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Кметът на курортния град Вър-
шец Иван Лазаров пръв от настоя-
щите кметове в област Монтана
обяви кандидатурата си за нов ман-
дат. Откъде идва увереността и
решимостта му да излезе отново
пред своите съграждани и да по-
иска доверието му? Ето как отго-
вори на въпроса самият кмет,
кандидат за трети мандат.

- Г-н Лазаров, пръв от кметовете
на всички партии и коалиции в
област Монтана обявихте канди-
датурата си за нов мандат. Какво
ви провокира за това?

- Не става дума за провокация.
След европейските следват местни
избори. Време е всеки, който желае
да продължи започнатото, да обяви
това. Аз успях да променя облика на
Вършец, да изградим много обекти,
които да привличат туристи. Пости-
гам целта си от първия мандат – да
превърна Вършец от курорт за
болни хора в място за релакс и СПА
за здрави, млади и модерни хора. Ус-
пявам, но ми е нужно още време.
Един трети мандат ще ми го даде.

- Какво променихте досега?
- Поех управлението на града през

2011 година, издигнат от партия
ГЕРБ. Аз и екипът ми формули-
рахме ясно целите си – да обновим
Вършец и да изградим туристи-
чески атракции, които да привличат
хора от Северозапада, страната и от
чужбина. Засега идват от съседните
страни, но след по-голяма реклама,
ще започнат да идват и от по-далече.
Защото Вършец има уникална ми-
нерална вода, която не само лекува,
но и помага за релакс след напре-
гнати работни дни. През 2018 г. гра-
дът е посетен от 40 000 души, в
хотелите са регистрирани 60 000 но-
щувки. За пръв път от туристически
данък отчитаме 38 000 лв. Не
всички са дошли при нас са за лече-
ние или профилактика на някакво
заболяване. Ние имаме болница за
рехабилитация на здравното минис-
терство, има балнеологичен хотел
на НОИ, в които постъпват хора за
възстановяване след прекарано за-
боляване. Но ние имаме и модерни
четиризвездни хотели – „Съни гар-
дън”, „АТА”, „Медикус”, много мо-
дерни къщи за гости. В тях отсядат

млади, здрави и модерни хора. Те
идват за релакс, за отдих сред кра-
сива природа, чист въздух и уни-
кална вода.

- С какво привличате тези хора?
- Един курортен град като нашия

трябва да привлича с чисти и подре-
дени улици, с чистата вода за пиене,
с атракциите, които създават забав-
ления. В това отношение ние пос-
тигнахме много. Изградихме
спортна зала, която може да се пол-
зва за няколко вида спорт, но и за
концерти. Идват спортисти за тре-
нировки и състезания. През 2018 г.
изградихме и въжен парк - най-го-
лемият в България. За да преминеш
през всичките му елементи, са
нужни два часа. Намира се в боро-
вия парк – туристите отдъхват на
чист въздух и се забавляват. В парка
има две детски площадки, фитнес
на открито, скейтборд площадка.
Изградихме велоалея от булевард
„Република” до квартал „Заножене”,
дълга 2227 метра. Истинска наслада
доставя на туристите преминава-
нето през алеята на чинарите.
Имаме екопътеки до курортното
село Спанчевци и връх „Тодорини
кукли”. Имаме нов амфитеатър, ле-
дена пързалка за децата, която ра-
боти през цялата година и пет дни
седмично – без вход. До Вършец из-
раснаха две курортни селища –
„Минкови бани” и „Тодорини
кукли”. Това са две много специ-
ални места за нас – в тях има съче-
тание на планински с морски
курорт. Планината е на метри от тях,
а до басейните с минерална вода
има плажове. Нашите природни да-
дености привличат инвеститори –
строят къщи за гости, модернизират
стари бази. Ние имаме бази, оста-
нали от бившите профсъюзи и дър-
жавата, но интересът към тях е

малък. В момента частен инвести-
тор превръща изоставен от 1990 го-
дина хотел в спа-център.

- С какво продължавате?
- През 2019 година ще разполагаме

с бюджет от 7,8 млн.лв. Ще обно-
вим 16 улици, сградата на музея, об-
щински пътища.

- А в сферата на туризма?
- С огромно нетърпение чакам реа-

лизацията на нов проект, с който ще
изградим палеонтологичен парк, ка-
къвто в Европа няма. Върху опред-
елена площ ще изградим палата, в
която ще подслоним скулптори на
животни от древно време, живели
някога край Вършец. Останки от тях
са намерени и изучени от науката.
Този проект закъсня, тъй като ру-
мънският ни партньор – музей от
Канстанца, се провали при одобре-
нието му. Намерихме друг партньор
– музей от Крайова и вече имаме зе-
лена светлина за реализиране на
проекта. Предстои да стартираме
процедурата за избор на изпълни-
тел. Очакваме в края на годината да
започне изпълнението му. Очаквам
държавата да ни върне Царското ка-
зино. Това е една много хубава
сграда, която сега е в активите на
здравното министерство. Била е
собственост на баните, затова го на-
ричат още Банското казино. После е
станало известно като Царското, тъй
като е било любимо място за забав-
ление на принц Кирил Сакскобур-
гготски. В него е проведен първият
конкурс за красота у нас, състояли
са се премиери на софийски театри.
Когато ни върнат собствеността над
него, ще го обновим и превърнем в
нов притегателен център. Вършец
може да се превърне в дестинация за
уикенда и свободното време. Има
хубава природа, боров парк, атрак-
ции. Има хотели и минерална вода.
Всичко това ми дава основание да
поискам ново доверие, за да про-
дължа започнатото.

- Надявате ли се да го получите?
- Да, иначе не бих дръзнал да го

поискам за нов мандат. Хората виж-
дат какво се направи за моите два
мандата. Разчитам само на свърше-
ната работа.

Цвета ИВАНОВА

В началото на новата година, в за-
седателната зала на Общинска ад-
министрация, Консултативният
съвет по въпросите на туризма
(КСТ) към Община Вършец про-
веде първото си за тази година засе-
дание.

Работната среща бе открита и ръ-
ководена от председателя на Кон-
султативния съвет по туризъм –
кмета на община Вършец инж. Иван
Лазаров.

Присъстващите обсъдиха отчета
за изпълнение на Програмата за ту-
ризма за 2018 г. и направиха анализ
на изминалия туристически сезон.

Събраният туристически данък за
2018 г. е в размер на 37 354 лв. Броят
на посетителите е приблизително 40
000, а реализираните нощувки – 60
000 бр., стана ясно от отчета.

През 2018 г. са картографирани 3
бр. екопътеки: „Вършец – с. Спан-
чевци – Клисурски манастир“;
„Вършец – кв. Заножене – връх То-
дорини кукли“ и „Вършец – Бялата
вода“.

Отпечатани са рекламни флаери,
рекламни чанти с логото на общи-
ната, автобиографията на Д-р
Дамян Иванов, изработени са суве-
нири. Участие в медийна реклама и
туристически списания, поддър-
жане и обновяване на сайт „Открий
Вършец“ са част от дейностите, на-
сочени към рекламирането на Вър-
шец като туристическа дестинация.

През 2018 г. Община Вършец е
участвала в 5 туристически изложе-
ния: 35-то издание на Международ-
ната туристическа борса „Ваканция
и СПА Експо 2018”; 15-то издание
на Международното изложение
"Културен туризъм"- 2018; 16-та Ту-
ристическа борса „Вашата вакан-
ция“; туристическо изложение
«Уикенд туризъм» и 15-то туристи-
ческо изложение „Планините на
България – гостоприемство в че-
тири сезона“. Общината е получила
почетна грамота за участие в XV-то
Международното изложение "Кул-
турен туризъм" и грамота за хармо-
нично предлагане на планински,

балнео и културен туризъм на то ту-
ристическо изложение „Планините
на България – гостоприемство в че-
тири сезона“.

На заседанието бе обсъден и приет
проект на Програмата за развитие
на туризма в община Вършец за
2019 г.

Инж. Анатоли Димитров – член на
Консултативния съвет и председа-
тел на Общинския съвет предложи
обособяване на библиотека на
отрито или къщички за книги в
градския лесопарк, при бившия
„Горски кът“, като в дейността се
включат местните жители и уче-
ници. Тъй като Вършец не фигурира
в новата книжка за посещение на
100-те национални туристически
обекта, той отново постави въпроса
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 национални турис-
тически обекта.

Таня Петрова - консултант по ев-
ропейските проекти и програми за-
позна членовете на КСТ със
спечелените проекти на Община
Вършец и тяхната реализация до
момента.

Специалистите от Туристическия
информационен център – Вършец
представиха информация за участие
на Община Вършец в предстоящата
Международна туристическа борса
„Ваканция и СПА Експо“ 2019 г. в
гр. София и включване в нея за пръв
път на томбола за посетителите на
щанда на Общината.

С цел популяризиране на Вършец,
представителите на туристическия
бизнес предложиха да се поставят
рекламни билбордове в София, на
път Е79, на магистралите Тракия и
Хемус, както и Вършец да бъде рек-
ламиран като туристическа дести-
нация в най-четените национални
печатни ежедневници.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ
ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА

ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО СИ ЗА
ТАЗИ ГОДИНА ЗАСЕДАНИЕ

ИНВЕСТИТОРИ ВДИГАТ КУРОРТНИ
СЕЛИЩА КРАЙ ВЪРШЕЦ

Община Вършец реализира про-
ект, финансиран в рамките на На-
ционалната програма „За чиста
околна среда – 2018 г.“ – „Обичам
природата и аз участвам“ от Пред-
приятието за управление на дей-
ностите по опазване на околната
среда.

Проектът е за обновяване на
междублоково пространство и из-
граждане на детска площадка в
УПИ І, кв. 72 по регулационния
план на град Вършец, ул. „Елена
Теодосиева“ и е на обща стойност
17 393,43 лева.

Новопостроената детска пло-
щадка е с модерен дизайн, оборуд-

вана е с детски съоръжения, пред-
лагащи различни игрови компо-
ненти, пейки, табели, както и
ударопоглъщаща настилка. Всички
съоръжения отговарят на Европей-
ските изисквания и норми за без-
опасност.

Изградената нова детска пло-
щадка ще задоволи потребностите
на децата от град Вършец за игри
на открито. Децата имат необходи-
мост от пространство за игра, ес-
тетична и добра поддържана среда,
което се постига чрез изгражда-
нето на детски площадки.

Чрез реализиране на дейностите
по проекта бяха постигнати целите

на проекта за подобряване на
градския пейзаж и качеството на
живот на жителите и гостите на
град Вършец, чрез изграждането
на зони за отдих, развлечение и
спорт.

Таня ПЕТРОВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ ЗА
ОБНОВЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО

И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА

ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ ЗА ТРЕТАТА
ГОДИНА ОТ МАНДАТА НА
УПРАВЛЕНИЕ 2015 - 2019 г.
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Станалият вече традиционен за
Вършец ритуал по спасяване на
Светия кръст и Велик богоявлен-
ски водосвет, отслужен от свеще-
ноиконом Петко Балджиев, бяха
организирани при „Банския вир”
в близост до Минералната чешма
от Община Вършец и църковното
настоятелство на храм „Свети
Георги “.

Кметът на общината инж. Иван
Лазаров, по чиято инициатива
този ритуал бе възроден преди
няколко години, откри празника
и пожела на именниците и на

всички жители и гости на общи-
ната здраве, успехи и късмет.

Енорийският свещеник отец
Балджиев изтъкна в проповедта
си след водосвета, че в това рай-
ско кътче на България водата
вече е осветена свише, затова тя е
е целебна, а днес ние само я пре-
освещаваме отново.

Тази година 8 местни смелчаци
скочиха в ледените води на река
Ботуня, да извадят ритуалния
кръст.

18-годишният Георги Василев
Замфиров от Вършец спаси Бо-
гоявленския кръст. Дванадесе-
токласникът учи в 166-то
спортно училище „Васил
Левски“ в София, където тренира
плуване. За пръв път участва в
ритуала и още с първото скачане
късметът е на негова страна. Бъ-
дещият абитуриент получи па-
рична награда от 100 лева,
връчена му от кмета на общината
инж. Иван Лазаров и кръста.

За четвърта поредна година жи-
телите и гостите на курортния
град видяха уникалното „мъжко
хоро”. В атракцията участваха

самодейна група „Йордановден”
с ръководител Денислав Петров
от Монтана, чиито членове са от
различни краища на България,
техни приятели, както и местни
момчета от Вършец. Ритъмът от-
мерваше тъпан, който допълваше
мелодията на ученически духов
оркестър „Дефилир“ при СУ
„Иван Вазов“ с ръководител Ни-
колай Пеев. За уважението на
българските традиции те полу-
чиха парична награда от 200 лв.
от Кмета на общината.

Група "Йордановден" бе осигу-
рила греяно вино, което разда-
ваше безплатно на всички
желаещи участници и зрители.

По-късно, енорийският свеще-
ник на Вършец отец Балджиев,
заедно с църковния хор при храм
„Св. Георги” отслужи водосвет и
освещаване на сградата на Об-
щинската администрация, с по-
желание за здраве и успехи на
местната управа и на всички жи-
тели на общината.

Евелина ГЕОРГИЕВА

В периода 14 - 16 февруари 2019
г., община Вършец за поредна го-
дина ще вземе участие в междуна-
родната туристическа борса
„ВАКАНЦИЯ и СПА ЕКСПО”,
провеждаща се ежегодно в
гр.София. Целта е да бъдат пред-
ставени и рекламирани туристи-
ческите дадености на общината –
природни забележителности, кул-
турно-историческо наследство, тра-
диции, занаяти, местни продукти и
не на последно място, да се при-
влекат гости в местата за настаня-
ване през новата 2019 г.

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,
общини и музеи от страната и чуж-
бина. Това е най-посещаваната ту-
ристическа борса в България.

За да утвърди своя имидж и се
представи подобаващо на пред-
стоящото изложение, Община Вър-

шец кани всички собственици на
категоризирани обекти (хотели,
къщи за гости, стаи за гости, заве-
дения) да предоставят рекламни
материали в срок до 8 февруари
2019 г. в Туристически информа-
ционен център (ТИЦ) – Вършец,
бул. „Република“ № 82.

За първа година на щанда на об-
щината mо време на изложението
ще бъде разиграна томбола, за
което благодарим на: Спа хотел
„SUNNY GARDEN“, къща за гости
„СВЕТИ ГЕОРГИ“, къща за гости
„ДА ВИНЧИ“, къща за гости „ПА-
НОРАМА 3 D“, Мандра „ВЪР-
ШЕЦ“, “BAR AND DINNER-
RELAX“, пицария „АРТ- КЛУБ“,
ресторант „ТИНТЯВА“, фитнес
зала “ВЪРШЕЦ“.

Разчитаме на Вашата съпричаст-
ност, за да представим заедно по
един по-атрактивен начин много-
образието на община Вършец и
гостоприемството на местните жи-
тели!

ТИЦ - ВЪРШЕЦ

ПОКАНА КЪМ СОБСТВЕНИЦИТЕ
НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ,
ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО

ХРАНЕНЕ, ЗАНАЯТЧИИ И
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

С ВЕЛИК БОГОЯВЛЕНСКИ ВОДОСВЕТ И РИТУАЛ ПО СПАСЯВАНЕ
НА СВЕТИЯ КРЪСТ ОТБЕЛЯЗАХА ЙОРДАНОВДЕН ВЪВ ВЪРШЕЦ

Публичното представяне на
проекта за бюджет на община
Вършец за 2019 г. се проведе на
28.01.2019 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
Димитров, зам.-кметът Петър
Стефанов, Олга Яничкова - зам.-
председател на ОбС, служители
от Общинска администрация,
кметове на кметства, представи-
тели на бизнеса и неправител-
ствени организации, граждани.

Кметът на общината инж.
Иван Лазаров направи мултиме-
дийна презентация на проекто-
бюджета, в която бе представена
рамката на бюджета, инвести-
ционната програма на общи-
ната, проектите, финансирани
по Европейски програми, които
ще се изпълняват през 2019 г.

Финансовата рамка на бю-
джета е в размер на 7 857 000 лв.
, като от държавната хазна Вър-
шец ще получи 4 028 546 лева.
Това е най-широката до сега
рамка на бюджета за цялата най-
нова история на общината, под-
черта кметът Лазаров.

Според кмета Бюджет 2019 е
един добре балансиран, реалис-
тичен и изпълним бюджет. В
него има разчетени средства за
ремонти и социални разходи.

„Постарали сме се да запазим
всички публични услуги, пред-
оставяни до сега от общината и
функционирането на всички
дейности, финансирани от об-
щинския бюджет», допълни гра-
доначалникът.

За да задържи младите хора,
общинската управа от години
плаща и по 500 лева за новоро-
дено дете.

Ще продължи субсидирането
на спортните и пенсионерските
клубове в общината.

През 2019 г. не се предвижда
увеличаване на таксата за би-
тови отпадъци. Ръководството
на общината вече седма поредна
година прави всичко възможно
за запазване на таксата, като за
целта дейността се дофинан-
сира от общинския бюджет. За
година дотирането достига до
360 000 лева, което за малка об-
щина като Вършец е почти не-
посилно. 80% е събираемостта
на таксата битови отпадъци за
миналата 2018 г. През 2019 г. с
цел оптимизирането на разхо-
дите по сметосъбирането и сме-

тоизвозването, ще се подобри
разделно събиране на отпадъ-
ците.

Инвестиционната програма на
Общината за 2019 г. е доста ам-
бициозна и за втора поредна го-
дина целевите средства са на
стойност над 1 млн. лева, като за
тази година са предвидени 1 146
885 лева. Средствата са за под-
мяна на водопроводи, тротоари
и асфалт на 8 улици. Още 8
улици в града ще бъдат ремон-
тирани с европейски пари. По
различни проекти, за които Об-
щината е сключила договори и
ще изпълнява през 2019 г. по Ев-
ропейски програми, във Вър-
шец ще влязат близо 6 млн.
лева.

Над 70 хиляди лева е предви-
дила общината за културните
събития през 2019 г. Местната
управа разчита да привлече по-
вече туристи и чрез фестива-
лите и културните прояви в
града, сред които са утвърде-
ните вече Национален преглед
на духовите оркестри и мажо-
ретни състави, Международния
фолклорен фестивал „Пъстра
огърлица“ и Празника на ку-
рорта, минералната вода и Бал-
кана. Предвидени са суми и за
провеждане на фолклорните
фестивали в селата от общи-
ната.

Близо 38 хиляди лева са съб-
рани от туристически данък
през 2018 г., което означава, че
повече от 40 хиляди туристи са
посетили Вършец

Планираната сума от туристи-
чески данък за 2019 г. е 40 000
лева.

Очакванията на администра-
цията са бюджетът на община
Вършец за 2019 година да бъде
изпълнен на 95 %.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2019 ГОДИНА

áðîé 1, ÿíóàðè 2019 ã. Îáùèíàòà ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ2

Атракция беше мъжкото хоро в ледените води на река Ботуня при температура на въздуха +1°C

Изказвам огромната си благо-
дарност към нашия съгражданин
Коста Младенов, който намери
изгубеното ми портмоне, в което
имаше 80 лева. Току що си бях
взел пенсията и разчитах на тези
пари.

Рядко се срещат толкова честни
и благородни хора на днешно
време!

Благодаря му от сърце, да е
жив и здрав!

Данаил ВЕЛЧЕВ
(Сладоледа)

1. с. Горно Озирово – 370 м.
2. с. Долно Озирово – 308 м.
3. с. Стояново – не е дадено
4. с. Черкаски – 315 м.
5. с. Драганица – 355 м.
6. с. Спанчевци – 556 м.
7. с. Долна Бела речка – 520 м.
8. с. Горна Бела речка – 639 м.
9. гр. Вършец – 395 м.
10. с. Лютаджик – 457 м.
11. с. Ботуня – 248 м.
12. с. Сумер – 264 м.
13. с. Главаци – 203 м.
14. с. Краводер – 252 м.
15. с. Бели извор – 239 м.
16. с. Дружево – 810 м.
17. с. Миланово – от 1300 до 1500 м.
18. с. Бързия – 538 м.
19. гр. Берковица – 405 м.
20. гр. Монтана 147 м.
21. гр. Враца – 344 м.
22. с. Згориград – 678 м.
23. с. Челопек – 469 м.
24. с. Пудрия – 238 м.
25. с. Гинци – 1000 м.
26. гр. София – 560 м.
27. гр. Самоков – 946 м.
28. гр. Мездра – 219 м.
29. с. Цветкова бара – 509 - 699 м.
30. с. Ягодово – 377 м.
31. с. Слатина (Монтанско) – 300 -

499 м.

* Данните са взети от интернет, гео-
графски справочници и военно-то-
пографски карти.

Емил ФИЛИПОВ

НАДМОРСКА
ВИСОЧИНА НА

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

И ОКОЛНОСТТА *

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т



áðîé 1, ÿíóàðè 2019 ã. Îáùèíàòà ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ3
О Т Ч Е Т

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТА НА УПРАВЛЕНИЕ 2015-2019 г.
Уважаеми съграждани,

Изминаха три години от началото
на мандат 2015 - 2019 г., за който вие,
жителите на община Вършец гласу-
вахте доверие на мен и екипа ми.

След като в предходните две години
от мандата бяха положени основите
на един коректен и отворен към граж-
даните модел на управление, бяха
подготвени, спечелени и стартирани
редица важни проекти за подобря-
ване на инфраструктурата и социал-
ния климат в общината, бих
определил третата година от мандата
като година на видимите резултати.

Отчетът, който предоставям на Ва-
шето внимание е организиран по от-
делни направления, в съответствие с
основните приоритети в работата на
Общинска администрация.

Ето какво успяхме да постигнем за
третата година от мандата за управ-
ление:

І. БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И
ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

За поредна година общината спази
бюджетната процедура, съгласно За-
кона за държавния бюджет на Репуб-
лика България за 2018 г.
Организирахме и проведохме пуб-
лично обсъждане на проектобюджета
на общината.

Беше изготвен и приет на заседание
на ОбС Вършец Бюджета на общи-
ната за 2018 г. в размер на 7 418 941
лв. През годината бяха извършени ре-
дица актуализации, поради настъ-
пили промени в размера на
взаимоотношенията на общината с
централния бюджет. В резултат на
това, уточненият бюджет на община
Вършец към 31.12.2018 г. в приход-
ната и разходната му част достигна
8 857 898 лв.

Благодарение на предприетите
мерки за повишаване на събирае-
мостта - изпращане на покани за доб-
роволно изпълнение и завеждане на
дела чрез частни съдебни изпълни-
тели, както и усилената работа на ад-
министрацията, събираемостта на
местните данъци по параграфи над-
вишава 94 %. Сумите, събрани от
собствени приходи - данъчни и неда-
нъчни по бюджета за 2018 г. са 1 570
025 лв., при уточнен план 1 911 223
лв.

Това даде възможност Общината да
финансира дейности по изпълне-
нието на редица обекти, както и да
осигури нормално функциониране на
всички звена в общината. За отчет-
ния период са извършени разходи за
7 362 235 лв. или 83.11 % от уточне-
ния годишен план. Изпълнението по
дейности спрямо уточнения годишен
план е :

При разходване на средствата по
бюджета са спазвани приоритетните
плащания и не са допускани прераз-
ходи по дейности и параграфи.

Община Вършец завърши бюджет-
ната 2018 г. без общински дълг и с
преходен остатък по бюджетната
сметка от 1 186 616 лв.

През 2018 г. Общината приключи
изпълнението на 1 преходен проект
по Програмата за трансгранично сът-
рудничество Interreg – ИПП България
– Сърбия 2014 – 2020 г. и 1 проект по
ОП „РЧР“ и започна изпълнението на
нови 4 проекта - 3 по ОП „Развитие
на селските райони“ и 1 по Програма
Интеррег V-A Румъния-България

2014-2020 г., общата стойност на
които е над 5 милиона лева.

В служба „Местни данъци и
такси” за отчетния период са изда-
дени:

● 870 бр. удостоверения за данъчни
оценки, декларирани данни, за нали-
чия или липса на задължения и са об-
работени 4 225бр. декларации.

● изготвените актове за установя-
ване на задължения на физически и
юридически лица са 93 бр. Предаде-
ните актове на адвокат за образуване
на изпълнителни дела са 150, а из-
готвените разсрочени плащания - 20
бр.

Събрани са приходи от:
● патентен данък – 7 768, 33 лв.
● данък върху недвижимите имоти

– 129 779, 74 лв.
● данък върху превозните средства

– 167 819, 30 лв.
● туристически данък – 37 354, 13

лв.
● такса битови отпадъци – 477 664,

22 лв.
● такса за административни услуги

– 5 510, 50 лв.
● глоби - 1 230, 30 лв.
● данък таксиметров превоз - 425,

00 лв.
● такса куче - 140, 44 лв.

ІІ. СТРОИТЕЛСТВО,
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
Продължихме дейностите по под-

обряване на градската и общинска
инфраструктура, чрез изграждане на
нови обекти и поддържане на вече
съществуващите. През 2018 г. извър-
шихме следните дейности:

● „Реконструкция на водопро-
водната мрежа на ул. „Серафим
Георгиев“ и ул. „Зелени дел“, гр.
Вършец“.

При изпълнението на строежа са
подменени съществуващите водо-
проводи на две от улиците в гр. Вър-
шец: ул. „Серафим Георгиев“ и ул.
„Зелени дел“, като общата дължина
на подменените участъци е 2 402,00
м. Водопроводите са с диаметри ф90
– 430,44 м.; ф110 – 661,86 м; ф140 –
970,70 м. и ф180 – 339,00 м. и са из-
пълнени от полиетиленови тръби
РЕ100-RC и съответните фасонни
части към тях. На всички отклонения
към второстепенните улици са из-
пълнени връзките към съществува-
щите водопроводи. За изолиране на
отделни участъци са монтирани спи-
рателни кранове с охранителна гар-
нитура - общо 44 бр. По трасетата на
водопроводите са монтирани над-
земни пожарни хидранти ПХ 70/80
със СК ф80 – общо 15 бр. Подменени
са и сградните водопроводни откло-
нения (СВО) от уличните водопро-
води до регулационната линия. СВО
са с диаметри от ф25 до ф63 РЕ100-
RC и са съобразени с имотите и съ-
ществуващото застрояване, като на
всяко СВО е монтиран ТСК с охра-
нителна гарнитура – общо 103 бр.
Настилките по трасетата на водопро-
водите и върху СВО са възстановени
съобразно пътния проект – до ниво
горен ръб пътна основа за уличното
платно и възстановяване на същест-
вуващите тротоарни настилки.

Обектът е приет от назначена от
ДНСК Държавна приемателна коми-
сия без забележки и е въведен в екс-
плоатация с Разрешение за ползване
№ СТ-05-1492/05.12.2018 г.

Общата стойност на изпълненото
строителство е 130 625,90 лв. без
ДДС.

● „Реконструкция на водопро-
водна и улична инфраструктура в
гр. Вършец“

При изпълнение на обекта са из-
вършени следните дейности:

По реконструкция на водопровод-
ната инфраструктура:

Общата дължина на реконструи-
раната водопроводна инфраструк-
тура е 1 490, 00 м.

Обхватът на строително-монтаж-
ните работи включва реконструкция
на следните водопроводни участъци
и клонове, част от вътрешната водо-
проводна мрежа на гр. Вършец:

- Главен водопроводен клон по ул.
”Васил Левски“ от ОТ223 до ОТ252 -
с тръби ф280 РЕ100-RC, PN 16, с
дължина 102 м;

- Водопроводен клон по ул. ”Цар
Иван Асен II“ от ОТ194 до ОТ198 – с
тръби ф90 РЕ100-RC, PN 16, с дъл-
жина 212 м;

- Водопроводен клон по ул.
„Христо Смирненски“ от ОТ164 до
ОТ182 – с тръби ф90 РЕ100-RC, PN
16, с дължина 148 м;

- Водопроводен клон по ул. „Елин
Пелин“ от ОТ282 до ОТ299 – с тръби
ф90 РЕ100-RC, PN 16, с дължина
134 м;

- Водопроводен клон по ул. „Княз
Борис I“ от ОТ176 до ОТ183 – с
тръби ф90 РЕ100-RC, PN 16, с дъл-
жина 167 м;

- Водопроводен клон по ул.„Стефан
Стамболов“ от ОТ125 до ОТ155 – с
тръби ф90 РЕ100-RC, PN 16, с дъл-
жина 193 м;

- Водопроводен клон по ул. „Дамян
Иванов“ от ОТ371 до ОТ379 – с
тръби ф110 РЕ100-RC, PN 16, с дъл-
жина 130 м;

- Водопроводен клон по ул.
„Христо Ботев“ от ОТ256 до ОТ269
– тръби ф90 РЕ100-RC, PN 16, с дъл-
жина 221 м;

- Водопроводен клон по ул.
„Христо Ботев“ от ОТ303 до ОТ310
– с тръби ф110 РЕ100-RC, PN 16, с
дължина 183 м;

По трасето на реконструираните
водопроводи са монтирани пожарни
хидранти DN 70/80 – надземен мон-
таж, общо 17 броя. Пред всеки ПХ и
за изолиране на отделни участъци са
монтирани спирателни кранове
DN80 с охранителна гарнитура, а на
ул. „Васил Левски“ е монтиран и спи-
рателен кран DN300.

Всички сградни водопроводни от-
клонения (СВО) са от тръби РЕ 100-
RC, PN16, изпълнени до дворищната
регулационна линия, като са монти-
рани и ТСК с охранителна гарнитура
и чугунено гърне, разположени в
тротоара – общият брой СВО е 110.

По реконструкция на уличната
инфраструктура:

Общата дължина на реконструи-
раната улична инфраструктура е
1 993,05 метра, разпределена по
улици, както следва:

- ул. „Васил Левски“ от ОТ223 до
ОТ252: брой ленти за движение – 2;
широчина на платното за движение
6,00 м; тротоари с ширина 2,00 м;
дължина на реконструирания
участък – 108,62 м;

- ул. „Цар Иван Асен II“ от ОТ194
до ОТ198: брой ленти за движение –
2; широчина на платното за движение
- между 5,50 и 6,10 м; тротоари с ши-
рина 2,00 м; дължина на рекон-
струирания участък - 204,34 м;

- ул. „Христо Смирненски“ от
ОТ164 до ОТ182: брой ленти за дви-
жение – 2; широчина на платното за
движение - между 5,80 и 6,10 м; тро-
тоари с ширина 2,00 м; дължина на
реконструирания участък – 144, 59
м;

- ул. „Княз Борис I“ от ОТ176 до
ОТ183: брой ленти за движение – 2;
широчина на платното за движение -
между 5,60 и 6,10 м; тротоар с ши-
рина 1,70 ÷ 2,40 м; дължина на ре-
конструирания участък - 168,73 м;

- ул. „Стефан Стамболов“ от ОТ125
до ОТ155: брой ленти за движение –
2; широчина на платното за движение

4,80 м; тротоари с ширина 1,50 м;
дължина на реконструирания
участък – 193,22 м;

- ул. „Христо Ботев“ от ОТ256 до
ОТ269: брой ленти за движение – 2;
широчина на платното за движение -
между 5,50 и 6,10 м; тротоари с ши-
рина 2,00 м; дължина на рекон-
струирания участък – 220, 99 м;

- ул. „Христо Ботев“ от ОТ303 до
ОТ310: брой ленти за движение – 2;
широчина на платното за движение -
между 4,80 и 5,30 м; тротоар с ши-
рина 2,00 м; дължина на рекон-
струирания участък – 189,14 м;

- ул. „Дамян Иванов“ от ОТ371 до
ОТ379: брой ленти за движение – 2;
широчина на платното за движение
4,80 м; тротоари с ширина 2,60 м;
дължина на реконструирания
участък – 133,77 м;

- ул. „Елин Пелин“ от ОТ282 до
ОТ299: брой ленти за движение – 2;
широчина на платното за движение
4,80 м; тротоари с ширина 3,90 м;
дължина на реконструирания
участък – 138,40 м;

- ул. „Иван Вазов“ от ОТ216 до
ОТ232: брой ленти за движение – 2;
широчината на платното за движение
в 2/3 от дължината на улицата е 9,00
м, а другата 1/3 е 6,00 м; тротоар - от
едната страна с ширина 1,50 м, а от
другата между 1,50 и 2,20 м; дъл-
жина на реконструирания участък
– 105,20 м;

- ул. „Борова гора“ от ОТ115 до
ОТ118: брой ленти за движение – 2;
широчина на платното за движение -
между 6,00 и 11,00 м; тротоар с ши-
рина 1,50 м; дължина на рекон-
струирания участък – 143,46 м;

- ул. „Никола Вапцаров“ от ОТ119
до ОТ120: брой ленти за движение –
2; широчина на платното за движение
- между 5,20 и 6,40 м; тротоар - от ед-
ната страна с ширина варираща
между 1,60 и 2,30 м, а от другата
между 2,00 и 2,60 м; дължина на ре-
конструирания участък – 152,77 м;

- ул. „Георги Бенковски“ от ОТ118
до ОТ119: брой ленти за движение –
2; широчина на платното за движение
- между 6,50 и 8,00 м; тротоар с ши-
рина 2,00 ÷ 2,70 м; дължина на ре-
конструирания участък – 89,82 м.

По цялата дължина на улиците нас-
тилката е ограничена от видими бе-
тонови бордюри, с изключение на ул.
„Христо Ботев“, където само едната
страна на уличната настилката е ог-
раничена от видими бетонови бор-
дюри.

При ремонта на улиците е премах-
ната съществуващата асфалтова нас-
тилка и тротоарите, бордюрите са
подменени с нови, /новите бордюри
са 18/16/50 см. и 15/25/100 см./, с из-
ключение на улиците „Васил
Левски“ и частично по „Христо
Ботев“ от ОТ303 до ОТ310, при
които не се предвижда премахване на
съществуващите тротоари и бор-
дюри.

В участъците са изпълнени нови
настилки с дебелина, както следва:

- плътен асфалтобетон тип А - 4 cм

Е1 = 1200 MPa; обща площ 12 131,03
м2;

- изравнителен пласт неплътен ас-
фалтобетон - ср. 4 cм Е2 = 1000 MPa
– общо 1 077,69 т.

Изградени са нови тротоари с
обща площ 5 237, 20 м2.

Съществуващите зелени площи в
обхвата на тротоарите са оградени с
градински бордюри с размери
8/16/50 cм. – с обща дължина 322 м.

Отводняването на пътното платно
се осъществява чрез положените бе-
тонови бордюри 15/25/100 cм, с
обща дължина – 3 197,85 м. Кориги-
рано е нивото на ревизионните шахти
(общо 18 броя) и дъждоприемните
оттоци (общо 13 броя) до нивото на
новоположената асфалтобетонова
настилка. Монтирани са пътни знаци
и е положена маркировка, опред-
елящи режима на движение и гаран-
тиращи безопасността.

Обектът е приет от назначена от
ДНСК Държавна приемателна коми-
сия без забележки и е въведен в екс-
плоатация с Разрешение за ползване
№ СТ-05-1583/19.12.2018 г.

Обектът е възложен на инженеринг,
като стойността на проектирането и
осъществения авторски надзор е
14 700 лв. без ДДС, а общата стой-
ност на изпълненото строителство е
779 249,79 лв. без ДДС.

● „Ремонт на улици и тротоари в
гр. Вършец“.

Извършено е преасфалтиране на
ул. „Република“ - от кръстовището
с ул. „Лазар Ванков“ до кръстови-
щето с алея „12 септември“ и на алея
„12 септември“ – от кръстовището с
ул. „Република“ до кръстовището с
ул. „Христо Ботев“ – с обща площ 2
640 м2.

Изградени са нови тротоари с бето-
нови плочи по ул. „Д-р Елена Теодо-
сиева“ – ляв тротоар и по ул.
„Климент Охридски“ – десен тро-
тоар, с обща площ 333 м2.

Изграден е нов тротоар с асфалто-
бетон по вътрешна улица в кв. 32, гр.
Вършец, с обща площ – 142 м2.

Извършено е изкърпване на еди-
нични дупки в асфалтобетоновите
настилки по ул. „Д-р Константин
Пенев“, бул. „България“, ул. „Кли-
мент Охридски“, ул. „Ботуня“, ул.
„Република“, ул. „Серафим Гео-
ргиев“ – с обща площ 586 м2.

Стойността на всички горепосочени
дейности е 70 318,29 лв. без ДДС.

● „Реконструкция на част от
мрежа Н.Н. на улици в гр. Вър-
шец“

Извършена е подмяна на съществу-
ващи стълбове – общо 14 броя, с цел
изместването им от уличното платно
и свързаната с тях мрежа ниско на-
прежение по следните улици: ул.
„Васил Априлов“, ул. „Христо
Ботев“, ул. „Липа“, ул. „Първа“, ул.
„Иван Вазов“. Стойността на извър-
шените дейности е 22 000 лв. без
ДДС.
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През отчетния период бяха реали-
зирани дейности по благоустрояване
не само в общинския център. Населе-
ните места от общината също бяха
включени в програмата на кмета.

● В с. Долно Озирово: баластри-
ране на част от уличната мрежа в се-
лото; доставка на нови съдове за
сметосъбиране за подмяна на негодни
такива; изграждане на открита сцена
за концерти и самодейни изяви.

● В с. Горно Озирово: ремонт и об-
новяване на лекарския кабинет; по-
чистване на шахти.

● В с. Спанчевци: подсилена сте-
ната и изчистен преливника на язовир
„Топила“; освежаване боята на съо-
ръженията в детската площадка в
центъра; почистване и засаждане на
нови цветя в двора на църквата и цен-
търа на селото. Изграден навес пред
сградата на кметството, служещ за
провеждането на различни меропри-
ятия. През годината бяха възстановя-
вани улиците „Билото’’ и
„Селището“, след дъждовете.

● В с. Драганица: чакълиране на
улици „Втора“, „Четвърта“ и „Осем-
надесета“; варосване на бордюри; за-
купуване и поставяне на 4 бр.
контейнери за смет с вместимост 240
литра.

● В с. Черкаски: извършване на ре-
монтни дейности на сградата на по-
щата (колони и циментови пояси);
ремонт на покрива на църквата (под-
мяна на старите керемиди с нови); ва-
росване на бордюри; боядисване на
пейките и съаръженията на детската
площадка; подравняване терена
около църквата с багер и почистване
от храсти, дървета и камъни; изряз-
ване клоните на дърветата по глав-
ната улица; подмяна на лампите на
тавана на читалището.

● В с. Стояново: запълване на
дупки с фрезован асфалт по улиците
„Девета“ „ Първа „ и „Осма“; ремонт
на лекарския кабинет в сградата на
кметството (варосване на стените и
тавана); поставяне на контейнер за
смет на ул „ Девета“.

● В с. Г. Б. речка: опъване мрежата
на гробищния парк.

● В с. Д. Б. речка: подмяна на
улично осветление; окастряне дърве-
тата на главния път; частичен ремонт
на училищния салон (сцената); час-
тично циментиране на дупки по ули-
ците.

● Във всички населени места от
общината беше извършвано редовно
почистване на шахти, подмяна на де-
фектирали осветителни тела и под-
дръжка на уличното осветление,
косене и пръскане с хербициди на
тревните площи, почистване на тро-
тоарите.

● Сектор „БКС“ към Общинска ад-
министрация извърши следните дей-
ности: поддържане на чистотата в
гр.Вършец; сметоизвозване от Вър-
шец и селата от общината; погре-
бални услуги; косене и тесане на
тревните площи на гр. Вършец и при-
надлежащите села, както и гробищ-
ните паркове; почистване речни
корита, почистване от суха маса в
парка; засипване на дупки от улич-
ната мрежа с фрезован асфалт в об-
щина Вършец и др.

● В депото за твърди битови отпа-
дъци в Монтана през 2018 г. са изво-
зени 2 136,9 тона смесени битови
отпадъци и 15 тона разделно събрани
отпадъци от Екопак, плюс 3,5 тона
други отпадъци, получени от меха-
нично третираните на Екопак.

През периода бе извършено снего-
почистване и опесъчаване на гр. Вър-
шец, селата от общината и
четвъртокласната пътна мрежа, съг-
ласно сключените договори с фир-
мата-изпълнител „Пътища – М“
ЕООД – гр. Монтана.

ІІІ. АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ И

НОРМАТИВНА УРЕДБА

През третата година на управление
от мандат 2015 – 2019 г. Общинска
администрация изготви и актуали-
зира следните нормативни доку-
менти, приети от Общинския съвет:

● Годишна програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2018 г. на община
Вършец;

● Програма за развитие на туризма
в община Вършец за 2018 г.

● Културен календар по месеци и
дейности на община Вършец за 2018
г.

● Годишен отчет за изпълнението
на Програмата за управление на
кмета на община Вършец за втората
година от мандата на управле-
ние 2015- 2019 г.;

● Програма за опазване на околната
среда на община Вършец за периода
2017 – 2021 г.;

● Стратегически план за подобря-
ване на спортното туристическо пред-
лагане в трансграничния регион
Вършец – Пирот, изготвен по проект
„Рекреативните и спортни обекти
като туристически потенциал на ре-
гиона“;

● Актуализиране на Правилника за
организацията и дейността на Об-
щински съвет – Вършец, неговите ко-
мисии и взаимодействието му с
общинската администрация за мандат
2015 – 2019 г.;

● Годишен доклад за наблюдение на
изпълнението за 2017 г. на общински
план за развитие на община Вършец
2014 – 2020 г.;

● Актуализиране на Наредбата за
упражняване правата върху общин-
ската част от капитала на търговските
дружества с общинско участие, за
участието на общината в граждански
дружества и в сдружения с нестопан-
ска цел;

● Актуализиране на Годишна про-
грама за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за
2018 г. на община Вършец;

● Програма за овладяване на попу-
лацията на безстопанствени кучета на
територията на община Вършец за
периода 2018-2022 г.;

● Актуализиране на Наредбата за
определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на
територията на община Вършец /по
чл. 9 от ЗМДТ/;

● Актуализиране на Наредбата за
регулиране на броя на бездомните ку-
чета и котки и придобиване, прите-
жаване и отглеждане на животни –
домашни любимци на територията на
община Вършец;

● Годишен план за действие по из-
пълнение на общинска стратегия за
развитие на социалните услуги в об-
щина Вършец за 2019 г.;

● Общински план за интегриране на
ромите 2018-2020 г.;

● План за действие при терорис-
тични дейности на община Вършец;

● Актуализиране на Наредба № 1
за осигуряване на обществения ред,
поддържане на чистотата и опазване
на околната среда в община Вършец;

● План за концесиите на община
Вършец за периода 2018 – 2020 г.

В Дирекция „Специализирана ад-
министрация“ през 2018 г. са прове-
дени 15 процедури за обществени
поръчки по ЗОП, от които 5 „открити
процедури“, 9 „публично състезание“
и 1 „договаряне без предварително
обявление“, като всички са приклю-
чени с влязло в сила Решение на
кмета на община Вършец за опред-
еляне на изпълнител и класиране на
участниците. По 13 от тях са склю-
чени договори за възлагане на тях-
ното изпълнение, а по две предстои
това да бъде направано.

Проведени са 5 обществени по-
ръчки за строителство, доставки и ус-
луги, чрез събиране на оферти с обява
по реда на Глава двадесет и шеста от
ЗОП, като 4 от тях са приключени и
възложени чрез сключени договори,

а 1 е прекратена поради това, че не е
подадена нито една оферта. Прове-
дена е и 1 обществена поръчка по чл.
191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, която е прекра-
тена, поради липса подадени оферти.

Изготвени бяха 53 акта за общинска
собственост, от които 45 бр. за частна
общинска собственост и 8 бр. за пуб-
лична общинска собственост.

Уважени бяха всички подадени
молби и заявления от физически и
юридически лица за:

● наемане на свободните земедел-
ски земи през 2018 г., като имотите
бяха включени в „Годишната про-
грама за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост на об-
щина Вършец за 2018 г.“. Бяха прове-
дени 2 публични търга с явно
наддаване за отдаване под наем на зе-
меделски имоти с НТП пасища, мери
и ливади;

● за наемане на части от имоти -
публична и частна общинска собст-
веност на община Вършец за поста-
вяне на преместваеми обекти. За
целта бяха проведени 8 публични
търга с явнно наддаване, от които 4 -
за отдаване под наем на земеделска
земя, 3 за отдаване под наем на иму-
щество и 1 за отдаване под наем на
части от имоти - публична общинска
собственост, за поставяеми обекти по
чл. 56 от ЗУТ;

● за закупуване на земеделски
имоти и имоти в регулация, като съ-
щите бяха включени в Годишната
програма за управление и разпореж-
дане с имоти общинска собственост
на община Вършец за 2018 г., като
бяха организирани и проведени 2
публични търга с явно наддаване за
продажба на недвижимите имоти;

● за закупуване на недвижими
имоти, върху които е учредено право
на строеж /суперфиция/.

Предприети бяха административни
процедури за събиране на стари взе-
мания на Община Вършец по дого-
вори за наем на земеделски земи и на
части от поземлени имоти в регула-
ция, павилиони и т.н., като бяха съб-
рани 5 949, 20 лв. недобори от
предходни години.

През периода са събрани след-
ните суми:

● от продажба на недвижими имоти
– 56 862,89 лв.

● от продажба на ДМА /съоръже-
ния и МПС/ - 49 328, 40 лв.

● от наем на земеделска земя –
169 558, 57 лв.

● от наем на имущество – 60 804, 38
лв.

● от пазари, тържища и тротоарно
право – 14 940 лв.

● от лихви по просрочени плаща-
ния – 2 348 лв.

Обработени бяха 206 акта за уста-
новяване на административни нару-
шения по Закона за местните данъци
и такси, Закона за гражданската ре-
гистрация, Закона за устройство на
територията, Закона за предучилищ-
ното и училищното образование, На-
редба № 1 на Община Вършец за
опазване на обществения ред, хигие-
ната и околната среда на територията
на общината и по другите действащи
наредби на община Вършец, въз ос-
нова на които са издадени 205 нака-
зателни постановления. Събраната
сума от наложените глоби е в размер
на 1 330 лв., по платени 24 наказа-
телни постановления. За несъбраните
глоби по влезлите в сила наказателни
постановления се предприети дей-
ствия за принудително събиране по
реда на ГПК.

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

● 201 бр. скици;
● 37 бр. визи;
● 243 удостоверения за идентич-

ност;
● 66 удостоверения за администра-

тивен адрес;
● 15 удостоверения за факти и об-

стоятелства по ЗУТ;
● 26 становища по ЗУТ;

● 35 отговори на заявления и жалби
на граждани;

● 111 удостоверения за търпимост;
● 26 одобрени подробни устрой-

ствени планове;
● 48 одобрени проекта.

Издадени са:
● 27 разрешения за строеж;
● 13 разрешения за поставяне;
● 8 удостоверения за въвеждане в

експлоатация.
● регистрирани са 13 технически

паспорти;
● регистрирани и заверени са 15 за-

поведни книги.
Извършени са 3 проверки за уста-

новяване на съответствието на
строежа с издадените строителни
книжа и за това, че подробният уст-
ройствен план е приложен по отно-
шение на застрояването;
осъществяване на контрол по строи-
телството при откриване на строи-
телна площадка и определяне на
строителна линия и ниво на строежа
- 12 бр; одобрени са 9 плана за управ-
ление на строителните отпадъци
и/или план за безопасност и здраве;
допускане изработването на проекти
за изменение на подробни устрой-
ствени планове – 18 бр.; разрешаване
изработването на комплексен проект
за инвестиционна инициатива – 5 бр.;
освидетелстване на сгради и издаване
на заповед за премахване /поправяне
или заздравяване/ на строежи, не-
годни за използване или застрашени
от самосрутване – 6 бр.; издаване на 1
бр. заповед за учредяване право на
преминаване през чужди поземлени
имоти. Извършени са 133 бр. попъл-
ване/поправка на кадастрален план.

Проведени са 7 Заседания на Екс-
пертен съвет по устройство на тери-
торията, на които са взети 39
решения.

Извършени са 19 бр. проверки по
писмени сигнали и жалби на граж-
дани и проверки по разпоредителни
писма от ДНСК, Областен управител
и др.

По контрол на незаконното строи-
телство и застрашени от самосрут-
ване сгради са съставени 10 бр.
констативни протоколи и заповеди
към тях - 2 бр. по чл. 225а, 2 бр. по чл.
57а и 6 бр. по чл. 195 от ЗУТ.

Съставени са четири броя АУАН.
Направени са 11 бр. справки и ин-
формации за различни държавни ин-
ституции.

За отчетния период събраните такси
за технически услуги възлизат на 20
672,71 лв.

През 2018 г. в община Вършец бяха
извършени следните администра-
тивни услуги по гражданска ре-
гистрация и актосъставяне:

● издадени удостоверения за на-
следници – 702;

● за семейно положение – 7;
● за семейно положение, съпруг/а и

деца – 66;
● за постоянен адрес, след подаване

на заявление за заявяване или за про-
мяна на постоянен адрес – 60;

● за съпруг/а и родствени връзки -
41;

● за идентичност на лице с раз-
лични имена – 30;

● за сключване на брак от българ-
ски гражданин в чужбина – 1;

● за постоянен адрес при вече ре-
гистриран постоянен адрес – 149;

● за настоящ адрес при вече регис-
триран настоящ адрес – 87;

● за родените от майката деца – 34;
● за настоящ адрес, след подаване

на адресна карта за заявяване или за
промяна на настоящ адрес – 109;

● за правно ограничение – 3;
● за раждане (оригинал) – 7;
● удостоверение за раждане (дубли-

кат) – 23;
● за сключен граждански брак–

оригинал – 28;
● за сключен граждански брак –

дубликат – 8;
● за вписване в регистрите на насе-

лението – 1;
● съставени актове за гражданско

състояние на български граждани,
които имат актове, съставени в чуж-
бина – 8;

● издаден препис-извлечение от акт
за смърт – за първи път – 67;

● препис-извлечение от акт за смърт
за втори и следващ път – 13;

● заверка на документи по граж-
данско състояние за чужбина – 15;

● предоставяне на данни по граж-
данската регистрация на държавни
органи и институции и др. – 132;

● отразяване на избор или промяна
на режим на имуществените отноше-
ния между съпрузи – 31;

издадени справки по искане на съ-
дебни изпълнители - 6; комплекто-
ване и проверка на документи към
искане за установяване на българско
гражданство – 5;

● издаване на многоезично извлече-
ние от акт за гражданско състояние –
11.

През 2018 г. в деловодството на
Общината са постъпили общо
10 327 броя документи.

● Документи към отдел ГРАО –
1 338 броя;

● Писма от съдебната власт (съди-
лища и прокуратури ):

Входирани – 92 броя;
Изходирани – 296 броя.
Общо: 388 броя;
● Документи от Институции :
Входирани –1 537 броя; ;
Изходирани – 858 броя;
Общо : 2 355 броя;
● Документи, свързани с граждани:
Входирани – 3 497броя;
Изходирани – 1 619 броя;
Общо : 5 116 броя.
● Документи от Фирми :
Входирани –529 броя;
Изходирани – 232 броя;
Общо : 761 броя;
● Документи към Общински съвет

– Вършец:
Входирани – 35 броя;
Изходирани – 113 броя;
Общо : 148 броя;
● Удостоверение – Каса – 129 броя;
● Удостоверения – Обстоятелствена

проверка ( УДТСУ ) – 59 броя;
● Други – 7 броя;
● Писма, изпратени по Български

пощи – 3 314 броя;
● Писма, получени по Български

пощи – 674 броя;
● Нотариални удостоверения ––

1 264 броя;
● Нотариална заверка – подпис –

1 401 броя;
● Нотариална заверка – съдържание

– 58 броя;
● Нотариална заверка – препис – 34

броя;
● Легализации на документи от

отдел ГРАО –22 броя.

ІV. КУЛТУРА
През 2018 г. беше изготвен и приет

на заседание на Общинския съвет
„Културен календар“ с богата и раз-
нообразна програма с бюджет 64 950
лв.

Същият беше публикуван на интер-
нет-страницата на Община Вършец.

Организирахме и проведохме ре-
дица културни мероприятия, много от
които са уникални за нашата община,
като: Международен фолклорен фес-
тивал „Пъстра огърлица“; Национа-
лен преглед на ученическите духови
оркестри „Димитър Пеев“; традицио-
нен пленер по живопис; Празник на
курорта, минералната вода и Балкана.

Във всички села от общината се
празнуваха местните празници (съ-
бори), с финансовата подкрепа на Об-
щина Вършец.

В кв. Заножене и селата Драганица,
Черкаски, Спанчевци, Долно Ози-
рово и Горно Озирово се проведоха
регионални фолклорни събори и фес-
тивали с участието на самодейни
групи.
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В с. Спанчевци се проведе тради-
ционният пленер по живопис за деца
„Усмихнато лято“.

За втора поредна година организи-
рахме и проведохме литературен
конкурс „Вършец – мой любим
град“.

ТФ „Медека“ към НЧ „Христо
Ботев-1900“ представи премиера на
театрална постановка „Френски
меден месец“.

Бяха отбелязани всички нацио-
нални, официални празници и го-
дишнини.

Оказвахме активно съдействие на
ръководителите на Народните чита-
лища в Общината при изпълнение на
техните задачи.

V. ОБРАЗОВАНИЕ
В бюджета на Община Вършец за

изминалата година разходите за дей-
ности във функция “Образование”,
финансирани от държавния бюджет
заемат най-голям дял - 2 322 044 лв.
Това се определя от спецификата и
характера на дейностите.

В указания от Закона за държавния
бюджет срок беше утвърдена фор-
мула за 2018 г., въз основа на която
се разпределиха средствата между
учебните заведения, според броя на
децата и учениците и единните раз-
ходни стандарти.

За учебната 2017/2018 г. в общин-
ските училища СУ ”Иван Вазов” и
НУ ”Васил Левски”- кв. ”Изток” се
обучаваха 872 деца и ученици, а в ДГ
„Слънце в гр. Вършец и филиалите в
кв. Заножене и с. Долно Озирово“ -
163 деца.

Чрез редица национални програми
и проекти Министерството на образ-
ованието и науката отпусна допъл-
нително финансиране и даде
възможност на училищата и детс-
ките градини да подобрят качеството
на образователно- възпитателния
процес.

Финансирани бяха и проекти за
развитие на физическото възпитание
и спорт в училищата и детските гра-
дини, на стойност 2 612 лв.

Изготвени бяха 215 бр. отчети,
справки, становища, анализи и
писма до различни институции –
МОН, РУО, учебни заведения.

Съставени бяха 43 акта за устано-
вяване на административно наруше-
ние на родители, неосигуряващи
присъствието на децата си в учи-
лище и детска градина за времето,
през което те са подлежащи на пред-
училищно и училищно образование,
съгласно ЗПУО.

VІ. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ,
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
През отчетния период бяха назна-

чени по трудови договори 134 човека
по различни европейски, нацио-
нални и регионални програми и про-
екти за осигуряване на временна
заетост.

● НП „Хора с трайни уврежда-
ния“ – 7 лица: 3 бр. пазачи, 2 бр. со-
циоконсултанти, 1 бр. технически
сътрудник и 1 бр. охранител. Стой-
ността на проекта е 8 233,82 лв.;

● НП „Помощ при пенсиони-

ране“ - 1 лице - чистач-хигиенист.
Стойност на проекта: 1 176, 26 лв.

● Проект „Независим живот в
община Вършец“ по ОП „Развитие
на човешките ресурси“ (до
27.07.2018 г.) – 41 бр. домашни по-
мощници и 2 бр. медицински сестри,
обслужващи 80 потребители. От
30.07.2018 г. до 31.12.2018 г. по ПМС
№ 322 - 42 бр. домашни помощници.

Общата стойност на проекта е 499
896,60 лева.

● Регионална програма за за-
етост - 7 лица – общи работници.
Стойност на проекта: 8 233,82 лв.

● ОПРЧР - проект „Обучение и
заетост за младите хора“ - Про-
грами за младежи до 29-години – 38
лица – 24 бр. метачи; 14 бр. гради-
нари. Стойност на проекта: 16 008,96
лв.

● ОПРЧ – проект “Обучение и за-
етост за хора с увреждания“ – 10
бр. лица – пазачи. Стойност на про-
екта: 23 525,00 лв.

● НП „Активиране на неактивни
лица – 2 бр. инспектори. Стойност
на проекта: 4 705,00 лв.

● ЕП „ Работа „ – 27 лица – 15 бр.
пътни строители; 12 бр. градинари.
Стойност на проекта: 63 518,00 лв.

● Организация на домашен социа-
лен патронаж за възрастни и болни
хора. Домашният социален патро-
наж обхваща гр. Вършец, кв. Зано-
жене и селата Д. Б. речка, Г. Б. речка,
Д. Озирово, Г. Озирово, Стояново,
Черкаски, Спанчевци и Драганица.
Средният брой обслужвани лица на
ден през 2018 г. е 110 човека.

● Проект „Осигуряване на топъл
обяд в Община Вършец“, финанси-
ран по Оперативна програма за
храни и/или основно материално
подпомагане, съфинансирана от
Фонда за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица в България
за периода 2016-2020 г. Срокът за из-
пълнение на дейностите по проекта
е до 31.12.2019 г.

На 130 бр. потребители на услугата
от гр. Вършец, кв. Заножене и се-
лата: Д. Б. речка, Г. Б. речка, Д. Ози-
рово, Г. Озирово,
Стояново,Черкаски, Спанчевци и
Драганица е осигурен безплатно
топъл обяд.

Община Вършец продължи да
спазва поетия ангажимент за стиму-
лиране на раждаемостта. През 2018
г. беше отпусната финансова помощ
на 14 бр. новородени деца, отгова-
рящи на специалните критерии, на
обща стойност 7000 лв.

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

● Във всички села от общината
ежемесечно беше осигурено при-
съствие по график на специалисти от
Дирекция „Бюро по труда“ за пола-
гане подписи от регистрираните без-
работни, както и прием на място на
документи.

● През цялата 2018 г. бе осигурен
безплатен автобусен превоз за жи-
телите по маршрутна мрежа в общи-
ната, съгласно график и маршрутно
разписание.

● За 2018 г. на преференциална
цена, бяха доставени дърва за огрев

на 146 лица с увреждания от общи-
ната.

● Община Вършец запази 4 щатни
бройки медицински персонал (фел-
дшери, медицински сестри в учили-
щата и детската градина и 1 бр.
здравен медиатор).

● Съвместно с Регионална здравна
инспекция гр. Монтана бяха прове-
дени здравни кампании /беседи, пла-
кати, дипляни, листовки/, за
подобряване информираността на
уязвимите групи по отношение пре-
венция на ХИВ /СПИН/ и ППИ, кон-
трацепция, раково заболяване на
шийката на матката.

● С мобилна техника и екип от спе-
циалисти лаборанти към РЗИ се про-
ведоха безплатни бързи изследвания
за ХИВ и СПИН. С мобилна техника
и лекар – специалист „детски бо-
лести“ се проведоха безплатни пе-
диатрични прегледи.

VІІ. ТУРИЗЪМ И СПОРТ
Отпечатване на рекламни мате-

риали с логото на Общината, суве-
нири и автобиографията на Д-р
Дамян Иванов, участия в медийна
реклама и туристически списания,
поддържане и обновяване на сайт
„Открий Вършец“; както промотира-
нето на нови туристически атракции,
са част от дейностите на Туристи-
чески информационен център (ТИЦ)
– Вършец през 2018 г.

Община Вършец промотира на са-
мостоятелен щанд в 5 туристически
изложения потенциала на региона и
местните традиции, обичаи, праз-
ници и фестивали. Бяха представени
нови рекламни брошури за култур-
ните и исторически забележител-
ности, хотели, къщи за гости и
заведения, спорт и атракции на тери-
торията на общината. Посетителите
на изложенията имаха възможност да
дегустират млечни продукти от Ман-
дра „Вършец“.

Общината участва в най–големия
туристически форум: 35-то издание
на Международна туристическа
борса „Ваканция и СПА Експо 2018”,
в 15-то издание на международното
изложение „Културен туризъм“ 2018
(в което Общината получи почетна
грамота за участие), в 16-та Туристи-
ческа борса „Вашата ваканция“, в ту-
ристическо изложение „Уикенд
туризъм“ и в 15-то туристическо из-
ложение „Планините на България –
гостоприемство в четири сезона“, на
което получи грамота за хармонично
предлагане на планински, балнео и
културен туризъм.

Забавеният старт на активния
сезон, заради валежите през месе-
ците юни и юли не успя да повлияе
негативно на туристическите резер-
вации, като общият им брой надви-
шава стойностите от предходната
година. Най-голяма заетост имаше
през месеците април, май, август и
септември. Събраният туристически
данък за 2018 г. е в размер на 37 354
лв. За 2018 г. броят на посетителите е
приблизително 40 000, а реализира-
ните нощувки – 60 000 бр./на база
внесен туристически данък/.

Категоризирани нови обекти през
2018 г. са 2 заведения за хранене и
развлечения и 2 обекта „стаи за
гости“. Обекти с подновена катего-

рия са 1 „стая за гости“, 2 „къщи за
гости“, 2 обекта „бунгала“ и 2 заве-
дения за хранене и развлечения.

Беше извършено картографиране
на 3 бр. екопътеки: „Вършец – с.
Спанчевци – Клисурски манастир“,
„Вършец – кв. Заножене – връх Тодо-
рини кукли“ и „Вършец – Бялата
вода“.

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

● Волейбол: през 2018 г. в ОСК
„Вършец“ се води подготовка на
отбор момчета прекадети – 11състе-
затели и девойки кадетки – 9 състе-
зателки. Тренировките са три пъти в
седмицата.

През годината се провеждат ре-
довно контролни мачове на разменни
начала с отборите на гр. Берковица и
гр. Монтана.

В спортно- състезателна година
2017- 2018 г. ОСК „Вършец“, с отбор
момчета взеха участие в турнира по
волейбол от Държавното първенство
в гр. Червен бряг, при общо участ-
ващи отбори – 6 бр.

В спортно-съзтезателна година
2018- 2019 г. отборът на ОСК „Вър-
шец“ взе участие в турнира по во-
лейбол от Държавното първенство в
гр. Севлиево, при 5 състезаващи се
отбори и се класира на второ място.

В многофункционалната спорта
зала „Вършец“ се проведе третият
пролетен турнир по волейбол за купа
„Вършец 2018“. В него взеха участие
отбори от пет града – Варна, Русе,
Велико Търново, Берковица и Вър-
шец.

● За седма поредна година Футбо-
лен клуб „Вършец 2012“ участва в
първенството на “А” областна група
Монтана. Отборът се представи
много добре, зае 3-то място във вре-
менното класиране, като записа 7 по-
беди, 3 равенства и допусна само 1
загуба. Община Вършец продължава
да оказва голяма финансова и логис-
тична подкрепа на футбола в града.

Футболен клуб „Озирово’’ продъл-
жава да е част от спортната общест-
веност на община Вършец и област
Монтана и в момента се състезава в
„А“ ОФГ Монтана, благодарение и
единствено на оказваната от Община
Вършец финансова помощ за целия
период от регистрирането на Сдру-
жението до приключването на есен-
ния дял на 2018 г. . ФК “Озирово“ е
приет с Решение на ИК на БФС от
18.ХІІ.2018 г. за временен член на
БФС с тенденция за постоянен член
на Футболния съюз.

● През 2018 г. отборът на Спортен
клуб „Незабравка 2004’’ е взел
участие в 4 състезания, от които 2 са
Държавни първенства. През измина-
лата година състезателите от отбора
спечелиха 2 златни, 2 сребърни и 2
бронзови медала, от които 1 златен
медал, 1 сребърен и 2 бронзови са от
ДП и първо място на състезанието за
купа ‘’България’’ при 10-годишните.
Към клуба е сформирана подготви-
телна група за десет годишни деца,
които се обучават да се ориентират
по карти, да познават компаса и да
преценяват и избират най-леките
маршрути за преминаване през не-
позната местност.

● По традиция, в рамките на „Праз-

ника на курорта, минералната вода и
Балкана“ имаше редица спортни про-
яви. Беше проведен целодневен спор-
тен празник за малки и големи, който
включваше разнообразни игри и
спортни мероприятия. Турнирите по
футбол и волейбол отново предло-
жиха много емоции и се радваха на
огромна посещаемост и интерес.

● За шеста поредна бяха проведени
Конни състезания по прескачане на
препятствия за купата на Община
Вършец.

● Със средства от общинския бю-
джет бе ремонтирана и обзаведена
нова фитнес зала в парковата зона,
която отвори врати през есанта на
2018 г.

VІІІ. БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕТО И

ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАЩИТА
НА НАСЕЛЕНИЕТО

През отчетния период се проведоха
2 заседания на Комисията по „Без-
опасност на движението“ към об-
щина Вършец, на които бяха взети 12
решения.

Изградена бе хоризонтална марки-
ровка (2 бр. пешеходни пътеки тип
„Зебра“) в района на ДГ „Слънце“,
които са урегулирани със съответ-
ните пътни знаци.

Подобрена бе организацията на
движението в горната част на ул.
„Александър Стамболийски“, като от
дясната страна (в посока кв. Зано-
жене) е забранен „Престоя и парки-
рането“ .

Доброволците от „Доброволно фор-
мирование за защита при бедствия
аварии и катастрофи“ при Община
Вършец взеха участие в потушава-
нето на 3 бр. горски и полски пожара,
възникнали в землищата на с. Драга-
ница, с. Стояново и гр. Вършец - кв.
Заножене. Спасени от опожаряване
са десетки декара смесени гори и
селскостопански култури.

Бяха направени актуализации в
щаба за изпълнение на Общинския
план за защита при БАХ, комисията
за управление при кризи и комисията
по „БД”.

Съгласувани бяха аварийните пла-
нове на учебни, детски заведения,
предприятия, СПА хотели и хидро-
технически съоръжения.

Изготвен бе План за борба с теро-
ризма на Община Вършец.

Постоянно беше изпращана инфор-
мация за състоянието на хидро-тех-
ническите съоръжения,
проводимостта на речните корита и
др., изисквани от Областния щаб.

Бе извършена есенна и пролетна
проверка заедно с оператор на язовир
„Топилките“, намиращ се в земли-
щето на с. Спанчевци.

Доброволците от Доброволното
формирование участваха в две съв-
местни учения със служители на РД
ПБЗН – Монтана.

ІХ. ГОРИ, ЗЕМЕДЕЛИЕ
И ЕКОЛОГИЯ

● През 2018 г. беше почистена пар-
ковата зона на гр. Вършец от изкоре-
нени, прекършени и опасно
наклонени дървета след ураганния
вятър в началото на годината.

● Разгледани заявления на жители
от община Вършец за включване в
контингент 2018 г. за добив на дърва
за огрев по такса „на корен“ и добив
на дървен материал от Държавни гор-
ски територии – 400 бр., като само от
жители на гр. Вършец, са постъпили
общо 230 заявления.

● Разпределени лимитите от 1200
м3 дърва за огрев и иглолистен мате-
риал: 10 куб. м. обли греди и 70
куб.м. иглолистни дърва за горене,
отпуснати за община Вършец от кон-
тингента за местното население и из-
готвен списък на одобрените;

● Издадените разрешителни за от-
сичане на дървета в регулация на на-
селените места от общината и в
земеделските земи са 112 бр.
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● Издадени позволителни за съби-
ране на лечебни растения – 2 бр.

● Издадени становища във връзка с
Наредбата за условията и реда за из-
вършване на оценка за въздействието
върху околната среда за инвестици-
онни намерения, постъпили в общи-
ната – 16 бр.;

● Сключен договор за борба с ку-
чешката популация – залавяне, каст-
рация, ваксинация против бяс и
обезпаразитяване срещу вътрешни
паразити;

● За периода са заловени, обезпа-
разитени и ваксинирани 58 кучета.

● Сключен договор с „Дезинфек-
ционна станция“ ЕООД - Монтана за
дезинсекция, дератизация и дезака-
ризация на подлежащите площи в
договорените обекти на община Вър-
шец – извършени 3 бр. обработки на
кофи и контейнери за смет и пло-
щадките около тях, и 3 бр. обработки
срещу бълхи и кърлежи на тревните
площи и животновъдните обекти;

● Издадени разрешителни за дос-
тъп до горски територии – 24 бр.

● Отпадъци за 2018 г. – 2 136,9 тона
смесени битови отпадъци и 15 тона
разделно събрани отпадъци от Еко-
пак.

За седма поредна година община
Вършец се включи в Националната
кампания „Да изчистим България за-
едно”.

Х. ИНФОРМАЦИОННО
ОБСЛУЖВАНЕ И МЕДИИ

Продължи ежемесечното издаване
и безплатното разпространение на
Общински вестник “Вършец”, както
и поддържането на интернет-страни-
цата на Общината.

Бе осигурена пълна публичност и
прозрачност на решенията на Об-
щински съвет Вършец. Протоколите
от заседанията на ОбС се публику-
ваха редовно на страниците на об-
щинския вестник „Вършец” и
официалния сайт на община Вър-
шец.

Гарантиран и улеснен бе достъпът
на гражданите до информация, която
изрично не е посочена в закон като
класифицирана.

Чрез репортажи, снимки и рек-
ламни материали, публикувани в ре-
дица електронни и печатни
регионални и национални издания
беше ангажирано вниманието на
българските медии към Вършец и об-
щината.

ХІ. ПРОЕКТИ ПО
ЕВРОПЕЙСКИ И

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ
През 2018 г. финализирахме след-

ните проекти:
● Проект № CB007.1.11.143 „Рек-

реационните и спортни обекти
като туристически потенциал за
региона“, финансиран с безвъзмезд-
ната финансовата помощ на Програ-
мата за трансгранично
сътрудничество Интеррег - ИПП
България–Сърбия, 2014-2020 г.

Проектът се реализира в партньор-
ство със Спортен клуб Пирот – гр.
Пирот.

Основните дейности по проекта са:

реализиране на атракционен „въжен
парк” в гр. Вършец; реализиране на
рекреативни и спортни обекти в гр.
Вършец: 2 бр. модерни детски пло-
щадки, 2 бр. фитнес площадки на от-
крито и 1 бр. скейтборд площадка на
открито; изграждане на увеселителен
„адреналин” парк в гр. Пирот; разра-
ботване на стратегически план за
подобряване предлагането на спор-
тен туризъм за трансграничния ре-
гион Вършец - Пирот; организиране
на партньорски форум и обмен на
участниците по проекта; семинари и
изграждане на капацитет; популяри-
зиране на дейностите по проекта и
оценка на резултатите.

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

Общ бюджет на проекта - 588
460,10 евро, бюджет на община Вър-
шец - 287 093,73 евро.

● Проект „Подкрепа за независим
живот в община Вършец”, финан-
сиран по Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси“
2014-2020 г., съфинансирана от Ев-
ропейския съюз чрез Европейския
социален фонд.

Целите на проекта са: създаване на
нова устойчива социална услуга
„Център за почасово предоставяне на
услуги за социално включване в об-
щността или в домашна среда“ за
хора с увреждания и хора над 65 г. с
ограничения или в невъзможност за
самообслужване на територията на
община Вършец; създаване на за-
етост, свързана с функционирането
на новата социална услуга; превен-
ция на риска от институционализа-
ция на хората с увреждания и хора
над 65 г. в невъзможност за самооб-
служване на територията на община
Вършец; предоставяне на качествени
интегрирани услуги в новосъздаде-
ния Център чрез подбор, обучение,
супервизия и методическа подкрепа
на персонала.

Персоналът, състоящ се от 41 до-
машни помощника и 2 медицински
сестри, предоставя интегрирана со-
циална услуга на 80 потребители с
ограничения или в невъзможност за
самообслужване, 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 „Обновяване на меж-
дублоково пространство и изграж-
дане на детска площадка в УПИ I,
кв. 72 по регулационния план на
град Вършец”

Община Вършец реализира проект,
финансиран в рамките на Национал-
ната програма „За чиста околна среда
– 2018 г.“ – „Обичам природата и аз
участвам“ от Предприятието за уп-
равление на дейностите по опазване
на околната среда.

Проектът е за обновяване на меж-
дублоково пространство и изграж-
дане на детска площадка в УПИ І, кв.
72 по регулационния план на град
Вършец, ул. „Елена Теодосиева“ и е
на обща стойност 17393,43 лева, от
тях 7490,21 лева собствено финанси-

ране.
Новопостроената детска площадка

е с модерен дизайн, оборудвана е с
детски съоръжения, предлагащи раз-
лични игрови компоненти, пейки, та-
бели, както и ударопоглъщаща
настилка. Всички съоръжения отго-
варят на Европейските изисквания и
норми за безопасност.

Изградената нова детска площадка
ще задоволи потребностите на де-
цата от град Вършец за игри на от-
крито. Децата имат необходимост от
пространство за игра, естетична и
добра поддържана среда, което се
постига чрез изграждането на детски
площадки.

Чрез реализиране на дейностите по
проекта бяха постигнати целите на
проекта за подобряване на градския
пейзаж и качеството на живот на жи-
телите и гостите на град Вършец
чрез изграждането на зони за отдих,
развлечение и спорт.

През 2018 г. Община Вършец про-
дължи да работи по следните про-
екти:

● Проект „Осигуряване на топъл
обяд в община Вършец“, финанси-
ран по Оперативна програма за
храни и/или основно материално
подпомагане, съфинансирана от
Фонда за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица в България
за периода 2014-2020 г.

Срокът за изпълнение на дейнос-
тите по проекта е удължен до
31.12.2019 г.

На 130 бр. потребители на услугата
от гр. Вършец, кв. Заножене и селата:
Д. Б. речка, Г. Б. речка, Д. Озирово, Г.
Озирово, Стояново,Черкаски, Спан-
чевци и Драганица е осигурен без-
платно топъл обяд.

Общата стойност на проекта е 302
044,60 лева.

● Проект „Първоначално залеся-
ване на неземеделски земи в об-
щина Вършец”.

Проектът е финансиран от Програ-
мата за развитие на селските райони
2007-2013 г. по мярка 223 „Първона-
чално залесяване на неземеделски
земи“, като безвъзмездната финан-
сова помощ от Програмата е 100 % и
е на обща стойност 392 512 лева.

По проекта са залесени общо
427,66 дка общински изоставени зе-
меделски земи в землищата на с.
Стояново, с. Черкаски и с. Спан-
чевци. В одобрените инвестиционни
разходи са включени дейности по за-
лесяване с широколистни местни ви-
дове, както и дейности за попълване
и отглеждане 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 култури в
община Вършец. Към м. декември
2018 г. се извърши и отглеждането и
попълването на културите за четвър-
тата година от последващото под-
държане на горските култури.

● Проект „Ремонт и обновяване
на съществуваща сграда на об-
щинска музейна колекция“, Дого-
вор № 12/07/2/0/00815/25.10.2017 г.
за отпускане на безвъзмездна финан-
сова помощ по подмярка 7.2. „Ин-
вестиции в създаването,
подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби ин-
фраструктура“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в сел-
ските райони“ от Програмата за раз-
витие на селските райони за периода
2014-2020 г., съфинансирана от Ев-
ропейския земеделски фонд за раз-
витие на селските райони.

Проектът включва дейности за ос-
новен ремонт и обновяване на съ-
ществуваща двуетажна масивна
сграда на общинска музейна колек-
ция в гр. Вършец – сграда, паметник

на културата от местно значение.
Предвидените обемно-планировъчни
данни за сградата включват: ремон-
тирана площ на първия етаж: 130,3
кв.м.; ремонтирана площ на втория
етаж: 227,4 кв.м; ремонтирана площ
на тавански етаж: 106,1 кв.м.; общо
ремонтирана площ - 463,8 кв.м.
Предвижда се също и доставка и
монтаж на ново обзавеждане и обо-
рудване за залите на музея.

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

Срокът за изпълнение на договора
е 36 месеца от датата на подписва-
нето му.

● Проект „Реконструкция и реха-
билитация на част от общинската
пътна мрежа в община Вършец -
общински път MON 1092 /III - 812/
Вършец - кв.Заножене - Спан-
чевци /III - 812/ и общински път
MON 3097 /MON1092/ кв. Зано-
жене – м. Водопада”, Договор №
12/07/2/0/00019/19.09.2017 г. за от-
пускане на безвъзмездна финансова
помощ по подмярка 7.2. „Инвести-
ции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“
от мярка 7 „Основни услуги и обно-
вяване на селата в селските райони“
от Програмата за развитие на сел-
ските райони за периода 2017 -2020
г., съфинансирана от Европейския зе-
меделски фонд за развитие на сел-
ските райони.

Обект на проектното предложение
са следните 2 обекта от пътната
мрежа на община Вършец:

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

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

Предвидените дейности са: ремонт
и преасфалтиране на пътните платна,
изграждане на бордюри и тротоари,
отводняване, нова хоризонтална мар-
кировка и вертикална сигнализация.

Стойността на отпуснатата финан-
сова помощ по договора е

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

е 36 месеца от датата на подписва-
нето му.

● Проект „Реконструкция и реха-
билитация на част от уличната
мрежа на гр. Вършец, община
Вършец“, Договор №
12/07/2/0/00757/18.10.2017 г. за от-
пускане на безвъзмездна финансова
помощ по подмярка 7.2. „Инвести-
ции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“
от мярка 7 „Основни услуги и обно-
вяване на селата в селските райони“
от Програмата за развитие на сел-
ските райони за периода 2017 -2020
г., съфинансирана от Европейския зе-
меделски фонд за развитие на сел-
ските райони.

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

Дейностите, предвидени за тези
участъци са – разчистване на серви-
тута, общ обикновен изкоп, фрезо-
ване на съществуващата асфалтова
настилка, демонтаж на съществу-
ващи бордюри и тротоари, направа
на нова пътна конструкция и основа
за тротоари, полагане на нови бор-
дюри, направа на нови тротоари от
бетонови плочи, монтаж на нови от-
воднителни дъждоприемни и реви-
зионни шахти, подмяна капаците на
същуствуващи ревизионни шахти,
цялостно асфалтиране от неплътен и

плътен асфалтобетон, поставяне на
хоризонтална и вертикална сигнали-
зация.

Общата дължина на уличната
мрежа, подлежаща на реконструкция
и рехабилитация, предмет на настоя-
щия проект е 2,97811 км.

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

Срокът за изпълнение на договора
е 36 месеца от датата на подписва-
нето му.

И по трите проекта, финансирани
по подмярка 7.2. „Инвестиции в съз-
даването, подобряването или разши-
ряването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на се-
лата в селските райони“ от Програ-
мата за развитие на селските райони
за периода 2017 -2020 г. са проведени
обществени поръчки и са избрани
изпълнители за СМР. През 2019 г. ще
започне реализирането на строи-
телно-монтажните работи по обек-
тите.

● Проект № ROBG-471 „Нови
дестинации в трансграничния ту-
ризъм„, за който беше подписан ад-
министративен договор за
безвъзмездна финансова помощ на
29.08.2018 г.

Община Вършец е водещ партньор
по проекта, в партньорство с Музей
„Олтения“, гр. Крайова за участие по
покана за представяне на предложе-
ния 3, Програма Интеррег V-A Румъ-
ния-България 2014-2020 г.,
Приоритетна ос 2: Зелен район, Спе-
цифична цел 2.1: Да се подобри ус-
тойчивото използване на природното
наследство и ресурси и на култур-
ното наследство.

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

Очаквани резултати по проекта:
създаване на нов туристически про-
дукт „Трансграничен музей“ от музея
„Олтения“, Крайова и Палеопарк и
информационен център с изложбена
площ, гр. Вършец създаване на мо-
дерен, иновативен и интерактивен
набор от инструменти за насърчаване
на трансграничното наследство; уве-
личаване на туристите в трансгра-
ничния регион.

Обща стойност на проекта е 1 364
438,28 евро, като проектния бюджет
на община Вършец възлиза на 904
986, 92 евро с ДДС.

Срокът за изпълнение на договора
е 36 месеца от датата на подписва-
нето му.

Уважаеми съграждани,

Смятам, че в условията на ограни-
чени бюджетни възможности, един-
ствената алтернатива за привличане
на външно финансиране е разработ-
ването на проекти и кандидатства-
нето с тях пред Европейските
фондове по оперативни програми на
Европейския съюз. Ето защо, Общи-
ната ще продължи да работи активно
в това направление. По този начин
ще се изпълнят поетите в предизбор-
ната ми програма ангажименти за
осигуряване на по-добър живот за
всички жители на общината.

Благодаря на общинските съвет-
ници от ОбС Вършец и на широката
общественост за подкрепата и про-
явената гражданска позиция.

Нека вярваме в доброто, да оценя-
ваме постигнатото и всички заедно
да продължим да работим за Община
Вършец, с надеждата, че утре ще
бъде по-добре от днес.

Благодаря ви за доверието!

инж. Иван ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец

Нов туристически
атракцион - Въжен парк



Само седем екипа от всички
училища в страната избраха екс-
перти от Министерство на образ-
ованието за представянето на
проект „Твоят час“ след финали-
зирането му в края на 2018 г. Сред
тях и група с обучителни затруд-
нения по английски език, включ-
ваща десет ученици от 8 клас.

Заключителният информацио-
нен ден по проекта „Твоят час“,
изпълнен по Оперативна про-
грама „Наука и образование за
интелигентен растеж“ се проведе
в зала „Тържествена“ на Военен
клуб в столицата, с домакин ми-

нистърът на образованието и на-
уката Красимир Вълчев.

Подробности за начина на про-
веждане на заниманията и специ-
фиките при работата с
осмокласници представи ръково-
дителят на групата Елена Нико-
лова, преподавател по английски
език. Сред поканените бяха и ди-
ректорът на СУ „Ив .Вазов“ Ани
Ангелова, началникът на РУО –
гр. Монтана Трайка Трайкова и
Росица Ангелова – началник
отдел ОМДК към РУО.

По време на работата с групата,
учениците са подпомогнати при
усвояването на граматически ка-
тегории и отстраняването на про-
пуски в знанията по английски
език, развиването на комуника-
тивни умения и знания, повиша-
ване на речниковия запас по
езика, който да използват в
учебна обстановка и реална си-
туация.

В съвременния свят често ези-
кът, който съвременният ученик
ползва, частично е заучен маши-
нално и от екрана на компютъра,
от англоезични песни, реклами и
филми. Затова извънкласната
форма даде нужното време и въз-
можности да се акцентира върху

упражнения, с помощта на които
децата да престанат да се страху-
ват от грешките, които правят на
белия лист. В резултат на рабо-
тата по извънкласната дейност,
средният успех на групата е пока-
чен с почти единица и половина.

В проекта са участвали над 2300
училища и 450 000 ученици в
групи по обучителни затруднения
и интереси. Това го прави най –
всеобхватният проект, който Ми-
нистерство на образованието и
науката е администрирало през
годините, посочи по време на за-
ключителната пресконференция
ръководителят на проекта Ма-
риана Ламбова.

И министър Вълчев, и Мариана
Ламбова благодариха на всички
педагогически специалисти и ръ-
ководители на групи, на учени-
ците, на родителите, на
регионалните управления на об-
разованието и на представителите
на местната общност, които през
последните две години и поло-
вина са работили по проекта.

За децата с образователни за-
труднения вече е одобрен след-
ващ проект „Подкрепа за успех“,
който стартира тази година.

Елена НИКОЛОВА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ИЗБРА
СУ “ИВАН ВАЗОВ“ КАТО ПРИМЕР ЗА УСПЕШНА

ПРАКТИКА В ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Измина една трудна и не без
проблеми година за Местната ко-
мисия за борба с противообщест-
вените прояви на малолетни и
непълнолетни (МКБППМН) при
община Вършец. Образувани и
проведени бяха 16 бр. възпита-
телни дела по реда на ЗБППМН,
от които по постановления на
Прокуратурата на РБ – 11 бр., на
Териториално митническо управ-
ление – Лом – 1 бр., по актове за
установяване на административни
нарушения - 4 бр. На всички ма-
лолетни и непълнолетни лица
бяха наложени възпитателни
мерки по реда на чл.13 от
ЗБППМН, като на част от тях бе
наложен възпитателен надзор от
обществен възпитател за срок от 3
до 6 месеца. С всички малолетни
и непълнолетни, преминали през
МК работят обществените възпи-
татели към местната комисия.

В началото на годината, след
проведено поредно възпитателно
дело, по предложение на Мест-
ната комисия и решение на Райо-
нен съд – Берковица беше
наложена най-тежката възпита-
телна мярка: настаняване във Въз-
питателно училище - интернат
(ВУИ /ТВУ) на едно непълно-
летно лице, което по разпределе-
ние от Министерство на
образованието и науката беше
настанено за срок от 3 г. във ВУИ
„Ангел Узунов“, гр. Ракитово.
През същия период беше освобо-
ден един непълнолетен от ВУИ
„Никола Йонков Вапцаров“ - гр.
Завет, поради изтичане на 3 го-
дишния срок.

През 2018 г. основната дейност
на комисията беше насочена към
превантивна работа, с цел недо-
пускане извършването на проти-
вообществени прояви от
малолетни и непълнолетни лица
на територията на общината. Пре-
венцията бе насочена към про-

веждане на поредица от беседи на
различни теми в училищата на те-
риторията на общината, като бяха
обхванати почти всички ученици
от 4 до 12 клас. Успоредно с тази
дейност се работеше активно с
рисковия контингент от мало-
летни и непълнолетни лица - из-
вършители на
противообществени прояви, с цел
недопускане на рецидив от тяхна
страна. В резултат от работата на
комисията, през изминалата го-
дина няма извършени сериозни
противообществени прояви и пре-
стъпления от малолетни и непъл-
нолетни на територията на
общината.

Труден и бавен е процесът на
въздействие и осъзнаване на из-
вършените деяния (противооб-
ществени прояви) от малолетните
и непълнолетните. В работата с
тях се включват родители, учи-
тели, класни ръководители, соци-
ални работници, представители на
МВР и т.н. Проблемите на децата
идват най-вече от слаб родителски
контрол, безотговорно отношение
към възпитанието им и липсата на
личния пример или лош такъв. Ре-
довните срещи с проблемните
деца дават и конкретни резултати,
а именно: промяна в тяхното по-
ведение, насочване на тяхната

енергия към спортни занимания,
хобита и т.н. Успоредно с работата
с тези деца се работеше и с тех-
ните родители.

Комисията организира меропри-
ятия по установяване на просе-
щите деца в центъра на гр.
Вършец и пред хотелите в града ,
основно в петък, когато се наста-
няват основният поток от туристи
в града. Децата се задържат от
представители на МК, съвместно
с органите на РУ на МВР – Вър-
шец и се предават на техните ро-
дители. Просещите деца са
основно от ромски произход, с
нисък социален статус.

Комисията участва и в проверки
по ЗЗД, съвместно с органите на
РУ „Полиция“ – Вършец за уста-
новяване на малолетни и непъл-
нолетни лица след 22.00 ч. на
обществени места, които се про-
веждат редовно във всички насе-
лени места от общината.

За МКБППМН най-важното е с
децата да се работи постоянно,
последователно и отговорно за
формиране на мислене и поведе-
ние в подрастващите за създаване
на модерно гражданско общество.
Затова и занапред превенцията ще
е основна цел в работата с под-
растващите.

Антон ТОШЕВ

ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОЯВИ – ЦЕЛ НА МКБППМН
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Отбелязването на най-големия
ромски празник – Василица, е тра-
диция за училищния екип на СУ
„Иван Вазов“ – град Вършец. Всяка
година деца и учители подготвят
тържествен концерт, който е мост на
междукултурния диалог и начин да
се почетат традициите в ромския и
българския фолклор.

Училището работи с различни ор-
ганизации, които подкрепят идеята
за съвместното честване – ЦМЕДТ
„Амалипе“, ЦОИДУЕМ, Нацио-
нална програма „Научи се да даря-
ваш“ на БДФ.

В рамките на три учебни седмици
децата от различните класове и
групи за занимания по интереси пре-
създаваха моменти от съкровищни-
цата на българските и ромски
приказки, изготвяха презентации и
речеви стратегии за представянето
си, двуезични флайери, наричания и
пожелания, запознаха се с творчест-
вото на Усин Керим, Джанго Рай-
нхард, Боб Хоскинс. Придобитите
знания имаха възможност да демон-
стрират пред многобройната пуб-
лика в актовата зала на училището в
състезанието „Ромски морски шах“,
където се представиха екипите на
знаещите, изследователите и инова-
торите. Традиционният конкурс за
най-красиво ромско момиче беше
проведен онлайн чрез гласуване във
Фейсбук, организиран от добровол-
ките Ванеса Апостолова и Люси Йо-
нина. Вотът на публиката определи
за „Мис Зимна прелест“ 2019 деве-
токласничката Памела Василева, с
подгласнички Натали Емилова и Ва-
неса Митова. Училищното ръко-
водство определи и новата „Мис

Василица“ – приз, който се връчва за
високи учебни постижения. През
тази година носителка на титлата е
Дафина Руменова, спечелила класи-
ране в международия конкурс на
Let's humanize „Другарски истории“.
Нейното послание към света гласи:
„Всеки народ, всяка общност има и
почита своите светци и традиции,
които го правят уникален и неповто-
рим. Търсейки отговорите в коре-
ните си, човек по-лесно намира пътя
към бъдещето. И еднакво важно е,
както да тачиш познатото и близкото
до теб, така и да приемаш непозна-
тото и различното на другия. Когато
то носи посланието за мир, доброта,
толерантност и обич.“

На финала на празника, от името
на учениците от ромската етническа
общност Здравко Малинов запозна
учителите си с Топ десет на нещата,
които ги правят щастливи в най-
слънчевото училище и връчи на ди-
ректора на училището Ани Ангелова
сертификат за благодарност за из-
ключителна заслуга за осигуряване
на по-добър и щастлив живот на
най-прекрасното творение на Земята
– децата.

Екипът по интердисциплинарен
проект „Дъга от детски светове“ –
Венета Максимова, Яна Петрова,
Таня Димитрова, Албена Цветкова
отчете като изключително важна
постигнатата позитивна промяна на
нагласите към образователната ин-
теграция на децата от малцинстве-
ните етноси, като партньорското
взаимодействие по между им и с
другите заинтересовани страни, ще
продължи и в бъдеще.

Албена ЦВЕТКОВА

ДЪГА ОТ ДЕТСКИ СВЕТОВЕ

Ученици от ЦДО с учител Т. СлавомироваУченици от ЦДО с учител Т. Славомирова
казват „Не на агресията“ в СУ Ив. Вазовказват „Не на агресията“ в СУ Ив. Вазов

В с. Спанчевци, в махала „Сели-
щето“, за пореден път беше отбелязан
Васильовден. Така е от много години
насам. Там, в „Селището“, всички
жители на махалата (и не само на
първи януари) се събират, за да поче-
тат празника на именниците и да си
честитят Новата година, да си поже-
лаят да са живи и здрави, и догодина
пак да са тук.

Много от нас израснаха с този
начин на празнуване на Васильовден.
Там винаги е имало огън, вино и ме-
зета. Но тази година беше по раз-
лично, благодарение на ентусиазма на
Кирил Първанов, Георги Първанов,
Асен Първанов, Светлин Първанов,
Димитър Петков, Николай Пенчев,
Васил Дошмановски и с помощта на
кмета на с. Спанчевци Емил Иванов,
които направиха барбекю и пейки от
камък, набавиха дърва, организираха

цялото събитие. Благодарение на
кмета Емил Иванов, имаше осветле-
ние и гордо се вееше българският
трибагреник. Всеки, който мине от
там няма как да не се отбие да позд-
рави стари приятели, да изпие чаша
вино и да се порадва на атмосферата.
Трапезата се разнообразяваше и обо-
гатяваше с всеки новодошъл, носещ
това, което е приготвил.

Макар и студен януарски ден, там е
толкова топло и приятно, защото се
събират хора, пръснати не само в
България, а и по света.

Това празнуване е традиция, създа-
дена с годините, а ние сме част от нея
и трябва да я съхраним и обогатим, за
да можем да я предадем на нашите
деца. И да си обещаем, че всяка го-
дина ще сме на Васильовден там, в
„Селището“.

Катерина ДАВИДОВА

ВАСИЛЬОВДЕН В СПАНЧЕВЦИ



В навечерието на Коледа и
Нова година, членовете на клуб
на пенсионера „Чинарите“ – гр.
Вършец с тръпнещ жар очакват
пенсионерите от с. Бързия и с.
Гаганица в ресторанта на мест-
ния хотел „Медикус“.

Приятно изненадани оста-
нахме, когато изведнъж притих-
налата зала се огласи от
топлите и нежни гласове на

фолклорната група „Златица“
при пенсионерски клуб – с. Га-
ганица с председател Антоа-
нета Кръстева. Облечени в
автентични народни носии и с
питка и баница в ръце, групата
изпълни две народни песни, с
които бе открито съвместното
ни тържество.

Председателката на ПК „Чина-
рите“ Савка Серафимова позд-
рави с „Добре дошли!“ всички
присъстващи и поднесе изклю-
чително вълнуващо слово за
значението на настъпващите
светли коледни и новогодишни
празници. Отправени бяха по-
желания за много здраве, спо-
койни старини, а сърцата ни да
бъдат отворен храм за доброта,
която да раздаваме щедро.

Гост на празника ни бе кметът
на община Вършец инж. Иван
Лазаров. Той поздрави присъст-

ващите и изрече много хубави
думи на благодарност към ра-
ботата на председателката на
клуба ни Савка Серафимова –
за голямата й активност и ини-
циативност и затова, че се виж-
дат и подсказват от нея добри и
благородни инициативи и идеи.

За нашето прекрасно настрое-
ние се бе погрижил страхотният
оркестър „Вършец“. Блестящо
бе изпълнението на цигулка от
Радост Горанова на „Зимна при-
казка“ и „Тиха нощ, свята нощ“.

Естествената и с привичното
си чувство за хумор Лили Ива-
нова изпълни с ненатрапчивост
и лекота хумореската „Писмо
на Мария до нейната приятелка
на село Рада“.

Облечени в коледни носии, на
главите с накичени калпаци, а в
ръцете им дрянови криваци,
влизат, потропващи с крачета и

криваци децата от СУ „Иван
Вазов“ с ръководител Венис-
лава Замфирова. Малките коле-
дари поздравиха и
благословиха всички присъст-
ващи, а стопаните необикно-
вено бързо раздадоха на всеки
един от тях пълна торбичка с
лакомства.

Неочаквано се появи Дядо Ко-
леда с красивата и снажна Сне-
жанка. Мъдри и благородни
бяха пожеланията на добрия
старец – за добруване, за мир,
здраве, успехи, щастие, без-
грижни старини и много любов.

Разигра се томбола с много
подаръци, имаше забавни игри
и изненади.

Размениха се подаръци между
клубовете и благодарствени
слова от председателите им.

За да бъде празникът ни инте-
ресен, весел и съдържателен, се

погрижиха и организираха:
Савка Серафимова, Линка Ива-
нова, Соня Живкова, Ира Да-
чева, Елеонора Ангелова, Нина
Богданова, Вася Андреев и
Райна Антонова.

Всеки от нас в живота си има
малки и големи празници, но
този ден ни подари незабра-
вимо късче от себе си! Оста-
нали с усещането за доброта,
голяма човечност и безкорист-
ност, която всеки от нас занесе
в своя дом.

Ева ДИМОВА

ПРАЗНИЧЕН ШЕПОТ НА „ЧИНАРИТЕ“
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В навечерието на коледните и но-
вогодишни празници, осмоклас-
ници от гр. Вършец инициираха
среща с домуващите в местния
Център за настаняване от семеен
тип на лица с физически увреж-
дания (ЦНСТ). Децата подгот-
виха подаръци и картички за
всички, като идеята им бе да се
срещнат и поговорят с възраст-
ните и да го правят често, не само
по Коледа.
Даряването на радост в Центъра
за лица с увреждания, от където
учениците научиха безценни
уроци, се превърна в събитие.
Част от децата се замислиха от-
носно това, как се държим със
своите баби и дядовци в ежедне-
вието си, когато забързани, поня-
кога забравяме да споделяме
тревогите и радостите им.
Учениците участват и в конкурса
за плакат, организиран от нацио-
налната организация „Общност
за демократично образование“ ,
автор и създател на Кинофести-
вала „(Не)възможното образова-
ние“. Децата участваха с голямо
желание в направата на плаката и
в подбора на снимките, над-
явайки се, че тяхната интерпре-

тация на „Ученето като мисия
възможна“ ще бъде оценена по
достойнство от журито. Това ще
даде възможност да се срещнат
със свои връстници в столицата,
където ще бъдат прожектирани
документални филми, водени
дискусии и практически рабо-
тилници. Целта е подрастващите
и техните преподаватели да бъдат
информирани за разнообразието
от подходи и методи в образова-
нието.
В плаката представяме ученето
на английски език в едно любимо
тяхно направление, чрез четенето
на "добрата стара книга", дарява-

нето на радост в местния ЦНСТ,
правенето на материали за раз-
лични събития и разбирането
защо е важно да помагаме, съби-
рането на знания за празниците
по света и в България , учене за
собствените си възможности чрез
пряка конкуренция помежду им в
ежеседмични петъчни състеза-
ния и много други. Всеки от уче-
ниците изрази с една дума какво
за него е Ученето и как го пос-
тига, а тя оформи короната на на-
шето Дърво на знанието. Децата
са искрени и трудолюбиви, а това
трябва да се цени.

Елена НИКОЛОВА

УЧЕНИЦИ ОТ СУ „ИВАН ВАЗОВ“
С ВЪЛНУВАЩА СРЕЩА В ЦНСТ Да имаш баба е едно от най-

хубавите неща в живота. Тя е
жена, която ни обича безре-
зервно, разбира и подкрепя
във всеки един момент, жена,
която е винаги до нас - ней-
ните внуци, готова да ни дари
с любов и грижа и да ни пред-
аде цялата мъдрост и опит,
които притежава.

И този ден е нейният ден -
21.01.2019 г. - Бабинден.
Денят на родилната помощ
един от най-тачените българ-
ски празници. За да бъде праз-
никът на нашите баби от с.
Спанчевци, община Вършец
незабравим, се погрижиха же-
ните от СНЦ „Тодорини
кукли 2003“ и по-специално
Петрана Георгиева, Наташа
Станимирова и Татяна Йорда-
нова, които този път надми-
наха себе си.

Тържеството бе в хотелски
комплекс „Тодорини кукли“ -
с. Спанчевци. Атмосферата
беше изключително приятна и
предразполагаща за много
танци и веселие.

За доброто настроение на
празнуващите се погрижи
Камен Пунчев, под чието му-
зикално оформление се изви-
ваха кръшни хора и ръченици.

Много приятна изненада за
всички бяха и народните
танци, представени от най-

малките танцуващи деца при
НЧ „Просвета -1935“ - с.
Спанчевци с ръководител
Цецка Георгиева, които полу-
чиха от организаторите под-
арък - чашка.

Самодейката Василка Гера-
симова представи ритуала
„къпане на бебе“. В рамките
на празника се проведе и кон-
курс за най-хубави питки, ба-
ници, кексове и всичко вкусно
- ръчно приготвено от ръцете
на нашите баби. За участни-
ците бяха подготвени изне-
нади.

Специални подаръци получи
всяка жена на празника лично
от кмета на община Вършец
инж. Иван Лазаров, който
поздрави с празника всички
баби, майки и жени от село
Спанчевци. Своите поздравле-
ние за празника поднесе и

кметът на с. Спанчевци Емил
Иванов, който ни пожела да
сме все така единни и спло-
тени, защото „Съединението
прави силата“.

Гост на празника ни бе и сек-
ретарят на Община Вършец
инж. Даниела Тодорова.

Сърдечни благодарности на
всички онези, които с щедрите
си сърца допринесоха за осъ-
ществяването на този прекра-
сен празник!

Катерина ДАВИДОВА

БАБИНДЕН В СПАНЧЕВЦИ

Коледно – новогодишен праз-
ник събра жители и гости на с.
Долно Озирово часове преди
настъпването на 2019 година.
Тържеството започна с неочак-
ваната поява на Дядо Коледа и
сърдечния му поздрав с думите,
че когато и да мине с шейната си
над селото, усеща топлина и аро-
мат на баница и вино, което е га-
ранция за незабравени традиции.

Кметът на селото Ангел Пет-
ров приветства дошлите от
близо и далеч с топли думи за
родното място и невидимата
сила на празничния дух, който
събира в тези дни една от най –
истинските общности - семей-
ството.

В залата на местното чита-

лище, където по традиция се
провеждат тържествата, над 150
човека се веселиха рамо до рамо
под съпровод на великолепните
изпълнители от групата за на-
родни песни при НЧ ”Про-
света1946”- с. Д. Озирово и
танцьорите от Танцов ансамбъл
„Мездра“ . С много аплодис-
менти и едночасова китка от хо-
роводни песни залата посрещна
народния певец Христо Ко-
сашки. Провокиран от настрое-
нието в залата и извън
програмата, той поздрави всички
с позабравени стари народни
песни, предизвикали много емо-
ции и вълнение.

Коледните и новогодишни
чествания продължиха и на след-

ващия ден, под музикалния съ-
провод на Любчо и Дида - ръко-
водители на местната група за
народни песни, а купонът про-
дължи с традиционните народни
хора, които се водеха с вдигнатия
български трибагреник.

Всеки повод за празник хората
в селото посрещат така – заедно.
Традициите тук се съхраняват с
ясното съзнание, че децата и
внуците трябва да помнят бъл-
гарското, защото макар и част от
обединена Европа, ние сме уни-
кални с едно – бащиното ог-
нище. Наздравиците и за млади ,
и стари, не стихнаха цяла вечер
– както и пожеланията за здрава
и успешна Нова година.

Елена НИКОЛОВА

С ПРАЗНИЧНО НАСТРОЕНИЕ И КРЪШНИ
ХОРА ПОСРЕЩНАХА КОЛЕДА И НОВАТА

ГОДИНА В С. ДОЛНО ОЗИРОВО
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