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Публичното обсъждане на про-
екта за бюджет на община Вър-
шец за 2018 г. се проведе на
24.01.2018 г. в Конферентната
зала на СПА хотел „Съни Гар-
дън”.

На представянето и обсъжда-
нето на бюджета присъстваха
кметът на общината инж. Иван
Лазаров, председателят на Об-
щинския съвет инж. Анатоли Ди-
митров, зам.-кметът Петър
Стефанов, секретарят на общи-
ната инж. Даниела Тодорова, об-
щински съветници, служители от
Общинска администрация, пред-
ставители на неправителствени
организации. Интересът към про-
ектобюджета на общината от
страна на местната общност, биз-
неса, второстепенните разпоре-
дители с бюджет, за съжаление
отново бе традиционно слаб.

Кметът на общината инж. Иван
Лазаров направи мултимедийна
презентация на проектобюджета,
в която бе представена рамката на
бюджета, инвестиционната про-

грама на общината, проектите,
финансирани по Европейски про-
грами, по които общината работи
и план-сметка за изразходване на
средствата от туристическия
данък. Според кмета на общината
Бюджет 2018 е един добре балан-
сиран, реалистичен и изпълним
бюджет.

Основните цели, които общин-
ската администрация си поставя
са:

запазванe обема и повишаване
качеството на публичните услуги,
предоставяни от общината; запаз-
ване нивото на функциониране на
всички дейности, финансирани от
бюджета на община Вършец през
2018 г.; повишаване събирае-
мостта на вземанията и оптими-
зация на разходите; запазване
размерите на местните данъци и
такси; развитие на публичната и
частна общинска собственост;
икономическо развитие на общи-
ната и увеличаване на заетостта;
максимално усвояване на всички
средства, спечелени от Общината

по одобрени проекти.
Общият размер на проекта за

Бюджет 2018 г. на община Вър-
шец по приходната и разходната
му част е в размер на 7 418 941 лв.
, в т.ч.за местни дейности – 3 770
483 лв. и за делегирани от държа-
вата дейности – 3 648 458 лв.

През 2018 г. не се предвижда
увеличаване на таксата за битови
отпадъци. Ръководството на об-
щината вече шеста година прави
всичко възможно за запазване на
таксата, като за целта дейността
се дофинансира от общинския
бюджет. За 2018 г. е отделена най-
голямата досега сума за дофинан-
сиране, в размер на 320 000 лева,
което за малка община като на-
шата е почти непосилно, сподели
кметът Лазаров.

Инвестиционната програма на
Общината за 2018 г. е доста ам-
бициозна и е на стойност 1 667
696 лв., при 549 552 лв. за 2017 г.
В капиталовите разходи са вклю-
чени строителство и ремонт на
улици, тротоари и подмяна на во-
допроводи. По проекти, финанси-
рани от Фонд „Земеделие“, ПМС
№ 260 от 24.11.2017 г. и собст-
вени средства, ще бъдат ремонти-
рани общо 20 улици в различни
райони на града.

Планираната сума от туристи-
чески данък за 2018 г. е 40 000
лева.

Очаква се средствата по проек-
тите, за които Общината сключи
договори и ще изпълнява през
2018 г. по Европейски програми
да са в размер на 3 290 494 лв.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Уважаеми съграждани,

През 2017 г. усилията ни бяха
насочени основно към реализи-
ране на поетите ангажименти в
Програмата за управление на
кмета и Общинския план за раз-
витие, обезпечаване на дейнос-
тите с общински характер и на
делегираните от държавата дей-
ности.

Тези дейности бяха реализи-
рани успешно, благодарение на
конструктивната работа между
общинска администрация и об-
щински съвет - Вършец.

Ръководството на община Вър-
шец утвърди политика на ак-
тивно търсене на допълнителен
финансов ресурс и законови дей-
ствия и механизми за решаване
проблемите на общината.

Отчетът, който предоставям на
Вашето внимание, е организиран
по отделни направления, в съот-
ветствие с основните приоритети
в работата на общинска адми-
нистрация.

Ето какво успяхме да постиг-
нем за втората година от мандата
за управление:

І. БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ

И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА
За поредна година бе спазена

процедурата за приемане Бю-
джета на община Вършец за 2017
г. Организирахме и проведохме
публично обсъждане на проекто-
бюджета на общината.

Беше изготвен и приет на засе-
дание на ОбС Вършец Бюджет
2017, в размер на 5 920 148 лв.
През годината бяха извършени
редица актуализации, поради
настъпили промени в размера на
взаимоотношенията на общината
с централния бюджет. В резултат
на това, уточненият бюджет на
община Вършец към 31.12.2017
г. в приходната и разходната му
част достигна 7 393 165 лв.

Благодарение на предприетите
мерки за повишаване на събирае-
мостта (изпращане на покани за
доброволно изпълнение и завеж-
дане на дела чрез частни съдебни
изпълнители), както и усилената
работа на цялата администрация,
събираемостта на местните да-
нъци по параграфи надвишава 88
%. Сумите, събрани от собствени
приходи по бюджета за 2017 г. са
1 713 374 лв., при уточнен план 2
013 452 лв.
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О Т Ч Е Т
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ЗА ВТОРАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТА
НА УПРАВЛЕНИЕ 2015 – 2019 Г.

Кметът на община Вършец
инж. Иван Лазаров е удостоен с
наградата на Съюза на българ-
ските учители (СБУ) "Най-
добър социален партньор - кмет
за 2017 година", за активната си
социална политика и подкрепа
на социалните дейности.

Градоначалникът е номиниран
за престижното отличие от Об-
щински координационен съвет
на СБУ - Вършец. Наградата е за
конструктивно и социално пар-
тниране през 2017 година и му
бе присъдена по предложение
на председателя на Съюза на
българските учители Янка Та-
кева.

Призът бе връчен на инж. Иван
Лазаров от президента на Кон-

федерацията на независимите
синдикати в България (КНСБ)
Пламен Димитров на 15.12.2017
г., по време на тържествена це-
ремония с участниците в 37-ия
Синдикален съвет на браншо-
вата организация и номинира-
ните в заключителния етап на
националните конкурси на СБУ.
Наградените са 7 кметове и 5
зам.-кметове с ресор "Образова-
ние" в големи общини като
Варна, Столична община и др.

На церемонията присъстваха
министърът на образованието
Красимир Вълчев и генералният
секретар на Европейската коми-
сия по образование Мартин
Ромер.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КМЕТЪТ НА ВЪРШЕЦ С ПРИЗ ЗА
НАЙ-ДОБЪР СОЦИАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗА 2017 ГОДИНА НА СЪЮЗА НА
БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2018 ГОДИНА

В навечерието на коледните и
новогодишните празници, Об-
щина Вършец, със съдействието
на НЧ „Христо Ботев -1900“ ор-
ганизира тържествен концерт, на
който специален гост бе народ-
ният певец Христо Косашки.

Това бе коледният подарък към
всички жители и гости на общи-
ната, които имаха възможността
да се насладят безплатно на уни-
калния глас на младия изпълни-
тел.

В програмата взеха участие уче-
ници от местното СУ „Иван
Вазов“, които под ръководството
на учителката Венислава Замфи-
рова пресъздадоха чрез стихове,
песни и танци народния обичай
„Коледуване“, внасяйки празнич-
ност, топлина и уют в душите ни.

Гост-изпълнителят Христо Ко-
сашки е притежател на уникален
глас с огромни възможности,
певец от най-младата генерация
народни изпълнители, с поредица
изяви в телевизионни и радио
предавания. Определят го и като
приемник на едно от легендар-
ните имена в българската народна

музика - Борис Машалов. Ко-
сашки печели призови награди
във фестивалите "Македония
фолк", Благоевград и „Пирин
фолк“, Сандански. Има издадени
три самостоятелни албума.

Пред вършечката публика той
изпълни любими и популярни ма-
кедонски песни от пиринския
край, песни от репертоара на
Борис Машалов, а на финала на
концерта завърши „по европей-
ски“, както самият той се изрази,
с акапелното изпълнение на „О

соле мио“.
Кметът на общината инж. Иван

Лазаров отправи пожеланията си
за весели празници, изпълнени с
уюта и топлината на близките
хора и с надежда за по-добър
живот, за повече късмет и щастие
във всяко семейство и дом през
Новата 2018 година. Нека тя да
бъде изпълнена с мир, любов и
благополучие, пожела на при-
състващите градоначалникът на
Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРАЗНИЧЕН КОЛЕДЕН И НОВОГОДИШЕН
КОНЦЕРТ ОРГАНИЗИРА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ



В периода 14 - 16 февруари 2018 г.
Община Вършец за поредна година
ще вземе участие в международната
туристическа борса „ВАКАНЦИЯ и
СПА ЕКСПО”, провеждаща се еже-
годно в гр. София.

Целта е да представим и реклами-
раме туристически дадености на об-
щината – природни
забележителности, културно-исто-

рическо наследство, традиции, зана-
яти, местни продукти и не на по-
следно място - да привлечем гости в
местата за настаняване през новата
2018 година.

Изложението е най-значимото ту-
ристическо събитие в България,
предназначено за професионалисти
в сектор туризъм. В борсата тради-
ционно участват туроператори, ту-

ристически агенции, хотелиери, об-
щини, музеи от страната и чужбина.
Това е най-посещаваната туристи-
ческа борса в България.

За да утвърди своя имидж и се
представи подобаващо на предстоя-
щото изложение, Община Вършец
кани всички собственици на катего-
ризирани обекти (хотели, къщи за
гости, стаи за гости, заведения) да

предоставят рекламни материали, в
срок до 5 февруари в Туристически
информационен център – Вършец.

Разчитаме на Вашата съпричаст-
ност, за да представим заедно по
един по-атрактивен начин многооб-
разието на община Вършец и госто-
приемството на местните жители!

Даниела ЛИЛОВА
Туристически информационен център

С ритуал „Първа копка“, на
10.01.2018 г. бе даден официален
старт на проект “Изграждане на жи-
вотновъдна ферма за отглеждане на
овце и техните приплоди в земли-
щето на с.Спанчевци, общ.Вършец,
обл. Монтана“, изпълняван от фирма
„Монт 7 Агро“ ООД – гр. Монтана.

Проектът се финансира от „Под-
мярка 4.1 „Развитие на селските сто-
панства“ от Мярка 4 „Инвестиции в
материални активи“, от Програмата
за развитие на селските райони за
периода 2014-20120 г., съфинанси-
рана от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските ра-
йони.

На церемонията присъстваха кме-
тът на община Вършец инж. Иван
Лазаров, кметът на с. Спанчевци
Емил Иванов, представители на ин-
веститора „Монт 7 Агро“ ЕООД,
Илиян Цветков – управител на фир-
мата-изпълнител, директорът на
Първа инвестиционна банка - клон
Монтана Георги Георгиев.

Свещениците отец Николай и отец

Емил от храм „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий“ – гр. Монтана отслужиха
тържествен водосвет

Проектът предвижда изграждане и
оборудване на овцеферма по евро-
пейски модел, която ще бъде разпо-
ложена в местността „Селището“
край с. Спанчевци, на площ от 15
дка.

Бизнес-планът включва първона-
чалното закупуване на 350 броя
млечни овце от израелската порода
Асаф, като на петата година броят
им ще достигне 1100.

Ще бъдат създадени 11 нови ра-
ботни места.

Стойността на проекта е 1
953 887,09 лв., от които безвъзмезд-
ната финансова помощ е в размер на
1 172 332,24 лв.

Изпълнител на обекта е строител-
ната фирма „Инекс Трейд“ ЕООД –
гр. Враца.

Срокът за изпълнение на проекта е
36 месеца, като се предвижда той да
приключи на 31.07. 2020 г.

Евелина ГЕОРГИЕВА

В СЕЛО СПАНЧЕВЦИ ИЗГРАЖДАТ МОДЕРНА
ОВЦЕФЕРМА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

ПОКАНА КЪМ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ, ЗАВЕДЕНИЯ
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ЗАНАЯТЧИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Йордановден или Богоявление е
един от най-големите християнски
празници в българския народен ка-
лендар. На този ден Св. Йоан Кръс-
тител е кръстил Божия син във
водите на река Йордан. Българинът
вярва, че в нощта срещу празника не-
бето се отваря и Господ изпълнява
желанията. Светото кръщение пък е
едно от седемте тайнства на вярата,
при което човек се очиства от грехо-
вете.

Станалият вече традиционен за
Вършец ритуал по спасяване на Све-
тия кръст и Велик богоявленски во-
досвет, отслужен от свещеноиконом
Петко Балджиев, бяха организирани
от Община Вършец и църковното
настоятелство на храм „Свети Георги
“ при „Банския вир” в близост до Ми-
нералната чешма.

Кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров, по чиято инициатива
този ритуал бе възроден преди ня-
колко години, откри празника и по-
жела на именниците и на всички
жители и гости на общината здраве,
успехи и късмет.

За трета поредна година жителите
и гостите на курортния град видяха
уникалното „мъжко хоро”. В атрак-
цията участваха самодейна група
„Йордановден” с ръководител Де-
нислав Петров от Монтана, чиито
членове са от различни краища на
България, техни приятели, както и
местни момчета от Вършец.

Поради почти пролетното време с
много слънце и високи температури,
във водите на местната река Ботуня

се потопиха рекордно голям брой же-
лаещи да извадят ритуалния кръст –
тази година смелчаците бяха 25, за
разлика от миналата, когато кураж-
лиите бяха само 14.

Късметът се усмихна на 28-годиш-
ния Георги Заножки от Вършец, ре-
хабилитатор в Специализирана
болница за рехабилитация „Св.
Мина“ – гр. Вършец, който извади
дървения кръст от ледените води. Той
получи парична награда от 100 лева,

връчена му от кмета Иван Лазаров и
кръста.

Георги сподели, че участва в ри-
туала преди всичко за здраве, защото
според народното поверие този,
който извади кръста, ще бъде здрав и
щастлив през цялата година. Мечтае
да се развива и усъвършенства про-
фесионално, да види повече млади
хора, намерили като него реализация
във Вършец и останали тук. Младият
мъж заяви, че получената парична
награда ще бъде похарчена за благо-
творителност – ще я дари на въз-
растни хора, като им закупи
хранителни продукти.

По-късно, енорийският свещеник
на Вършец отец Балджиев, заедно с
църковния хор при храм „Св. Георги”
отслужи водосвет и освещаване на
сградата на Общинската админист-
рация, с пожелание за здраве и ус-
пехи на местната управа и на всички
жители на общината.

Евелина ГЕОРГИЕВА

С ВЕЛИК БОГОЯВЛЕНСКИ ВОДОСВЕТ И
РИТУАЛ ПО СПАСЯВАНЕ НА СВЕТИЯ КРЪСТ
ОТБЕЛЯЗАХА ЙОРДАНОВДЕН ВЪВ ВЪРШЕЦ
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В началото на новата година в за-
седателната зала на Общинска адми-
нистрация Вършец се проведе
традиционната работна среща на
членовете на Консултативния съвет
по въпросите на туризма към Об-
щина Вършец.

Заседанието бе открито и ръково-
дено от председателя на Консулта-
тивния съвет по туризъм– кмета на
община Вършец инж. Иван Лазаров.

Присъстващите обсъдиха отчета
за изпълнение на Програмата за ту-
ризма за 2017 г. и направиха анализ
на изминалия туристически сезон.

Бяха разгледани въпроси, свързани
с изграждане и поддържане на съ-
ществуващата техническа и турис-
тическа инфраструктура и рекламата
на туристическите обекти, разполо-
жени на територията на община
Вършец. На заседанието се набеля-
заха приоритетите в бъдещото раз-
витите на туризма в общината.

Събраният туристически данък за
2017 г. е в размер на 34 609,62 лв.
(80% от планувания), като водещи в
събираемостта на туристическата
такса са две фирми, стана ясно от
представения отчет.

„Ние сме община, чийто приоритет
е развитието на туризма, поради тази
причина изразходваме много повече
средства за туризъм, отколкото съ-
бираме като туристически данък.
Участваме в международни турис-
тически изложения, медийна рек-

лама, проекти за подобряване парко-
вата инфраструктура.

Имаме намерения тази година чрез
общи туристически пакети да рек-
ламираме новия въжен парк, фит-
нес-площадката на открито,
официално да менажираме спор-
тната зала, за която ще бъдат опред-
елени цени за ползване.

Вършец привлича туристите преди
всичко с балнеология, но почива-
щите търсят и развлечения, и зони за
активен отдих. Затова Общината ра-
боти в посока разработване на про-
екти за атракциони, вече имаме
изградени доста атракционни и
спортни съоръжения – ледена пър-
залка, многофункционална спортна
зала, велоалея, спортни игрища на
открито, нови детски площадки,
въжен парк, предстои откриването
на фитнес-площадка на открито и
площадка за скейтборд. Проблем е
опазването на вече изградените съо-
ръжения. Заложили сме на видеона-
блюдението.

Ще бъде реализиран още един про-
ект, който косвено засяга туризма,
защото създава различен имидж на
курорта - изграждането на модерен
медицински център за спешна
помощ“ , сподели кметът на общи-
ната инж. Лазаров. Той направи
предложение в Програмата за раз-
витие на туризма за 2018 г. да се за-
ложи картографиране на района и
подготовка за маркиране на екопъте-

ките.
Инж. Анатоли Димитров – член на

Консултативния съвет и председа-
тел на Общинския съвет изтъкна, че
през 2018 г. ще се заложат цели за
използване на изгражданите съоръ-
жения по проектите на Общината.
Спортната зала ще бъде менажирана
по правила, определени от Общин-
ска администрация и утвърдени от
Общинския съвет, и насочени за раз-
витие на спортния туризъм.

„Планира се 2 билборда да бъдат
монтирани на входа на града с цел
реклама, планираме и промяна в На-
редбата за реклама и отдаване на
рекламни площи на територията на
община Вършец, като се включи въз-
можността за отдаване на табелите
за реклама, монтирани на стълбовете
за улично осветление“, допълни
инж. Димитров.

Той сподели пред присъстващите

свои идеи и предложения за пови-
шаване качеството на туристическия
продукт в общината, сред които:

изготвяне на списък с всички ат-
ракционни и спортни съоръжения на
територията на Вършец, които могат
да се ползват от туристите, като се
оформи по начин, позволяващ ин-
формацията да бъде качена на сайта
на Община Вършец и всеки хотел
или къща за гости да може да спо-
дели тази информация на своя сайт
– директно или чрез линк към сайта
на Общината; да се изготви списък
атракции, забележителности в ре-
гиона и възможни екскурзии до ту-
ристически обекти в радиус от 100
км, които биха могли да се посетят
от туристите, отседнали във Вър-
шец; да се разговаря с местния клуб
по ориентиране за възможностите
му да се включи в маркиране на пъ-
теките; на табелите, които се поста-

вят за маркиране на екопътеките да
бъдат рекламирани хотелите или къ-
щите за гости.

Тъй като Вършец не фигурира в
новата книжка за посещение на 100-
те национални туристически обекта,
да бъде определен обект от нацио-
нално значение (например Общин-
ския музей, след като бъде
ремонтиран или друг обект) и Об-
щинска администрация да комуни-
кира с Българския туристически
съюз за включване на обекта в спи-
съка със 100- те туристически
обекта.

Представителите на туристическия
бизнес предложиха да се помисли за
набиране на доброволци – членове
на спортни клубове и НПО или съз-
даване на общинска полиция с цел
опазване на вече изградените атрак-
циони.

Да се възстанови пътеката до ста-
ропланинския връх Тодорини кукли,
да се поставят билбордове София с
реклама за Вършец, с информация за
културния календар и атракционите
в града, да бъдат стимулирани и мо-
тивирани къщите за гости, които си
плащат редовно туристическата
такса, бяха останалите предложения
на местните хотелиери.

„Надяваме се на един силен турис-
тически сезон“, заявиха собствени-
ците на големите хотели във Вършец
в края на срещата.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ХОТЕЛИЕРИТЕ ВЪВ ВЪРШЕЦ ОЧАКВАТ СИЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН

Със Заповед № 001/02.01.2018 г.
на кмета на община Вършец е
ПРЕКРАТЕНА категорията „Три
звезди“ на обект Къща за гости
„Божине“, с адрес: гр. Вършец,
общ. Вършец, обл. Монтана, бул.
„България“ № 5, категоризиран със
Заповед № 239/15.06.2016 г. и
издадено Удостоверение №
215/15.06.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ
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Това даде възможност Общината
да финансира изпълнението на ре-
дица обекти. За отчетния период
са извършени разходи за 5 776 952
лв. или 78,14 % от уточнения го-
дишен план. Изпълнението по
дейности спрямо уточнения годи-
шен план е :

При разходване на средствата по
бюджета са спазвани приоритет-
ните плащания и не са допускани
преразходи по дейности и параг-
рафи.

Община Вършец завърши бю-
джетната 2017 г. без общински
дълг и с преходен остатък от 1 419
166 лв.

През 2017 г. Общината изпълня-
ваше 1 проект, който остана пре-
ходен за 2018 година и сключи
договори за нови 3 проекта, които
ще се изпълняват през 2018 г.

В служба „Местни данъци и
такси” за отчетния период са из-
дадени:

● 894 бр. удостоверения за да-
нъчни оценки, декларирани
данни, за наличия или липса на за-
дължения и са обработени 3 614
бр. декларации.

● изготвените актове за устано-
вяване на задължения на физи-
чески и юридически лица са 97 бр.
Предадените актове на адвокат за
образуване на изпълнителни дела
са 41, а изготвените разсрочени
плащания - 53 бр.

Събраните приходи от:
● патентен данък са 9 549,03 лв.

(със 120,38 лв. повече от 2016 г.);
● данък върху недвижимите

имоти – 138 877,82 лв.(с 8 841,72
лв. повече от 2016 г.) ;

● данък върху превозните
средства – 132 219,95 лв.;

● туристически данък –34 669,62
лв ;

такса битови отпадъци – 499
537,43 лв. ( с 21 751,10 лв. повече
от 2016 г.);

● такса за административни ус-
луги – 4 253,62 лв.;

● глоби - 751,01 лв.;
● данък таксиметров превоз -

550,01 лв.

ІІ. СТРОИТЕЛСТВО,
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
Продължихме дейностите по

подобряване на градската и об-
щинска инфраструктура, чрез из-
граждане на нови обекти и
поддържане на вече съществува-
щите. През 2017 г. извършихме
следните дейности:

● Реконструкция на част от во-
допроводната мрежа на гр. Вър-
шец - /инженеринг/ - ул. „Д-р
Елена Теодосиева“, ул. „Иван
Вазов“, ул. „Борова гора“, ул. „Ни-
кола Вапцаров“ и ул. „Бенковски“.
Извършена е подмяна на стари
етернитови тръби с нови усилени
полиетиленови тръби, с дължина
702 м. Монтирани са пожарни
хидранти, спирателни кранове и
са подменени старите тротоарни

кранове. В участъците с изкоп е
извършено изкърпване на асфал-
товата настилка, а ул. „Д-р Елена
Теодосиева“ е преасфалтирана до
ул. „Иван Вазов“. Стойността на
СМР е 118 452 лв. с ДДС. Поради
късното приемане на обекта с акт
обр. 16, окончателното разпла-
щане ще бъде извършено през
2018 г.

● Ремонт на улици в гр. Вършец
– извършено е изкърпване на еди-
нични дупки по асфалтовите нас-
тилки на ул.“Христо Ботев“, бул.
„България“, ул. „Васил Левски“,
ул. „Цал Иван-Асен II“, ул.
„Христо Смирненски“, ул. „Иван
Вазов“, ул. „Серафим Георгиев“,
бул. „Република“, ул. Ал. Стамбо-
лийски“, ул. „Д-р Константин
Пенев“, ул. „ Пейо Яворов“, ул.
„12-ти септември“, ул. „Шипка“,
ул. „Алеко Константинов“, ул.
„Хан Аспарух“ и ул. „Стефан
Стамболов“, с площ 625,00 м2.
Стойността на тези дейности е
19987,50 лв. с ДДС.

● Подмяна на 16 м. от канализа-
цията на кв. 72, гр. Вършец – на
стойност 1 500,00 лв. с ДДС.

През отчетния период бяха реа-
лизирани дейности по благоуст-
рояване не само в общинския
център. Населените места от об-
щината също бяха включени в
програмата на кмета.

● В с. Долно Озирово: ремонт и
оборудване за съблекалнята към
футболното игрище: осигурено
водоснабдяване, закупен и монти-
ран газов бойлер; закупени са ма-
териали и са изработени пейки;
доставка на бетонов разтвор за за-
мазка на помещенията.

Бе извършено изкърпване с
бетон на част от дупките по улич-
ното платно но ул. „Първа“.

● В с. Горно Озирово: оформяне
на короните на дърветата по ули-
ците; възстановяване на оградата
пред сградата на кметството; за-
граждане на парка и ремонт на
„Старата чешма“ в него; изработ-
ване на беседка с детска върте-
лежка и монтирани 2 кошчета за
отпадъци по проект, спечелен от
Община Вършец; покриване на ка-
нала за дъждовна вода с 4 бр.
платна.

● В с. Спанчевци бе извършен
ремонт на предверието на киноса-
лона. Възстановена бе чакълената
настилка на улиците „Билото“ и
„Селището“ след обилните дъж-
дове.

● В с. Драганица: направа на
дървен парапет от църквата до
гробищния парк; зазиждане на не-
нужна врата между кметството и
магазин на „Наркооп“; направа на
сцена с дървена въртележка по
проект, спечелен от Община Вър-

шец, с монтаж на 2 бр. кошчета за
отпадъци и засаждане на 5 бр. де-
коративни туи.

● В с. Черкаски: осигуряване на
вода и монтиране на водомер в
Здравната служба .

● В с. Г. Б. Речка: освежаване с
варов разтвор северната фасада на
сградата на кметството; подмяна
на счупена тръба за отпадни води
през улица „Втора“; насипване с
трошен камък на дупките по улица
„Втора“; направа на окачен таван
и боядисването му в стаята на
кметския наместник.

● Във всички населени места
от общината бе извършвана ре-
довна подмяна на дефектирали ос-
ветителни тела и поддръжка на
уличното осветление.

● Сектор „БКС“ към Общинска
администрация извърши следните
дейности: поддържане на чисто-
тата в гр. Вършец; сметоизвозване
от Вършец и селата от общината;
погребални услуги; косене и те-
сане на тревните площи на гр.
Вършец и принадлежащите села,
както и гробищните паркове; ре-
монти по улици „Васил Априлов“
и “Н. Й. Вапцаров“; подмяна во-
допровод на ул.“В. Априлов“; по-
чистване речни корита; направа на
200 м. канавка на ул.“Водопада“;
почистване от суха маса в парка;
засипване на дупки от уличната
мрежа с фрезован асфалт в об-
щина Вършец.

В депото за твърди битови отпа-
дъци в Монтана през 2017 г. са из-
возени 260 тона смесени битови
отпадъци и 37 тона разделно съб-
рани отпадъци от Екопак.

През периода бе извършено сне-

гопочистване и опесъчаване на гр.
Вършец и селата от общината,
съгласно сключените договори с
фирмите-изпълнители „Пътно
поддържане - Берковица” ЕООД –
гр. Берковица и „Пътища – М“
ЕООД – гр. Монтана.

ІІІ. АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ И

НОРМАТИВНА УРЕДБА
През втората година на управле-

ние от мандат 2015 – 2019 г. Об-
щинска администрация изготви и
актуализира следните нормативни
документи, приети от Общинския
съвет: Наредба за условията и реда
за записване, отписване и пре-
местване на деца в общинските
детски градини на територията на
община Вършец; Анализ на пот-
ребностите от подкрепата за лич-
ностно развитие на децата и
учениците в община Вършец; Го-
дишен план за действие по изпъл-
нение на общинска стратегия за
развитие на социалните услуги в
община Вършец за 2018 г.; На-

редба на община Вършец за во-
дене на регистър на общинските
детски градини и центрове за под-
крепа на личностното развитие;
Годишен доклад за наблюдение на
изпълнението за 2016 г. на общин-
ския план за развитие на община
Вършец 2014–2020 г.; Годишната
програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска
собственост за 2017 г.; Годишен
отчет за изпълнението на Програ-
мата за управление на кмета на об-
щина Вършец за първата година от
мандата на управление; Програма
за развитие на читалищната дей-
ност в община Вършец за 2017 г.;
Програма за развитие на туризма
в община Вършец за 2017 г.; Про-
грама за оптимизация на училищ-
ната мрежа за учебната 2017/2018
г. в община Вършец; Наредба за
управление на общинските пъ-
тища на територията на община
Вършец; Програма за развитие на
читалищната дейност в община
Вършец за 2018 г.

Бяха приети изменения и допъл-
нения, и направени актуализиза-
ции на следните наредби: Наредба
за определяне размера на мест-
ните данъци на територията на об-
щина Вършец“ /по чл.1, ал.2 от
ЗМДТ/; Наредба за реда на придо-
биване, управление и разпореж-
дане с общинска собственост на
община Вършец; Наредба за рек-
ламно – информационната дей-
ност в община Вършец; Наредба
за определянето и администрира-
нето на местните такси и цени на
услуги на територията на община
Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/; На-
редба за реда и начина за добиване
и ползване на дървесина извън
горски територии, собственост на
община Вършец.

В Дирекция „Специализирана
администрация“ през 2017 г. са
проведени: 6 обществени по-
ръчки, от които 1 обществена по-
ръчка „публично състезание“ по
ЗОП, като същата е приключила с
влязло в сила Решение на кмета на
община Вършец за избор на из-
пълнител и класиране на участни-
ците, и е сключен договор за
възлагане изпълнението на поръч-
ката. През отчетния период са про-
ведени и 5 обществени поръчки за
строителство, доставки и услуги,
чрез събиране на оферти с обява
по реда на Глава 26 от ЗОП, като
всички са изцяло приключени и
възложени чрез сключени дого-
вори. Изготвени бяха 28 акта за
общинска собственост по реда на
ЗОС, от които 24 за частна общин-
ска собственост и 4 за публична
общинска собственост.

Уважени бяха всички подадени
молби и заявления от физически и
юридически лица за наемане на
свободните земеделски земи през
2017 г., като имотите бяха вклю-
чени в Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти
общинска собственост на община
Вършец за 2017 г., а разпорежда-
нето бе извършвано чрез провеж-
дането на процедурите,
предвидени в ЗСПЗЗ.

Бяха проведени: 2 публични
търга с явно наддаване за отдаване
под наем на земеделски имоти с
НТП пасища, мери и ливади на
собствениците на пасищни сел-
скостопански животни, регистри-
рани в Интегрираната

информационна система на БАБХ,
както и на всички останали лица,
които поемат задължение да ги
подържат в добро земеделско и
екологично състояние; 3 публични
търга с явнно наддаване за отда-
ване под наем на метален пави-
лион и части от имоти - публична
общинска собственост, за поста-
вяне на поставяеми обекти по
чл.56 от ЗУТ.

Всички подадени молби и заяв-
ления от физически и юридически
лица за закупуване на земеделски
имоти и имоти в регулация бяха
включени в Годишната програма
за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост на
община Вършец за 2017 г., като
бяха организирани и проведени 3
публични търга с явно наддаване
по реда на ЗОС, НРПУРОС и про-
цедурните правила на НУРПТК на
община Вършец за продажба на
недвижимите имоти. Имотите, за
които не са проведени търгове за
продажба през календарната го-
дина, са включени в Годишната
програма за управление и разпо-
реждане с имоти общинска собст-
веност на Община Вършец за 2018
г., с изключение на имотите по
чл.19 от ЗСПЗЗ, за които има мо-
раториум за продажба в срок от 5
години, във връзка с изменение на
Закона за опазване на земедел-
ските земи.

Бяха уважени всички молби и за-
явления от физически и юриди-
чески лица за закупуване на
недвижими имоти по реда на
чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.37 от
НРПУРОС на община Вършец,
върху които е учредено право на
строеж /суперфиция/.

Предприети бяха администра-
тивни процедури за събиране на
стари вземания на Община Вър-
шец по договори за наем на земе-
делски земи и на части от
поземлени имоти в регулация, па-
вилиони и т.н., като бяха събрани
над 25 000 лв., недобори от пред-
ходни години.

През периода са събрани след-
ните суми:

● от продажба на недвижими
имоти – 127 082,62 лв.;

● от наем на земеделска земя –
166 475, 55 лв.;

● от наем на имущество –
51 753,58 лв.;

● от пазари, тържища и трото-
арно право – 16 526,60 лв.;

● от лихви по просрочени пла-
щания – 3 282,51 лв.

Обработени бяха 268 акта за ус-
тановяване на административни
нарушения по Закона за местните
данъци и такси, Закона за граж-
данската регистрация, Закона за
устройство на територията, Закона
за предучилищното и училищното
образование, Наредба № 1 на Об-
щина Вършец за опазване на об-
ществения ред, хигиената и
околната среда на територията на
общината и по другите действащи
наредби на Община Вършец, въз-
основа на които са издадени 268
наказателни постановления. Съб-
раната сума от наложените глоби
е в размер на 1 180 лв., по платени
22 наказелни постановления. За
несъбраните глоби по влезлите в
сила наказателни постановления
се предприети действия за прину-
дително събиране по реда на ГПК.
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Международен фолклорен
фестивал „Пъстра огърпица“
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През отчетния период бяха из-
готвени 97 акта за установяване на
задължения по декларация по чл.
107, ал. 3 от ДОПК, като бяха
предприети действия по реда на
ГПК за събиране на дължимите
данъци и такса смет от физичес-
ките и юридически лица, длъж-
ници на общината, като са
образувани 41 изпълнителни дела
за принудително събиране на су-
мите, които са при ДСИ и ЧСИ.
По актовете има сключени 50 спо-
разумения за разсрочване на за-
дълженията и 27 прекратени дела
поради плащане на дължимите
суми към Община Вършец, като и
държавни такси и адвокатско въз-
награждение за образуване на из-
пълнителните дела.

В отдел „Устройство на терито-
рията” са издадени и одобрени:

● 185 бр. скици;
● 33 бр. визи;
● 213 удостоверения за идентич-

ност;
● 85 удостоверения за админист-

ративен адрес;
● 26 удостоверения за факти и

обстоятелства по ЗУТ;
● 26 становища по ЗУТ;
● 73 отговори на заявления и

жалби на граждани;
● 74 удостоверения за търпи-

мост;
● 20 одобрени подробни устрой-

ствени планове;
● 46 одобрени проекти.
Издадени са:
● 41 разрешения за строеж;
● 5 разрешения за поставяне;
● 8 удостоверения за въвеждане

в експлоатация.
● регистрирани са 9 технически

паспорти;
● регистрирани и заверени са 17

заповедни книги.
Извършени са 7 проверка за ус-

тановяване на съответствието на
строежа с издадените строителни
книжа и за това, че подробният
устройствен план е приложен по
отношение на застрояването; осъ-
ществяване на контрол по строи-
телството при откриване на
строителна площадка и опред-
еляне на строителна линия и ниво
на строежа - 16 бр; одобряване на
6 плана за управление на строи-
телните отпадъци и/или план за
безопасност и здраве; издадени са
3 бр. удостоверения, че обособе-
ните дялове или части отговарят
на одобрени за това инвестици-
онни проекти за извършване на
доброволна делба; допускане из-
работването на проекти за измене-
ние на подробни устройствени
планове – 10 бр.; учредяване на
еднократно право на прокарване
и/или преминаване на съоръжение
на техническата инфраструктура
през имот-общинска собственост
– 4 бр.; одобряване на 7 проекта-
заснемане на извършен разрешен
строеж, когато одобрените инвес-
тиционни проекти са изгубени;
разрешаване изработването на
комплексен проект за инвестици-
онна инициатива – 5 бр.; издаване
на 1 удостоверение за нанасяне на
новоизградени сгради в действа-
щия кадастрален план; освидетел-
стване на сгради и издаване на
заповед за премахване /поправяне
или заздравяване/ на строежи, не-
годни за използване или застра-
шени от самосрутване – 8 бр.;
издаване на 1 бр. заповед за учре-
дяване право на преминаване през
чужди поземлени имоти. Извър-
шени са 94 бр.попълване/поправка
на кадастрален план. Проведени

са 8 Заседания на Експертен съвет
по устройство на територията, на
които са взети 48 решения.

През 2017 г. са извършени 23 бр.
проверки по писмени сигнали и
жалби на граждани и проверки по
разпоредителни писма от ДНСК,
областен управител и др.

По контрол на незаконното
строителство и застрашени от са-
мосрутване сгради са съставени
общо 18 бр. констативни прото-
кола и 4 бр. заповеди към тях по
чл. 225а; 5 бр. по чл. 57а и 8 бр. по
чл. 195 от ЗУТ.

Една от заповедите за премах-
ване e изпълнена доброволно, за 3
от тях не са изтекли указаните за
премахване срокове.

Съставен е 1 брой АУАН.
Направени са 18 бр. справки и

информации за различни дър-
жавни институции.

За отчетния период събраните
такси за технически услуги възли-
зат на 475,73 лв.

През 2017 г. в община Вършец
бяха извършени следните адми-
нистративни услуги по граждан-
ска регистрация и актосъставяне:

● издадени удостоверения за на-
следници – 1300;

● за семейно положение – 28;
● за семейно положение, съп-

руг/а и деца – 69;
● за постоянен адрес след под-

аване на заявление за заявяване
или за промяна на постоянен
адрес – 80;

● за съпруг/а и родствени връзки
- 12;

● за идентичност на лице с раз-
лични имена – 49;

● за сключване на брак от бъл-
гарски гражданин в чужбина – 1;

● за постоянен адрес при вече
регистриран постоянен адрес –
133;

● издаване на удостоверение за
постоянен адрес за първи път – 14;

● за настоящ адрес при вече ре-
гистриран настоящ адрес – 103;

● издаване на удостоверение за
настоящ адрес за първи път – 51;

● за родените от майката деца –
20;

● за настоящ адрес след под-
аване на адресна карта за заявя-
ване или за промяна на настоящ
адрес – 155;

● за правно ограничение – 4;
● за раждане (оригинал) – 15;
● удостоверение за раждане

(дубликат) – 28;
● за сключен граждански брак–

оригинал – 19;
● за сключен граждански брак –

дубликат – 6;
● за вписване в регистрите на на-

селението – 4.
● Съставени актове за граждан-

ско състояние на български граж-
дани, които имат актове,
съставени в чужбина – 15;

● издаден препис-извлечение от
акт за смърт – за първи път – 64;

● препис-извлечение от акт за
смърт за втори и следващ път –21;

● заверка на документи по граж-
данско състояние за чужбина – 11;

● предоставяне на данни по
гражданската регистрация на дър-
жавни органи и институции – 272;

● отразяване на избор или про-
мяна на режим на имуществените
отношения между съпрузи – 25;

● издадени справки по искане на
съдебни изпълнители – 27; ком-
плектоване и проверка на доку-
менти към искане за установяване
на българско гражданство – 1;

● издаване на многоезично из-
влечение от акт за гражданско със-
тояние – 8.

● През 2017 г. бяха изготвени и
входирани в деловодството на Об-
щински съвет докладни записки за
разглеждане и взети решения от
Общински съвет – Вършец - 148
броя;

● Обработени документи:
Общо постъпили документи– 10

099 броя.;
Документи към отдел ГРАО –

1 247 броя.;
Постъпили писма от съдебната

власт (съдилища и прокуратури) –
363 броя.;

● Документи от Институции :
Входирани – 1 874 броя;
Изходирани – 1 191 броя;
Общо : 3 065 броя.
● Документи от граждани:
Входирани – 3 111броя;
Изходирани – 1 027 броя;
Общо – 4 138 броя.
● Документи от Фирми :
Входирани – 331 броя;
Изходирани – 129 броя;
Общо : 460 броя.
● Удостоверение – Каса – 150

броя;
● Удостоверения – Обстоятел-

ствена проверка ( УДТСУ ) – 150
броя;

● Други – 526 броя;
● Писма, изпратени по Българ-

ски пощи – 2 473 броя;
● Писма, получени по Български

пощи – 731 броя;
● Нотариални удостоверения –

1 530 броя;
● Нотариална заверка – подпис –

1 386 броя;
● Нотариална заверка – съдър-

жание – 85 броя;
● Нотариална заверка – препис –

44 броя;
● Легализации на документи от

отдел ГРАО – 15 броя.

ІV. ПАРЛАМЕНТАРНИ
ИЗБОРИ

През 2017 г. Общинска адми-
нистрация Вършец изпълни дей-
ности, свързани с организационно
– техническата подготовка за про-
веждане на парламентарни из-
бори.

На територията на общината
бяха разкрити 18 секции: 16 пос-
тоянни, 1 подвижна избирателни
секция и 1 секция в лечебно заве-
дение. Изборите преминаха без
инциденти и при добра организа-
ция.

Със заповеди на кмета на общи-
ната бе определен технически
екип за подготовката и провежда-
нето на изборите за народни пред-
ставители; утвърдени бяха план за
действие, транспортна схема,
план-сметка за необходимите
средства по организационно – тех-
ническата подготовка със съответ-
ните срокове и отговорници.
Създаде се организация по подго-
товката и оборудването на избор-
ните помещения за гласуване:
доставка на избирателни урни,
канцеларски материали и чували
за изборните материали; доставка

и разпределение на изборни
книжа и избирателни списъци и
раздаването им на секционните
комисии.

По данни от протоколите на сек-
ционните избирателни комисии,
от общо 6 872 избиратели по спи-
сък (включително дописаните в
изборния ден), правото си на глас
са упражнили 41 00 човека т.е. ак-
тивността за община Вършец дос-
тигна 59,7 %.

V. КУЛТУРА
През 2017 г. бе изготвен и приет

на заседание на Общинския съвет
„Културен календар“ с богата и
разнообразна програма, който бе
публикуван на интернет- страни-
цата на Община Вършец. Бюдже-
тът на културния календар за 2017
г. бе 60 900 лв..

Организирахме и проведохме ре-
дица културни мероприятия,
много от които са уникални за на-
шата община, като: Междунаро-
ден фолклорен фестивал „Пъстра
огърлица“; Национален преглед на
ученическите духови оркестри
„Димитър Пеев“; традиционен
пленер по живопис; Празник на
курорта, минералната вода и Бал-
кана.

В кв. Заножене и селата Д. Ози-
рово, Г. Озирово, Д. Б. речка,
Спанчевци, Драганица, Черкаски
и Стояново се организираха кур-
бани на църковни празници, фи-
нансирани от Общината. Във
всички села се празнуваха мест-
ните празници (събори), с финан-
совата подкрепа на Община
Вършец. В с. Черкаски се проведе
станалият вече традиционен ре-
гионален фолклорен празник на
самодейни групи; в с. Спанчевци

– пленер по живопис за деца „Ус-
михнато лято“ и фолклорен праз-
ник „Спанчевци пее“; в с. Г.
Озирово „Стрешер фест“.

VІ. ОБРАЗОВАНИЕ
В бюджета на Община Вършец

за изминалата година разходите за
дейности във функция “Образова-
ние”, финансирани от държавния
бюджет заемат най-голям дял -
2 265 913 лв. Това се определя от
спецификата и характера на дей-
ностите.

В указания от Закона за държав-
ния бюджет срок бе утвърдена
формула за 2017 г., въз основа на
която се разпределиха средствата
между учебните заведения според
броя на децата и учениците и
единните разходни стандарти.

За учебната 2016/2017 г. в об-
щинските училища СУ ”Иван
Вазов”, НУ ”Васил Левски”- кв.
”Изток” и Професионалната гим-
назия по икономика и туризъм се
обучаваха 860 ученици, а в детс-
ките градини на общината - 221
деца.

Чрез редица национални про-
грами и проекти Министерството

на образованието и науката от-
пусна допълнително финансиране
и даде възможност на училищата
и детските градини да подобрят
качеството на образователно- въз-
питателния процес.

Финансирани бяха и проекти за
развитие на физическото възпита-
ние и спорт в училищата и детс-
ките градини, на стойност 2 970
лв.

Бе оптимизирана мрежата от
учебни заведения чрез преобраз-
уване на ПГИТ и СУ „Иван Вазов“
чрез вливане в СУ „Иван Вазов“,
като специалностите и профе-
сиите, изучавани в ПГИТ се запа-
зиха като професионални
паралелки към СУ „Иван Вазов.
Бяха преобразувани чрез вливане
ДГ „Звънче“ – кв. Заножене и ДГ –
с. Д. Озирово в ДГ „Слънце“ – гр.
Вършец, като преобразуваните
градини продължиха дейността си
в досегашните сгради, със запаз-
ване на числеността на персонала.

Изготвени бяха 210 бр. отчети,
справки, становища, анализи и
писма до различни институции –
МОН, РУО, учебни заведения.

Съставени бяха 30 акта за уста-
новяване на административно на-
рушение на родители,
неосигуряващи присъствието на
децата си в училище и детска гра-
дина за времето, през което те са
подлежащи на предучилищно и
училищно образование, съгласно
ЗПУО.

От екипите по обхват в общи-
ната, създадени по Механизма за
съвместна работа с институциите
са извършени 159 посещения на
място и са изготвени съответно
159 бр. протокола от посещения
по домовете на деца и ученици от
5 до 18 години, подадени от РУО –
Монтана като незаписани в образ-
ователни институции, от които127
са подлежащи на задължително
предучилищно и училищно образ-
ование.

Бяха установени 87 подлежащи
на обхват по постоянен адрес,
които не живеят на територията на
община Вършец и за които няма
данни относно новата им адресна
регистрация.

Бе изготвен и приет от ОбС Ана-
лиз на потребностите от подкре-
пата за личностно развитие на
децата и учениците в община Вър-
шец.

Бяха стимулирани ученици, пос-
тигнали високи резултати на на-
ционални и международни
състезания.

VІІ. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

През отчетния период бяха наз-
начени по трудови договори 114
човека по различни европейски,
национални и регионални про-
грами и проекти за осигуряване на
временна заетост.

- НП „Хора с трайни уврежда-
ния“ – 7 лица: 3 пазачи, 2 социо-
консултанти, 1 технически
сътрудник и 1 охранител. Стой-
ността на проекта е 45 864,00 лв.;

- НП „Помощ при пенсиони-
ране“ - 2 лица - чистач-хигиенист.
Стойност на проекта: 13 104 лв.

- Проект „Независим живот в об-
щина Вършец“ по ОП „Админист-
ративен капацитет“ - 41 домашни
помощници, обслужващи 80 пот-
ребители. Стойността на проекта
е 32 5290 лв.

- Регионална програма за заетост
- 4 лица – общ работник. Стойност
на проекта: 14 491 лв.

продължава на 5 стр. >>>

Откриване на ремонтираната
църква в с. Драганица
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- „Старт в кариерата“ – 2 лица –
счетоводител. Стойност на про-
екта:19 728 лв.

- ОПРЧР - проект „Обучение и
заетост за младите хора“ - Про-
грами за младежи до 29-години –
48 лица – 24 метачи; 14 градинари;
10 работници по поддръжка на пъ-
тища.. Стойност на проекта:
44 065,96 лв.

- ОПРЧР – проект „Младежка за-
етост „ - Програма за младежи да
29 години – 10 бр. инспектори.
Стойност на проекта 25 909 лв.

● Община Вършец продължи да
спазва поетия ангажимент за сти-
мулиране на раждаемостта. През
2017 г. бе отпусната финансова
помощ на 12 новородени деца, от-
говарящи на специални критерии,
на обща стойност 6 000 лв.

● Организация на домашен со-
циален патронаж за възрастните
и болни хора. Домашният патро-
наж обхваща гр. Вършец, кв. За-
ножене и селата Д. Б.речка, Г. Б.
речка, Д. Озирово, Г. Озирово,
Стояново, Черкаски, Спанчевци и
Драганица. Средният брой об-
служвани лица на ден през 2017 г.
е 110 човека.

● Със съдействието на Община
Вършец продължават да развиват
дейности пенсионерските клубове
в общината.

● Във всички села от общината
ежемесечно бе осигурено при-
съствие по график на специалисти
от Дирекция „Бюро по труда“ и
Дирекция „Социално подпома-
гане“ за полагане подписи от ре-
гистрираните безработни и лицата
на социално подпомагане, както и
прием на място на документи на
жителите от селата от социален
работник за кандидатстване за со-
циално подпомагане.

● През цялата 2017 г. бе осигу-
рен безплатен автобусен превоз за
жителите по маршрутна мрежа в
общината, съгласно график и мар-
шрутно разписание.

● За 2017 г. на преференциална
цена бяха доставени дърва за
огрев на 146 лица с увреждания от
общината.

● Бе осигурен 4 бр. медицински
персонал (фелдшери, медицински
сестри) в училищата и детската
градина и 1 бр. здравен медиатор.

● Съвместно с Регионална
здравна инспекция - гр. Монтана
бяха проведени здравни кампании
за подобряване информираността
на уязвимите групи по отношение
здравна превенция. С мобилна
техника и екипи се проведоха про-
филактични гинекологични пре-
гледи и педиатрични прегледи.
Проведени прегледи от очни спе-
циалисти, измерване на костна
плътност и телесен състав, спиро-
метрия на болни от астма и ХОББ,
проведени профилактични флуо-
рографски прегледи по програма
„Подобряване на устойчивостта
на Национална програма по ту-
беркулоза“.

VІІІ. ТУРИЗЪМ И СПОРТ
През туристически сезон 2017 г.

броят на посетителите в курорта
Вършец е над 50 000.

Категоризираните нови обекти
са: 1 къща за гости, 3 заведения за
хранене и развлечения и 2 обекта
– „стаи за гости“. Прекатегоризи-
рани са 2 семейни хотела, 2 къщи
за гости, 2 обекта – „бунгала“ и 2
заведения за хранене и развлече-
ния.

Легловата база през месец ав-
густ бе заета на 100%. Многото
културни и спортни мероприятия,

организирани от общината през
активния летен туристически
сезон рефлектираха положително
върху пълняемостта на базите за
настаняване.

За Коледа и Нова година местата
в хотелите и къщите за гости бяха
резервирани и изчерпани още в
края на месец август.

През 2017 г. дейността на Турис-
тическия информационен център
(ТИЦ) бе насочена основно към
разширяване на културния тури-
зъм и рекламната дейност за Вър-
шец като туристическа
дестинация.

През м. февруари 2017 г. Общи-
ната участва в 34-то издание на
Международната туристическа
борса „Ваканция и СПА Експо
2017”, като бяха проведени по-
лезни срещи и установени кон-
такти за успешни начинания в
туристическата сфера.

За пореден път ТИЦ - Вършец
взе участие и в Международното
туристическо изложение „Култу-
рен туризъм” във Велико Търново,
на което бяха представени кул-
турно-историческото и природно
богатство на общината, както и
богатия културен календар.

Участвахме в туристическо из-
ложение „Уикенд туризъм“ – гр.
Русе. Чрез репортажи, снимки и
рекламни материали в нацио-
нални и регионални печатни и
електронни медии, се ангажира
вниманието към Вършец и общи-
ната.

Проведоха се срещи на предста-
вители на туристическия бизнес с
общинското ръководство, с цел
координиране на съвместните
действия за по-добро развитие на
предлаганите туристически ус-
луги и информиране на местното
население за бъдещите инвести-
ции и възможности за подпома-
гане на туристическата дейност.

Спортът и развитието му сред
младите хора продължи да бъде
сред приоритетите и през 2018 г.

ФК „Вършец 2012“ продължи
своето участие в първенството на
“А” ОФГ-Монтана и през 2017 г.
В края на миналия сезон отборът
завърши на V-то място, а след из-
играването на мачовете от Есен-
ния полусезон на новото
първенство, се нареди на ІХ-то
място във временното класиране.
Детско-юношеската школа про-
дължава своето добро развитие.
През годината отборът участва в
Областните първенства с две въз-
растови групи - деца 1-2 клас и
деца 3-4 клас. Всички те регис-
трират много добри резултати и
съвсем малко не им достигна да
спечелят първенството през мина-
лия сезон. Община Вършец за по-
редна година осигури както
финансова подкрепа, така и под-
дръжка на спортната база. За гос-
туването на детските отбори беше
организиран транспорт.

Футболен клуб „Озирово’’ през
сезон 2016/2017 г. се състезаваше
в „А“ Областна футболна група
Монтана, като завърши на ІХ-то
място. Отборът оглави класацията
за най коректен отбор в „А“ Об-
ластна футболна група Монтана за
2016/2017 г., което се потвърди с
връчването на ФК „Озирово“ на
купа за І-во място за феърплей на
отбора за втора поредна година. С
подкрепата на ръководството на
Община Вършец успяха да се из-
играят всички домакински фут-
болни срещи от есенния дял, на
спортната база в гр.Вършец.

През 2017 г. отборът по ориенти-
ране на „СК Незабравка 2004“ взе

участие в 4 състезания, от които 1
в Държавно първенство. Състеза-
телите от отбора през годината
имат спечелени 1 златен и 5 сре-
бърни медала, от които 4 медала
са от Държавно първенство. .В
класирането на спортните клубове
по ориентиране за 2017 г.,СК „Не-
забравка 2004“ - Вършец е на 28
място от 40 клуба.

„ОСК Вършец“ продължи да
развива волейбола като спорт с
традиции за нашия град - от нача-
лото на 2016 г. има сформирани
два отбора: момчета 2005-2008 г. и
момичета пре-кадетки 2000-2003
г. Проведоха се приятелски срещи
с волейболни клубове от гр. Бер-
ковица и гр. Монтана, с цел под-
обряване на колективната и
спортна игра. Отборът момчета
2005-2008 г. участва в държавното
регионално първенство по волей-
бол за сезон 2017 г./2018 г.

В многофункционалната спорта
зала „Вършец“ се проведе Вто-
рият пролетен турнир по волейбол
за купа „Вършец 2017“. В него
взеха участие отбори от четири
града – Варна, Русе, Берковица и
Вършец.

По традиция в рамките на „Праз-
ника на курорта, минералната
вода и Балкана“ имаше редица
спортни прояви. Беше проведен
целодневен спортен празник за
малки и големи, който включваше
разнообразни игри и спортни ме-
роприятия. Турнирите по футбол
и волейбол отново предложиха
много емоции и се радваха на ог-
ромна посещаемост и интерес.

За пета поредна бяха проведени
Конни състезания по прескачане
на препятствия за купата на Об-
щина Вършец. Сред участниците
имаше представители на спортни
клубове от цялата страна.

ІХ. БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕТО И

ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАЩИТА
НА НАСЕЛЕНИЕТО

През отчетния период се проведе
1 заседание на Комисията по „Без-
опасност на движението, на което
бяха взети 7 решения.

В кв. Левски всички кръстовища
бяха изцяло урегулирани с верти-
кална пътна маркировка и нови
пътни знаци. В района на СУ
„Иван Вазов“ (корпус І и ІІ) мар-
кировката редовно се опреснява в
началото на учебната година и при
необходимост .

Бе изградена 1 нова местосто-
янка за таксита на зеленчуков
пазар, срещу ул. „Дончо Станчев“
№33.

Маркирани бяха 3 бр. пешеходни
пътеки тип „зебра“ в гр. Вършец,
кв. Заножене - по бул.“Република“
и ул.“Водопада“.

През 2017 г. доброволците от
„Доброволно формирование за за-
щита при бедствия, аварии и ка-
тастрофи“ – Вършец взеха
участие в потушаването на 5 бр.

горски и полски пожари, възник-
нали в землищата на гр. Вършец и
селата Драганица, Горна Бела
речка и Горно Озирово. Спасени
бяха от опожаряване десетки де-
кари смесени гори и селскосто-
пански култури.

Актуализиран бе общинският
план за защита при БАК и съ-
пътстващите приложения в час-
тите наводнения, пожари и
усложнена зимна обстановка; съг-
ласувани бяха аварийните планове
на учебни, детски заведения,
предприятия, СПА хотели и хид-
ротехнически съоръжения.

Актуализиран е планът за борба
с тероризма на община Вършец.

Постоянно беше изпращана ин-
формация за състоянието на
хидро-техническите съоръжения,
проводимостта на речните корита
и др., изисквани от Областния
щаб.

Изготвено бе досие и избран
оператор за язовир „Топилките“,
намиращ се в землището на с.
Спанчевци.

Доброволците от Доброволното
формирование участваха в две
съвместни учения със служители

на РД ПБЗН – Монтана.

Х. ГОРИ, ЗЕМЕДЕЛИЕ
И ЕКОЛОГИЯ

Завърши вторият етап на проект
„Първоначално залесяване на не-
земеделски земи в община Вър-
шец”– създаване на горски
култури в община Вършец. Зале-
сени са поземлени имоти в земли-
щата на с. Черкаски, с. Стояново и
с. Спанчевци. Към м. декември
2017 г. се извърши и отглеждането
и попълването на културите за
третата година от последващото
поддържане на горските култури.

● Разгледани бяха заявления на
жители от община Вършец за
включване в контингент 2017 г. за
добив на дърва за огрев по такса
„на корен“ и добив на дървен ма-
териал от Държавни горски тери-
тории – 450 бр., като само от
жители на гр. Вършец постъпиха
253 заявления.

● Разпределени бяха лимитите
от 1200 м3 дърва за огрев и игло-
листен материал (10 куб. м. обли
греди и 70 куб.м. иглолистни
дърва за горене), отпуснати за об-
щина Вършец от контингента за
местното население и бе изготвен
списък на одобрените.

● Издадените разрешителни за
отсичане на дървета в регулация
на населените места от общината
и в земеделските земи са 72 бр.

● Издадени позволителни за съ-
биране на лечебни растения – 2 бр.

● Издадени становища във
връзка с Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка за
въздействието върху околната
среда за инвестиционни намере-
ния, постъпили в общината – 13
бр.

● Сключен договор за борба с

кучешката популация – залавяне,
кастрация, ваксинация против бяс
и обезпаразитяване срещу вът-
решни паразити.

● За периода са заловени, обез-
паразитени и ваксинирани 56 ку-
чета.

● Сключен договор с „Дезин-
фекционна станция“ ЕООД - Мон-
тана за дезинсекция, дератизация
и дезакаризация на подлежащите
площи в договорените обекти на
община Вършец. Извършени са 3
обработки срещу мухи, на кофи и
контейнери за смет и площадките
около тях, и 3 обработки срещу
бълхи и кърлежи на тревните
площи и животновъдните обекти.

Община Вършец се включ в
есенното издание на кампанията
„Да изчистим България заедно“.
Ръководството и служителите от

Общинска администрация се
включиха в акция по залесяване,
във връзка с отбелязване на еже-
годната Седмица на гората. Доб-
роволците засадиха декоративни
дръвчета в парк „Слънчева гра-
дина“ и новопостроения парк
срещу СБР „Св. Мина“ във Вър-
шец. Фиданките – 200 броя за-
падна и източна туя, 10 кипариса,
30 смърча и 30 кедъра бяха пред-
оставени безвъзмездно от Дър-
жавно горско стопанство – гр.
Берковица, след заявено желание
от страна на Община Вършец.

ХІ. ИНФОРМАЦИОННО
ОБСЛУЖВАНЕ И МЕДИИ

Продължи ежемесечното изда-
ване и безплатното разпростране-
ние на Общински вестник
“Вършец”, както и поддържането
на интернет-страницата на Общи-
ната.

Бе осигурена пълна публичност
и прозрачност на решенията на
Общински съвет Вършец. Прото-
колите от заседанията на ОбС се
публикуваха редовно на страни-
ците на общинския вестник „Вър-
шец” и официалния сайт на
община Вършец.

Гарантиран и улеснен бе достъ-
път на гражданите до информа-
ция, която изрично не е посочена в
закон като класифицирана.

Чрез репортажи, снимки и рек-
ламни материали, публикувани в
редица електронни и печатни ре-
гионални и национални издания
бе ангажирано вниманието на бъл-
гарските медии към Вършец и об-
щината.

ХІІ. ПРОЕКТИ ПО
ЕВРОПЕЙСКИ И

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

През 2017 г. Община Вършец ра-
боти по 4 проекта:

● Проект „Осигуряване на
топъл обяд в община Вършец“,
финансиран по Оперативна про-
грама за храни и/или основно ма-
териално подпомагане,
съфинансирана от Фонда за евро-
пейско подпомагане на най-нуж-
даещите се лица в България за
периода 2014-2020 г.

Срокът за изпълнение на дей-
ностите по проекта е удължен до
31.12.2019 г.

На 130 бр. потребители на услу-
гата от гр. Вършец, кв. Заножене и
селата: Д. Б. речка, Г. Б. речка, Д.
Озирово, Г. Озирово, Стоя-
ново,Черкаски, Спанчевци и Дра-
ганица е осигурен безплатно
топъл обяд.

Общата стойност на проекта е
302 044,60 лева.

продължава на 6 стр. >>>

Национален преглед на ученическите
духови оркестри „Димитър Пеев“
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● Проект № CB007.1.11.143
„Рекреационните и спортни
обекти като туристически по-
тенциал за региона“, финансиран
с безвъзмездната финансовата
помощ на Програмата за трансгра-
нично сътрудничество Интеррег -
ИПП България–Сърбия, 2014-2020
г.

Проектът се реализира в партнь-
орство със Спортен клуб Пирот –
гр. Пирот.

Основните дейности по проекта
са: реализиране на атракционен
„въжен парк” в гр. Вършец; реали-
зиране на рекреативни и спортни
обекти в гр. Вършец: 2 бр. мо-
дерни детски площадки, 2 бр. фит-
нес площадки на открито и 1 бр.
скейтборд площадка на открито;
изграждане на увеселителен „ад-
реналин” парк в гр. Пирот; разра-
ботване на стратегически план за
подобряване предлагането на
спортен туризъм за трансгранич-
ния регион Вършец - Пирот; орга-
низиране на партньорски форум и
обмен на участниците по проекта;
семинари и изграждане на капаци-
тет; популяризиране на дейнос-
тите по проекта и оценка на
резултатите.

Проектът стартира на 23.11.2016
г. и ще приключи на 22.05.2018 г.

Проектът е на стойност 588
460,10 евро, като проектният бю-
джет на община Вършец е 287
093,73 евро.

● Проект „Подкрепа за незави-
сим живот в община Вършец”,
финансиран по Оперативна про-
грама “Развитие на човешките ре-
сурси” 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален
фонд.

Целите на проекта са: създаване
на нова устойчива социална ус-
луга “Център за почасово предос-
тавяне на услуги за социално
включване в общността или в до-
машна среда” за хора с уврежда-
ния и хора над 65 г. с ограничения
или в невъзможност за самооб-
служване на територията на об-
щина Вършец; създаване на
заетост, свързана с функционира-
нето на новата социална услуга;
превенция на риска от институ-
ционализация на хората с увреж-
дания и хора над 65 г. в
невъзможност за самообслужване
на територията на община Вър-
шец; предоставяне на качествени
интегрирани услуги в новосъзда-
дения Център чрез подбор, обуче-
ние, супервизия и методическа
подкрепа на персонала.

Персоналът, състоящ се от 41 до-
машни помощника и 2 медицин-
ски сестри, предоставя
интегрирана социална услуга на
80 потребители с ограничения или
в невъзможност за самообслуж-
ване, на територията на община
Вършец.

Продължителността на проекта е
22 месеца - от 27.09.2016 г. до
27.07.2018 г.

Общата стойност на проекта е
499 896,60 лева.

● Проект “Първоначално зале-
сяване на неземеделски земи в
община Вършец”.

Проектът е финансиран от Про-
грамата за развитие на селските
райони 2007-2013 г. по мярка 223
„Първоначално залесяване на не-
земеделски земи“, като безвъз-
мездната финансова помощ от
Програмата е 100 % и е на обща

стойност 392 512 лева.
По проекта са залесени общо

427,66 дка общински изоставени
земеделски земи в землищата на с.
Стояново, с. Черкаски и с. Спан-
чевци. В одобрените инвестици-
онни разходи са включени
дейности по залесяване с широко-
листни местни видове, както и
дейности за попълване и отглеж-
дане на залесените площи за срок
от пет години.

Завършихме втория етап на про-
екта „Първоначално залесяване на
неземеделски земи в община Вър-
шец”– създаване на горски кул-
тури в община Вършец. Към м.
декември 2017 г. се извърши и от-
глеждането и попълването на кул-
турите за третата година от
последващото поддържане на гор-
ските култури.

През 2017 г. спечелихме финан-
сиране и започнахме изпълнението
на 3 нови проекта:

● Проект „Ремонт и обновяване
на съществуваща сграда на об-
щинска музейна колекция“, До-
говор №
12/07/2/0/00815/25.10.2017 г. за от-
пускане на безвъзмездна финан-
сова помощ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, под-
обряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Ос-
новни услуги и обновяване на се-
лата в селските райони“ от
Програмата за развитие на сел-
ските райони за периода 2014-
2020 г., съфинансирана от
Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони.

Проектът включва дейности за
основен ремонт и обновяване на
съществуваща двуетажна масивна
сграда на общинска музейна ко-
лекция в гр. Вършец – сграда, па-
метник на културата от местно
значение. Предвидените обемно-
планировъчни данни за сградата
включват: ремонтирана площ на
първия етаж: 130,3 кв.м.; ремонти-
рана площ на втория етаж: 227,4
кв.м; ремонтирана площ на таван-
ски етаж: 106,1 кв.м.; общо ремон-
тирана площ - 463,8 кв.м.
Предвижда се също и доставка и
монтаж на ново обзавеждане и
оборудване за залите на музея.

Стойността на отпуснатата без-
възмездна финансова помощ е 250
571,62 лева без ДДС.

Срокът за изпълнение на дого-
вора е 36 месеца от датата на под-
писването му.

● Проект „Реконструкция и ре-
хабилитация на част от общин-
ската пътна мрежа в община
Вършец - общински път MON

1092 /III - 812/ Вършец - кв.Зано-
жене - Спанчевци /III - 812/ и об-
щински път MON 3097
/MON1092/ кв. Заножене – м. Во-
допада”, Договор №
12/07/2/0/00019/19.09.2017 г. за от-
пускане на безвъзмездна финан-
сова помощ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, под-
обряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Ос-
новни услуги и обновяване на се-
лата в селските райони“ от
Програмата за развитие на сел-
ските райони за периода 2017 -
2020 г., съфинансирана от
Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони.

Обект на проектното предложе-
ние са следните 2 обекта от път-
ната мрежа на община Вършец:

1. „Реконструкция и рехабилита-
ция на общински път MON 1092
/III - 812/ Вършец - кв. Заножене -
Спанчевци /III - 812/ от км 0+000
до км 6+175, с обща дължина
2951,32 м“;

2. “Реконструкция и рехабилита-
ция на общински път MON 3097
/MON1092/ кв. Заножене – м. „Во-
допада“ от км 0+000 до км 1+835,
с обща дължина 1835 м“.

Предвидените дейности са: ре-
монт и преасфалтиране на пътните
платна, изграждане на бордюри и
тротоари, отводняване, нова хори-
зонтална маркировка и вертикална
сигнализация.

Стойността на отпуснатата фи-
нансова помощ по договора е

3 336 961,86 лева без ДДС.
Срокът за изпълнение на дого-

вора е 36 месеца от датата на под-
писването му.

● Проект “Реконструкция и ре-
хабилитация на част от улич-
ната мрежа на гр. Вършец,
община Вършец”, Договор №
12/07/2/0/00757/18.10.2017 г. за от-
пускане на безвъзмездна финан-
сова помощ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, под-
обряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Ос-
новни услуги и обновяване на се-
лата в селските райони“ от
Програмата за развитие на сел-
ските райони за периода 2017 -
2020 г., съфинансирана от
Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони.

Подлежащи на реконструкция са
ул. „Я. Сакъзов”, „Цар Симеон”,
„Н. Вапцаров”, „В. Априлов”,
„Липа” и „Н. Геров”, а на рехаби-
тилация - ул. „Христо Ботев” и ул.
„Първа”.

Дейностите, предвидени за тези
участъци са – разчистване на сер-
витута, общ обикновен изкоп, фре-

зоване на съществуващата асфал-
това настилка, демонтаж на съ-
ществуващи бордюри и тротоари,
направа на нова пътна конструк-
ция и основа за тротоари, полагане
на нови бордюри, направа на нови
тротоари от бетонови плочи, мон-
таж на нови отводнителни дъждо-
приемни и ревизионни шахти,
подмяна капаците на същуству-
ващи ревизионни шахти, цялостно
асфалтиране от неплътен и плътен
асфалтобетон, поставяне на хори-
зонтална и вертикална сигнализа-
ция.

Общата дължина на уличната
мрежа, подлежаща на реконструк-
ция и рехабилитация, предмет на
настоящия проект е 2,97811 км.

Стойността на отпуснатата фи-
нансова помощ по договора е 1
952 332,79 лева без ДДС.

Срокът за изпълнение на дого-
вора е 36 месеца от датата на под-
писването му.

Все още е в процес на оценка от
Договарящия орган следния про-
ект:

● Проект „Довършване рекон-
струкцията на водопроводната
мрежа на с. Спанчевци, община
Вършец“.

Кандидатстваме за безвъзмездна
финансова помощ пред Предпри-
ятието за управление на дейнос-
тите по опазване на околната среда
/ПУДООС/ към МОСВ.

Общата дължина на новопроек-
тираната водопроводната мрежа е
3937,68 линейни метра или около
47% от цялата водопроводна
мрежа на селото. Състои се само
от второстепенни клонове. Пред-
вижда се вътрешната водопро-
водна мрежа на с. Спанчевци да
бъде изградена от тръби РЕ - ви-
сока плътност, тип 100, диаметър
на тръбите – ф 90; сградни водо-
проводни отклонения – 283 броя.

Проектът включва полагане на
тръби, фасонни части, съоръжения
по трасето, пожарни хидранти,
спирателни кранове, въздушници
и изпускатели.

Стойността на проектното пред-
ложение е 748 129,70 лв. с ДДС.

Следващите 2 проекта са входи-
рани по Програмата за трансгра-
нично сътрудничество Интеррег
- ИПП България-Сърбия 2014-
2020 и са класирани в резервен
списък, поради ограничения бю-
джет на Програмата:

● Проект „Зеленина и култура
за развитие на туризма” по Про-
грамата за трансгранично сътруд-
ничество Интеррег - ИПП
България–Сърбия, 2014-2020 г.

Съвместен проект на Община
Вършец и община Сокобаня, Сър-
бия. Проектното предложение
включва инвестиционни мерки,
като на територията на община
Вършец е предвидено реализира-
нето на лесоустройствен проект за
обект „Лесопарк Вършец“.

Дейностите, които се предвиж-
дат по проекта са: изграждане на
паркова алейна мрежа с осветле-
ние, изграждане на кътове за отдих
и детски площадки с поставяне на
атракционни съоръжения в боро-
вия парк на град Вършец.

Община Сокобаня ще реализира
проект за изграждане на лятна
сцена в местност „Врело” в гр. Со-
кобаня.

Максималната безвъзмездна
помощ за двата партньора по про-
екта е общо 600 000 евро.

● Проект „Младите – шанс за
развитие” по Програмата за тран-
сгранично сътрудничество Интер-
рег - ИПП България–Сърбия,
2014-2020 г.

Съвместен проект на Община
Вършец и Основно училище
„Митрополит Михайло”, община
Сокобаня, Сърбия. Проектопред-
ложението включва инвестици-
онни мерки за изграждане на
Младежки центрове на терито-
рията на двете общини, в сгради
на бивши училища, като за нашата
община това е бившето ОУ „Хр.
Ботев“ в кв. Заножене. Тези цен-
трове ще се използват от ученици
и студенти за зелени училища, из-
следователски дейности, трениро-
въчни лагери и др.

Максималната безвъзмездна
помощ за двата партньора по про-
екта е общо 600 000 евро.

Депозиран проект в оценка по
Програмата за трансгранично
сътрудничество Интеррег V-A Ру-
мъния-България 2014-2020 г.:

● Проект N ROBG-471 “Нови
дестинации в трансграничния
туризъм”.

Община Вършец е водещ пар-
тньор по проекта, в партньорство
с Музей „Олтения“, гр. Крайова за
участие по покана за представяне
на предложения 3, Програма Ин-
террег V-A Румъния-България
2014-2020 г., Приоритетна ос 2:
Зелен район, Специфична цел 2.1:
Да се подобри устойчивото изпол-
зване на природното наследство и
ресурси и на културното наслед-
ство.

Основни цели на проекта: да обе-
дини хората и общностите на гра-
ницата между Румъния и България
и да се насърчи сътрудничеството
за съвместно устойчиво развитие,
като се използват културните и
природните ресурси.

Очаквани резултати по проекта:
създаване на нов туристически
продукт “Трансграничен музей” от
музея “Олтения”, Крайова и Па-
леопарк и информационен център
с изложбена площ, гр. Вършец
създаване на модерен, иновативен
и интерактивен набор от инстру-
менти за насърчаване на трансгра-
ничното наследство; увеличаване
на туристите в трансграничния ре-
гион.

Прогнозната обща стойност на
проекта е 1 445 409,78 евро, като
проектния бюджет на община
Вършец възлиза на 985 958,39
евро с ДДС.

Уважаеми съграждани,

По-нататъшните ми намерения
са започнатото във всички важни
сфери на живот и дейност в общи-
ната да продължи и през следва-
щите две години от мандата на
управление и реално да бъдат
сбъднати много наши мечти и
цели.

Нека оценяваме постигнатото,
вярваме в доброто и всички заедно
– общинска администрация, об-
щински съвет, граждани да гле-
даме в една посока и да
продължим да работим за разви-
тието на община Вършец като
едно по-добро място за живеене,
както за нас, така и за нашите деца
и родители.

Благодаря ви за доверието!

инж. Иван ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец

Откриване на нови детски площадки



В навечерието на големия ромски
празник Василица, в СУ „Иван
Вазов“ – Вършец беше финализи-
ран интердисциплинарния проект
„Загдката на равенството“. В него
взеха участие преподаватели по
български език, география, исто-
рия, музика и ИТ, и ученици от 6,
7, 8, 9 и 11 класове. Целта на про-
екта е повишаване на учебните
постижения по учебния предмет
български език и литература, чрез
надграждане на знанията и осъ-
ществяване на междупредметни
връзки с останалите учебни пред-
мети.

Организатори на финалното съ-
битие – конкурс за избор на „Мис
Успех – 2018“, са училищните клу-
бове „Добротворци“ и „Млади
журналисти“, и 11 а клас, работещи
по Национална програма „Научи се
да даряваш“. Дванадесет красиви
момичета от ромския квартал
„Изток“, включени в проект „Рабо-
тим, учим и творим“, финансиран
от ЦОИДУЕМ, представиха пред
публика в Актовата зала на учили-
щето своите обръщения „Моето
послание към света днес“. Девой-
ките отправиха към присъстващите
пожеланията си за здраве, усмивки,
любов, внимание и вяра в собстве-
ните възможности. Жури в състав:

Ани Ангелова – директор на учи-
лището, Рени Спасова – зам.-ди-
ректор и учениците Ивелина
Петрова, Айлин Ферад и Благовест
Маринов определиха за „Мис
Успех – 2018“ и поставиха коро-
ната на шестокласничката Екате-
рина Илиянова с подгласнички
Емилия Каменова и Гълъбина
Илиева. Наградата на публиката
беше за Натали Емилова. Разда-
дени бяха още много призови от-
личия за труда на
организационните екипи: „Мис
абитуриентка“ на 2018 – Ивелина
Петрова, „Мис Доброволец“ – Си-
мона Славейкова, „Мис Талант“ –
Емма Лилова и, разбира се, „Мис

Василица“ – Вълкана Костова.
„В нашата страна в мир и хармо-

ния живеем заедно българи, ар-
менци, евреи, турци, роми и
представители на по-малки етни-
чески групи. Всяка от тях има
своите бит, традиции и обичаи,
които съхраняват нейната идентич-
ност. Всяка от тях почита и своите
празници и светци. Но… най-хуба-
вият празник е този, който е споде-
лен и общ.“ С тези думи водещите
на събитието, Тедислава Иванова и
Зорница Давидова приветстваха
гостите на събитието, превърнало
се в цветен букет от красота, ус-
мивки, хармония и споделеност.

Албена ЦВЕТКОВА

ЗАГАДКАТА НА РАВЕНСТВОТО

Един от чудните зимни
празници, които са дълбоко
вкоренени в българския
традиционен календар е денят, в
който отдаваме нашата почит и
уважение на жените, помагали
при раждането на новия живот.

Днес това е празник на всички,
ангажирани с родилната помощ,
но и на всички жени, които са
имали щастието да изпитат
радостта от майчинството и да
достигнат възрастта и зрелостта
да помагат при отглеждането и
възпитанието на внуците.

Какво бихме правили без
бабите? Те, бабите са най-
близки на децата. Те не само
обгрижват, но и учат, и предават
мъдростта на поколенията.

В с. Спанчевци , както в
повечето български села има
много баби, готови да се отдадат
на своите деца и внуци
безрезервно. За тези жени ние
от СНЦ ”Тодорини кукли 2003”
за поредна година
организирахме един незабравим
Бабинден.

Тясното помещение на
бившата детска градина в
селото едва побра
петдесетината баби, които бяха

заявили желание да дойдат на
празника. Специална изненада -
пресъздаване на ритуала
„къпане на бебе” , беше
подготвила местната самодейка
Василка Герасимова, а децата на
Спанчевци поздравиха бабите с
няколко великолепни народни
хора.

Получихме поздравителен
адрес от кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров с
благодарност към бабите, които
с опита и мъдростта си помагат
в отглеждането и възпитанието
на внуците, и с пожелание да са
живи и здрави, и все така
всеотдайни.

Богатия обед бе приготвен с

много любов от жените от
сдружението, а голяма част от
продуктите за него ни дариха
отзивчиви спонсори. Огромна
благодарност на Радослав
Ананиев , Поля и Георги Ганев
и на Борислав Русимов!
Читалищното настоятелство пък
реши да финансира подаръците
за бабите.

Празничната атмосфера,
хубавата храна, виното,
музиката, а и „благата” приказка
на близки и роднини изпълниха
пространството с настроение и
дух. Защото хората правят
мястото, а жени
традицията, и духа български!

Наташа СТАНИМИРОВА

В ДУХА НА ТРАДИЦИЯТА
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От 11.12.2017 г. до 15.12.2017 г.
в СУ,,Иван Вазов“ се проведе
„Седмица на четенето“. Дейнос-
тите стартираха в понеделник с
посещение по класове на лю-
бими герои от приказките. Уче-
ниците играха ,,Зад паравана“,
като драматизираха любими при-
казки и басни.

На гости на учениците от IIIа
клас бяха учениците от IIб клас, а
при IIIб бяха IIa и IVб клас. След
което, в двата втори класа се про-
веде състезание за най-бърз
четец. Учениците от IVа клас
пък разказваха свои любими
приказки от Андерсен.

В петък се проведе маратон на
четенето със зам.-кмета на об-

щина Вършец Петър Стефанов и
главния секретар на общината
Даниела Тодорова. Общинските
представители четоха любимите
си приказки пред учениците и
подариха книжки на всички кла-
сове.В знак на благодарност де-
цата рецитираха хубави коледни
стихотворения.

За учениците от VII до XII клас
организирахме среща с местния
литературен творец Мая Анге-
лова, която представи свои
книги. Бяха прочетени творби на
автора. Срещата неусетно пре-
мина в беседа, при която пред
учениците се разкри новият и не-
познат свят на твореца.

Петя ЦВЕТКОВА

СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

Няма по-значим празник от
този, когато на белия свят се
ражда дете – бъдещ продължи-
тел на рода, поето от топлите
ръце на бабата-акушерка.

Този празник, наречен Бабин-
ден се празнува у нас от
21.01.1951 г. с уважение и бла-
годарност към бабата-акушерка.

За членовете и гостите на клуб
„Чинарите“ – Вършец, клуба на
отворените врати, празникът
беше открит от неуморимата и
щастлива баба на много внуци и
председателка на клуба Савка
Серафимова, с „добре дошли“ и
пожелание за дълголетие. Спе-
циален гост на празника ни
беше многоуважаваната и дъл-
гогодишна акушерка Лиза Бо-
жинова, която благодари за
вниманието и пожела на при-
състващите баби внуците и
правнуците им да се множат.

Официални гости ни бяха Олга
Яничкова – зам.-председател на
Общинския съвет и Светла Ван-
гелова – директор на НУ „В.
Левски“ – кв. Изток.

Поздравителен адрес от името
на кмета на община Вършец
инж. Иван Лазаров към бабите,
с пожелания за здраве, бодрост

и дълголетие бе прочетен от
ученичката Жасмина Андреева.

Празникът бе почетен и от
местната поетеса баба Калинка
Дамянова, която представи сти-
хотворението си „Бабинден“, в
което извираха и се лееха думи
и римувани строфи за раждания
по ниви и ливади, до огнища и
слогове.

Не беше забравена и най-въз-
растната баба на празника –
Райна Симова, която бе обси-
пана с топли думи и пожелания,
и с красив букет. Тя благодари за
вниманието и вдигайки високо
букета, отправи поздрав “На-
пред и само напред!“ и пожела-
ние за здраве на всички баби.

Чудесното настроение от въл-
нуващата музика се поддър-
жаше от оркестър „Меджик“, а
веселите и щастливи баби тро-
паха хорото до късно вечерта.
Усмивките им не слизаха от ли-
цата, украсени с китки бели ко-
кичета от градината на баба
Младенка Сумерска.

Празникът приключи с „Ду-
навското хоро“ и пожелания за
здраве и дълъг живот на всички
баби.

Райна ГРИГОРОВА

ЕХО ОТ БАБИНДЕН

Няма други празници, така
очаквани от млади и стари, както
коледните и новогодишните.

Още от дълбока древност хо-
рата са отбелязвали последният
ден от годината с чертичка в своя
домашен календар – дрянова
тояга. По жилавата дряновица
ще отмерват с точност времето,
кога ще дойде пролетта, кога ще
се хвърли в земята семето, кога
ще отминат последните летни
дни. Всяка Коледа и Нова година
са нещо мило и свидно, останало
от детството.

Пътувам към родното си село

Долна Бела речка и още с навли-
зането в белоречкото краище ду-
шата ми като че ли разцъфва от
спомена за нежността на майка
ми и мъдрите съвети на баща ми.
Обгръщам с поглед белоречкия
Балкан, усещам полъха на вет-
реца, който нежно гали лицето
ми и тихия ромон не река Бяла,
която си е все същата – бяла и
чиста като душите на белоре-
чени.

Поглеждам с много радост и
повече тъга към пасбищата на
Балкана – Натовица, Рушки дел,
Иванов рът, Коритата, Черешо-

вица, обхождам мислено китните
поляни, от където чакахме ста-
дата да се завърнат. Този Балкан,
тези зъбести върхове са изхран-
вали многолюдните семейства на
белоречени, известни с посло-
вичното си трудолюбие, чест-
ност и справедливост.

На Коледата, в ранни зори, в го-
лемия сняг и дълбоки преспи
тръгваха сурвакари, за да посетят
всеки дом, да донесат на хората
благословията за здраве, късмет
и берекет. А вечер, засвири ли бе-
лоречката духова музика – Ко-
цето Бецков с флигорната, Мито

Милчев с баритона, дедо Мано с
тъпана, Илия Йосифов с бара-
бана, Иван Мунин с кларинета,
заситнили най-хубавото бело-
речко хоро „Ситната“ – елате ни
вижте! Млади и стари пеят и иг-
раят.

Нашите баби и дядовци със
своя силен дух, със своята упо-
ритост са съхранили и опазили
българските традиции, дух,
народ и родина – България.

Днес отново сме заедно, за да
нанижем годишното летоброене
от събития – добри или лоши и
да забравим всички огорчения и

несполуки, да започнем отново,
от тук – от Новата 2018 година.
Да съживим огъня в тлеещата
жарава на малкото, постоянно
живеещи хора в Долна Бела
речка. Нека да живее в сърцата
им надеждата за спокойно изжи-
вяване на старините!

А река Бяла пее и припява и
сякаш примамливо ни кани:
„елате отново тук, при корените
на предците, поемете от чистия
въздух, отпуснете си душите
сред тишината и звуците на при-
родата“.

Лили ИВАНОВА

КОЛЕДА – С РАДОСТ, НО И С НОСТАЛГИЯ ПО РОДНОТО СЕЛО



Бъдете добри не само по Коледа!

15-ти декември е, всички участ-
ници в програмата са развълнувани
поради предстоящия Коледен кон-
церт...

Споровете, смехът и веселбата са
на лице, коледното настроение е об-
зело всички.

Всеки, който е организирал кон-
церт знае, че това не е лесна работа
– определяне на кауза, създаване на
сценарий, „кастинг“ на желаещите
да се включат...

Денят на генералната репетиция
подсказа, че ни предстои едно неза-
бравимо преживяване.

Ето, вече сме 20-ти декември. Кон-
цертът ще започне след броени ми-
нути, залата е препълнена, всички са
затаили дъх и очакват да разберат с
какво ще ни изненадат тазгодиш-
ните дванадесети класове.

Ето, че започваме. Светлините
угасват, а ръкоплясканията огласяват
залата.

Познатата сцена на читалището е
преобразена в телевизионно студио,

а водещи са Ивелина и Лора. Те обя-
вяват тазгодишната кауза: събраните
пари от концерта ще са дарят на дете
с тежка диагноза. Красиела Анге-
лова е 15-годишно момиче от село
Аспарухово, област Монтана, в мо-
мента се подлага на лечение, финан-
сово непосилно за родителите й.
Песните, танците и подкрепата на
участниците са посветени на Кра-
сиела.

Габриела, „кореспондентът“, за-
почна с представянето на малчуга-
ните от занималните в І и ІІ клас в
СУ „Иван Вазов”. Миг след това ця-
лата сцена се изпълни с малки, но
пълни с доброта очички. Запознаха
ни с традиционни коледни обряди,
както и с историята за Дядо Коледа.

Всички притаихме дъх при танца
на малките коледари, както и при пе-
сента на Галя „All I want for Christ-
mas”, когато се появи огромна вълна
от детски ръчички. Дядо Коледа и
Снежанка поздравиха присъства-
щите, а самият Дядо Коледа стана

част от оркестър Дефилир и заедно
изпълниха песента „Jingle bells”.

„Музикалната кутия” започна с ан-
гелогласните Галя и Людмила и тях-
ната песен „Коледен сън”. На
сцената ги последваха Максими-
лиян и Наталия, които рецитираха
стихотворенията „Зима иде” и „Нова
година”.

Чуваме шум от бели ботуши и шу-
мящи помпони. Да, това са нашите
мажоретки. Те изпълниха параден
танц „Привет, музиканти”. Вокална
формация „JOY” пак се представиха
достойно, като изпяха песните „Пет-
рунко” и „Кавал свири”. Ясно е,
доста таланти сме си в нашето учи-
лище. А, и да не забравяме танцов
състав „Северняче” с красивите мо-
мичета, които разцъфтяха в „Розова
градина“.

Но концертът не свършва дотук…
Насладихме се още и на песента
„Коледа” в изпълнение на няколко
малки снежинки и стихотворенията
„Бъдни вечер”, „Снежен човек”,

„Коледна молитва” , „Коледа” и „Ко-
ледна звезда”.

Благотворителният концерт за-
върши със сърдечните думи на ди-
ректора на училището Ани
Ангелова.

Събраните пари от концерта са
1800 лева! Това е и най-голямата
сума, събирана досега на Благотво-
рителен концерт от ученици в СУ
„Иван Вазов“. Парите бяха преве-
дени за Красиела.

Ръка, която дава – никога не обед-
нява!

Кристиана ЯНИЧКОВА, ХБ клас

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ
Орган на Общински съвет Вършец

ИЗДАТЕЛ: Община Вършец
e-mail: admin_varshetz@mail.bg
тел.: 095 272 222 , факс: 095 272 323
Главен редактор: Евелина Георгиева
Редакционна колегия: Юлия Антонова
Печат: „ЛГ график“ ООД - Враца

ДАРИ ЗА УСМИВКА!

áðîé 1, ÿíóàðè 2018 ã. Êàëåéäîñêîï ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ8

Коледа е най-топлият, донасящ
любов и усмивки празничен ден в
годината. Както по целия свят, така
и тук, ние, жителите на град Вър-
шец, с нетърпение очаквахме месец
декември, пълен с вълшебни праз-
ници, за да ги отпразнуваме и да
сме заедно с любимите си хора.

Учениците от СУ „Иван Вазов“
всяка година организират Коледен
концерт, за да подадат ръка на
човек, нуждаещ се от помощ.

Главните организатори са ХІІ-те
класове, заедно със своите класни
ръководители.

Учениците от ХІ а и ХІ б клас
всяка година организират Коледен
благотворителен базар за подпома-
гане на определена кауза с помощта
на съпричастните и даващи ръце на
хората от нашето градче. Нали все
пак затова сме ние, хората, за да си
помагаме в трудни моменти и да се
подкрепяме.

Тази година единадесетокласни-
ците взеха единното решение па-
ричните средства да отидат за
инвестиране в проекти, които да се
реализират в училището, слоганът
е „Подадена ръка за училище на бъ-
дещето!”.

Симона Пламенова от ХІ б клас

разказа повече за базара: „Подго-
товката започна в края на месец но-
ември. Събрахме се двата класа и
обсъдихме с каква ще бъде каузата
на благотворителен базар. Разпред-
елихме задачите си така, че всеки
да има някаква активност в подго-
товката и реализацията. Някои се
заеха да направят покани за фир-
мите в града, а други трябваше да
уведомят учениците за базара и да
ги поканят да вземат участие, като
направят картички, свещници, ко-
ледни играчки и сладкиши, които
да се продават. Нямаше определена
цена и всеки, който идваше да ку-
пува по нещо, оставяше толкова
пари, колкото смяташе за нужно“.

Учениците от ХІ-те класове сме-

няха местата си от сутринта чак до
обяд, за да не пропускат всички
учебни занятия и защото беше
много студено.

Духов оркестър ,,Дефилир“ при-
вличаше вниманието на минува-
чите с коледни песни.

Базарът продължи три дни – за-
почна на 18.12.2017 г. и завърши на
20.12.2017 г. Благодарение на по-
мощта на хората, нашето учили-
щето събра сумата от 710 лева,
която бе преведена по сметката на
НПО „Вазовци“.

,,Коледа размахва магическа пръ-
чица над света, прави всичко по-
добро, по-красиво“ – Норман
Винсънт Пийл.

Натали АНГЕЛОВА, ХБ клас

КОЛЕДА Е ВРЕМЕ НЕ САМО НА РАДОСТ, НО И
НА РАЗМИСЪЛ

Коледа е! И преди, и сега, хората
почитат и празнуват раждането на
християнския Бог!

Традиция стана нашето читалище
„Просвета – 1931“ – с. Черкаски да
празнува тържествено на този ден.
Наред със самодейките на сцената
излязоха и техните внучета, които
пригласяха в песните на своите
баби.

За да поздрави и зарадва децата
пристигна и самият Дядо Коледа.
Той раздаде подаръци и шокола-

дови лакомства на малките и по-
ръча да слушат и помагат на мама и
татко.

За повдигане на празничния дух
на присъстващите се погрижи Ди-
митър Найденов, който покани
всички на хорото.

Мили хора, да си сплетем ръцете
и да направим за доброто мост, да
изкореним злобата от сърцата си и
да посрещнем Новата година с
вяра, с надежда и с топлина!

Миланка ХРИСТОВА

КОЛЕДА В ЧЕРКАСКИ

„Ой, Коледо, мой Коледо,
роди ми се Боже чедо.“

В светлата нощ, когато целият
свят очаква раждането на Божия
син, самодейците при НЧ „Васил
Левски“ – с. Драганица изнесоха
запомнящ се концерт в препълне-
ния салон на кметството.

На Коледа те за пореден път ус-
пяха да спечелят сърцата както на
най-малките, така и на най-въз-
растните. В изпълненията им
имаше много настроение, закачки,
весели случки от вечния български

фолклор.
По време на тържеството кметът

на селото Младенка Димитрова
прочете поздравителен адрес от
името на кмета на община Вършец
инж. Иван Лазаров, с пожелание за
здраве и късмет през Новата 2018
година.

Празникът ни завърши с много
весели хора, под звуците на оркес-
тър „Братя Димитрови“ – с. Замфи-
рово.

Да ни е честита 2018-та година!
Иван ЦВЕТКОВ

КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНО
ТЪРЖЕСТВО В ДРАГАНИЦА

Коледа е един от големите правос-
лавни празници. Рождество Хрис-
тово е светъл празник за всички
християни по света. Тогава изпра-
щаме с добро старата година и пос-
рещаме с чиста душа новата година.

В салона на НЧ „Просвета 1935“ –
с. Спанчевци организирахме коледен
концерт, който бе открит от детска
група „Звънче“ при читалището. Със
своите песни, танци, стихотворения
изправиха на крака стари и млади,
създадоха истинско празнично наст-
роение.

Фолклорна група „Китка“ при НЧ
„Просвета – 1935“ с ръководител
Любомир Гешковски изпълни ко-
ледна песен и народни тригласни
песни.

Участие в концерта взеха и само-
дейците от група „Здравец“ при НЧ
„Просвета – 1919“ – с. Малорад с ръ-
ководител Цветан Велев, които също
изпълниха народни песни.

Групата за народни песни при НЧ
„Развитие – 1927“ – с. Боровци с ръ-
ководител Елка Дончева се предста-
виха със сватбен обичай „Блага
ракия“, наситен с песни и хора. Това
е обичай, който се е извършвал по

нашия край в миналото по време на
сватбите, които са ставали предимно
след Коледа, през зимните месеци.

В празничната програма с народни
песни взеха участие и нашите при-
ятели – самодейците от НЧ „Христо
Ботев – 2016“ – с. Слатина с ръково-
дител Владимир Георгиев.

Концертът ни завърши с кръшни
хора, изпълнени от група „Здравец“
– с. Спанчевци.

На финала Дядо Коледа дари мал-
чуганите с подаръци и лакомства.

Такива тържества на този светъл
празник действително сплотяват хо-
рата, карат ги да забравят своите
грижи и болки, да разтворят душите

си и да посрещнат Новата година, с
радост, здраве и надежда.

Гости на тържеството бяха кметът
на община Вършец инж. Иван Лаза-
ров, зам.-кметът на общината Петър
Стефанов, секретарят на общината
инж. Даниела Тодорова и кметът на
с. Спанчевци Емил Иванов.

Инж. Иван Лазаров отправи поже-
лания за здраве, щастие и късмет
през Новата 2018 г. Кметът на селото
ни Емил Иванов също поздрави
своите съграждани с настъпването
на Новата година.

Тържеството продължи с народно
веселие, с хора и танци.

Каменка ЙОРДАНОВА

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ В СЕЛО СПАНЧЕВЦИ


