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УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ
НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ,

чувство, но и с много символика.
Бъдни вечер – с домашното
огнище и споделеността в семейството.
Коледа – с радостта от Рождението Христово и силата на
живота.
Нова година – с надеждата
за бъдещето - за добри,
здрави и мирни дни.
Всичко това събира и моите
искрени пожелания към Вас,
уважаеми съграждани.
Бъдете здрави! Нека има
мир и сговор в семействата
Ви! Нека обичта и благодатта
съпътстват дните Ви! Нека е
щедър Бог към Вас и делата
Ви.
На себе си пожелавам да
имам Вашата подкрепа. Да
успявам да обединявам Вашата енергия, знания и идеи
за бъдещето на любимия ни
град и общината.

В края сме на една година,
изпълнена с предизвикателства, тревоги и изпитания. Но
и година, в която трябваше да
дадем най-доброто от себе си
в името на живота и на бъдещето. Година, в която имахме
много поводи да осъзнаем, че
единството, уважението към
правилата и отговорността са
важни.
Осъзнахме още повече ценността на човешкия живот, на БЛАГОСЛОВЕНИ И
приятелството, на света, ЧЕСТИТИ ДНИ!
който ни заобикаля.
ДА Е СПОРНА И МИРНА
И ето – в навечерието сме на НОВАТА 2021 ГОДИНА!
светлите празници, съпътстващи края на годината. Те са
Инж. Иван Лазаров
изпълнени винаги с радостно
Кмет на община Вършец

ДОБРОТО Е ЗАРАЗИТЕЛНО
Продължават даренията към ФСМП – Вършец

www.varshets.bg

СКЪПИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ,

По традиция се обръщам към
Вас в навечерието на настъпващите светли християнски празници.
Наближаващите празници ни
напомнят, че е време да отпразнуваме семейството, приятелите
си
и
многото
прекрасни неща, които имаме
в живота си. Да почетем вярата
си и да си спомним за важните
за нас хора, както онези, които
са с нас днес, така и онези,
които желаем да бъдат до нас.
Времето, в което си даваме
равносметка за изминалата година и за всичко, което ни е до-
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вело да се намираме точно тук
днес. Времето на празничната
украса, на коледните аромати,
на топлината и уюта.
Но тази година сме в навечерието на едни по-различни
празници. Празници, които
много близки ще посрещнат на
различни трапези, празници,
на които много баби и дядовци
няма да видят своите внуци,
празници, каквито не сме предполагали, че ще ни се случат.
Защото това са и празници, белязани от една нова, непозната
за нас реалност. Реалност,
свързана с пандемия, определена като глобалната здравна
криза на нашето време и едно
от най-големите предизвикателства, пред които сме се изправяли. Пандемия, която е
много повече от здравна криза,
тя има потенциала да причинява социални, икономически
и политически ефекти, които
да оставят дълбоки и дълготрайни белези.
Нека да вярваме, да сме оптимисти и да си пожелаем, че
през новата 2021 година
всичко това ще остане само неприятен спомен и ще може да
се завърнем към нормалния си
ритъм на живот и работа. А дотогава, нека пренесем духа на
предстоящите празници в дел-

ника, да казваме по-често благодаря и обичам те на близките
си. Да се държим заедно, да си
помагаме и подкрепяме.
Използвам това обръщение,
за да благодаря на всички медици, учители, полицейски и
всички други служители, които
в изпълнение на професионалния си дълг са близо до хората
в тази трудна ситуация. Както
и на всички общински служители, с които въпреки трудностите, успяхме заедно да
постигнем и резултати. Благодаря Ви, че въпреки всички
препятствия, продължавате да
работите с плам и отговорност.
Желая на всички светли и
щастливи празнични дни! Нека
ги посрещнем с вяра и надежда, с обич и вдъхновение!
Пожелавам на всеки един от
Вас през Новата 2021 година,
много здраве, благоденствие и
успех!
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО!
ЧЕСТИТА НОВА 2021 ГОДИНА!
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
инж. Анатоли Димитров
Председател на
Общински съвет Вършец

ПЪРВИЯТ КОЛЕДЕН БАЗАР НА
ОТКРИТО ОТВОРИ ВРАТИ

Предлаганите сувенири носят духа на Коледа и Нова година

Още два благотворителни
жеста към екипа на филиала
за спешна медицинска помощ
(ФСМП) в град Вършец получиха адмирациите на обществеността в курортния
град.
След двете дарения на медицинска
апаратура
от
местна аптека и на компютърна конфигурация и безплатен интернет от местна
фирма за компютърни и интернет услуги, в края на годината още две фирми
изразиха подкрепата си към
хората от най-хуманната професия на света, които сега, в
създалата се пандемична ситуация са на предната линия
на здравния фронт във Вършец.

Фирма „Хубев“ ЕООД – гр.
Враца и Тодор Кънчев дариха на екипа на „Спешна
медицинска помощ“ конвекторна печка с цел осигуряване на по-добри условия за
работа на медиците през зимния сезон.
Наталия Бърборска – управител на кафе-ресторант „Галата“ – гр. Вършец осигури
ежедневен безплатен обяд на
служителите на „Спешна
помощ“ – инициатива, която
ще продължи и за в бъдеще.
Екипът на ФСМП е трогнат
от благородния жест на дарителите и им благодари от
сърце.

Още два благотворителни
жеста към екипа на филиала за
Базарът е разположен в центъра на града, на алеята с чинарите и заема 10-те нови
еднотипни дървени къщички,
изработени специално за подобни събития по проект на Общината по Програмата за
трансгранично сътрудничество
Интеррег България -Сърбия.
Всички базарни къщички
вече са заети. Освен производители и търговци от Вършец,
в коледно-новогодишния базар
се включиха и представители
Евелина ГЕОРГИЕВА от Монтана, Троян и София.
предлагат
Снимката е илюстративна Изложителите

ръчно изработени сувенири от
дърво, керамика и рисувано
стъкло, накити от естествени
камъни, коледна украса, изделия за бита, коледни сладкиши
и дребни сладки, млечни произведения.
„Дори в тази извънредна ситуация се надяваме да осигурим повече разнообразие и
празнично настроение на хората от града и техните гости
за посрещането на Коледа и
Новата 2021 година“, каза при
откриването на базара заместник-кметът на община Вършец
Петър Стефанов.
„Освен това ще дадем въз-

можност на местни производители да представят стоките си,
както и на търговци, които
предлагат подходящи за духа
на Коледа подаръци, традиционни лакомства, играчки, празнична украса, занаятчийски
изделия и други сезонни
стоки“, допълни още Стефанов.
Коледният базар ще бъде
отворен по време на целия
зимен празничен цикъл. И за
да бъде атмосферата наистина
празнична, в една от базарните
къщички ще се продава топла
скара и греяно вино.
Евелина ГЕОРГИЕВА
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В ПОДКРЕПА НА
МЕСТНИЯ БИЗНЕС

Освобождават от наем ползвателите на
тротоарно право във Вършец

Общински съвет - Вършец
реши да освободи от заплащане на месечен наем всички
ползватели на тротоарно
право за търговия и лицата,
сключили договори за наем на
терени и обекти, собственост
на Общината, които временно
са преустановили дейността
си вследствие на въведените
временни
противоепидемични мерки.
Решението е по предложение на кмета на община Вър-

шец инж. Иван Лазаров и се
отнася за периода от 27 ноември до 31 декември 2020 година.
Платените предварително
наеми за периода ще се приспаднат за следващ наемен
период. Целта е да се облекчи
местният бизнес в условията
на криза.
Подобна мярка бе взета и
при предишния локдаун. Тогава през месец май общинските съветници гласуваха
със задна дата освобождаване
на ползвателите на общински
терени и на тротоарно право
от 13 март до отмяна на извънредното положение.
Петя ГЕНОВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Е
ГОТОВА ЗА ЗИМАТА

Подписан е договорът за почистването
на снега във Вършец и селата
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ÂÚÐØÅÖ
МАРТЕН КАЛЕЕВ НИ ЗАРАДВА С НОВА КНИГА

В навечерието на Коледа писателят-земляк Мартен Калеев,
носител на званията „Почетен
гражданин на Монтана“ и „Заслужил гражданин на Вършец“, зарадва почитателите си
с най-новата си книга със заглавие „Всичко нищо“ на издателство „Захарий Стоянов“. За
оформлението на корицата авторът е използвал картините на
проф. Теофан Сокеров.
„Това не е книга, с която
можеш нехайно да си обзаведеш душата. Тя е за душата!“,
написа в профила си във Фейсбук писателят.
„С книгата си не проповядвам.
Размишлявам върху парадокса,

че винаги можем да бъдем упрекнати в посредственост, когато
доказваме своята обич. И винаги можем „да се въздигнем в
гениални“, когато мразим. Ако
я караме все така, адът на Данте
съвсем скоро ще ни се стори
като увеселителен парк. Наясно
съм, че Бог никога не дели по
равно – нито талант, нито останалото. Само глупостта се възпроизвежда в излишък – да
пееш, че си „оборотна“ жена
/има си дума за такива!/ и това
да те докарва до екстаз, не е величие. Просташко е!
Едва ли ще ни простят някога
за този „алчен мъничък
живот“, от който трябва да гра-

На 21 ноември целият български народ празнува християнския празник „Въведение
Богородично“ (Ден на християнското семейство и християнската
младеж). Много от християните
на този ден отбелязват и Архангелов ден по стар стил.
Семейство Йошка и Арахангел
Петрови от с. Горно Озирово организираха на този хубав празник ритуал по освещаване на два
нови свещника, предназначени
за православния храм в селото
ни.

Освещаването на новата църковна утвар бе извършено от
енорийския свещеник отец Любомир Първанов.
Средствата за закупуването на
единия свещник бяха отпуснати
от кмета на община Вършец
инж. Иван Лазаров, за което му
благодарим.
Вторият свещник е закупен с
паричните дарения, направени
от местните жители, на които изказваме най-сърдечна благодарност.
Емил ФИЛИПОВ

ПРАЗНУВАХМЕ НА ТОЗИ ДЕН

Сключен е договор с изпълнителя на зимното снегопочистване за територията на община
Вършец. Това е „ПИМ – ВР 1“
ДЗЗД.
Изпълнителят е избран чрез
публично състезание според
правилата на Закона за обществени поръчки.
Две са обособените позиции,
по които ще се извършват дейностите - „Снегопочистване на
уличната мрежа в населените
места на община Вършец“ и
„Снегопочистване и частично
опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на община
Вършец“.
Според договора, почистването на снега при необходимост

ще се извършва по всяко време
на денонощието, докато се осигури нормална проходимост.
Ще се използват подходящи за
това високопроходими машини.
Ще има денонощно дежурство на хора и техника, за да се
обезпечи изпълнението на дейностите, които са предмет на
договора.
Механизирано ще се извършва опесъчаване на пътните
настилки.
За снегопочистването са предвидени 125 000 лева.
Създаден е оперативен щаб в
Общината за отчетност и контрол на изпълнението на възложените дейности.
Петя ГЕНОВА

В края на миналия месец, прибирайки се от пазара за вкъщи,
внезапно ми прилошава. Колабирала съм, падайки на тротоара. Много коли са минали по
оживената в пазарния ден улица
„Дончо Станчев“, но никоя от
тях не е спряла. Когато дойдох в
съзнание, видях две момчета,
които бяха слезли от автомобила
си, помогнаха ми да стана и ме
закараха до дома ми. Предложиха да ме придружат и до поликлиниката.

По-късно разбрах имената на
тези непознати младежи, които
бяха моите спасители. Това са
Християн Манов, на 23 години и
Кристиян Петров, на 18 години,
от Вършец.
Благодаря им от сърце за стореното добро, да са живи и
здрави и все такива благородни
и отзивчиви!
Благодаря и на родителите им,
че са отгледали и възпитали такива момчета за пример!
Лидия ТОДОРОВА

БЛАГОДАРНОСТ

бим като за последно.
Дори да заменим дърветата с
небостъргачи, ще трябва винаги да си задаваме въпроса:
- Нашите ангели-пазители
/или демони!/ дали не предпочитат сянката на дървото пред
стоманено-бетонните мишени
на светкавиците и фанатиците?
Ужасът е между нас! Той е
новото психотронно оръжие!
Казвам ви:
- Душите ни могат да имат
всякакъв цвят, сърцата да не си
приличат, но сме еднакви в
едно. Раними сме! Дори да не
си го признаваме!
Внимавайте. Пазете се от точните думи! Или ги търсете. Думите понякога спасяват!“,
допълва Мартен Калеев.
Това е десетата книга на писателя, съдържа и разкази,
които са отличени с национални литературни награди.
Авторът планира официалната премиера да е през пролетта на следващата година, за
което читателите му ще бъдат
информирани своевременно.
Мартен Калеев е автор и на
два сценария, както и на над
хиляда и петстотин публикации и изяви в медиите.
Евелина ГЕОРГИЕВА

ЖИВИ ГВОЗДЕИ

Излезе поредното издание на алманаха за
литература, изкуство и култура „Огоста“

Преди броени дни излезе алманахът за литература, изкуство и култура „Огоста“ –
Монтана 2020 г., чийто главен
редактор е Мартен Калеев –
председател на Дружеството на
писателите от област Монтана
при Съюза на българските писатели.
В сборника са събрани произведения на 106 творци както от
Северозапада, така и на автори
от балканските страни и от
престижни творчески организации на четири континента,
радетели на българската култура.
„През тази 2020 година се натрапва усещането, че животът
броди между хората и всеки
миг може внезапно и фатално
да ги подмине.
Писателите от Северозапада
и нашите побратими, независимо от своето местообитание,

са живите гвоздеи, които прикрепят битието с думи. За да не
се разпадне! ,казва Калеев. Читателят е цензурът ни. Дано
в общата неразбория от букви,
Той да открива само думите,
които носят Смисъла. Иначе
все някога все някой ще се намери да напише върху самотата
на нашата преходност, че нищото е по-добро от стореното.
Разсрочено време не съществува! Както и няма приемлив
преразказ на нашите чувства и
въжделения!
Нима искаме животът ни да
се превърне в мрачна раковина,
в която светът е замлъкнал в
себе си, защото е уплашен, отчаян и обезверен?
Търсете отговора и в новия
брой на алманах „Огоста“, приканва читателите главният му
редактор Мартен Калеев.
Изданието излиза за осма по-

редна година. В него е включен
и разказът „Галина“ на Емил
Коралов, който е предоставен
от нашите земляци Любомир и
Емилия Коралови, публикува
се за първи път след 1938 година.
Евелина ГЕОРГИЕВА
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Днес, 29.10.2020 г= (четвъртък) от 14:00
ч=, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
ЗМСМА и чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г. се проведе
заседание на Общински съвет - Вършец, в
заседателната зала на Общинска администрация Вършец.
Заседанието започва с 12 положили клетва
общински съветници.
Отсъства: Вътко Маринов.

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

На заседанието присъстваха още: инж.
Иван Лазаров – кмет на община Вършец,
П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец, А. Тошев-директор дирекция.
Заседанието беше открито и ръководено
от инж. Анатоли Димитров – председател
на общински съвет - Вършец.

Председателят на общински съвет Вършец инж. Анатоли Димитров, на основание
чл. 57, ал. 1, ал. 2 т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г. предложи,
следните допълнения в дневния ред:
1. Включване на Докладна записка вх. №
283/ 27.10.2020 г. като точка 7-ма от дневния ред на заседанието.
Общият брой точки в дневният ред стават 8.
Гласували: “за”- 12; “против” – няма;
“въздържали се” – няма.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 273/ 16.10.2020 г.
и допълнение с вх. № 279/ 22.10.2020 г. относно вземане на решение за приемане на
нова Тарифа за базисните наемни цени на
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община Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров кмет на община Вършец
2. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 274/ 16.10.2020 г.
относно вземане на решение за предоставяне на 6 бр. земеделски имота, собственост
на община Вършец, находящи се в землището на гр. Вършец на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм –
Вършец“, за изпълнение на дейността дърводобив.
Докладва: инж. Иван Лазаров кмет на община Вършец
3. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 275/ 16.10.2020 г.
относно вземане на решение от Общински
съвет – Вършец за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
на община Вършец за 2020 г. и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за
продажба на 2 недвижими имота, собственост на община Вършец, в изпълнение на
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2020 г. на община Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров кмет на община Вършец
4. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 278/ 21.10.2020 г.
относно вземане на решение по ЗОС,
НРПУРОС и Тарифата за базисни наемни
цени на община Вършец за предоставяне за
ползване на тротоарно право върху част от
имот публична общинска собственост на
община Вършец, представляващи терени с
площ от 15 кв.м. по ул. “Република“, гр.
Вършец, обособени към дървени къщички,
поставени по проект № CB007.2.12.034 „Подобряване на зимното туристическо
предлагане в общините Сокобаня и Вършец
– Зимна туристическа обиколка Вършец Сокобаня”, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество
Interreg - ИПП България – Сърбия.
Докладва: инж. Иван Лазаров кмет на община Вършец
5. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 276/ 16.10.2020 г.
относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд
– Берковица с мандат 2020 г. – 2024 г.,

определяне на правила за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане
на процедурата.
Докладва: инж. Анатоли Димитров –
председател на Общински съвет – Вършец
6. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 280/ 23.10.2020
г. относно определяне на размер на финансиране, съгласно бюджета на Община Вършец за 2020 година на спортните и
туристическите дружества, сдруженията с
нестопанска цел регистрирани на територията на община Вършец за второто полугодие на 2020 година.
Докладва: Адрияна Николова –
председател ПК по ОКМДС
7. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 283/ 27.10.2020
г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за приемане на част от
направените инвестициите в активи публична общинска собственост от „ВиК“
ООД, гр. Монтана през 2020 г., в община
Вършец, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение
на ангажимент за минималното ниво на инвестициите от ВиК оператора.
Докладва: инж. Иван Лазаров кмет на община Вършец
8. Изказвания, питания, становища и предложения.
Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника
за организацията и дейността на общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г., дневния ред
бе приет единодушно:
Гласували: “за”- 13; “против” – няма;
“въздържали се” – няма.

4 „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат” на
Програма „Опазване на околната среда и
климатични промени“, финансирана с
(85%) от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ
на ЕИП) и съфинансирана (15%) от българската държава
Докладва: инж. Иван Лазаров – кмет
на община Вършец

РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Вършец да кандидатства като партньор с проектно предложение по Открита покана № 3 „Климат”,
Резултат 4 „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да
се адаптират към променящия се климат”
на Програма „Опазване на околната среда и
климатични промени“.
2. Дава съгласие на Община Вършец да си
сътрудничи с партньори Община Враца,
Община Мездра и общините Коупавогюр и
Хапнарфьордюр, Исландия при кандидатстване и изпълнение на проектното
предложение, като при одобрено финансиране ще бъде внесено предложение за одобрение на Споразумение за партньорство по
реда на чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА.
3. Възлага на кмета на община Вършец да
извърши необходимите действия по изпълнение на Решението.
Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, И. Замфиров, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се” –
няма.

Общински съвет – Вършец прие следните
решения:

РЕШЕНИЕ № 160
Общински съвет – Вършец на основание
чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост реши:
1. Отменя Тарифата за базисните наемни
цени на община Вършец, приета с Решение
№ 482 по Протокол № 57/ 23.06.2011 г., из-
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Днес, 06.10.2020 г. (вторник) от 14:00 часа,
на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и
чл. 56, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за
мандата 2019 – 2023 г. се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска
администрация Вършец.
Заседанието започва с 10 положили клетва
общински съветника. Отсъстват Атанас Маджарски, Благовест Христов и Васил Замфиров.

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

На заседанието присъстваха още:
П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец, Спас Зарчев.

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. № 265/ 01.10.2020 г.
относно кандидатстване на Община Вършец като партньор с проектно предложение
по Открита покана № 3 „Климат”, Резултат

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

Общински съвет – Вършец прие следното
решение:

РЕШЕНИЕ № 159
Относно: Кандидатстване на Община
Вършец като партньор с проектно предложение по Открита покана № 3 „Климат”,
Резултат 4 „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да
се адаптират към променящия се климат”
на Програма „Опазване на околната среда и
климатични промени“
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 23 и чл. 59, ал. 1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и при мотиви, изложени в Предложението,
Общински съвет - Вършец

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 14:15 ч.
инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ
меняна с Решения № 70 по Протокол № 10/
29.03.2012 г., Решение № 538 по Протокол
№ 52/ 31.10.2014 г. и Решение № 303 по
Протокол № 19/21.09.2016 г. на Общински
съвет - Вършец.
2. Приема нова Тарифа за базисните наемни цени на община Вършец, която влиза
в сила от датата на приемането и.
Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Замфиров, И. Замфиров, А.
Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 161
Общински съвет – Вършец на основание
чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.1 от
Закона за общинската собственост и чл. 25,
т. 3 от „Наредбата за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Вършец“, предоставя за
стопанисване, поддържане и управление на
Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“ за извършване
на дейността „Дърводобив“, следните недвижими имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор
12961.26.236 по КК и КР на гр.Вършец с
НТП пасище с площ 8 998 кв.м.
2. Поземлен имот с идентификатор
12961.26.64 по КК и КР на гр.Вършец с
НТП пасище с площ 7 350 кв.м.
3. Поземлен имот с идентификатор
12961.26.114 по КК и КР на гр.Вършец с
НТП пасище с площ 20 477 кв.м.
4. Поземлен имот с идентификатор
12961.26.234 по КК и КР на гр.Вършец с
НТП пасище с площ 32 029 кв.м.
5. Поземлен имот с идентификатор
12961.26.251 по КК и КР на гр.Вършец с
НТП пасище с площ 5 009 кв.м.
6. Поземлен имот с идентификатор
12961.26.824 по КК и КР на гр.Вършец с
НТП пасище с площ 389 895 кв.м.
Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Замфиров, И. Замфиров, А.
Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против” –
няма; “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 162
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост /ЗОС/, реши:
1. Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., в частта раздел
III. Описание на недвижимите имотите,
които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и за продажба през 2020 г,. както следва:
1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти общинска собственост през 2020 г., подточка
2.5.1 „Имоти за продажба по реда на чл. 35,
ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане на публичен
търг или публично оповестен конкурс“. се
включват следните недвижими имоти:
- Поземлен имот с идентификатор
12961.40.953 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74 от 24.06.2008 г. на
Изпълнителен директор на АГКК, последно
изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления
имот: няма данни за изменение, адрес на
поземления имот: гр. Вършец, местност
„Набук“, площ на имота: 3008 кв.м., трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: седма, предишен
идентификатор: 12961.40.364, номер по
предходен план: 40.364. Акт за частна общинска собственост № 766/11.05.2020 г.
Продажна цена на имота – 9 390 лв., съгласно пазарната оценка изготвена за имота.
продължава на 4 стр. >>>
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2. Промяната на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. влиза в сила
от датата на приемане на решението.
3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2020 г. да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в
публикуваната в сайта на община Вършец
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г..
Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова, др Р. Дамянова, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 163
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35,
ал. 1 от Закона за общинската собственост
/ЗОС/ във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец и чл.25, ал.1 от
Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община
Вършец взема решение за провеждане на
публичен търг с тайно наддаване за продажба следните недвижими имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор
12961.422.794 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на
поземления имот: град Вършец, община
Вършец, област Монтана, площ на имота:
1000 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг вид производствен, складов обект, номер на предходен план: квартал 1, парцел ХХ. Акт за частна общинска
собственост № 741/29.11.2018 г. Първоначална тръжна продажна цена на имота –
13 600 лв. без ДДС, съгласно пазарната
оценка изготвена за имота.
2. Поземлен имот с идентификатор
12961.40.953 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74 от 24.06.2008 г. на
Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта
и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение,
адрес на поземления имот: гр. Вършец,
местност „Набук“, площ на имота: 3008
кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: седма,
предишен идентификатор: 12961.40.364,
номер по предходен план: 40.364. Акт за
частна общинска собственост №
766/11.05.2020 г. Първоначална тръжна
продажна цена на имота – 9 390 лв., съгласно пазарната оценка изготвена за
имота.
Цена на тръжната документация - 100
лв.
Депозит за участие в търга - 30 % от първоначалната тръжна цена на съответния
имот.
Стъпка за наддаване - 5 % върху първоначалната тръжна цена на съответния
имот.
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 продажба на недвижимите
имоти след заплащане на сумата за закупуване от спечелилият/спечелилите търга
участник/участници.

Îáùèíñêè ñúâåò

П Р О Т О К О Л № 14

áðîé 12, äåêåìâðè 2020 ã.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова, др Р. Дамянова, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 164
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.
8 от ЗОС във връзка с чл. 12, ал. 5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец, взема решение, с което дава право на кмета на община Вършец да отдава под наем, като
тротоарно право към търговски обект,
обособените терени с площ от 15 кв.м. по
ул. “Република“, гр. Вършец към дървени
къщички, поставени по проект №
CB007.2.12.034 - „Подобряване на зимното туристическо предлагане в общините
Сокобаня и Вършец – Зимна туристическа
обиколка Вършец - Сокобаня”, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП
България – Сърбия.
Такса - 100 лв. без ДДС за лица, които са
подали заявление за ползване на същите
за търговска дейност, съгласно т. 11 от Тарифата за базисни наемни цени на община
Вършец на лица, по реда на подаване на
заявленията, при спазване на правилото:
„Пръв по време - пръв по право при равни
условия“, като с предимство са лицата заявили най-дълъг срок за ползване на терена.
Терените се отдават възмездно, а ползването на къщичките е безвъзмездно,
за продажба на изделия, изработени от занаятчии, сувенири и стоки за бита, пакетирани
храни,
захарни
изделия,
палачинки, сандвичи, бургери, ход дог,
дюнери, безалкохолни напитки, натурални
сокове, вода, продажба на цветя и др., без
бира и спиртни напитки.
Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова, др Р. Дамянова, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 165
Общински съвет - Вършец на основание
чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 68,
ал. 1 от Закона за съдебната власт и чл. 8,
ал. 1 от Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен
съвет, и във връзка с писмо вх. № 263/
28.09.2020 г. от Окръжен съд - Монтана,
Общински съвет – Вършец реши :
I. Открива процедура за определяне на 3
съдебни заседатели за Районен съд - Берковица за мандат 2020 г. - 2024 г. при следните правила:
Всеки кандидат за съдебен заседател,
трябва да отговаря на изискванията на чл.
67, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната
власт, а именно:
1. Да е дееспособен български гражданин, който:
- е на възраст от 21 до 68 години;
- има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда,
за който кандидатства;
- има завършено най-малко средно образование;
- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
- не страда от психически заболявания.

2. Съдебен заседател не може да бъде
лице, което:
- е съдебен заседател в друг съд;
- е общински съветник от съдебния
район, за който е избран;
- участва в ръководството на полити-

ческа партия, коалиция или организация с
политически цели.
- работи в съд, прокуратура, следствени
органи, Министерството на вътрешните
работи или в други органи от системата за
национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

II. Утвърждава образци на документи,
както следва:
- Заявление за кандидатстване за съдебен
заседател /Приложение № 1/;
- Писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7
от ЗСВ / Приложение № 2/;
- Декларация за липса на обстоятелства
по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ /Приложение № 3/.
- Декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ /Приложение
№ 4/
- Данни за контакт на две лица, към
които Общински съвет – Вършец да се обръща за препоръки /Приложение № 5/
III. В срок до 16.11.2020 г. /включително/ кандидатите за съдебни заседатели подават в деловодството на
Общински съвет - Вършец, в сградата
на Общинска администрация Вършец,
бул.„България“ № 10, всеки работен
ден от 8:30 ч. до 17:00 часа, Заявление
за кандидатстване за съдебен заседател
/Приложение №1/, ведно със следните
документи:
- подробна автобиография, подписана от
кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома
за завършено образование;
- медицинско удостоверение, че лицето
не страда от психическо заболяване;
- данни за контакт на две лица, към които
общинския съвет да се обръща за препоръки;
- мотивационно писмо /Приложение №
5/;
- писмено съгласие /Приложение № 2/;
- декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 67, ал. З от ЗСВ /Приложение № 3/;
- документ за извършена проверка по
реда на Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия, ако
са родени преди 16 юли 1973 г.
- декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ /Приложение
№ 4/
IV. Създава временна комисия (ВК) за
провеждане на процедурата по избор на
съдебни заседатели, в следния състав:
инж. Даниела Ангелова Тодорова - председател
1. Иван Димитров Андров – член
2. Латинка Салтирова Симова – член

V. Възлага на Времената комисия:
1. Да извърши проверка на документите
на кандидатите, подали заявления за съдебни заседатели за Районен съд – Берковица и да изготви списък на допуснатите
до участие кандидати;
2. Да установи служебно обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт на подалите документи за
съдебни заседатели, както и да изиска от
председателя на Окръжен съд - Монтана
списък на съдебните заседатели, които са
били два последователни мандата в същия
съд, с оглед проверка на обстоятелствата
по чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната
власт.
3. Да публикува на интернет страницата
на Община Вършец, раздел Общински
съвет, най-малко 14 дни преди датата на
изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт, списъка на допуснатите до
участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препо-
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ръки и документи по чл. 68, ал. З,т. 9 от Закона за съдебната власт.
4. Да проведе изслушване на кандидатите, при спазване изискванията на чл.
68а, ал. 1-3 от Закона за съдебната власт,
да изготви протокол от изслушването и
състави окончателен доклад за одобрените
кандидати, които да публикува на интернет страницата на Община Вършец, и
внесе в Общински съвет в седем дневен
срок преди гласуването.

VI. Откриването на процедурата за
определянето на 15 броя съдебни заседатели за Районен съд – Берковица, от които
за Община Вършец са 3 /три/ броя съдебни заседатели за мандат 2020 г. - 2024
г. и правилата за нейното провеждане да
се обявяват на интернет страницата на Община Вършец, раздел Общински съвет и
във вестник „Вършец“.
Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова, др Р. Дамянова, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 166
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 администрация за Мандата
2019 - 2023 г. от бюджета на Община Вършец за 2020 г., от функция „Почивно
дело, култура и религиозни дейности“,
Дейност 2 714 „Спортни бази за спорт
за всички“, § 43-01 утвърждава за второто полугодие на 2020 година на:
- Футболен Клуб “Вършец 2012“ - сумата от 3 000 лв.
Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова, др Р. Дамянова, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 167
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА реши:
1. Одобрява и приема направената инвестиция в актив публична общинска
собственост от „ВиК“ ООД, гр. Монтана
през 2020 г. в община Вършец, като част
от одобрената инвестиционна програма,
във връзка с изпълнение на ангажимент за
минималното ниво на инвестициите,
включваща обект: „Полагане уличен водопровод на ул.“Любен Герасимов“,
гр.Вършец на стойност 1854,58 лв., без
ДДС , а с ДДС 2225,50 лв.
2. Предава управлението на приетият
актив по т. 1 от настоящото решение в
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване
и канализация“ ООД, гр. Монтана за стопанисване, поддържане и експлоатация на
действащия ВиК оператор - „ВиК“ ООД,
гр. Монтана, чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора
за изпълнение на дейностите по чл.198о,
ал.1 от Закона за водите.
Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова, др Р. Дамянова, В. Замфиров, И. Замфиров,
А. Маджарски, Л. Симова, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въздържали се” – няма;
Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на общински съвет –
Вършец закри заседанието в 14:45 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец
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САНДРИНА ИВАНОВА ОТ ВЪРШЕЦ Е ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА

В тазгодишното издание на
конкурса на Министерство на
младежта и спорта „Мисията
доброволец – (не)възможна“,
титлата спечели единадесетокласничката от СУ „Иван
Вазов“, Сандрина Иванова.
Гласуването в рубриките
„Доброволец 2020“,“Мисия
2020“ и „Организация“ 2020“
се проведе чрез онлайн анкета, публикувана на страницата
на
Национална
информационна система на
младежта.
Съни членува в клуб училищния доброволчески клуб
„Добротворци“ от 2016 г. Тя е
активен организатор и участник в различните кампании,
акции и инициативи. Отличава се с качества като
чувство за отговорност и целенасоченост, познава естест-

вото на дейностите на клуба,
проявява творчество, притежава лидерски умения и умее
да привлича симпатизанти.
Изпълнението на поетите от
нея ангажименти се характеризира с оперативност и резултатност.
През 2020 г. Сандрина е организатор и участник в много
инициативи и дейности: ментор на децата в ДГ „Слънце“ –
филиал кв. Заножене. Участва
активно в събирането и раздаването на дрехи и играчки,
както и на коледни подаръци,
като сама организира инициативите съвместно с кметския
наместник и осъществява комуникацията със сем.Стюард.
Включи се и в доброволческа акция на млади родители,
проведена
през
пролетта, свързана с ремонт

на учебното заведение. Сандрина посвещава много от
свободното си време на децата, които са изцяло от ромски произход.
„Добротворките в помощ на
БЧК“ е нейно участие в рамките на седмицата 13.01.2020
г. до 20.01.2020 г. за раздаване
на хранителни продукти на
хора в неравностойно положение (над 500 човека).
Дарителската кампания „Любовта има много лица“, проведена на 14.02.2020 г. е
насочена към подкрепа на ученици в неравностойно положение – сираци и от социално
слаби семейства. Провежда се
ежегодно, благодарение на
Christmas Appeal for Bulgaria,
ръководена от сем. Тара и
Адам Стюард.
Инициатива „Паника - не, от-

говорност – да“ е продиктувана от недостига на маски в
аптеките в началото на пандемията от COVID 19. Тя амбицира доброволките да открият
лесен начин за направата им
за 1 минута. Достатъчни са
кухненска хартия, 2 ластичета
и телбод. Момичетата изработиха над 300 временни маски
за учениците, които не можеха
да си осигурят.
През м. октомври на настоя-

(Продължение от брой 11)

Иванов – първия ректор на Художественото училище в
София, който е роден в с.
Долна Бела речка.
Симо Господинов е един от
учредителите на читалище
„Хр. Ботев“, основано на 4
юни 19040 г. Член е на настоятелството. Дарява една каруца
книги за библиотеката. Умира
през 1926 г. и е погребан в
двора на черквата.
Георги Николов Бельов.
Роден през 1848 г. във Вършец. Първи негови учители са
Иванчо Даскала и Георги Софиянеца. Бил е учител в с.
Драганица. Инициатор на
идеята за възстановяване на
Клисурския манастир. Учителствал е и в Заножене. Учителската си кариера приключва
във Вършец. След Освобождението става кмет на Вършец.
Редица години е избиран за народен представител. Учредител е на читалище „Хр. Ботев“
и член на настоятелството.
Благодарение на него са реализирани много културни и
църковни инициативи. Всеотдаен родолюбец.
Ангел Димитров Чольов.
Добре грамотен вършеченин.
Член е на читалищното настоятелство, включвал се във
всички културни и просветни
прояви. Славел се е с хубавия
си глас, чувство за хумор и общителност. Почива през 1937
г. на 57-годишна възраст.
Никола Теодосиев. Основател и редактор на в-к „Вършец“. Роден е през 1896 г. в с.
Вършец. Начално образование
получава в родното си село.
Гимназия завършва в Берковица, а висше (юридически
науки и дипломация) образование - в София. Работи като
началник канцелария на Свободния университет и секретар
на Славянското дружество
„България“. Проучва историята на баните и курорта във
Вършец.

От 1938 г. до 1942 г. издава и
редактира вестник „Вършец“.
Пропагандира красотите на
Вършец и лечебните качества
на баните и курорта. Пише
статии за балнеологията, а
също и много исторически и
художествени материали. Големи са заслугите му за развитието на туризма и културата
във Вършец. Умира през 1957
г.
Витан Герасимов. Роден във
Вършец през 1902 г. Син е на
скромни и любознателни родители. Завършва основно и
прогимназиално образование
във Вършец, а гимназия - във
Враца. Следва държавни науки
в Йена и Мюнхен (Германия).
Завършва държавни и правни
науки в Софийския университет. През 1923 г. се отдава на
активна журналистическа дейност. Сътрудничи на много
вестници. Става главен редактор на в-к „Лъч“, а след това на
в-к „Млада България“. През
1938 г. заедно с Никола Теодосиев основава в-к „Вършец“.
През 1939 г.е изпратен в Рим
като аташе по печата.
Герасимов е основоположник
на младежкото кооперативно
движение във Вършец.
Двамата редактори привличат като сътрудници на в-к
„Вършец“ известни писатели,
поети и художници. Сред тях
са Младен Исаев, Димитър
Осинин, Стефан Савов, Ст.Ц.
Даскалов, Ангел Каралийчев,
Асен Босев, Емил Коралов,
Лъчезар Станчев, Йосиф Петров и художниците акад. Стефан Иванов, Димитър Угринов
и др.
Дончо Станчев е емблематична фигура за Вършец, дал
много за обогатяването на духовния му живот. Роден е през
1874 г. в Пирдоп. Със съпругата си, учителката Донка Бояджиева се установяват във
Вършец и построяват вила
„Незабравка“. Дончо Станчев

подготвя и поставя пиесата
„Вестникар ли“ от Иван Вазов.
В постановката участват: Д.
Станчев, Райна Пастърмаджиева, Ставро Кръстев и др.
Дончо Станчев под псевдоним
Лъчезар Станчев пише стихове за деца, пиеси и публикация.
Донка и Дончо Станчеви
имат 5 деца. Най-известни от
тях са Емил Д. Станчев, с
псевдонима Коларов и Лъчезар, кръстен на псевдонима на
баща си.
За просперитета и утвърждаването на Вършец като национален курорт има заслуга и
тогавашният народен представител, роденият във Вършец
Серафим Георгиев.
Любен Герасимов. Роден е
през 1903 г. в с. Букьови, Врачанско, в което баща му е главен учител. Към 1910 г.
семейството се премества във
Вършец, където Никола Герасимов става учител. Любен завършва гимназия във Враца,
където се сприятелява със Стефан Савов и Борис Левиев.
През войните, по време на ваканциите, заедно с други ученици подготвят различни
сценки от името на читалището, а събраните от представленията пари даряват на
вдовиците от войните.
През 1920 г. се явява за конкурс за артист в софийския
театър „Одеон“ и го спечелва.
Герасимов се чувства дълбоко
свързан с Вършец и поставя
редица пиеси към читалището.
Той е един от създателите на
Държавния музикален театър
„Стефан
Македонски“
–
София, в който пее заедно с
Асен Русков, Мими Балканска,
Надя Кехлибарова, Тинка
Краева и др. По време на бомбардировките в София те са
евакуирани във Вършец. По
предложение на Любен Герасимов артистът, драматургът и
либретист Стефан Савов и

По спомени на ученик на
Иванчо Даскала става ясно, че
той е бил във връзка с главните
революционни дейци в Берковица, тъй като е бил много
буден човек и голям патриот.
Иван Якимов (Даскала)
умира през 1886 г., като оставя
на потомството си по мъжка
линия прозвището си „Даскала“ като фамилно име - Даскалови. Потомците му носят
неговия творчески и просветителски дух достойно.
Поп Исай поп Тошев. Свещеник Исая е роден на 5
май1841 г. Ръкоположен за свещеник през 1864 г. Бил член и
ръководител на тайния революционен комитет. Срещал се
с Левски. Революционното
дело на поп Исай е продължено от един от ръководителите на
септемврийското
въстание Гаврил Генов, женен
за дъщерята на поп Исай Иванка. Поп Исай почива през
1910 г. и е погребан в двора на
църквата „Свети Георги“.
Симо Господинов Кульов.
Роден е през 1860 г. във Вършец. От млади години проявява
интерес
към
обществения живот в селото.
Той е един от първите ученици
на Георги Софиянеца по време
на турското робство. Бил е
кмет на Вършец два мандата:
1891 - 1894 г. и 1901-1905 г. По
това време са осъществени
следните инициативи:
- Построен е железен мост
над река Ботуня, свързващ
главния път за Враца и Северна България;
- На 23.04.1903 с дарения от
населението е положен основния камък за построяване на
православния храм „Свети
Георги Победоносец“. Завършен е през 1904 г., а през 1908
г. е осветен от видинския митрополит Кирил. Храмът е изографисан от акад. Стефан

БУДИТЕЛИ ОТ ВЪРШЕ Ц

щата учебна 2020/2021 г. Сандрина беше и специален гост
на занятие по НП „Научи се да
даряваш“ на Български дарителски форум, като представи
изготвената от нея презентация „Палитра приятелство“ и
запозна своите по-малки слушатели с дейностите, в които
е взела участие за последната
година.
Тя е една от организаторките
на инициатива, свързана с пакетиране на коледни чорапчета за деца, живеещи на
доста отдалечено място на територията на общината. Там
Съни е със следващото момиче, което желае да кандидатства
за
приза
–
деветокласничката Роси Манева. Щафетата на доброто е
предадена.
Албена ЦВЕТКОВА

композиторът Борис Левиев
написват оперетата „Малинарят“, която пресъздава моменти от бита и културата на
вършечени.
Л. Герасимов през годините
разнообразява
културния
живот на летовниците в курорта с редица представления
с участието на софийските си
колеги.
През 1938 г. отбелязва своя
бенефис във Вършец.
В курортния град има улица,
носеща неговото име.
Сега си спомняме за онези
вършечени, които всеотдайно,
всеки според възможностите
си вдигаха високо факела на
вярата, на идеалите, на доброто, за възраждането на българския дух. Днес, когато
честваме Деня на народните
будители, ние трябва да бъдем
вдъхновени от техния пример.
Нашите местни будители!
Имаме нужда да четем и разказваме за тях на нашите деца
и внуци. Имаме нужда да следваме идеалите и заветите на
нашите будители!
Вече 120 години местното
читалище „Христо Ботев“ –
храм на просветата, културата,
на изкуството, ражда будители
и ни води напред. На младите
читалищни дейци пожелавам
да вдигат високо факела на
знанието, да съхраняват духовните ценности на българщината: да пеят български песни,
да танцуват български танци,
да пресъздават образи на героите на българските класици.
На добър час, приятели - към
нови, по-високи успехи!
Елена ЙОНЧЕВА
ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ
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