната страна е изградена те-
раса. До 1990 година там е
съхраняван петрол и пещерата е
била военен обект - още стоят ци-
ментовите кръгове, върху които са
били цистерните.

Тази пещера е една от най-голе-
мите в България - има площ над 20
декара и дължина 2442 метра. В
нея са открити следи от живот от
старокаменната епоха - 70 000 го-
дини преди Христа. Почти цялата
е била населена през каменно-мед-
ната епоха - 5 000 г. пр.Хр. В нея
има голямо разнообразие от всяка-
къв вид животински видове и за-
това през този период останалата
част от нея е затворена, за да не се
пречи на популацията на видовете.
Но и това, което видяхме, за сетен
път ни показа каква е силата на
природата - това, което тя е сътво-
рила може само да ни удивлява.

В Ловеч разгледахме Закрития
мост на Кольо Фичето, видяхме
стария квартал Вароша с къщи от
1850-1870 година, покрити с ка-
менни плочи, паметника на Васил
Левски, хълма Хисаря с ловешката
средновековна крепост, без да го
разглеждаме.

Завърнахме се от екскурзията до-
волни от всичко, което видяхме, с
нови впечатления за това, че на-
шата страна е изпълнена с красоти
и забележителности, които все
още не сме видели.

Мечтаем да сме здрави, за да пъ-
туваме и видим още много такива
красиви обекти.

Василка ДАМЯНОВА

С настъпването на пролетта за-
валяха и поканите към нас за
приятелски срещи с други пен-
сионерски клубове т страната.
Приехме с удоволствие поканата
за среща и обмяна на полезен
опит с пенсионерски клуб – гр.
Видин. Необходимо ни бе по-
често да си създаваме празници.
Чувството е прекрасно – колко е
хубаво да пътешестваме, да се
срещаме с интересни хора, да се
обогатяваме с впечатления и да
преживяваме позитивни емоции.
Срещите ни дават възможност да
правим своите преценки, обога-
тяват ни със знания, опит и вдъх-
новение. Помагат ни да се борим
с хроничния стрес, натрупан в
последно време поради корона-
вирусната пандемия и военните
действия в Украйна.

Пристигайки във Видин, раз-
гледахме най-забележителните и
красиви места в града. Той е раз-
положен на десния бряг на река
Дунав. Намира се в Североза-
падна България и е с население
45 789 жители. Градът сякаш е
замрял и съвсем обезлюдял. По-
ловината население отдавна е
емигрирало в Испания и много
други западни държави.

Старото име на Видин е Бдин,
градът е с 23-вековна история,
възниква като древно тракийско
селище. Днес Видин е админист-

ративен и стопански център на
едноименните община Видин и
област Видин.Тук се намира
средновековната крепост Бабини
видини кули, видинската сина-
гога, Регионалният исторически
музей, крайречната градина.

Срещата ни беше в местен рес-
торант, където бяхме посрещ-
нати много радушно и
приятелски от председателя на
видинския пенсионерски клуб г-
жа Терзиева. На уникалната,
много прочувствена и завладя-
ваща среща присъстваха и други
сродни клубове – от гр. Кула и с.
Раковица. Атмосферата беше за-
душевна, настроението – при-
повдигнато и емоционално.
Прекрасната музика, подбрана
много удачно според нашата въз-
раст и предпочитания и вкусното
меню, предразполагаха към ис-
тинско веселие и радост.

Размениха се много поздравле-
ния, изказани от председателите
на клубовете, а председателката
на нашия ПК „Чинари“ Савка Се-
рафимова поднесе подарък –
цветя и рекламни материали от
нашия красив курортен град.

Разигра се и томбола, като
всеки един билет бе печеливш.

Домакините ни изпратиха с
обещанието да ни гостуват в
близко време.

Ева ДИМОВА

ПРИЯТЕЛСКИ ОГЪНСРЕД КРАСОТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ



Местните свойски я наричат
Пенка Вестникарката и няма вър-
шеченин от по-старото поколение,
който да не я познава, защото тя
дълги години продаваше вестници
и списания в павилиона на РЕП на
входа на Слънчевата градина в
центъра на Вършец и всеки е ми-
навал оттам.

В зноен летен пек и в люта зима,
в дъжд и поледица, тя неизменно
отваряше сутрин още с изгрева на
слънцето скромното павилионче с
размери 2 на 2 метра, в което пре-
мина цялата й трудова кариера, и
сръчно започваше да реди на тез-
гяха отвън периодичните издания.
Винаги любезна, продаваше вест-
ниците с усмивка и търпение, въ-
преки дългите опашки от местни
и почиващи. С всеки вестник, под-
аден през гишето, сякаш струеше
и частица светлина. Понякога во-
деше „на работа“ с нея и малките
си деца, когато нямаше на кого да
ги остави.

Пенка Евтимова е родена на 20
юли 1932 година в Благоевградско,
в семейство с осем деца, затова се
научава отрано на труд и на ред.
Денят, когато се родила, бил много
горещ и слънчев, разказвали й ро-
дителите й. Взела топлината на

юлското слънце, гордия дух и кра-
сотата на родния Пирин и Крес-
ненското дефиле с тихите води на
Струма, тя е извор на сила, трудо-
любие, дързост, борбеност, бодър
дух и целеустременост.

Като малка обича много да чете,
попива бързо знанията, завършва
Девическата гимназия в Благоев-
град. Сърцето и любовта й я до-
веждат през 1950 г. във Вършец,
при съпруга й Иван, който по това
време е бил граничар в нейния
край. Първите години тук тя води
курсове по руски език, а в послед-
ствие работи на павилион на РЕП
за продажба на вестници и списа-
ния, чак до пенсионирането си.

Ражда две деца – през 1955 г. дъ-
щеря, а след пет години и син. Ко-
гато синът й е едва тримесечно
бебе, внезапно я настига най-зло-
кобната вест – за смъртта на най-
любимия й човек, съпруг и баща
на децата й – Иван.

Животът й се прекършва и се
променя коренно. Настъпва мрак,
безвремие, мъка обзема сърцето й.
Решава заради децата си да се
вземе в ръце и да се пребори със
страха от бъдещето и с труднос-
тите, които я връхлитат отвсякъде.
Помагат й силният дух и куражът.
Такава е тя и до ден днешен –
мъдра, със силен дух, целеустре-
мена, смело крачи напред към ста-
ростта.

Отглежда децата си с големи ли-
шения и трудности, в недоимък и
мъки, но успява да ги възпита, да
ги изучи и да ги научи на трудо-
любие, честност, дисциплина,
любов към знанията и любов към
хората. Затова днес най-голямата
награда за нея е гордостта й като
майка, баба и прабаба от успехите
на двете й деца, трите внуци и
петте правнуци. Дъщерята е лекар
със специалност „Вътрешни бо-

лести“, синът е юрист по образ-
ование и работи като нотариус, а
един от правнуците е доцент в ка-
тедрата по биология към Софий-
ския университет.

Пенка Евтимова е своеобразен
„рекордьор“. През 2013 година,
когато е на 81 години, тя става
най-възрастният член на пенсио-
нерски клуб, който се записва на
едномесечен курс по компютърни
умения. Тогава за пръв път сяда
пред монитор, научава се да
движи компютърната мишка, да
сърфира из интернет, като търси
полезна информация, рецепти за
готварство и градинарство, за
пръв път си прави собствен имейл.

Тя е и доайен на запалените ту-
ристи – най-възрастната жена,
която ежедневно се изкачва до
местността „Райски водопад“, раз-
положена на 518 м надморска ви-
сочина. До там и обратно
изминава пеша почти 6 км, поло-
вината от които са по горска пъ-
тека. От 10 години не е
пропуснала нито една сутрин – и
в пек, и в дъжд, и в люта зима и в
сняг, ходи с чадър, дори и да вали
като из ведро. Питам я, през зи-
мата, когато е натрупал дебел сняг
и горските пътеки не са разчис-
тени и изринати, пак ли ходи на
поход, а тя ми отговаря: „Правим
си сами пъртина, ходя заедно с
още една жена туристка. Тя на-
пред върви и отъпква няколко
стъпки в снега, аз стъпвам в ней-
ните стъпки… После се сменяме.
Нося си и една дървена тояжка
през зимата – хем си проправям
път с нея, хем се подпирам в поле-
дицата, хем и от бездомни кучета
се пазя. Но те и кучетата към
„Иванчова поляна“, които ги раз-
хождат сутрин стопаните им, вече
отдавна ме познават всичките“.

Имала е и такива случаи – да

тръгне болна или с високо кръвно
налягане сутрин към Райския во-
допад. „Потеглям натам с горна
граница 170, като се върна, кръв-
ното ми вече е спаднало на 130, а
на мен на душата ми е леко и при-
ятно, не усещам умора“, споделя
Пенка.

Фактът, че 90-годишна жена из-
минава всеки ден пеша по няколко
километра в планинска и горска
местност и че е най-възрастният
турист в областта, се разчува из
околността и из страната, защото
по време на походите си среща по-
чиващи, а тя е сладкодумна и об-
щителна. Веднъж, на връщане от
разходката я среща непознат мъж
– почиващ и я пита познава ли
Пенка – най-възрастната редовна
туристка до местността „Райски
кът“ и по кое време може да я
срещне, за да я види и се запознае
с нея. На което Пенка се усмихва
закачливо му отговаря: „Ами тя е
пред Вас, можете да се запознаете
с нея“.

И дори след няколко километро-
вата разходка сутрин, пак не спира
да се движи. Ходи всеки ден до
старата си къщичка, намираща се
на километър разстояние от апар-
тамента й, като се грижи за цве-
тята, зеленчуците и плодните
дръвчета, които сама сади и от-
глежда в двора.

Винаги е готова да помогне на
човек, да даде ценен съвет. Не
крие и секрета за дълголетието си.
Казва, че това, което я поддържа
жизнена и в добро здраве до 90 го-
дини, са движението, трудолю-
бието и умението да се повесели.
Обича много да слуша пирински
песни и като си пусне вкъщи по
телевизора музикален канал, пее
на глас заедно с певците, защото
„македонската й кръв“ се разиг-
рава, като чуе песни от родния пи-

рински край.
Не спазва никакви диети, яде

всичко, обаче от една година не
консумира нищо сладко, никакви
продукти, съдържащи бяла рафи-
нирана захар. Казва, че така се
чувства по-добре, по-здрава.

Пенка отпразнува навършването
на патриаршеската 90-годишна
възраст преди няколко дни в тесен
кръг с най-близките, а след това и
с приятелите си от пенсионерски
клуб „Чинари“, в който членува.

За рождения й ден я поздрави и
общинското ръководство, в лицето
на кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров и секретаря на об-
щината инж. Даниела Тодорова. В
знак на почит и уважение те й под-
несоха поздравителен адрес, теле-
визор, торта и огромен букет с
цветя.

Членовете на клуб „Чинари“ й
подариха електрически готварски
уред и цветя.

Пожелаваме й здраве, късмет,
много усмивки, спокойни и благо-
словени старини и още дълги го-
дини да се радва на деца, внуци и
правнуци!

Евелина ГЕОРГИЕВА
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ПЕНКА ЕВТИМОВА ОТПРАЗНУВА СВОЯТА КРЪГЛА 90-ГОДИШНИНА

На 3 юни с тържествен концерт
на откритата сцена на Народно чи-
талище „Христо Ботев 1900“ бе
отбелязана 122-та годишнина от
основаването му. Заслужено чест-
ване на една достолепна годиш-
нина на това огнище на
българщината, разпръскващо вече
повече от век светлината на про-
свещението и на културата!

Секретарят на читалището и
водещ на концерта Румен Алек-
сандров разказа накратко исто-
рията на културната институция.

Народно читалище „Христо
Ботев“ е основано на 4 юни 1900
г., като за негов пръв председател е
избран тогавашният учител, а по-
късно известен писател Дончо
Станчев.

Новообразуваното читалище се
настанява в една от стаите на
местното училище и веднага за-
почва своята културно-просветна
дейност. Изработен е Устав, приет
от Общото събрание и утвърден
през 1903 г. със заповед на тога-
вашния министър на народната
просвета.

През годините, поради различни
причини, читалището се мести ня-
колко пъти. Първоначално заема
една стая в къщата на Тодор Мин-
чев, но тъй като се оказва, че е
тясно, след една година се пре-
мества в две стаи в къщата на
Марин Гърков. Приходите, които
получава читалището не били

достатъчни за покриване разхо-
дите по наема, затова се решава да
бъде построена дъсчена барака
близо до минералната баня, в
която да се настани читалището и
която да служи за читалня на мест-
ните жители и на летовниците в
тогавашното село Вършец.

В периода 1906 г. – 1920 г. чита-
лището прекъсва своята дейност
поради започването на Балкан-
ската и Първата световна война.
По време на това прекъсване ба-
раката се купува от един родолю-
бив вършеченин, който прави
млекарница в нея. В единия ъгъл
поставя маса, на която слага
книги, донесени от къщи и един-
два ежедневника.

Всеки, който влезел да пазарува,
можел да прочете вестника и да си
вземе книга. Така той поддържал
духа на вършечени през военните
години. Най-интересното било, че
на бараката поставил табела, на
която с големи букви пишело:

„Млекарница – читалище „Христо
Ботев“.

На 26.12.1920 г. читалището въз-
становява своята просветителска и
народополезна дейност. То се по-
мещава в различни частни къщи, а
през 1934 г. започва строежът на
читалищна сграда, която през 1937
г. е завършена и официално от-
крита, и в която читалището се по-
мещава и развива дейността си и
до днес.

Най-впечатляващото е, че сгра-

дата е построена изцяло с добро-
волния труд и дарения на мест-
ното население, в нея не е вложена
нито една стотинка държавна
пара.

В тържествения концерт по
повод 122-та годишнина от осно-
ваването на НЧ „Христо Ботев
1900“ взеха участие самодейните
състави при читалището: Танцов
състав „Фолклорна китка“ с хоре-
ограф Невена Стоянова и Мъжка
вокална група „Българи“ с ръково-

дител Велислав Таралански, която
тази година отбеляза и 4 години от
основаването си.

В пъстрата концертна програма
се изявиха и гостуващите състави,
дошли специално за празника, за
да поздравят своите колеги-само-
дейци: Детски танцов състав при
НЧ „Пробуда-1934 г.“ – гр. Вър-
шец, кв. Заножене с ръководител
Боян Георгиев и Танцов състав
„Зелени дел“ при НЧ „Пробуда-
1934 г.“ – гр. Вършец, кв. Зано-
жене с ръководител Боян
Георгиев.

Великолепните им изпълнения
под открито небе накараха зрите-
лите да се хванат на хоро и пока-
заха, че докато ги има читалищата
- храмове на духовността, докато
възрожденският плам гори в сър-
цата на самодейците, българската
култура, самобитност и традиции
ще ги има и след векове.

Евелина ГЕОРГИЕВА

122 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА МЕСТНОТО
ЧИТАЛИЩЕ ОТБЕЛЯЗАХА ВЪВ ВЪРШЕЦ


