
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ
НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ,

В навечерието сме на едни от
най-радостните и вълнуващи
празници – Бъдни вечер и Рож-
дество Христово, когато се об-
ръщаме назад към изминалите
дни, но и отправяме своите
мисли и пожелания за успешна
и добра нова година.

2021 година ни изправи пред
много предизвикателства в
личен и обществен план. Бо-
рихме се с икономически труд-
ности, учихме се да живеем
по-отговорно към себе си и
към другите. Вярвам, че сме
взели своите поуките и опит,
които ще ни помогнат с по-го-
ляма увереност да вървим на-
пред.

В същото време изминава-
щата година бе важна за общи-
ната, защото имахме много
добри постижения – по отно-
шение на инфраструктурата и
туризма, социалните дейности,

културата и образованието.
Обновихме спортните пло-
щадки в Боровия парк, ренови-
рахме детската градина,
създадохме нова туристическа
атракция – Палеопарк, извър-
шихме ремонти на улици. Под-
крепихме местния бизнес по
време на ковид кризата. Про-
дължаваме бъдем отговорни
към проблемите на хората.

Много идеи предстоят да ста-
нат реалност през предстоя-

щите 365 дни. Тяхната реали-
зация ще придаде още по-кра-
сив облик на любимия ни
Вършец и на общината и ще
зарадват нашите гости. Ето
защо вярвам, че новата година
ще бъде успешна. Ще про-
дължа да разчитам на всички
Вас – на градивните ви идеи,
на отговорното Ви поведение,
на сплотеността ни.

Пожелавам Ви една мирна,
спорна и щедра 2022 година!
Нека тя бъде година на сбъд-
нати очаквания! Нека всичките
Ви дела бъдат увенчани с ус-
пехи и носят удовлетворение.
Бъдете добри хора – грижете
се за близките си, помагайте на
съседите си, бъдете отговорни
в мислите и действията си, да-
вайте добър пример.

Благословени да сте!
Честити празници!

Инж. Иван ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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Росица Манева и Илиян Ди-
митров са младите хора от Се-
верозапада, отличени в
надпреварата на конкурса
„Мисията доброволец –
(не)възможна!“ на Министер-
ството на младежта и спорта.

На 5 декември светът отбе-
лязва Международния ден на
доброволеца – инициатива,
която се провежда за шеста по-
редна година в България и
цели да популяризира добро-
волчеството и да насърчи учас-
тието в доброволчески
дейности.

Бяха номинирани хора и ор-
ганизации, които активно са се
включвали в такива през изми-
налата 2021 г. в три категории:
„Доброволец“, „Добровол-
ческа мисия“ и „Добровол-
ческа организация“.

Наградите бяха връчени от
министър Андрей Кузманов,
заместник-министъра на труда
и социалната политика Надя
Клисурска и изпълнителния
директор на Център за разви-
тие на човешките ресурси Ми-
хаил Балабанов.

„Скъпи млади хора, Минис-
терството на младежта и

спорта ви е длъжник. За крат-
кото ни управление анализи-
рахме младежките политики и
предприехме адекватни про-
мени за максимална ефектив-
ност в реализирането на
вашите инициативи и проекти.
Смятам, че поставихме ста-
билна основа, за да бъдат удов-
летворени потребностите на
младите хора в България. Днес
всички сте победители!“, заяви
министър Кузманов в своето
приветствие.

Росица Манева и Илиян Ди-
митров са най-активните чле-
нове в двата доброволчески
клуба на СУ „Иван Вазов“ –
град Вършец. Дейностите,
инициирани от Роси са с хума-
нитарна насоченост – към деца
и семейства, пострадали от
кризата с COVID-19, а на
Илиян – свързани с навре-
менна реакция при бедствия,
аварии и катастрофи с участие
в проект „Сърбия-България“.

Те получиха почетни плакети
с пожелание да развиват доб-
роволчеството като мисия,
важна и оценена от общест-
вото.

Албена ЦВЕТКОВА

ВЪРШЕЦ Е С ОТЛИЧИЯ
ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВО
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- Инж. Лазаров, вие сте пър-
вият кмет в новата история
на Вършец, който печели
трети мандат. Десет години
начело на една малка об-
щина е сериозна оценка за
работата Ви, но и отговор-
ност и ангажимент от Ваша
страна.

- Оценявам полученото дове-

рие и нито за миг не забравям
от къде произлиза думата „слу-
жител“. Древните гърци и рим-
ляни са ни дали важна морална
база в това отношение - че да
служиш на хората е чест.
Преди десет години аз дойдох
от частния бизнес. Имах къс-
мета да събера чудесен екип.
Работихме усилено, учихме се

в движение, защото се оказа,
че не всичко е толкова лесно
постижимо, както сме си го
представяли отвън. Но винаги
съм се водил от оптимизма си
и вярата в хората от този край.
Винаги съм искал да живея тук
и не съжалявам за това реше-
ние.
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ИВАН ЛАЗАРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ: „КОГАТО ИМА С КОГО ДА

МЕЧТАЕШ, СМЕЛОСТТА ИДВА САМА“
Десет години начело на една малка община - предизвикателство и отговорност

СКЪПИ ЖИТЕЛИ НА ОБ-
ЩИНА ВЪРШЕЦ,

Коледа е. Вълшебна, свята и
специална. Време на семеен
уют и тържественост, на топ-
лота и обич. Празник, който
сплотява семействата, чакан и
от млади, и от стари. Време,
когато отваряме сърцата си за
добротата, почитаме тради-
циите и ставаме смирени, а
щастието влиза във всеки дом.
Тези мигове, прекарани с хо-
рата, които обичаме, са непов-
торими, няма по-здрав корен и
няма по-силна опора от семей-
ството.

Пожелавам Ви да съхраним
любовта, която получаваме и
даваме през светлите праз-
нични дни и тя да ни дава енер-
гия за добри дела през
следващата нова 2022 година.

Стана традиция да се обръ-
щам към Вас в навечерието на
настъпващите празници. Но не

по традиция са тези и минало-
годишните коледни и нового-
дишни празници. За втора
поредна година те преминават
под знака на здравна и иконо-
мическа криза. Нека това да
бъде последната такава година,
която изпращаме.

На прага на новата 2022 го-
дина нека си пожелаем да бъде
мирна, плодородна, по-благо-

склонна и по-успешна година,
в която всеки от нас ще сбъдне
мечтите си! Да продължим за-
едно да градим бъдещето на
нашия град и това на децата ни
и да преодоляваме труднос-
тите, пред които животът ни
поставя. Да възпитаваме де-
цата си в стремеж към образ-
ование, да съхраним
традициите си и вярата в доб-
рото.

На Вас и Вашите семейства
желая щастливи празнични
дни!

Във всеки дом да има здраве,
радост и благоденствие!

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО!

ЧЕСТИТА НОВА 2022 ГО-
ДИНА!

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

инж. Анатоли ДИМИТРОВ
Председател на 
Общински съвет Вършец



Във Вършец посрещнаха
коледните и новогодишни
празниците с нова светеща
табела.

Съоръжението е поставено
върху красиви габиони, раз-
положени на входа на града,
в посока Враца и Монтана и
радва всеки посетител.

Около светещия надпис с
името на курорта са монти-
рани пилони със знамената
на България, ЕС и на град
Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НОВА ТАБЕЛА ПОСРЕЩА ТУРИСТИТЕ ВЪВ ВЪРШЕЦ

Наближава края на 2021 г.
Време - да направим равно-
сметка, да отчетем постигна-
тото и да начертаем
предстоящото. Не можем да
отминем и да забравим на-
прегнатата година с Covid-
19.

За хората от селата на об-
щина Вършец една желана
добрина продължи през ця-
лата 2021 г. Тя започна преди
шест години - през месец
септември 2015 г. Ръководст-
вото на общината ни осигури
безплатна автобусна връзка
до всяко едно населено място
от селищната ни система два
пъти седмично – във вторник
и петък. Инициатор на благо-
родното дело е кметът на об-
щина Вършец инж. Иван
Лазаров.

Всеки жител, който има
нужда да отиде до общин-

ския център, свободно и спо-
койно влиза в автобуса, сигу-
рен, че има осигурен
транспорт, с който да се при-
бере обратно у дома след
приключване на личните
дела и належащите задачи.

Често се случваше пред
пролетно-летния сезон об-
щинският автобус да прави и
по два курса на ден, да се
връща два пъти поради голе-
мия брой пътници. Добре и
правилно се спазваха мер-
ките за предпазване от зараз-
яване с коронавируса по
време на пандемията.

Няма такова обслужване в
нито една община. Такава
привилегия имаме само при
нас! Всички пътуващи изказ-
ват благодарност на кмета
Иван Лазаров за проявената
загриженост и уважение.

Изказваме благодарност и

на шофьора на общинския
автобус Николай Димитров,
който е много старателен и
отлично се грижи за под-
дръжката на автобуса. Лю-
безно обслужва и млади, и
стари, и трудно подвижни
пътници.

Ние, жителите на общи-
ната, разчитаме на тази
транспортна връзка и за в бъ-
деще. Надяваме се, че ще се
положат усилия и за осъ-
ществяване на връзка с об-
ластния център Монтана.

Пожелаваме здраве, радост,
успехи и щастлив живот на
кмета на община Вършец
инж. Иван Лазаров.

Нека Новата 2022 година
бъде още по-щедра на благо-
родни дела от страна на
всички нас! Да бъде здрава,
мирна, успешна и спокойна!

Линка ИВАНОВА

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ
НА НАЙ-КИТНОТО СЕЛО
В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, С.
ДОЛНО ОЗИРОВО,

Пред нас са най-светлите ко-
ледни и новогодишни праз-
ници. Молитвите, които
изричаме днес са за здраве и
спасение, за смирение и Божие
благоволение. Нека бъдем доб-
ронамерени, състрадателни,
отговорни и да изпълним сър-
цата си с любов, доверие и
топла човешка взаимност!

Нека има светлина в домовете
ни, надежда в душите ни и
нежност в ръцете ни! Нека
чистотата и смирението на свя-
тата коледна нощ се превърнат
в повод да се опрем на вярата
си, да послушаме вътрешния
си глас, да проявим доброта
към ближния си!

Нека коледният дух окрили
сърцата ни за добри дела и да
ни даде сили и топлина, за да
подкрепяме ближните, да спо-

деляме насъщния и да посве-
щаваме усилията си не само на
собственото си добруване, а и
на всеки в нужда, защото Ко-
леда е урок по доброта и праз-
ник на подареното време на
хората.

Да прекрачим прага на след-
ващата 2022 година с надежда,
късмет и здраве, да бъдем
щедри в помислите си и мъдри
в делата си!

Весела Коледа и щастлива
Нова 2022 година!

Ангел ПЕТРОВ
Кмет на с. Д. Озирово
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ЗА ДОБРИНАТА – ДОБРИ ДУМИ

На 9 декември се откри коле-
ден благотворителен базар, ор-
ганизиран от клуб „Минало
незабравимо“ към Детска гра-
дина „Слънце“ – гр. Вършец.

Инициатори на идеята са ръ-
ководителите на клуба,  пред-
училищните учители Таня
Иванова и Латинка Миронова,
които тази година обучават
най-малките и най-големите
възпитаници на детската гра-
дина в основната сграда във
Вършец – децата от І и ІV
група на учебното заведение.

Младите преподавателки осо-
бено милеят за „всичко българ-
ско и родно“, за автентичното,
и са големи радетели за съхра-
няване на изконно българските
ценности и традиции, за пре-
създаване на нашите народни
обреди и обичаи, за възпитава-
нето на младото поколение
още от люлката и от детската
градина в духа на българския
бит и традиции.

„Днес, в това сложно панде-
мично време, в което живеем,
във вечно забързаното и нато-

варено ежедневие, на младите
родители все по-малко време
им остава вкъщи да говорят с
децата си за нашия фолклор, за
българските песни, за красо-
тата, символиката и посла-
нията на носиите и танците ни,
да им разказват народни умо-
творения и приказки, събрали
мъдростта на народа ни през
хилядолетията. Ето защо смя-
таме, че нашата роля като учи-
тели е огромна и можем да
направим много, за да пред-
адем на идните поколения това
безценно богатство“, казват
Таня и Латинка.

Затова през есента на 2021 го-
дина те създават в детската
градина клуб по интереси за
извънкласни дейности, наре-
чен „Минало незабравимо“, в
който работят заедно с децата.

Мечтаят си и за специална
битова стая в детската градина,
носеща атмосферата и уюта на
старите български домове и
топлината на семейното ог-
нище, която да оборудват с
предмети от бита на българите,
с автентични народни носии и
декори, в която да пресъздават
народните обреди и обичаи.  И
решават да направят първите

стъпки към реализирането на
мечтата си в навечерието на
Коледа, защото знаят, че на Ко-
леда наистина се случват чу-
деса.

Учителките организират бла-
готворителен базар на главната
улица във Вършец, на който
излагат предмети, изработени
с много любов от децата, роди-
телите и учителите – сурвачки,
коледни декори, поздрави-
телни картички с битови мо-
тиви, рисунки с народни
носии, украшения за елха, ук-
раса за входна врата от естест-
вени материали – борови
клонки, шишарки, дървени би-
тови лъжици и др.

Благотворителният базар
приключи на 17 декември, а
събраните от него средства
възлизат на 1133, 70 лв. Те ще
бъдат използвани за обогатя-
ване на битовата стая с нови
предмети, свързани с традици-
онния бит на предците ни.

Организаторите на благотво-
рителната инициатива изказват
благодарност на колежката си

Нина Василева - учителка от
НУ „Васил Левски“ – кв.
Изток, която дари предмети,
изработени от нея специално
за базара.

И си пожелават в навечерието
на Бъдни вечер и Коледа да се
сбъдне нареченото! Мечтата
им за битова стая да се реали-
зира през новата година, а ма-
гията на българския фолклор
да продължава да възхищава и
да възпитава малчуганите от
ДГ „Слънце“ – гр. Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ДЕТСКА ГРАДИНА МЕЧТАЕ ЗА БИТОВА СТАЯ, 
ПОСВЕТЕНА НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР
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Набират средства за оборудването й чрез благотворителен коледен базар



продължава от 1 стр. >>>

- Как се преобрази Вършец
за тези десет години?

- Нашите основни цели са да
утвърдим Вършец като марка
за туризъм с възможности
през всички сезони, с високо
качество и добавена стойност
за жителите на общината.

За да осъществим тези наме-
рения, започнахме от подобря-
ване на инфраструктурата: в
цифри това са 30 км. рекон-
струирана пътна и улична ин-
фраструктура  и 15 км.
подменена водопроводна ин-
фраструктура.  През 2012 г. ре-
култивирахме депото за
твърди битови отпадъци.
Построихме градска пречист-
вателна станция за отпадъчни
води в град Вършец, която бе
открита през 2013 г.

Непрекъснато работим за
поддържането на обществе-
ните паркове, градинките, зе-
лените площи и
междублоковите простран-
ства.

През 2014 г. обновихме пар-
кова територия с площ от 23
760 кв.м. Бяха изградени 2
детски площадки за различни
възрастови групи, нова ка-
менна чешма, 3 беседки, мон-
тирани 80 пейки, указателни
табели, ново парково осветле-
ние. Бяха реконструирани и
залесени 15 700 кв. м тревни
площи, засадени нови над 400
иглолистни и широколистни
дървета, близо 2 000 храсти.

През 2015 г. беше изградена
многофункционална спортна
зала за волейбол, баскетбол,
хандбал, тенис на корт, с пок-
рит плувен басейн и обслуж-
ващи помещения -
съблекални, фитнес, възстано-
вителен център и медицински
кабинет. Общият капацитет на
залата е 714 места.

Реконструирахме и модерни-
зирахме уличното осветление
в общината по проект, финан-
сиран от Програмата за разви-
тие на селските райони 2007-
2013.

Изградихме летен амфитеа-
тър. Съоръжението се намира
в градския лесопарк и разпо-
лага с 250 седящи места и мо-
дерна сцена за спектакли и
концерти.

Миналата година визията на
града ни се промени с нова ту-
ристическа атракция: големи
светлосини букви с височина
от метър и половина вече из-
писват името на Вършец.

Тази година ремонтирахме и
обновихме баскетболно иг-
рище с площ 405,30 кв. м и во-
лейболно игрище с площ от
352,10 кв. м в Боровия парк на

Вършец.

- Доста неща изброихте. А
как стои въпросът с финан-
сирането?

- Бюджетите на общини като
Вършец са много малки. Не
може да се разчита на мест-
ните приходи за такива ма-
щабни инфраструктурни
дейности. През всичките тези
десет години почти изцяло за-
лагаме на европейското фи-
нансиране. Мога да се
похваля, че Община Вършец

има спечелени проекти по
всички възможни програми и
мерки, по които сме допус-
тими – национални и европей-
ски. Над 25 одобрени и
реализирани проектни предло-
жения. Особено успешни са
трансграничните ни проекти с
Румъния и Сърбия, най-вече
свързани с обогатяването на
туристическото предлагане.

Изградихме „ледена“ пър-
залка в гр. Вършец, която е с
площ от 300 кв.м. Тя е с из-
куствено тефлоново покритие
и може да се използва целого-
дишно, а входът е безплатен за
посетители.

Изградихме велоалея с дъл-
жина 2227 м и ширина 2 м,
разположена по централната
улица „Република“.

Построихме две модерни
детски площадки, две фитнес
площадки на открито и една
скейтборд площадка на от-
крито, атракционен „въжен
парк“, който е най-дългият
въжен парк в България.

Чрез съвместен проект със
Сърбия построихме 10 дър-
вени базарни къщички за це-
логодишно предлагане на
сувенири и местни произведе-
ния, а по програмата за ТГС с
Румъния изградихме палеон-
тологичен парк и информа-
ционен център, разположени в
градския парк на Вършец с
експозиционна площ от 9788
кв.м. Това е вторият построен
в страната палеонтологичен
парк, но първи по площ. Бази-

ран е на останки, открити в на-
ходище на 7 км от нашия град.
Смятам, че чрез него ще при-
влечем още туристи, защото за
него няма възрастови групи -
всеки би искал да види тези
интересни животни и расте-
ния, обитавали района на Вър-
шец в дълбока древност.

Създаде се специално мо-
билно приложение Visit Var-
shets с информация за
туристическите възможности
в града и общината.

Извършихме реконструкция,
ремонт и обновяване на ДГ

„Слънце“ в гр. Вършец, която
е средищна за общината.

В социалната сфера - от-
крихме „Център за настаня-
ване от семеен тип на лица с
физически увреждания“ в град
Вършец. Проектът се финан-
сира от ОП „Развитие на чо-
вешките ресурси 2007-2013“.
Центърът е с капацитет за нас-
таняване на15 лица с физи-
чески увреждания, като бяха
разкрити нови 14 работни
места за персонала, обслуж-
ващ заведението.

През всичките тези 10 го-
дини Община Вършец про-
дължи да спазва поетия
ангажимент за стимулиране на
раждаемостта, чрез отпускане
на еднократна финансова
помощ на новородени деца,
отговарящи на специални кри-
терии.

Общината реално се явява и
най-големият работодател на
територията, като всяка година
разкрива средно по около 150
работни  места чрез участие в
различни европейски, нацио-
нални и регионални програми
за осигуряване на временна
заетост.

За съжаление на този етап
няма много нови възможности
за кандидатстване. Но ние сме
в очакване, с готови идеи и
визия.

- Да си поговорим за ту-
ризма – ваша постоянна и
целенасочена задача.

- Прекрасната природа, ми-
нералната вода и традициите
поставят туризма като основен
приоритет за развитието на
община Вършец.

Туризмът е основна част от
поминъка в нашата община и
полагаме огромни усилия, за
да бъде разпознаваем Вършец
на балнеоложката карта на
България. Стремим се да раз-
виваме допълнителни и алтер-
нативни форми на туризъм –
културно-познавателен, сел-
ски, еко, приключенски, фес-
тивален и др.

Водата на Вършец и с. Спан-
чевци е с изключителни пока-
затели. През 2017 година в
чуждестранната  класация на
Fonteine, в която са поместени
води от цял свят с алкална
структура, нашите води са
поставени на 14-то място с ал-
калност РН 8.8. Природата ни
също е добра предпоставка –
толкова красота има наоколо.
За нас е много важно целого-
дишно да имаме туристи. Пос-
тоянно обогатяваме културния
календар.

Многофункционалната спор-
тна зала е предпоставка за раз-
витие на спортен туризъм.
Атракциите, за които вече спо-
менах, са също условие за
привличане на туристи. Смя-
там, че усилията ни се възна-
граждават и това се вижда
ежегодно по големия брой ту-
ристи и заетостта на местата
за настаняване. Смея да кажа,
че те остават завинаги при-
ятели на Вършец и много от
тях стават редовни наши
гости.

- Живеем в съвсем нова си-
туация около здравната
криза. Как се отразява тя на
работата Ви?

- Да, условията са тежки за
всички, опитваме се да бъдем
адекватни и да даваме като об-
щински служители личен при-
мер за отговорно поведение.

Що се отнася до туризма –
един от най-засегнатите ико-
номически отрасли, успяхме с
общи усилия и гъвкавост да
намалим щетите. Работим от-
лично с Туристическия ин-
формационен център, с
местния туристически бранш
и  с Консултативния съвет по
туризъм. Благодарение на об-
щите ни усилия, през двете го-
дини на здравни
предизвикателства ние ус-
пяхме да съхраним силен ту-
ристическия сезон. Специално
внимание обърнахме на про-
грамата за традиционния ни
Празник на курорта, минерал-
ната вода и Балкана. За нас
беше истинско предизвикател-

ство да подготвим интересна,
интелигентна, но и безопасна
програма по повод 170 години
курорт Вършец, годишнина,
която отбелязахме миналата
година. Повече от месец бяха
проявите – разнообразни по
форма и съдържание, при спа-
зени изисквания за здравна
безопасност. И тази година съ-
битията продължиха през ця-
лото лято. Тази стратегия е
работеща и дава живот на
града. Богата е културната
програма и на селата в общи-
ната.

Подкрепихме на местно ниво
и бизнеса, като по време на
кризисните месеци освобо-
дихме от наеми заведения и
търговски обекти, които не ра-
ботеха.

По време на ковид панде-
мията използваме всички въз-
можности, за да подпомагаме
хората в нужда и риск – с
храна и услуги.

- Има ли интерес към Вър-
шец от страна на инвести-
тори?

- Макар и да сме малка об-
щина, през годините се е ин-
вестирало тук. Например,
фирма „Електростарт“, на-
следник на завода за дросели,
днес е водеща европейска ком-
пания за производство на ком-
поненти за осветление.
Дружеството даже има своя
обучителна програма за висше
образование и подготовка на
своите служители. Изгради се
млекопреработвателно пред-
приятие - мандра „Вършец“,
наскоро бе изградена и нова
ферма в с. Спанчевци – „Монт
7 Агро“.  В строеж е голям мо-
дерен хотел с всички съвре-
менни изисквания за СПА
туризъм. Има заявени инвес-
тиционни намерения за из-
граждане на нов пет звезден
хотел. Отворени сме към
всеки, който иска да стане част
от нас.

- Какво ще кажете за
финал?

- Искам да подчертая, че
свършеното до тук е благода-
рение на екипната ни работа -
работим съвместно и с дове-
рие заедно: Общинска адми-
нистрация и Общински съвет.
Партнираме си успешно с
местните институции и непра-
вителствените организации.

Казват, че мечтите са за сме-
лите, но когато има с кого да
мечтаеш – смелостта идва
сама. Така че – продължаваме
напред заедно.

Петя ГЕНОВА
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Десет години начело на една малка община - предизвикателство и отговорност
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Днес, 26.10.2021 г. (вторник) от 14:00 ч.,
на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА
и чл. 56, ал. 1 от Правилника за организа-
цията и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинската администрация за
мандата 2019 – 2023 г. се проведе заседа-
ние на Общински съвет - Вършец, в засе-
дателната зала на Общинска
администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили
клетва общински съветници. 

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

На заседанието присъстваха още: П.
Стефанов – зам.-кмет на община Вършец,
А. Тошев-директор дирекция „СА“. 

Заседанието беше открито и ръководено
от инж. Анатоли Димитров – председател
на общински съвет - Вършец.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка с Вх. № 266/ 13.10.2021
г. относно предложение за приемане на ре-
шение от Общински съвет – Вършец за
безвъзмездно придобиване правото на
собственост от държавата по реда на чл. 54
от Закона за държавната собственост на по-
землен имот с идентификатор 12961.424.44
и построените в него сгради с идентифи-
катори: 12961.424.44.1, 12961.424.44.2,
12961.424.44.3 и 12961.424.44.4 по КК и КР
на гр. Вършец от 2008 г., с администрати-
вен адрес: гр. Вършец, ул. “Серафим Гео-
ргиев“ № 12 /бивше детско диабетично
училище/.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет
на община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 265/ 13.10.2021
г. относно разглеждане на заявление вх. №
9400-3042/06.10.2021 г. от Петър Костов
Петров, от гр. Вършец, с искане за прила-
гане на действащата регулация на УПИ XI-
99, кв. 208 по регулационния и
застроителен план на гр. Вършец от 1986
г. по отношение на поземлен имот с иден-
тификатор 12961.421.99 по КК и КР на гр.
Вършец от 2008 г. и предложение за при-
емане на решение от Общински съвет –
Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет
на община Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 263/ 13.10.2021
г. относно актуализиране на Годишната
програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост на община
Вършец за 2021 г. и за продажба на 1 бр.
недвижим имот с учредено право на
строеж /суперфиция/ по реда на чл. 35, ал.
3 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл. 37, ал. 1 от Наредбата за реда
на придобиване, управление и разпореж-
дане с общинска собственост на община
Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет
на община Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 260/ 12.10.2021
г. относно актуализиране на Годишната
програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2021 г. на
община Вършец, както и за провеждане на
публичен търг с тайно наддаване, за отда-
ване под наем на части от имоти - публична
общинска собственост на община Вършец,
за поставяне на 3 бр. кафе-автомата, в из-
пълнение на Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2021 г. на община

Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет

на община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 264/ 13.10.2021
г. относно предоставяне за безвъзмездно
управление на 2 бр. земеделски имота,
частна общинска собственост на община
Вършец, находящи се в землищата на с.
Горно Озирово и с. Драганица, на Общин-
ско предприятие „Общински дейности и
туризъм – Вършец“, за изпълнение на дей-
ността дърводобив.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет
на община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 262/ 12.10.2021
г. относно предложение за допълнение на
т. 1 от Решение № 553, от Протокол № 41
от 28.03.2018 г. на Общински съвет – Вър-
шец,, с което са утвърдени правилата за
кандидатстване и отпускане на средства за
благоустрояване и озеленявани на отделни
имоти, публична общинска собственост в
различни части на гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет
на община Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 261/ 12.10.2021
г. относно писмо Изх. № РД-
5247/05.10.2021 г. от Началника на ОС „Зе-
меделие“, гр. Берковица за предоставяне на
един поземлен имот по реда на чл. 45 ж, ал.
2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2 от
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ на наследниците на
Мито Тошов Младенов.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет
на община Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка Вх. № 267/ 19.10.2021 г.
относно отпускане на финансова помощ по
молби с Вх. № 255/ 21.09.2021 г., Вх. №
256/23.09.2021 г., Вх. № 259/08.10.2021 г.

Докладва: Иван Андров – председател
на ПК по АОНУОРСГПБК

9. Изказвания, питания, становища и
предложения на гражданите.

Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника
за организацията и дейността на общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинската админист-
рация за мандата 2019 – 2023 г., дневния
ред бе приет единодушно:

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

Общински съвет – Вършец прие след-
ните решения: 

РЕШЕНИЕ № 280
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 54, ал.1
от Закона за държавната собственост, взема
решение за безвъзмездно придобиване пра-
вото на собственост от държавата по реда
на чл. 54 от Закона за държавната собстве-
ност на поземлен имот с идентификатор
12961.424.44 по КК и КР гр. Вършец и
построените в имота сгради с идентифика-
тори: 12961.424.44.1, 12961.424.44.2,
12961.424.44.3 и 12961.424.44.4 по КК и КР
на гр. Вършец от 2008 г., с администрати-
вен адрес: гр. Вършец, ул. “Серафим Гео-
ргиев“ № 12 /бивше детско диабетично
училище/.

Упълномощава кмета на община Вършец
да предприеме всички правни и факти-
чески действия за подаване на искане за
безвъзмездно придобиване правото на
собственост от държавата в полза на Об-
щина Вършец на описания поземлен имот
и построените в него сгради, чрез областен
управител на област Монтана до Минис-
терство на регионалното развитие и благо-
устройството. 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р
Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найде-
нов; “против” – няма - ,; “въздържали
се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 281
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 и
ал. 3 от Закона за общинската собственост,
взема решение за обявяване от публична в
частна общинска собственост на 6,9 кв.м
от поземлен имот с идентификатор
12961.421.191, представляващ улица
„Пета“ в гр. Вършец, като тази площ се
придава към поземлен имот с идентифика-
тор 12961.421.99 по КК и КР на гр. Вър-
шец, с цел прилагане на действащата
регулация на УПИ XI-99, кв. 208 по отно-
шение на поземлен имот с идентификатор
12961.421.99 по КК и КР на гр. Вършец от
2008 г.

Възлага на кмета на община Вършец да
извърши всички необходими действия по
изпълнение на настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р
Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найде-
нов; “против” – няма; “въздържали се” –
няма.

РЕШЕНИЕ № 282
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, в качеството
си на собственик на поземлен имот с иден-
тификатор 12961.421.99 по КК и КР на гр.
Вършец от 2008 г. дава съгласие да бъде
приложен действащия регулационен план
на гр. Вършец, като се отдели част от по-
землен имот с идентификатор
12961.421.191, с площ от 6,9 кв. м., която е
обявена за частна общинска собственост с
решение на Общински съвет – Вършец и
тази площ да се придаде към поземлен
имот с идентификатор 12961.421.99 по КК
и КР на гр. Вършец, в съответствие с кон-
фигурацията и площта на УПИ XI-99, кв.
208 по регулационния и застроителен план
на гр. Вършец от 1986 г.

Възлага на кмета на община Вършец да
извърши всички необходими действия по
изпълнение на настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р
Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найде-
нов; “против” – няма; “въздържали се” –
няма.

РЕШЕНИЕ № 283
Общински съвет – Вършец, на основание

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

1. Актуализира Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2021 г. на община
Вършец в частта раздел III. Описание на
недвижимите имотите, които общината
има намерение да предложи за предоста-
вяне под наем и за продажба през 2021 г.,
както следва:

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

- Поземлен имот № 501.552, за който е
образуван УПИ XIII в кв. 32 по действащия
регулационен план на с. Спанчевци, об-
щина Вършец, област Монтана, ул. “Пет-

надесета“ № 9, ЕКАТТЕ 68179, одобрен
със Заповед № 412/1989 г., с площ 657 кв.м,
а УПИ XIII е с площ 657 кв.м,, при граници
и съседи: поземлен имот № 501.554, двор
на наследниците на Михаил Зафиров Пет-
ров, землищна граница, поземлен имот №
501.549, двор на Йордан Никифоров Ми-
хайлов, поземлен имот № 501.9532, улица
на община Вършец, поземлен имот №
501.551, двор на Антоанета Стоянова и по-
землен имот № 501.553, двор на Кирил Бо-
рисов Петров. Върху имота е учредено
право на строеж /суперфиция/ с договор за
отстъпване право на строеж върху държа-
вен недвижим имот, съгласно Закона за
собствеността и Наредбата за държавни
имоти от 30.08.1984 г. Правото на строеж е
учредено в полза на Венета Тодорова Вел-
кова, бивш жител на гр. София. Продажна
цена на имота без ДДС – 1 371,80 лв.

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

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

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р
Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найде-
нов; “против” – няма; “въздържали се” –
няма.

РЕШЕНИЕ № 284
1. Общински съвет – Вършец, на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администра-
ция, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската
собственост и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за
реда на придобиване, управление и разпо-
реждане с общинска собственост на об-
щина Вършец, взема решение за продажба
на Чавдар Нинков Цанков, с адрес: гр.
София, ул. “Латинка“ № 25, ет. 4, ап. 4, като
собственик на законно построена сграда
върху общинска земя - поземлен имот №
501.552, за който е образуван УПИ XIII в
кв. 32 по действащия регулационен план на
с. Спанчевци, община Вършец, област
Монтана, ул. “Петнадесета“ № 9, ЕКАТТЕ
68179, одобрен със Заповед № 412/1989 г.,
с площ 657 кв.м, а УПИ XIII е с площ 657
кв.м, при граници и съседи: поземлен имот
№ 501.554, двор на наследниците на Ми-
хаил Зафиров Петров, землищна граница,
поземлен имот № 501.549, двор на Йордан
Никифоров Михайлов, поземлен имот №
501.9532, улица на община Вършец, по-
землен имот № 501.551, двор на Антоанета
Стоянова и поземлен имот № 501.553 двор
на Кирил Борисов Петров. Продажна цена
на имота без ДДС – 1 371,80 лв.

2. Упълномощава кмета на община Вър-
шец да издаде заповед по реда на чл. 35, ал.
6 от ЗОС и чл. 37, ал. 4 от Наредбата за
реда на придобиване, управление и разпо-
реждане с общинска собственост на об-
щина Вършец и след заплащане на сумата
за закупуване на имота от купувача Чавдар
Нинков Цанков с адрес: гр. София, ул. “Ла-
тинка“ № 25, ет. 4, ап. 4, да сключи дого-
вор за продажба на имота по ЗОС и ЗС.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р
Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найде-
нов; “против” – няма; “въздържали се” –
няма.

/продължава в следващия брой/



В навечерието на най-свет-
лите коледно-новогодишни
празници, на 77-годишна въз-
раст ни напусна един светъл
и праведен човек, Човек -
стожер на духовността, на
просвещението, на културата
във Вършец – обичаната от
всички Елена Йончева.

Познавахме я като дългого-
дишен главен библиотекар
към НЧ „Христо Ботев-
1900“, като „гласът на Вър-
шец“, която беше един от
дикторите на Радиовъзел
Вършец, рецитатор и водещ
на всички манифестации,
празници на курорта, беле-
жити събития в града ни, за-
веждащ отдел „Култура“ в
Общинска администрация,
активен самодеец в певчес-
ките и театрални състави към
местното читалище.

Тя не беше кореняк-върше-
ченка, по стечение на съдбата
се беше омъжила млада и
дошла да живее в нашия
град, но с пословичната си
любов към Вършец, с  апос-
толския си огън в сърцето, с
краеведческата и проучвател-
ната си дейност, посветена на
местните народни будители,
театрали, култур-трегери, с
ярката духовна следа, която
тя остави в нашия град, пре-
възхождаше много от мест-
ните, родени тук.

Елена Йончева е родена във
врачанското село Михайлово,
точно на 9.ІХ.1944 година, за-
това често я наричат „връст-
ница на Свободата“. Даже
участва преди години в една
телевизионна рубрика на Ке-
ворк Кеворкян във „Всяка не-
деля“„ наречена „Връстници
на свободата“„ в която проду-
центите издирваха и интер-
вюираха  хора, родени на
тази дата.

Тя завършва Библиотекар-
ския институт в София, а из-
браната професия става
нейна съдба за цял живот.
Познавам Елена Йончева от
1980 година, когато беше ко-
лежка на майка ми в градс-
ката библиотека. Четеше
много, постоянно – като гла-
вен библиотекар беше про-
чела целия книжен фонд,
казваше, че няма нова книга,
която е поръчала и закупила
за библиотеката, която да не
е прочела, а това са хиляди
книги! И тази ѝ любов към
книгите, към четенето, бяха
формирали у нея такава пос-
ловична грамотност и пер-
фектен литературен изказ, че
когато видеше някъде дори
само една правописно непра-
вилна дума или запетайка,
казваше, че „настръхва“.

Гласът ѝ беше вълшебен –
дълбок, с артистични ню-
анси, обработен като на дик-
тор, тембърът – приятен.
Участваше в рецитали на об-
щинско, окръжно и нацио-
нално ниво, пееше в градския
смесен хор към читалището,
играеше като театрал в само-
дейните трупи на читали-

щето, беше в журито на
всички конкурси за рецита-
ция, обучаваше понякога и
учениците, които идваха в
библиотеката на правилно ре-
цитиране, когато трябваше ва
вземат участие в някой об-
щински рецитал на поезия.

Енергията и силата на вдъх-
новението ѝ след всяко съ-
прикосновение с магията на
Мелпомена оставяха у нас,
нейните зрители и почита-
тели, надежда и желание да
последваме персонажите ѝ в
покоряването на нови вър-
хове в прекрасния и приказен
свят на театралното изкуство.

Водена от любовта към теа-
търа, тя вдъхновено, всеот-
дайно, безкористно, с много
талант и упорит труд пресъз-
даде редица образи, оста-
вяйки ярка, незаличима следа
в сърцата и душите на своите
земляци, на своята публика.

И досега в архива на НЧ
„Христо Ботев-1900“ се съх-
раняват огромни табла с
нейни черно-бели снимки, с
ролите ѝ от постановките
„Калоян“ от Камен Зидаров,
„Криминална песен“ от Иван
Радоев, „Двубой“ от Иван

Вазов „Криворазбраната ци-
вилизация“ от Добри Войни-
ков.

Само преди две години, по
време на честването на кръг-
лата 120-годишнина от осно-
ваването на читалището,
Елена Йончева бе наградена
сък специален плакет и удос-
тоена със званието „Почетен
член на НЧ „Хр.Ботев-1900“
- заслужено признание на об-
ществеността за приноса ѝ в
самодейното дело и като
участник в певчески хорове и
състави, като самодейна ак-
триса в различни театрални
формации и 22 години главен
библиотекар в библиотеката
на читалището.

„Моята младост премина (и
остана) в библиотеката на чи-
талището - сред книгите.
Професията ми даде възмож-
ност за срещи и разговори
със забележителни личности
– писатели и поети, хора на
изкуството общественици.
Като самодеец имах шанса да
работя  и творя с интересни
хора – хора с апостолски
плам в душите, които ми да-
доха много.

Моят живот, моята орисия
са свързани неразривно с чи-
талище „Хр. Ботев – 1900“.
Повече от половин век то и
град Вършец – със своята
красота, природа, забележи-
телна интелигенция и пре-
красни хора, станаха моя
съдба! Убедена съм, че до-
като имам сили, докато мога,
ще бъда с моето читалище и с
моя град Вършец!“, каза то-
гава развълнуваната Елена
Йончева.

И тя остана докрай вярна на
това мото! В последните го-
дини беше „черешката на
тортата“ и доайен на мест-
ните самодейни театрали в

комедията „Криворазбраната
цивилизация“. Само преди
два месеца, на 3 октомври, тя
пътува заедно с Театрална
формация „Медека“ към НЧ
„Христо Ботев-1900“ – Вър-
шец до град Лом, за да вземе
участие в Четиринадесетото
издание на Фестивала на лю-
бителските театри на името
на Кръстьо Пишурка . По
ирония на съдбата, това теат-
рално представление става
нейния бенефис, нейната по-
следна изява на сцена и по-
следната ѝ среща с
публиката.

Като театрал и краевед
Елена Йончева положи много
труд, извърши огромна про-
учвателска дейност, за да съ-
бере архивни сведения и да
напише прекрасни материали
за общинския вестник „Вър-
шец“, свързани

със 115 години театрално
дело във Вършец и с дей-
ността на съвременните на-
родни будители на Вършец,
които ще останат в историята
на града.

Тя самата разпръскваше
светлина чрез разнообразната
си дейност, самата тя беше
родена за будител. И живя
като един съвременен буди-
тел на книжовността, на сло-
вото, на театралното и
певческото изкуството, на
културата, на просвещението
- на духовността във Вър-
шец!

Поклон пред светлата памет
на Елена Йончева, която
беше един реален, съвреме-
нен народен будител в истин-
ския смисъл на тази
прекрасна дума!

Светлина по пътя ѝ към
звездите!

Евелина ГЕОРГИЕВА

Още от първия работен ден
на новата година -  04.01.2022
г., съгласно Договор № РД 04-
88/21.12.2021 г., сключен
между Община Вършец и
Фонд „Социална закрила“,  на
територията на община Вър-
шец ще се реализират дей-
ности по целева програма
„Обществени трапезарии“.

Продължителността на про-

екта е 12 месеца (248 работни
дни): от 04.01.2022 г. до
31.12.2022 г.

Реализирането на дейностите
по социалната услуга „Об-
ществени трапезарии“
включва предоставяне на без-
платна храна за обяд - супа, ос-
новно ястие, хляб и поне
веднъж седмично десерт на
130 потребители от общината.
Дневният оклад на човек е 2,70
лв..

Стойността на договора е 103
168,00 лв., от които 87 048 лв.
са за храна, а 16 120 лв. са за
режийни разходи.

Заявления от нуждаещи се за
ползване на услугата се при-

емат през целия период на реа-
лизиране на проекта в сградата
на Общинска администрация
Вършец.

Кандидат - потребителите
трябва да са включени в една
от целевите групи по проекта:

• Лица и семейства на ме-
сечно подпомагане по реда и
условията на чл. 9 от Правил-
ника за прилагане на Закона за
социално подпомагане;

• Лица с доказана липса на
доходи и близки, които да се
грижат за тях;

• Самотно живеещи лица и
семейства, получаващи мини-
мални пенсии (пенсии за оси-
гурителен стаж и възраст;

пенсии за инвалидност; на-
следствени пенсии; пенсии,
несвързани с трудова дейност);

• Скитащи и бездомни деца и
лица;

• Лица от уязвими групи –
граждани на трети страни, по
смисъла на § 1, т. 17 от допъл-
нителните разпоредби от За-
кона за убежището и
бежанците;

• Лица, изпаднали в тежка си-
туация, в следствие на епиде-
мичната обстановка –
поставени под карантина,
лица, завърнали се от други
държави, останали без работа
и без доход.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Уважаеми жители и гости на
община Вършец,

Информираме Ви, че от
16.12.2021 г. новият имейл
адрес на Община Вършец е
следният: admin@varshets.bg.

Считано от 01.01.2022 г., ста-
рият имейл на Общината няма
да бъде активен.

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ
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ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА: УБЕДЕНА СЪМ, ЧЕ ДОКАТО ИМАМ
СИЛИ, ДОКАТО МОГА, ЩЕ БЪДА С МОЕТО ЧИТАЛИЩЕ!
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