
В средищното училище СУ
„Иван Вазов“, в което се обу-
чават деца от Вършец и всички
населени места от общината,
новата учебна година бе от-
крита от директора на учили-
щето Ани Ангелова.
Учениците бяха поздравени от
кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров с поздравителен
адрес.

Официално откриване имаше
само за първокласниците,
които за първи път прекрачват
прага на училището. Тази го-
дина броят им е 31.

Церемонията се проведе в
двора на Корпус 2 с издигане
на знамето на Република Бъл-
гария и музикален поздрав от
вокална група JOY към учили-
щето.

За пръв поради засилените
мерки за безопасност вътре в
сградата не бяха допуснати

родители и гости.
През тази учебна година в

училището ще се обучават 523
ученици от І до ХІІ клас .

С цел осигуряване на по-го-
ляма дистанция между класо-
вете е взето решение през тази
учебна година в училището ще
се учи се на две смени – су-
трин и следобед.

* * *

В НУ „Васил Левски“ – кв.
Изток учебната година беше
открита тържествено от ди-
ректора Светла Вангелова
само в присъствието най-мал-
ките учениците І-ви и ІІ-ри
клас, без родители и гости.

Учебната година започва със
150 ученици от І до ІV клас и
80 деца на 5 и 6 години в по-
лудневни подготвителни
групи.

В първи клас са записани 42
ученици, за които от бюджета
на училището са закупени уче-
нически раници с най-необхо-
димите помагала и материали
за учебния процес.

В училището и детската гра-
дина са осигурени всички
предпазни мерки за дезинфек-
ция и пропускателен режим
чрез сканиране с термокамери
при влизане и чрез премина-
ване през стационарни стан-
ции за дезинфекция.
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Община Вършец удължи с по-
ловин година патронажната
грижа за самотни възрастни и
хора с увреждания, които полу-
чават безплатни социални
грижи и медицинско обслуж-
ване в домовете си.

Кметът на общината инж.
Иван Лазаров подписа допъл-
нително споразумение към до-
говор BG05M9OP001-2.
140-0118-С01 по процедура
BG05M9OP001-2.103 „Патро-
нажна грижа за възрастни хора
и лица с увреждания – Компо-
нент 4“.

Периодът за изпълнение на
дейностите по Компонент 4 е
шест месеца, считано от
24.09.2020 г.

Наетите от Общината служи-
тели ще продължават да доста-
вят хранителни продукти,
лекарства и продукти от първа
необходимост на нуждаещите
се, закупени със средства на
ползвателите.

При желание потребителите

на услугата биха могли да по-
лучат съдействие и в запла-
щане на битовите им сметки
или в заявяване и получаване
на неотложни администра-
тивни услуги.

Персоналът ще бъде осигурен
с лични предпазни средства и
дезинфекциращи препарати.

Общата цел на проекта е под-
обряване на качеството на
живот и възможностите за со-
циално включване на хората с
увреждания и възрастните
хора, чрез осигуряване на
мрежа от услуги в домашна
среда.

Специфичната цел на проекта
е да се изгради модел за патро-
нажни грижи за възрастни хора
и лица с увреждания, включи-
телно с хронични заболявания
и трайни увреждания с цел
осигуряване на почасови мо-
билни интегрирани здравно-со-
циални услуги в техните
домове.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ УДЪЛЖИ
ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА ЗА

ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Община Вършец ще про-
дължи да предоставя храни-
телна помощ на 130 крайно
нуждаещи се жители по целева
програма „Топъл обяд у дома в
условията на извънредна си-
туация – 2020 г.“

Услугата се финансира от на-
ционалния бюджет, а програ-
мата се реализира от Агенцията
за социално подпомагане.

Кметът на общината инж.
Иван Лазаров подписа допъл-
нително споразумение с Аген-
цията за социално подпомагане
за удължаване срока на Про-
грамата.

Програмата обхваща всички
населени места от община Вър-
шец.

Срокът за изпълнение на дей-
ностите по проекта, т.е. пригот-

вянето и предоставянето на
топъл обяд у дома и оказването
на допълнителна подкрепа, е
продължен до 31 октомври
2020 година.

Дневният оклад за едно лице
на ден е 2.90 лв. В него се
включват: храна за обяд (супа,
основно ястие, хляб и поне вед-
нъж седмично десерт) в размер
на 2.50 лв. и други разходи
(транспортни, режийни, съ-
пътстваща подкрепа, консума-
тиви и др.) – 0.40 лв. за
храноден.

Топлият обяд ще се доставя
ежедневно в работните дни до
домовете на крайните потреби-
тели, при спазване на всички
санитарно- хигиенни изисква-
ния.

Евелина ГЕОРГИЕВА

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

Уважаеми учители,
Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,

Днес е най-вълнуващият
празник за българското учи-
лище. Първият учебен ден е
много специален празник за
всеки от нас, защото е символ
на почитта на българина към
знанието и образованието.
Празник, който съчетава при-
емствеността между поколе-
нията, традициите и надеждата
за бъдещето.

И тази есен училищните
врати се отварят празнично, за
да посрещнат малките и го-
леми ученици, учителите и
всички, които изпращат с бла-
гопожелание за добро начало
своите деца и внуци.

Уважаеми учители, обръщам
се към Вас с особено вълнение,
защото да си учител е не само
професия, а истинско призва-

ние, на което сте се отдали с
цялото си сърце и душа! При-
емете най-искрени пожелания
за здраве, сила на духа и воля
за нови успехи. Съхранявайте
Вашия професионализъм, съ-
четан с мъдрост, доброта и тър-
пение и не се уморявайте да
вървите по пътя на духов-
ността с памет към тези, които
са го извървели преди нас и с

доверие към идващите след
нас!

Уважаеми ученици, нека пър-
вият звънец възвести началото
на една успешна нова учебна
година, която да Ви даде нови
знания и успехи, нови приятел-
ства и интересни занимания.

Уважаеми родители, всички
ние искаме нашите деца да рас-
тат щастливи, да бъдат спо-
койни, уважавани, да се
чувстват защитени в училище
и у дома. Само с обединени
усилия с учителите на децата
Ви, с Вашата подкрепа, разби-
ране и ангажираност, може да
успеем в трудната задача да по-
могнем на един малък човек да
стане личност.

ЧЕСТИТ ПЪРВИ
УЧЕБЕН ДЕН!

Инж. Иван ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец
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На 29.09.2020 г. в конферен-
тната зала на Спа хотел
„АТА“, гр. Вършец се про-
веде заключителна конферен-
ция по Проект No
CB007.2.12.068 „Туризъм и
футуризъм“, Договор No РД-
02-29-92/16.05.2019 г., който
се реализира с подкрепата на
Европейския съюз чрез Про-
грамата за трансгранично
сътрудничество Interreg-ИПП
България – Сърбия, CCI No
2014TC16I5CB007. Пар-
тньори по проекта са Сдру-
жение „Местна инициатива
за Вършец“, Република Бъл-
гария и Туристическа органи-
зация Сокoбаня, Република
Сърбия.

Целта на конференцията е
да запознае заинтересованите
страни с постигнатите резул-
тати по проекта.

Участници в събитието бяха
представители на туристи-
ческия бизнес, общинска ад-
министрация – Вършец,
неправителствени организа-
ции и гражданския сектор.

Основна цел по проекта е
подкрепа за развитието на ту-
ризма в трансграничния ре-
гион чрез създаване на
маркетингова стратегия за
трансгранична туристическа
дестинация Сокобаня-Вър-
шец с акцент върху новите
промоционални инстру-
менти, като мобилни и интер-
нет приложения.

В рамките на проекта са
реализирани следните дей-
ности: Анализ и оценка на
съвременни иновативни тех-
ники за туристическа анима-
ция и възможности за
тяхното прилагане; Проуч-

ване идентифицирането и
цифровизацията на достав-
чици на туристически про-
дукти и услуги – Вършец;
Проучване на идентифика-
цията и дигитализацията на
доставчиците на туристи-
чески продукти и услуги –
Сокобаня; Разработване на
Стратегия за устойчиво раз-
витие на туризма на Соко-
баня; Разработване на
софтуерен код за уеб прило-
жение на цифрова система за
туристическа информация;
Разработване на софтуерен
код за мобилно приложение
„Туристически пътеводител
Сокобаня-Вършец“; Видеоу-
роци за работа с новите елек-
тронни инструменти;
Разработване на Маркетин-
гова стратегия на туристи-
ческа дестинация
Сокобаня-Вършец; Обучение
на предприемачи „Изпол-
зване на електронни инстру-
менти и приложения в
съвременния бизнес“; Пре-
сконференции.

В разработената маркетин-
гова стратегия са дефинирани
три стратегически цели –
фокус върху по-нататъшно
развитие на туризма и марке-

тинга на двете трансгранични
дестинации, с потенциал за
формиране на клъстер от бал-
канските СПА курорти, а
именно: Увеличен брой на
гостите, посещаващи двете
дестинации; Нарастване на
привлекателността на дести-
нациите;  Подобряване на ця-
лостното изживяване на
гостите, посещаващи дести-
нациите.

Разработеното мобилно
приложение – туристически
пътеводител ще предоставя
информация за туристически
услуги и продукти като спа,
уелнес, културен, спортен,
рекреативен и еко туризъм на
териториите на двете общини
Вършец и Сокобаня. Прило-
жението също така предлага
електронни канали за кому-
никация и възможност пред-
приемачите в туристическия
сектор и посетителите на
двете дестинации да взаимо-
действат активно помежду
си.

Мобилното приложение
Visit Varshets / Visit Sokobanja
е достъпно за операционните
системи Android и iOS, като
освен информация за турис-
тически услуги, продукти и

местни атракции, предоставя
и възможност за геолокация и
навигиране до желаната дес-
тинация. Обектите от интерес
за туристите са организирани
в електронни профили и обо-
собени категории, както и ин-
дивидуално обозначени на
дигитална карта. Дигитал-
ната карта предоставя въз-
можност за допълнително
филтриране според вида на
желаната дестинация. Фун-
кция „търсене“ улеснява до-
пълнително потребителите в
преглеждането на съдържа-
нието. Полезна функционал-
ност представляват
вградените електронни ка-
нали за комуникация, като
директни съобщения, канали
за оценка и обратна връзка,
автоматични известия ди-
ректно на мобилните устрой-
ства, запитване за резервация
и други, които дават възмож-
ност предприемачите в ту-
ристическия сектор и
посетителите на двете дести-
нации да взаимодействат ак-
тивно помежду си.  В
профила на всеки обект, било
то туристическа атракция или
услуга, се съдържа изчерпа-
телна информация за него,
като описание, работно
време, контакти за връзка и
препратки към онлайн турис-
тически агенции, галерия,
видео съдържание, местона-
хождение и други. Допълни-
телно е представена
информация, за актуални
предстоящи събития, промо-
ции и оферти предлагани от
конкретно туристическо
предприятие, както и с по-
мощта на един клик да бъде

заявен ваучер за отстъпка.
Информационната система

предоставя възможност за
надграждане и самоуправле-
ние от страна на потребите-
лите. Приложенията
поддържат многоезичен пот-
ребителски интерфейс на ан-
глийски, български и
сръбски.

Очаквани ползи от изпълне-
нието на проекта  е повиша-
ване на туристическата
привлекателност на региона и
на туристическия трафик,
което ще има положително
социално-икономическо въз-
действие от двете страни на
границата. Реализацията на
проекта ще допринесе за раз-
витието на съвместни турис-
тически услуги, повишаване
на уменията, разработване
промоционални и маркетин-
гови програми в подкрепа на
устойчивото развитие и уве-
личаване на заетостта в тран-
сграничния район.

Татяна ПЕТРОВА
Ръководител проект

Тази публикация е направена
с подкрепата на Европейския
съюз, чрез Програмата за за
трансгранично сътрудни-
чество Interreg-ИПП Бълга-
рия-Сърбия 2014-2020, CCI
No 2014TC16I5CB007. Съ-
държанието на публика-
цията е отговорност
единствено на СНЦ „Местна
инициатива за Вършец“ и по
никакъв начин не трябва да
се възприема като израз на
становището на Европей-
ския съюз или на Управлява-
щия орган на Програмата.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ
CB007.2.12.068 „ТУРИЗЪМ И ФУТУРИЗЪМ“
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На 14.09. 2020 г. в Конфе-
рентната зала на СПА хотел
„Съни гардън“ – гр. Вършец
се проведе публично обсъж-
дане на отчета за изпълнение
на бюджета на община Вър-
шец за 2019 г., съгласно чл.
140, ал. 4 от Закона за пуб-
личните финанси.

Обсъждането бе иниции-
рано и ръководено от предсе-
дателя на Общински съвет
инж. Анатоли Димитров.

На събитието присъстваха
кметът на общината инж.
Иван Лазаров, инж. предсе-
дателят на Общински съвет –
Вършец  инж. Анатоли Ди-
митров, зам.-кметът Петър
Стефанов, секретарят на об-
щината инж. Даниела Тодо-

рова и общински съветници и
служители от общинска ад-
министрация Вършец.

Касовото изпълнение на бю-
джета на общината за 2019 г.
беше презентирано от Краси-
мира Тачева – Директор на
дирекция „Обща админист-
рация“ и гл. счетоводител на
общината.

Изпълнението на бюджета
за отчетния период възлиза
на 8 191 320 лв., което пред-
ставлява 87% спрямо годиш-
ния разчет и 111 % спрямо
изпълнението за същия пе-
риод на 2018 г., стана ясно по
време на обсъждането.

Собствените приходи –да-
нъчни и не данъчни са в раз-
мер на 1 513 348 лв.

Събираемостта на местните
данъци е 77,3 % ,а на не да-
нъчните- 77,8%.

Внесеният в общинската
хазна туристически данък е в
размер на 40 561 лв. при 37
352 лв. през 2018 г. , което по-
казва по-активен туристи-
чески сезон. Постъпленията
от „Такса битови отпадъци“
са в размер на 443 876 лв.,
което представлява 78 % от
уточнения план.

Разходите по бюджета на
общината са в рамките на
постъпилите приходи, като
не са допускани преразходи
по дейности и параграфи.

Изпълнението на инвести-
ционната програма е в размер
на 1 253 876 лв,. като през от-

четната година са постъпили
допълнителни целеви тран-
сфери от Републиканския бю-
джет, което доведе до нейната
актуализация с нови обекти.
Същите останаха  като пре-
ходни за настоящата година,
с осигурено финансиране от

преходния остатък по смет-
ките за капиталови разходи в
размер на 760 000 лева.

Община Вършец е приклю-
чила 2019 г. без общински
дълг, стана ясно от презента-
цията на отчета.

Спас ЗАРЧЕВ

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2019 Г.
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* * *
Детска градина „Слънце“ –

гр. Вършец  започна новата
учебна година с общо 146
деца, от които в основна
сграда гр. Вършец - 114, в с.
Долно Озирово - 12 и в кв.
Заножене - 20 деца.

Церемонията по открива-
нето на учебна година се
проведе в двора на детското
заведение, без външни посе-
тители - родители и гости.

Деца от ІV подготвителна
група (6 годишни)  издиг-
наха знамето на Република
България под звуците на на-
ционалния химн и заедно с
децата от ІІІ подготвителна
група (5 годишни) поздра-
виха своите учители и дру-
гарчета с песни, танци и
стихотворения.

Директорката  на детската
градина Диана Георгиева
поздрави децата  им пожела
здрава и успешна учебна го-

дина, изпълнена с весели и
занимателни игри, които да
предизвикат детското любо-
питство и любознателност, а
на учителите - работещи на
„първа линия“ в образова-
нието (и в пряк, и в преносен
смисъл) - здраве и спокой-
ствие, за да могат да разгър-
нат творческия си потенциал
в името на доброто бъдеще

на децата.
През 2020-2021 учебна го-

дина в училищата и детските
градини на община Вършец
ще се обучават общо 673
ученици и 226 деца.

Първокласниците са 73,
като се запазва тенденцията
от миналата година.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА БЕ ОТКРИТА В СЪКРАТЕН
ФОРМАТ И ПРИ ЗАСИЛЕНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ЗАРАДИ КОРОНАВИРУСНАТА ПАНДЕМИЯ

По инициатива на местни
жители във вършечкото село
ще бъде изградена алея с чи-
нари, туи и масивна чешма.

Иван Найденов, Нейчо Дра-
гилов и Митко Михайлов с

доброволен труд ще направят
подобренията. За това те по-
лучиха 500 лева от бюджета
на Общински съвет - Вър-
шец, гласувани с пълно еди-
нодушия на редовната

септемврийска сесия. Общи-
ната ще осигури и трактор за
по- тежките дейности.

Ще бъдат засадени 25 чи-
нара, 60 туи и 60 растения за
жив плет. Ентусиастите раз-
читат и на останалите
местни хора, за изграждането
на чешмата.

Предвижда се дейностите
да приключат за два месеца.
Дългогодишна политика на
Община Вършец е да под-
крепя публично-частните
партньорства за облагородя-
ване на селищата в общи-
ната.

Петя ГЕНОВА

ОБЛАГОРОДЯВАТ ДРАГАНИЦА ПО ПРОЕКТ
ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

Огнени и бурни, но и мирни
и съзидателни десетилетия ни
делят от далечната 1923 го-
дина.

Тогава, в 23-ия ден от месец
септември, народът български
въстава срещу омразната фа-
шистка диктатура и пише със
своята кръв „свободен!“ Да!
Свободен се ражда човекът и
мечтата му е да остане такъв
до края на дните си.

Малцина са останалите живи
съвременници на въстанието,
но живи и неумиращи са твор-
бите за тази кървава епопея на
нашите творци - поети, писа-
тели, художници, скулптури.
Живи са и признателните
внуци и синове на септем-
врийците, а паметниците, па-
метните плочи и обелиски,
издигнати в тяхна памет, бе-
леят отдалече и ни нашепват
„Помнете и не забравяйте“.

Въстанието от септември
1923 г. е първото в света анти-
фашистко въстание, което из-
праща своите огнени призиви
към съседните държави и пов-
дига борческия дух на наро-
дите от много страни по света.

А нашият Вършец е първото
село, установило работни-
ческо-селска власт в България!

Високият дух и вярата, че на-
родът е непобедим, изправя
въстаниците, въоръжени с

брадви, ножове, кремъклийки
пушки и пищови срещу въоръ-
жените до зъби армия, шпиц-
команди и полиция. Българи
срещу българи!

Възторзи и радости само ня-
колко дни, а след тях – страх и
погром!

„Клаха народа, както турчин
не го е клал!“ ще възкликне
писателят А.Страшимиров.

Тридесет и двама свидни
наши млади мъже падат жер-
тва под „Тодорини кукли“.
Стотици са пребити и осака-
тени! Ботуня тече кървава! Те-
рорът продължава с месеци…

Деветдесет и седем години от
тогава!

Днес е 23 септември 2020 го-
дина. Стоим пред достолепния
бял паметник в парка на Вър-
шец. С бели глави и тъжни
мисли. Тук е ръководството на
общинската партийна органи-
зация на БСП, партийни сек-
ретари, внуци на
септемврийци, представители
на ОЖС, с букети и венец от
свежи цветя за героите.

А красивите септемврийски
рози от букетите ухаят на-
около с неповторимия си аро-
мат!

Нека са отворени сърцата ни
към героите от нашата славна
история!

Гергана ЕРМЕНКОВА

НА ЗАГИНАЛИТЕ ПОД ВРЪХ
„ТОДОРИНИ КУКЛИ“

ВЪСТАНИЦИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ
1923 Г. – СЕПТЕМВРИЙСКИ РОЗИ
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На 24 септември 2020 г., в
Централен военен клуб,
София, списание „Дестинация
България“ връчи своите го-

дишни отличия в 34 категории
по случай Световния ден на ту-
ризма.

На церемонията бяха отли-
чени общини, мениджъри, ин-
веститори, туристически
обекти и личности , допри-
несли за популяризирането на
България като туристическа
дестинация.

Туристически информацио-
нен център (ТИЦ) – гр. Вър-
шец бе отличен  в категорията
„Устойчивост в работата за по-
пуляризиране на туризма в об-
щината“.

Грамотата бе връчена от Ди-
митър Маргаритов  - председа-
тел на Комисията за защита на
потребителите.

Даниела ЛИЛОВА

ТИЦ ПОЛУЧИ ПРИЗ ЗА
УСТОЙЧИВОСТ В РАБОТАТА

ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА
ТУРИЗМА В ОБЩИНАТА

Община Вършец стартира
процедура по набиране на
преброители, контрольори и
придружители за преброя-
ване на населението и жи-
лищния фонд през 2021 г.

Кандидатите трябва да са
пълнолетни лица, с мини-
мална степен на завършено
образование – средно. С
предимство при подбора ще
бъдат завършилите висше
образование и студентите във
висшите учебни заведения,
както и участвалите в пред-
ходни преброявания.

Необходими документи:
- Заявление (по образец)

- Автобиография (по об-
разец)

- Копие от диплома за за-
вършено образование

- Снимка – цветна, диги-
тална (портретна, за до-
кументи)

- Документ, удостоверя-
ващ IBAN.

Документи ще се приемат
от 15.09.2020 г. до 30.10.2020
г. в сградата на Община Вър-
шец, Център за администра-
тивно обслужване (ЦАО),
всеки работен ден от 08.30 ч.
до 17.00 ч.

Общинска преброителна
комисия за Община Вършец

ще осъществи подбор на пре-
броители, контрольори и
придружители, както и на не-
обходимия брой резерви до
20.11.2020 г.

Списъкът на одобрените
кандидати ще бъде публику-
ван на официалния сайт на
Община Вършец, секция
„Преброяване 2021“ и обявен
на информационно табло
пред ЦАО в сградата на Об-
щина Вършец.

* Кандидатите само за
„Придружител“ подават
единствено заявление (по об-
разец) и документ, удосто-
веряващ IBAN.

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ, КОНТРОЛЬОРИ И ПРИДРУЖИТЕЛИ

ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД
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Днес, 28.05.2020 г. (четвъртък) от 11:00 ч.,
на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и
чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация за мандата 2019 –
2023 г. се проведе заседание на Общински
съвет - Вършец, в заседателната зала на Об-
щинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва
общински съветници.

Отсъства: Благовест Христов

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

На заседанието присъстваха още: инж.
Иван Лазаров – кмет на община Вършец,
П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец,
К. Тачева-директор дирекция „ОА“, А.
Тошев-директор дирекция „СА“.

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

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка с вх. № 134/ 12.05.2020 г.
относно ползване на кредит от Фонд за раз-
витие на местно самоуправление – ФЛАГ
ЕАД за изпълнение на проект ROBG-471 „
Нови дестинации в трансграничния тури-
зъм“, съфинансиран от Програмата за тран-
сгранично сътрудничество Интеррег V-A
Румъния-България, 2014-2020.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 125/ 27.04.2020 г.
относно приемане на Годишен план за дей-
ствие по изпълнение на общинска стратегия
за развитие на социалните услуги в община
Вършец за 2021 г., на основание чл. 19, ал. 2
от Закона за социалното подпомагане и чл. 36
б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона
за социално подпомагане.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 145/ 20.05.2020 г.
относно предложение за изменение и допъл-
нение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 142/ 19.05.2020 г.
относно вземане на решение за отменяне на т.
2, от Решение № 528, от Протокол № 51/
30.09.2014 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 „Общински дейности и туризъм
– Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 143/ 19.05.2020 г.
относно вземане на решение за провеждане
на публичен търг с явно наддаване по реда на
ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вър-
шец за отдаване под наем на недвижими
имоти, частна общинска собственост, пред-
ставляващи земеделски земи с НТП ниви,
лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови
култури, изоставени трайни насаждения и
други селскостопански територии, находящи
се на територията на всички землищата в на-
селените места на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение Док-
ладна записка с вх. № 144/ 20.05.2020 г. от-
носно вземане на решение за актуализиране
на Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собственост
за 2020 г. на община Вършец, както и при-
емане на решение за провеждане на публична

търг с тайно наддаване за отдаване под наем
на части от имоти публична общинска собст-
веност на община Вършец в изпълнение на
Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за
2020 г. на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 146/ 22.05.2020 г.
относно разглеждане на доклад на времен-
ната комисия, определена с Решение № 64 от
Протокол № 5 от 30.01.2020 г. на Общински
съвет – Вършец и вземане на решение за
определяне на 1 съдебен заседател за мандат
2020 – 2024 г. за Окръжен съд – гр. Монтана.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 149/ 22.05.2020 г.
относно приемане на Годишен доклад за дей-
ността и финансов отчет за 2019 г. на „ВиК“
ООД -Монтана.

Докладва: Вътко Маринов – председател
на ПК по ТИУТУОС

9. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 148/ 22.05.2020 г.
относно отпускане на награди за учениците
зрелостници, показали отличен успех за
целия курс на обучение в СУ „Иван Вазов“,
гр. Вършец.

10. Изказвания, питания и становища.

Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимо-
действието му с общинската администрация
за мандата 2019 – 2023 г., дневният ред бе
приет единодушно:

Гласували: “за”- 12; “против” – няма;
“въздържали се” – няма.

Общински съвет – Вършец прие следните
решения:

РЕШЕНИЕ № 111
Във връзка с осигуряване на финансиране и

поемане на дълг, направено по реда на Закона
за общински дълг (ЗОС), Общински съвет –
Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от
ЗМСМА и чл.17, ал.1 от ЗОД, Общински
съвет - Вършец дава съгласие:

1. Община Вършец да сключи договор за
кредит с „Фонд за органите на местното са-
моуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по
силата на който да поеме краткосрочен об-
щински дълг с цел реализацията на проект:
ROBG-471 „Нови дестинации в трансгра-
ничния туризъм“, Договор за безвъзмездна
финансова помощ № 94474 от 21.08.2018 г.,
финансиран от Програма за трансгранично
сътрудничество Интеррег V-A Румъния –
България 2014-2020 г. , Приоритетна ос 2:
Зелен район, Специфична цел 2.1: Подобря-
ване на устойчивото използване на природ-
ното наследство и ресурси и на културното
наследство, при следните основни параме-
три:

● Максимален размер на дълга – 378 325,
00 лв.;

● Валута на дълга – лева;
● Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с

договор за общински заем;
● Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 12 месеца, счи-

тано от датата на подписване на договора за
кредит, с възможност за предсрочно погася-
ване изцяло или на части, без такса за пред-
срочно погасяване;

- Източници за погасяване на главницата –
чрез плащанията от Управляващия орган, съг-
ласно Договор за безвъзмездна финансова
помощ № 94474 от 21.08.2018 и/или от собст-
вени бюджетни средства.

● Максимален лихвен процент – шестме-
сечен EURIBOR, плюс максимална надбавка
от 4.083 %

● Други такси, наказателни лихви, неус-
тойки и разноски – съгласно ценовата поли-
тика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.

● Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на

Община Вършец по Договор за безвъз-
мездна помощ № 94474 от 21.08.2018, склю-
чен с Управляващия орган на съответната
Оперативна програма, постъпващи по бан-
кова сметка, вземанията за наличностите по
която, настоящи и бъдещи, също са обект на
особен залог;

- Учредяване на залог върху постъпленията
по сметката на Община Вършец, по която
постъпват средствата по проект ROBG-471
„Нови дестинации в трансграничния ту-
ризъм“ по Договор за безвъзмездна помощ
№ 94474 от 21.08.2018;

- Учредяване на залог върху настоящи и бъ-
дещи парични вземания, представляващи
настоящи и бъдещи приходи на община Вър-
шец, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“
от Закон за публичните финанси и бюджет-
ните взаимоотношения на община Вършец по
чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за
публичните финанси, включително и тези,
постъпващи по банкова сметка, вземанията за
наличностите по която, настоящи и бъдещи,
също са обект на особен залог;

Възлага и делегира права на кмета на об-
щина Вършец да подготви искането за кредит,
да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ
ЕАД, да подпише договора за кредит и дого-
ворите за залог, както и да извърши всички
останали необходими правни и фактически
действия за изпълнение на решението по т. 1.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 112
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация и
чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане, приема Го-
дишен план за действие по изпълнение на об-
щинска стратегия за развитие на социалните
услуги в община Вършец за 2021 г.

2. Възлага на кмета на община Вършец при
възникване на необходимост да актуализира
Годишния план за действие по изпълнение на
общинска стратегия за развитие на социал-
ните услуги в община Вършец за 2021 г.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

Промяна в кворума. Влиза Благовест
Христов.

Общо 13 общински съветници.

РЕШЕНИЕ № 113
I. Общински съвет Вършец, на основание

чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 2 от За-
кона за местните данъци и такси, изменя и до-
пълва Наредбата за определяне размера на
местните данъци на община Вършец, (при-
ета с Решение № 48 по Протокол № 5 от
04.02.2008 г. в сила от 15.02.2008 г., изменена
и допълнена с Решение № 226 по Протокол
№ 19/28.01.2009 г.; изменена Решение № 432
по Протокол № 50/28.01.2011 г., изменена с
Решение № 216 по Протокол № 25/27.02.2013
г., изменен с Решение № 433 по Протокол №
42/05.03.2014 г; изменена с Решение № 512 по
Протокол № 48/31.07.2014 г. , изменена с Ре-
шение № 384 по Протокол № 25/27.02.2017
г., изменена и допълнена с Решение № 680. по
Протокол№ 51/31.01.2019 г., изменена с Ре-
шение № 737. по Протокол№ 57/25.07.2019 г.
от Общински съвет- Вършец), както следва:

1. В Глава втора - Местни данъци, раздел
I „Данък върху недвижимите имоти“.

В чл. 17 се изменя и допълва текста на ал. 1,
както следва:

Чл.17. (1) Данъчната оценка на недвижи-
мите имоти на предприятията е по-високата
между отчетната им стойност и данъчната
оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ, а
за жилищните имоти - данъчната им оценка,
съгласно приложение № 2 от ЗМДТ.

2. В Глава втора - Местни данъци, раздел
III „Данък при придобиване на имущества
по дарение и по възмезден начин“.

В чл. 32 се изменя и допълва текста на ал. 3,
както следва:

Чл.32 (3) Алинея 1 не се прилага за моторни
превозни средства, придобити преди първо-
началната им регистрация за движение в
страната.

3. В Глава втора - Местни данъци, раздел
IV „Данък върху превозните средства“.

В чл. 45 се изменят и допълват текстовете
на ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 5, както следва:

Чл.45 (1) За мотопеди и мотоциклети с
мощност на двигателя до 74 kW включително
и съответстващи на екологична категория
„Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто на-
маление, а за съответстващите на екологични
категории, по-високи от „Евро 4“ - с 60 на сто
намаление от определения по чл. 55, ал. 3 от
ЗМДТ данък.

(2) За автобусите, товарните автомобили, с
технически допустима максимална маса над
3,5 т, влекачите за ремарке и седловите вле-
качи с двигатели, съответстващи на еколо-
гична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща
с 20 на сто намаление, а за съответстващите
на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ - с 50 на сто
намаление от определения данък по чл. 55,
ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ.

(3) За автобуси, извършващи обществен
превоз на пътници по редовни автобусни
линии в градовете и в слабонаселените пла-
нински и гранични райони, които се субси-
дират от общините, данъкът се заплаща в
размер 10 на сто от размера, определен по
реда на чл. 55, ал. 5 от ЗМДТ, при условие че
не се използват за други цели.

(5) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от
ЗМДТ няма данни за екологичната категория
на моторното превозно средство, се приема,
че превозното средство е без екологична ка-
тегория.

4. В Глава втора - Местни данъци, раздел
IV „Данък върху превозните средства“.

В чл. 46 се изменя и допълва текста на ал. 3,
както следва:

Чл. 46. (3) Заплащането на данъка е усло-
вие за редовност при периодичния техни-
чески преглед на превозното средство.
Заплащането на данъка се удостоверява със:

1. проверка чрез автоматизиран обмен на
информация между информационната сис-
тема за електронно регистриране на извър-
шените периодични прегледи на пътни
превозни средства, поддържана от Минис-
терството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, и:

а) системата за обмен на информация, под-
държана от Министерството на финансите в
изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ, или

б) съответната система за администриране
на местни данъци и такси на общината, или

2. представяне на издаден или заверен от
общината документ.

5. В Глава втора - Местни данъци, раздел
V „Патентен данък“.

В чл. 52 ал.1 се изменя и допълва текста на
т. 2, както следва:

Чл.52. (1) Данъчно задължените лица, които
подлежат на облагане с патентен данък, могат
да ползват данъчни облекчения в следната по-
редност:

т.2. физическите лица, включително едно-
личните търговци, които извършват с личен
труд през цялата данъчна година два или три
вида патентна дейност от посочените в т. 1 -
36 от приложение № 4 от ЗМДТ, заплащат па-
тентния данък само за тази дейност, за която
определеният данък е с най-висок размер; за
извършване на повече от три дейности об-
лекчението не се прилага;

В чл. 52, ал.1 се изменя и допълва текста на
т. 4, както следва:

- т.4. лицата, които използват работно място
за обучение на чираци по смисъла на Закона
за занаятите и извършват патентна дейност от
посочените в т. 10 на приложение № 4 от
ЗМДТ, заплащат 50 на сто от определения па-
тентен данък за съответното работно място;
намалението се ползва, при условие че към
декларацията по чл. 61н от ЗМДТ е прило-
жено копие от удостоверението за вписване в
регистъра на чираците, издадено от съответ-
ната регионална занаятчийска камара.

6. В Глава втора - Местни данъци, раздел
VII „Дънък върху таксиметров превоз на
пътници“.
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В чл. 64 се изменя и допълва текста на ал.2,
както следва:

Чл.64 (2) Когато действието на разреше-
нието за извършване на таксиметров превоз
на пътници бъде прекратено през течение на
годината, от платения данък се възстановява
недължимо внесената част, определена по
следната формула:

НВДТПП = ПДТПП x ОМ , къдетоБМ

НВДТПП е недължимо внесената част от
данъка върху таксиметров превоз на пътници
за текущата година;

ПДТПП - платеният данък върху таксимет-
ров превоз на пътници за срока, за който е из-
дадено разрешението;

БМ - броят на календарните месеци, за
които е издадено разрешението и е платен да-
нъкът върху таксиметров превоз на пътници;

ОМ - оставащият брой на календарните ме-
сеци от срока на разрешението за извършване
на таксиметров превоз на пътници, следващи
месеца на прекратяване на разрешението за
извършване на таксиметров превоз на път-
ници.

II. Изменението и допълнението Наредбата
за определяне размера на местните данъци на
община Вършец влиза в сила от дата на при-
емане на настоящото решение.

III. Задължава кмета на община Вършец да
отрази приетите в т. 1 от настоящото решение
изменения и допълнения на Наредбата за
определяне размера на местните данъци на
община Вършец, като актуализираната на-
редба бъде качена в 7-дневен срок на сайта на
община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов,
И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 114
Общински съвет Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, отменя т. 2 от
свое Решение № 528 от Протокол №
51/30.09.2014 г., считано от датата на при-
емане на настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, Н. Томов; “против” – 4 - А. Маджарски,
Л. Симова, И. Цветанов, Г. Найденов; “въз-
държали се” – 1 - Б. Христов;

РЕШЕНИЕ № 115
Общински съвет Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, определя про-
дажна цена за добив и транспорт до краен
потребител на дърва за огрев - 60 лв. за 1
куб.м. или обща цена в размер на 300 лв. за 5
куб.м., /съгласно изготвената калкулация/, на
която да се продават от Общинско предпри-
ятие „Общински дейности и туризъм - Вър-
шец“.

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, Н. Томов; “против” – 4 - А. Маджарски,
Л. Симова, И. Цветанов, Г. Найденов; “въз-
държали се” – 1 - Б. Христов;

РЕШЕНИЕ № 116
1. Общински съвет Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, във връзка
с чл. 13, ал. 1 и чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от НРПУ-
РОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за условията и реда за провеждане на търгове
и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец,
взема решение за провеждане на публичен
търг с явно наддаване за отдаване под наем
на недвижими имоти частна общинска собст-
веност на община Вършец, представляващи
земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни
градини, храсти, зеленчукови култури, изос-
тавени трайни насаждения и други селскос-
топански територии, описани по землища,
както следва:

- Землище гр. Вършец – 67 бр. имота, опи-
сани в приложение към докладната.

- Землище с. Спанчевци – 131 бр. имота,
описани в приложение към докладната.

- Землище с. Драганица – 103 бр. имота,
описани в приложение към докладната.

- Землище с. Черкаски - 109 бр. имота, опи-
сани в приложение към докладната.

- Землище с. Стояново – 130 бр. имота, опи-
сани в приложение към докладна.

- Землище с. Д. Озирово – 334 бр. имота,
описани в приложение към докладната.

- Землище с. Г. Озирово - 389 бр. имота,
описани в приложение към докладната.

- Землище с. Долна Бела речка – 122 бр.
имота, описани в приложение към доклад-
ната.

- Землище с. Горна Бела речка – 64 бр.
имота, описани в приложение към доклад-
ната.

2. Определя първоначални годишни наемни
цени, както следва:

- 12 лева за 1 декар за поземлените имоти с
НТП лозя, храсти, зеленчукови култури, из-
оставени трайни насаждения, други селскос-
топански територии и овощни градини.

- 20 лева за 1 декар за поземлени имоти с
НТП ниви.

3. Срок за отдаване под наем на недвижи-
мите имоти подробно описани в т.1 от реше-
нието – 6 стопански години, считано от
01.10.2020 г.

4. Всеки участник в търга може да участва
за наемането на един, няколко или всички зе-
меделски имоти - предмет на търга.

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

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

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

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

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

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

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху
първоначалните годишни тръжни наемни
цени, описани в т. 2 от настоящото решение.

7. Цена на тръжната документация 50 лв.
8. Дължимият годишен наем се заплаща от

наемателите за първата стопанска година от
договора при подписването му, а за остана-
лите стопански години падежът за плащане
на дължимия наем е датата на подписания до-
говор.

9. Задължава кмета на община Вършец да
организира и проведе търга по реда на Глава
втора “Търгове” от Наредбата за условията и
реда за провеждане на търгове и конкурси на
община Вършец и да сключи договори за от-
даване под наем на земеделските земи със
спечелилите търга участници.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов,
И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 117
Общински съвет Вършец, на основание чл.

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

1. Актуализира Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общин-
ска собственост за 2020 г. на община Вършец
в частта раздел III. Описание на недвижимите
имотите, които общината има намерение да
предложи за предоставяне под наем и за про-
дажба през 2020 г., точка 1. Описание на имо-
тите, които общината има намерение да
предложи за предоставяне под наем, подточка
1.1. Нежилищни обекти, части от сгради и те-
рени, билбордове и рекламни елементи об-
щинска 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
поставяне на павилиони, съоръжения, кафе-
автомати, банкомати и т.н. в населените места
на територията на община Вършец през 2020
г., като в тази подточка се включват следните
части от имоти публична общинска собстве-

ност на община Вършец, както следва:
1.1. Част от сграда с идентификатор

12961.422.603.2 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г., с площ 21 кв.м., представляваща 1 бр.
помещение с административен адрес: гр.
Вършец, ул. “Република“ № 82, „Постройка
на допълващото застрояване“.

1.2. Бюфет в столовата в сграда с иденти-
фикатор 12961.422.299.1 по КК и КР на град
Вършец от 2008 г., / втора сграда на СУ „Иван
Вазов“, с административен адрес: гр. Вър-
шец, ул. “Дончо Станчев“ № 47 а, с площ 10
кв. м.

1.3. Кухненски бокс в сградата с идентифи-
катор 501.72.1 по плана на с. Спанчевци, об-
щина Вършец /бившата детска градина в с.
Спанчевци/, със застроена площ 50 кв.м.

1.4. Част от поземлен имот с идентификатор
12961.420.1 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г., с площ 50 кв.м., върху който е разпо-
ложен преместваем обект - метален павилион
/ в източния край на „Слънчева градина/“.

1.5. Част от поземлен имот с идентификатор
12961.423.156 по КК и КР на гр. Вършец, с
площ 24 кв.м., върху който е разположен пре-
местваем обект - метален павилион /срещу
хотел „Здравец“ с лице към ул.“Република“/.

1.6. Част от поземлен имот с идентификатор
12961.423.221 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г., с площ 95 кв.м., върху който е разпо-
ложен преместваем обект - метален павилион
/срещу блок МИУ, с лице към ул. “Ботуня“/.

2. Промяната на Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общин-
ска собственост за 2020 г. на община Вършец
влиза в сила от датата на приемане на реше-
нието.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промя-
ната в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собстве-
ност за 2020 г. на община Вършец да се обяви
на таблото пред сградата на Общинска адми-
нистрация Вършец и да се отрази в публику-
ваната в сайта на община Вършец Годишна
програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2020 г. на
община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов,
И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 118
1. Общински съвет Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал.
8 от ЗОС, във връзка с чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от
Наредбата за реда на придобиване, управле-
ние и разпореждане с общинска собственост
на община Вършец, взема решение за про-
веждане на публичен търг с тайно наддаване,
за отдаване под наем на части от имоти пуб-
лична общинска собственост /части от сгради
и терени/ на община Вършец описани, както
следва:

1.1. Част от сграда с идентификатор
12961.422.603.2 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г., с площ 21 кв.м., включващо 1 бр. по-
мещение с административен адрес: гр. Вър-
шец, ул.“Република“ № 82, „Постройка на
допълващото застрояване“. Първоначална
месечна наемна цена – 105 лв., без ДДС.

1.2. Бюфет в столовата в сграда с иденти-
фикатор 12961.422.299.1 по КК и КР на град
Вършец от 2008 г., /втора сграда на СУ „Иван
Вазов“, с административен адрес: гр. Вър-
шец, ул. “Дончо Станчев“ № 47 а/ с площ 10
кв.м. Първоначална месечна наемна цена – 50
лв. без ДДС.

1.3. Кухненски бокс в сградата с идентифи-
катор 501.72.1 по плана на с. Спанчевци, об-
щина Вършец /бившата детска градина в с.
Спанчевци/, със застроена площ 50 кв.м.
Първоначална месечна наемна цена – 150 лв.,
без ДДС.

1.5. Част от поземлен имот с идентификатор
12961.420.1 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г., с площ 50 кв.м., върху който е разпо-
ложен преместваем обект - метален павилион
/в източния край на „Слънчева градина/“.
Първоначален месечен наем - 150 лв., без
ДДС.

1.6. Част от поземлен имот с идентификатор
12961.423.156 по КК и КР на гр. Вършец, с
площ 24 кв.м., върху който е разположен пре-

местваем обект - метален павилион /срещу
хотел „Здравец“, с лице към ул.“Република“/.
Първоначална месечна наемна цена – 120 лв.,
без ДДС.

1.7. Част от поземлен имот с идентификатор
12961.423.221 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г., с площ 95 кв.м., върху който е разпо-
ложен преместваем обект - метален павилион
/срещу блок МИУ с лице към ул. “Ботуня“/.
Първоначална месечна наемна цена – 285 лв.,
без ДДС.

2. Срок за отдаване под наем на частите от
недвижимия имот – 5 календарни години
,считано от датата на сключване на догово-
рите за наем.

3. Цена на тръжната документация 100 лв.
4. Депозит за участие в търга 300 лв. за

всеки отделен обект.
5. Стъпка за наддаване 5 % върху първона-

чалната тръжна месечна наемна цена.
6. Всеки участник в търга може да участва

за наемане на един, няколко или всички части
от имоти предмет на търга.

7. Задължава кмета на община Вършец да
организира и проведе търга.

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, Б. Христов; “против” – 3 - А.
Маджарски, Л. Симова, Г. Найденов; “въз-
държали се” – 2 - И. Цветанов, Н. Томов;

РЕШЕНИЕ № 119
Общински съвет Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 68а, ал. 4 от
Закона за съдебната власт, определя за съде-
бен заседател от община Вършец Илка Ми-
хайлова, с постоянен адрес: гр. Вършец, ул.
“Ботуня“ № 14, бл. МИУ, вх. „А“, ап. 3.

Предлага на общото събрание на Окръжен
съд – гр. Монтана за мандат 2020 – 2024 г. да
бъде определено за съдебен заседател лицето
Илка Михайлова, с постоянен адрес: гр. Вър-
шец, ул. „Ботуня“ № 14, бл. МИУ, вх. „А“, ап. 3.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов,
И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 120
Общински съвет Вършец , на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуп-
равление и местната администрация, приема
за сведение Годишен доклад за дейността и
финансов отчет за 2019 г. на „Водоснабдяване
и канализация“ ООД, гр. Монтана.

Гласували поименно: “за” – 13; “против”
– няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 121
Общински съвет Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска от
собствения си бюджет за 2020 г. § 10 – 98 су-
мата от 1 000 лв. на:

Ø Ученици с отличен успех (6.00):
1. Биляна Сашова Борисова – 200,00 лева
2. Борис Андрианов Горанов – 200,00 лева

Ø Ученици с успех отличен (5,50 – 5,99):
1. Александър Кирилов Ангелов – 100,00

лева
2. Доброслав Василев Иванов – 100,00 лева
3. Ивелин Йорданов Грозданов – 100,00

лева
4. Петър Ангелов Апостолов – 100,00 лева
5. Тамара Светославова Чавдарова – 100,00

лева
6. Фабиана Махайлова Върбанова – 100,00

лева

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов,
И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред, пред-
седателят на общински съвет – Вършец
закри заседанието в 12:25 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет Вършец



Доктор по наказателно право
Наталия Георгиева от гр. Лом
е от малкото съвременни
юристи, които познават  ед-
накво добре ,,духа на закона“ и
,,духа на поезията“.

Тази година на празника на
славянската писменост и на
българската просвета и кул-
тура поетесата-юрист спечели
награда ,,Най-добър междуна-
роден поет“ в престижния
международен конкурс ,,Лите-
ратурни искри“ в гр. Гостивар,
Република Северна Македо-
ния.

В конкуренция със 175 ав-
тори от различни балкански
държави, сред които Македо-
ния, Сърбия, Босна и Херцего-
вина, Словения, Хърватия,
Черна гора и България, Ната-
лия Георгиева  получи голя-
мото отличие за
стихотворението й  „Открове-
ние“. То е публикувано на  ма-
кедонски и на български език
в сборника ,,Литературни
искри“, в който са включени
стиховете на всички автори,
достигнали до финала на кон-
курса. Заедно с наградата по-
етесата е удостоена и с
Диплома за най-добър между-
народен поет.

Творческата биография на
Наталия Георгиева съдържа
още много признания и твор-
чески постижения. През 2007
г. издава първата си лирична
книга „Росни капки“, съдър-
жаща 52 стихотворения в об-
ластта на пейзажната и
философската лирика. Призна-
ние за своето творчество тя по-
лучава през 2017 г. на

националния онлайн конкурс
за поезия за учени и докто-
ранти, организиран от Съюза
на учените по случай Европей-
ската нощ на учените, където й
е присъдена втора награда.

През 2019 г. е удостоена с
Грамота на международния
онлайн конкурс за поезия
,,Мили дуели“ в Босна и Хер-
цеговина. Стихове като ,,Про-
буждане“, ,,Послание“, ,,Есен“
са преведени на руски,
сръбски, английски и македон-
ски език.

Някои от произведенията на
авторката са отпечатани в на-
ционални и международни из-
дания и литературни
сборници. През 2009 г. нейни

стихове са включени в Алма-
нах ,,Нова българска литера-
тура“, а през месец декември
2019 г. стихове от новата й ко-
лекция са публикувани в Ан-
тология на световните
писатели в Румъния.

Препоръчно от в-к „Слово плюс“

ДОКТОР ПО ПРАВО И ПОЕТ

Георги Димитров е вършече-
нин, но дълги години живее със
съпругата си Елеонора в Пле-
вен. Той е бивш военен летец и
преподавател във военно-въз-
душно училище, а Елеонора е
икономист.

Семейство Димитрови се за-
връща във Вършец през 2014
година  като млади пенсионери
и се захващат в двора на на-
следствената къща с малко не-
обичайно за нашите географски
ширини хоби – да отглеждат ек-
зотични растения.

Сега в градината им растат
киви, банан, авокадо, райска
ябълка, смокини, фурми, сак-
сийни маслини. Казват, че ба-
нани все още не са брали, тъй
като растението е младо, едва
тригодишно, а ражда чак на
петата година. Но затова пък
вече три поредни години берат
киви и маслини.

Зеленчуци , разбира се, също
отглеждат, но и сред тях има не-
обикновени видове. Тиквич-
ките им например не са като
масово отглежданите, а са от

онези, дългите, дето висят под
асмата и можеш цяло лято да си
режеш по мъничко от тях и те
пак да си растат.

Тази година рекордьорът им е
тиквичка, дълга 1,5 метра, с
тегло 5,5 килограма. Тъй като
не могат да ги изконсумират на-
веднъж, раздават от тиквичките
на съседи и приятели, замразя-
ват във фризера или ги консер-

вират в буркани за зимата.
Интересното е, че Елеонора

панира нежните цветове на тези
екзотични тиквички, като ги
пълни преди това със сирене.
Казва, че приготвени по такъв
начин, цветовете имат много
„нежен“ вкус, който напомня на
средиземноморските ястия.

Освен обикновените градин-
ски цветя, отглеждат на двора и

китайска роза, японска върба,
фуксия. Фуксията им, освен че
е декоративна, се използва и за
кулинарни цели – миниатюр-
ните й червено-оранжеви плод-
чета в торбичката  приличат на
малки доматчета и служат за
декорация на гурме-ястия.

Градинарството не е ново за
Георги  – в края на 80- години
на миналия век, още докато се-
мейството живее в Плевен, той
купува овощна градина, в която
отглежда 30 различни вида
плодни дръвчета.

Освен цветарството и гради-
нарството, семейството има и
други хобита.  Елеонора
участва в певчески групи към
местното читалище и в един от
пенсионерските клубове в
града и бродира гоблени вече
45 години, започвайки от 1975
г.

Камъчета от гръцкия остров
Тасос, донесени от минали по-
чивки, се превръщат от сръч-
ните им ръце в сувенири, които
подаряват на приятели и поз-
нати. Георги рисува върху тях

със специални бои и лакове , а
Елеонора ги декорира с фло-
рални мотиви, използвайки ху-
дожествената техника декупаж.

Децата и внуците им обичат
често да им идват на гости, за-
щото Елеонора и Георги Ди-
митрови са жизнени, забавни,
винаги активни и творчески
настроени, и готови по всяко
време да ги нагостят с домаш-
ните вкусотии на баба, която е
голяма домакиня и кулинарка, и
с екзотичните плодове от дядо-
вата градина.

Евелина ГЕОРГИЕВА

БИВШ ВОЕНЕН ЛЕТЕЦ ОТГЛЕЖДА В ДВОРА СИ ЕКЗОТИЧНИ ПЛОДОВЕ
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Срещнах Николай Страхилов
– Нехайко бодро крачещ към
работното си място. Носи „ду-
мите си в шепи“ и ги подарява
на нас, читателите и почитате-
лите му, за да четем, да пеем и
се веселим.

За себе си той казва: „Такъв
съм. Мечтател в свят без
идеали. Затуй просто ми ви-
кайте Нехайко. Подходящо име
за кукла от парцали“.

Николай е най-малкото от
шестте деца на Йорданка и
Владимир Страхилови, жители
на Вършец.

Настъпилите демократични
промени го заварват в местния
Икономически техникум, къ-
дето завършва специалност
„Счетоводство“.

Работил е Банско, Горна баня,
София, Вършец и в чужбина.

Носител е на няколко награди
от местния литературен кон-
курс  „Вършец – мой любим

град“.
Момчето, което „моли вре-

мето за миг да спре и да се по-
радва със децата. С тях джанки
да бере, и да рисува по земята“
– това е Николай Страхилов –
Нехайко.

Бъди здрав и продължавай да
ни радваш с твоите стихове и
разкази за любимия Вършец и
околностите!

Райна СИМОВА

Да припомним

МОМЧЕТО, КОЕТО „ДУМИ
В ШЕПИТЕ СИ НОСИ“

Семейство пенсионери от Вършец с необичайни и интересни хобита

ООттккррооввееннииее
ТТъъйй  ккааккттоо  ррооззаа  оотт  еессеенн  ссллооммееннаа  
ггууббии  ччаарр  вв  ррааннаа  оотт  ссллааннии,,  
ттааккаа  сс  ееддннаа  ссъъллззаа  вв  ммееннее
ссъъррццееттоо  ттии  ссъъррццее  ммии  ррааннии..

ИИ  ннее  ммии  ее  ммиилл  ннии  ццввяятт,,  ннии  ппттииццаа,,
ннии  жжаалл  ттааяя  ккъъмм  ддррееббннааттаа  ттррееввииццаа,,
щщоомм  ввъъвв  ввссееккии  ооббрраазз  ии  ззввееззддаа,,
ссъъззиирраамм  ссяяннккаа  оотт  ттввоояя  ссллееддаа..

ИИззггууббееннаа  ссее  ллууттаамм  вв  ззааббллууддаа,,
ппллееннееннаа  оотт  ззррииттееллннаа  ииззммааммаа..
ЛЛееттяя  ппоо--ввооллннаа  ии  оотт  ппееппееррууддаа
ии  ттъъррссяя,,  ии  ззоовваа,,  нноо  ттеебб  ттее  нняяммаа..

ННее  ссии  ттии  ппттииццаа,,  ннии  ссттрръъкк  ллааллее,,
аа  ччаасстт  оотт  ммооееттоо  ссъъррццее..

На 16.09.2020 г. в СУ ,,Иван
Вазов“ - Вършец се състоя тър-
жествено връчване на грамоти и
плакети на учениците от Vа
клас, успешно завършили двуго-
дишен курс на обучение по про-
грамата ,,Детско полицейско
управление“.

На тържествената церемония
присъстваха: Росен Белчев - об-
ластен управител на област
Монтана; инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец; ст. ко-
мисар Пламен Томов - директор
на областна дирекция на МВР;

гл. инспектор Мариян Божинов
- началник на РУ „Полиция“ -
Вършец; Нина Каменова - зам.-
областен управител; Нели Дави-
дова - директор на дирекция
АКРРИДС.

Въодушевлението на децата е
породено от двугодишната им
работа с представителите на
МВР: комисар Радослава Ле-
кова; мл. полицейски инспектор
Крум Крумов; пътен контро-
льор Румяна Иванова и мл. ав-
токонтрольор Таня Рангелова.

Петя ГЕНОВА

ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО
УПРАВЛЕНИЕ



Почти 100-годишният Васил
Генов Сълев от Червен бряг се
грижи за друг човек, заради ко-
гото се решава да тръгне на
тази преклонна възраст с об-
ществен транспорт до Вършец,
за да проучи на място дали ще
приемат болния за рехабилита-
ция в местен балнеосанато-
риум.

Не е ясно при какви обстоя-
телства Васил остава без пари
за връщане  (вероятно си за-
губва портмонето или му го от-
крадват) и живеейки в
спомените си още в онази от-
минала епоха от младостта му,
когато „кмет, поп и даскал“ са
разрешавали всички местни
проблеми, дядо Васил решава
да отиде до Общината във
Вършец и да поиска назаем 20
лева, с които да плати на так-
симетров шофьор да го откара
до Враца. От там вече е лесно
да се прибере в Червен бряг –
бившият железничар има пен-
сионерска железничарска
карта като бивш служител на
БДЖ, с която може да пътува
безплатно във всички видове и
категории влакове.

Във фоайето на партера на

Общинска администрация  го
среща дългогодишната служи-
телка Мирослава Бърборска,
която чува историята му, дожа-
лява й  за възрастния човек и
му подава 20 лева лични пари
с думите: „Вземете парите.
Давам Ви ги от сърце, няма да
ми ги връщате“.  Наистина не
очаква нищо, дарението е на-
пълно анонимно – тя нито си
казва името, нито на каква
длъжност е в Общината. Не
знае и името и адреса на дя-
дото, за да го потърси да й
върне заема.

Голямо е учудването й обаче,

когато един месец по-късно в
Общината във Вършец при-
стига пощенски плик, надпи-
сан само: „Вършец, Общината,
до Кмета“. Без улица и номер,
без име. В плика има писмо от
две страници голям формат,
написано собственоръчно от
благодарния 96-годишен човек
и започващо с обръщението
„Добър ден и здравейте, непоз-
ната госпожо!“.

В писмото си той разказва за
себе си, напомня за случката с
взетите назаем пари, извинява
се, че се е забавил с връщането
им, защото е паднал, навехнал

си е и двата крака, бил е на
легло и не е успял да отиде
веднага до пощата, за да ги из-
прати. Между листата, на дъ-
ното на плика лежат не 20, а 25
лева – едната банкнота е, за да
върне заема, а  още една пет-
олевка изпраща с благодарност
за стореното добро, за човеч-
ността на Мирослава и с молба
да се почерпи за негово здраве.

Каква честност и почтеност,
каква чистота на душата у този
близо 100-годишен отруден чо-
вечец, вероятно с нищожна
пенсия, работил цял живот
като кантонер, пазач, железни-
чар, съхранил високите мо-
рални ценности на онова
отиващо си вече поколение, за
което само една дадената дума
и устно изречено обещание за
връщане на заем са имали
много по-голяма стойност от
всякакви разписки с подписи и
печати! Докато има такива
хора, вярата в доброто и в чо-
вечността ще е жива!

В писмото си Васил Сълев
пише, че е роден е през 1924
година. Извинява се за лошия
почерк, като пише, че „причи-
ната за това са натежалите вече

години - няма ги очите, как-
вито трябва да бъдат, пръстите,
които да държат химикалката
както трябва и какво ли още
не. Щастлив съм, че имам двор
един декар, какъвто втори в ок-
ръга няма. Имам голяма цветна
леха с много и разнообразни
цветя, каквато красота няма
никъде“, допълва той.

Оказва се, че дядо Васил е и
поет. На младини е писал сти-
хове, докато е пътувал между
гарите и по-късно, когато е ра-
ботел като пазач в местната
детска градина в Червен бряг.
В писмото си той изпраща ня-
колко напечатани на пишеща
машина авторски стихотворе-
ния, писани през 90-те години
на миналия век и малка пожъл-
тяла от времето, черно-бяла
портретна снимка, за да се пох-
вали какъв е бил на младини
като железничар.

В писмото си обещава, че
през октомври специално ще
дойде до Вършец, за да научи
името на „непозната госпожа“,
помогнала му да се прибере у
дома, и за да й изкаже лично
благодарността си.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Пътешествениците от пен-
сионерски клуб „Чинари“ се
докоснаха до красотата на не-
вероятни кътчета от страната
ни и се потопиха в магията на
древната ни история чрез спе-
циално организирана екскур-
зия.

Маршрутът беше определен
предварително: Бачковски ма-
настир, Кърджали, курортен
комплекс „Маказа“, прочутият
храм при с. Татул, културен
център „Великият Перпери-
кон“.

Пътувайки към Бачковския
манастир, намиращ се на 11 км
южно от Асеновград и открит
от цар Иван-Асен ІІ, пред нас
се разкриваха приказни пей-
зажи от вековни широколистни
гори, зелена растителност и
буйни реки.

Манастирът е разположен в
Рила планина, на десния бряг
на чепеларска река, наречена
Чая. В него в края на ХІ век па-
триарх Евтимий Търновски
прекарва последните си години
на заточение.

По време на турското робство
обителта остава непокътната.
Запазена е и костницата, слу-
жеща за манастирска гроб-
ница. Стенописите в самата
църква „Св. Никола“  са изог-
рафисани от Захари Зограф.
Манастирът е толкова вели-
чествен, че чак дъхът спира.
Туристи от цялата страна и от
чужбина пристигат тук, за да
се запознаят с нашите духовни
и исторически ценности.

Следваща точка от маршрута
ни бе Кърджали – областен
град с около 40 000 жители,
разположен край река Арда в
Източните Родопи. Град, осеян
с множество църкви и съхра-
нени паметници та културата.
Тук времето като че ли отдавна
е спряло.

След посещение на курор-
тния комплекс „Маказа“  се от-
правихме към с. Татул, където
ни очакваше екскурзовод.

Недалеч от гръцката граница,
само на 20 км северозападно от
Кърджали се намира пещерата
„Утроба“ – храм на великата
Богиня-Майка, в който траките
са извършвали обреди, свър-

зани с плодородието.
На 35 км на юг се намира

прочутият храм при с. Татул,
посветен на легендарния
Орфей. Видяхме чудеса на
природата, сътворила преди
хилядолетия саркофаг, издялан
от камък, за който траките са
вярвали, че е Орфей. До него
бил построен великолепен
храм с огромни и прецизно из-
дялани каменни блокове и стъ-
пала, който съперничел с
древногръцките светилища.

Разходката ни завърши с по-
сещение на дома на боговете –
свещения град Перперикон,
прочутото светилище на тра-
кийския бог Дионис Загрей в

Родопите. На това място е
идвал самият Александър Ве-
лики.

Храмът на Дионис Загрей е
представлявал изсечен в ска-
лите олтар, върху който изли-
вали вино и палели огън. Пред
нас се извисява стръмен скален
връх, в чието подножие се
гуши селцето Горна крепост.

Поехме по стръмната, пок-
рита с плочи алея – класичес-
кия свещен път към храма.
Пред нас се откри невероятна
гледка – развитият от 2016 г.
насам Южен квартал е бил
гъсто населена част от Перпе-
рикон. Минаваме край изсе-
чена в скалите цистерна за
вода: във фино издяланите ка-
мъни е била вградена изклю-
чително красива чешма.

Разгледахме базилика от V-VІ
век, крепостната стена около

двореца-светилище, самия
дворец, в чиято приемна зала
са се провеждали пищните пи-

рове. Храмът бил посветен на
бог Митра. В скритото подзе-
мие се намирали 12 гробници,
наречени Мавзолея. Видяхме
храм на тракийския конник,
Южната порта на Акропола и
чухме разказа на екскурзовода
за всички забележителности.

Въпреки трудния терен –
стръмните пътеки и скалис-
тите върхове, както и горещото
време, високият дух, силната
воля и жаждата за знания бяха
по-силни. Пример за това бяха
едни от най-възрастните пъте-
шественици – Пенка Ефтимова
и Симеон Младенов, които
бяха едни от първите в коло-
ната.

Благодарим на ръководството
на ПК „Чинари“ с председател
Савка Серафимова и на хората,
спонсорирали екскурзията ни -
за това, че ни направиха съ-

причастни към това мистично
очарование!

Ева ДИМОВА

ЕМОЦИОНАЛНО  ПЪТЕШЕСТВИЕ  НАЗАД  В  ИСТОРИЯТА
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ДОКАТО ИМА ТАКИВА ХОРА, ВЯРАТА В ДОБРОТО ЩЕ Е ЖИВА

96-годишен пенсиониран железничар - мерило за честност и отговорност

И това се случва



Поздравяваме успеха на
конкурса „Ще бъда лъч в без-
крайността“ – първи всебъл-
гарски онлайн
конкурс-рецитал, посветен
през 2020 г. на творчеството
на Лъчезар Станчев, органи-
зиран от „Център за подкрепа
за личностно развитие –
ОДК“ към Община Вършец –
директор г-жа Цветелина
Въглярска, с 41 участници и
с 18 наградени от компетен-
тно жури.

Възхитени сме от 15-минут-
ния клип - въведение в кон-
курса, изготвен по сценарий

на заслужилата учителка г-жа
Мария Алипиева, с участие
на вършечки деца – бъдещи
творци.

Благодарим на вършечени
за подкрепата на този Кон-
курс, изразено най-съпри-
частно от общинското
ръководство с кмет инж.
Иван Лазаров.

С почит,

Фондация „Лъчезар
Станчев за поезия“

гр. София

До вестник „Вършец“

ПОЗДРАВЛЕНИЕ И
БЛАГОДАРНОСТИ ЗА

ИНИЦИАТИВАТА!

С тържествен концерт на 11
септември във Вършец бе от-
белязана 120-та годишнина
от създаването на Народно
читалище „Христо Ботев
1900“.

По-рано беше планирано
честването на кръглата го-
дишнина да се проведе на 4
юни - датата, на която е ос-
новано читалището, но по-
ради коронавирусната
пандемия тържествата то-
гава бяха отложени.

11-ти септември също нqе е
случайно избрана дата за от-
белязването на този славен
юбилей: на този ден преди
56  години  Вършец е обявен
за град с Указ на Народното
събрание на Република Бъл-
гария.

Секретарят на читалището
Румен Александров разказа
неговата история. То е осно-
вано на 4 юни през 1900 г.,
като за негов пръв председа-
тел е избран тогавашният
учител, а по-късно известен
писател Дончо Станчев.

Новообразуваното чита-
лище се настанява в една от
стаите на местното училище
и веднага започва своята кул-
турно-просветна дейност.
Изработен е Устав, приет от
Общото събрание и утвърден
през 1903 г. със заповед на
тогавашния министър на на-
родната просвета.

През годините, поради раз-
лични причини, читалището
се мести няколко пъти. Пър-
воначално заема една стая в
къщата на Тодор Минчев, но
тъй като се оказва, че е
тясно, след една година се
премества в две стаи в къ-
щата на Марин Гърков. При-
ходите, които получава
читалището не били доста-
тъчни за покриване разхо-

дите по наема, затова се ре-
шава да бъде построена дъс-
чена барака близо до
минералната баня, в която да
се настани читалището и
която да служи за читалня на
местните жители и на летов-
ниците в тогавашното село
Вършец.

В периода 1906 г. – 1920 г.
читалището прекъсва своята
дейност поради започването
на Балканската и Първата
световна война. По време на
това прекъсване бараката се
закупува от един родолюбив
вършеченин, който прави
млекарница в нея. В единия
ъгъл поставя маса, на която
слага книги, донесени от
къщи и един-два ежеднев-
ника.

Всеки, който влезел да па-
зарува, можел да прочете
вестника и да си вземе книга.
Така той поддържал духа на
вършечени през военните го-
дини. Най-интересното
било, че на бараката поста-
вил табела, на която с големи
букви пишело: „Млекарница
– Читалище „Христо Ботев“.

На 26.12.1920 г. читали-
щето възстановява своята
просветителска и народопо-
лезна дейност. То се поме-
щава 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 помещава и развива дей-
ността си и до днес. Най-
впечатляващото е, че

сградата е построена изцяло
с доброволния труд и даре-
ния на местното население, в
нея не е вложена нито една
стотинка държавна пара.

В тържествения концерт по
повод 120-та годишнина от
основаването на НЧ „Христо
Ботев 1900“ взеха участие
самодейни състави при чита-
лището: тригласен женски
хор за обработен фолклор
„Стефан Кънев“ с ръководи-
тел Елена Горанова, танцов
състав „Фолклорна китка“ с
хореограф Невена Стоянова
и мъжка вокална група „Бъл-
гари“ с ръководител Велис-

лав Таралански.
Кметът на община Вършец

инж. Иван Лазаров изпрати
поздравителен адрес, подне-
сен от зам.-кмета на общи-
ната Петър Стефанов, заедно
с кошница с цветя по случай
празника

Председателят на читали-
щето инж. Алекси Алексов
връчи грамоти и почетни
плакети на дългогодишни са-
модейци, допринесли със
своя безкористен труд и та-
лант за просперитета и раз-
витието на читалището, и за
съхраняването на фолклор-
ната самобитност на: Елена
Горанова, Даниела Лилова,
Невена Стоянова , Велислав
Таралански, Мариана Не-

нова, Георги Маджарски,
Димитрана Маджарска,
Йонка Петкова, Линка Ива-
нова и Йорданка Митева.

Със специален плакет и
удостояване със званието
„Почетен член“ на НЧ „Хр.
Ботев-1900“  за заслуги към
читалището като участник в
различни певчески хорове и
формации цели 43 години бе
наградена Гергана Алексан-
дрова.

Също със специален плакет
и удостояване със званието
„Почетен член на НЧ
„Хр.Ботев-1900“ бе награ-
дена Елена Йончева за при-

носа й в самодейното дело и
като участник в певчески хо-
рове и състави, като само-
дейна актриса в различни
театрални формации и 22 го-
дини главен библиотекар в
библиотеката на читали-
щето.

„Моята младост премина
(и остана) в библиотеката
на читалището - сред кни-
гите. Професията ми даде
възможност за срещи и раз-
говори със забележителни
личности – писатели и
поети, хора на изкуството
общественици.

Като самодеец имах шанса
да работя  и творя с инте-
ресни хора – хора с апостол-
ски плам в душите, които
ми дадоха много.

Моят живот, моята ори-
сия са свързани неразривно с
читалище „Хр. Ботев –
1900“.  Повече от половин
век то и град Вършец – със
своята красота, природа,
забележителна интелиген-
ция и прекрасни хора, ста-
наха моя съдба!

Вече 120 години читали-
щето – храм на просве-
тата, културата, на
изкуството ражда буди-
тели и ни води напред. Убе-
дена съм, че докато имам
сили, докато мога, ще бъда
с моето читалище!“, каза
при връчването на наградата
развълнуваната Елена Йон-
чева.

Евелина ГЕОРГИЕВА

120 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА МЕСТНОТО
ЧИТАЛИЩЕ ОТБЕЛЯЗАХА ВЪВ ВЪРШЕЦ
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За Националната награда за
чистотата на българския език
„Д-р Иван Богоров“  за 2020
година са номинирани трима
изтъкнати творци на словото
от страната.

Сред претендентите за пре-
стижното отличие е нашият
съгражданин писателят Мар-
тен Калеев. Кандидатурата
му е издигната от Станислав
Марашки – председател на
Конфедерацията на българ-
ските писатели.

В направеното предложение
до община Карлово, която е
инициатор и организатор на
връчването на наградата,  Ка-
леев е представен като главен
редактор на алманах

„Огоста“, основател и пред-
седател на Дружеството на
писателите от област Мон-
тана, автор на девет книги,
два сценария, на над 1500
публикации в периодичния
печат, инициатор на значими
инициативи, носител на на-
градата „Златното перо“ на
Съюза на българските журна-
листи, на отличия на Съюза
на българските писатели за
принос към съвременната
българска литература, носи-
тел е на званието „Почетен
гражданин“ на градовете
Монтана и Вършец.

Наградата ще бъде връчена
на 1 ноември 2020 г. - в Деня
на народните будители, в ка-

мерната зала на НЧ „Васил
Левски -1861 г.“ - гр. Карлово
на специална церемония.

Вярваме, че писателят Мар-
тен Калеев не за първи път
ще представи достойно Вър-
шец и Северозапада на това
престижно събитие!

Евелина ГЕОРГИЕВА

НОМИНИРАХА НАШ СЪГРАЖДАНИН
ЗА НАЦИОНАЛНА НАГРАДА
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