
Денят на свети мъченик Трифон се
отбелязва първоначално у нас на 14
февруари. През 1968 г., след въвежда-
нето на Григорианския календар от
Българската православна църква, да-
тите на църковните празници се из-
местват. Свети мъченик Трифон
започва да се отбелязва на 1 февруари,
а Денят на лозаря и винаря – на 14 фев-
руари.

Според народните традиции свети
Трифон е покровител на лозарите, ви-
нарите и кръчмарите. На този ден се
извършва ритуално зарязване на ло-
зята.

Жителите на Вършец живеят с исто-
рията на своите предци. По традиция
празникът на веселието и труда, но
най-вече ден на виното, се отбелязва от
много години тук без прекъсване. И
тази година, на 14 февруари Денят на
лозаря и винаря оживи с песни, танци
и гълчава площада пред сградата на
Общината.

Празникът откриха младите кукери
от кукерската дружина, начело с Царя

на лозята, преминавайки по главната
улица на града. Те са шумни, дефили-
ращи, танцуващи, дрънчащи – сякаш
стопаните с маскарадните си костюми
символично прогонват злото от зимата.

Във въздуха витае празнично наст-
роение, свири ученическият духов ор-
кестър „Дефилир” при СОУ „Иван
Вазов” с ръководител Димитър Пеев.
Центърът на Вършец се оглася от пес-
ните и народните танци на женския
тригласен хор за читалищно пеене и
църковни песнопения „Стефан Кънев”
към НЧ „Христо Ботев 1900” с ръково-
дител Елена Горанова, на момичетата
от танцовия състав при СОУ „Иван
Вазов” с хореограф Невена Стоянова,
на певческа група „Детелина” към
Клуб на пенсионера „Козница” гр.
Вършец, с ръководител Венка Мето-
диева.

Кметът на общината инж. Иван Лаза-
ров пожела на всички присъстващи
здраве, успешно начало на селскосто-
панската година, богат урожай на ло-
зята, хубаво вино в бъчвите, и много

настроение в празничния ден. След
това заедно – кметът, енорийският све-
щеник на града Петко Балджиев и
Царят на лозята – 73-годишният Янчо
Иванов, дългогодишен лозар и произ-
водител на домашно вино зарязаха ри-
туално специално засадената за
празника млада лоза пред Общината, и
я поляха с вино от бъклицата – за
здраве и берекет, за успешна селскос-
топанска година на всички земеделски
производители.

В традиционния конкурс „Най-добър
производител на домашно вино” бяха
представени 15 проби в двете катего-
рии – червено и бяло вино, като пре-
тендентите при червените вина бяха 7,
а при белите - 8.

След дегустация на място и попъл-
ване на оценъчни карти със специални
критерии, комисия в състав: инж. агр.
Георги Аврамов, инж. агр. Радослав
Радков и Михаил Лазаров – винопро-
изводител, определи победителите.

Призьор при червените вина стана
Марян Георгиев от Вършец, а негови
подгласници - Янчо Иванов и Ивайло
Илиев. В категорията за най-хубаво до-
машно бяло вино първото място за-
воюва Нина Димитрова от с. Горно
Озирово, второ– Лазар Антонов и
трето – Людмил Рангелов. Победите-
лите в двете категории получиха па-
рични награди и грамоти от кмета на
община Вършец.

Празникът продължи с изпълненията
на духовата музика, с приятелските
разговори, шеги и закачки край бурето
на площада, от което се лееше без-
платно руйно червено вино, с весе-
лието и наздравиците за добър берекет
през тази година, и да е все така жив
майсторлъкът на местните винари.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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По повод 143-та годишнина от обес-
ването на Апостола на Свободата
Васил Левски, по традиция на 19 фев-
руари Община Вършец организира
възпоменателна церемония и ритуал
по поднасяне на венци и цветя пред
паметника Левски в едноименния
квартал на Вършец.

Панихида в памет на Апостола бе
отслужена от енорийския свещеник на
град Вършец свещеноиконом Петко
Балджиев, заедно със смесения хор за
школувано пеене и църковни песнопе-
ния към НЧ “Христо Ботев 1900” с ръ-
ководител Елена Горанова.

Деца от групата по художествено
слово при Общински детски комплекс
– гр. Вършец с художествен ръководи-
тел Цветелина Въглярска изнесоха ре-
цитал със стихове, посветени на
Дякона.

Участие в ритуала взеха музикан-
тите от Ученически духов оркестър
„Дефилир” при СОУ „Иван Вазов” с
ръководител Димитър Пеев.

На възпоменателната церемония
присъстваха кметът на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров, зам.-кметът
на общината Петър Стефанов, секре-
тарят на общината инж.Даниела Тодо-
рова, Олга Яничкова и Иван Андров –
зам.-председатели на Общински съвет
Вършец, общински съветници, пред-
ставители на политически партии и
неправителствени организации, об-
щественици, учители, ученици, граж-
дани.

В тържественото си слово, кметът на
общината отбеляза: „На вчерашния
ден, преди 143 години Левски поема
патетичния път от бесилото към без-
смъртието. И днес, след толкова го-
дини, той е жив в нашите сърца, жив е
в нашите умове, той е мерило за ду-
ховност и нравствено съвършенство.
Неговата героична постъпка може да
бъде събрана в едно изречение, изре-
чено от него: „Ако спечеля, печеля за
цял народ — ако загубя, губя само
себе си”. Левски наистина спечели за
цял народ – неговата революционна
дейност е в основата на Априлското
въстание и в последвалата Руско-тур-
ска освободителна война, която до-
нася така жадуваната свобода. Затова,
да сведем днес глави в поклон пред
паметта на най-великия син на майка

България!”
Венци и цветя на признателност

бяха поднесени от името на Общинска
администрация Вършец, Общински
съвет Вършец, общинските организа-
ции на ГЕРБ и БСП, СОУ “Иван
Вазов”, Професионална гимназия по
икономика и туризъм, НУ “Васил
Левски”, първичната партийна орга-
низация на БСП в кв. Левски, Сдру-
жение на пенсионерите “Козница”,
Антоанета Коцина – общински съвет-
ник, много граждани.

Водещите на церемонията Румен
Александров и Цветелина Въглярска
изтъкнаха, че Левски няма да бъде за-
бравен. Защото е достатъчно голям е
в историята ни, за да не бъде забеля-
зан; достатъчно свят е в душата и в де-
лото си, за да не бъдем респектирани в
признание. Достатъчно смирен е, за да
не бъдем смутени, че ще ни вземе гор-
достта; достатъчно велик е, за да не се
срамуваме, че нямаме големи синове.
Само Васил Левски има прозвището
Апостола, защото този човек наистина
беше с провидението на апостол.

Васил Левски беше всичко! Той но-
сеше дързостта на хан Аспарух, щом
посегна на една велика империя; про-
зрението на княз Борис, щом кръсти в
купола на свободата цял народ; мъд-
ростта на цар Симеон, щом каза „Вре-
мето е в нас и ние сме във времето”;
далновидността на цар Калоян, за да
признае всички и да вярва в силите
само на своя народ; копнежът на цар
Иван Асен II, защото живя за сво-
бодна от чужди и свои врагове Бълга-
рия; жертвоготовността на патриарх
Евтимий — добрият пастир дава ду-
шата си за стадото; бродничеството на
Отец Паисий с неговия призив: О, не-
разумний юроде... Васил Левски но-
сеше всичко, което е правила
България!

Съдбата е изпратила този свой син,
за да върне на историята едно забра-
вено име, един народ, чийто дух се об-
лече в плът и кръв. Пред тази плът,
която почива в родната ни земя, и тази
кръв, която сега е народната душа, ние
смирено се прекланяме — призна-
телни, че имаме Отечество, обречени
на вярност да пазим неговата свобода!

Поклон, сине на България!
Евелина ГЕОРГИЕВА

143 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕДЕНЯ НА ЛОЗАРЯ И ВИНАРЯ ОТБЕЛЯЗАХА ВЪВ ВЪРШЕЦ

На 02.02.2016 г. възниква горски
пожар в землището на с. Горно Ози-
рово, община Вършец, в местността

"Билото".
В ликвидирането на пожара вземат

участие: Георги Аврамов, Иван Кръс-
тев, Емил Иванов, Емил Истатков и
Яким Петров - доброволци от „добро-
волно формирование“ (рег. № -111-01)
към община Вършец, и кметът на с.
Горно Озирово Архангел Петров.

Съвместно със служителите на ПУ
"Пожарна безопасност и защита на на-
селението" - Вършец и ТП на ДГС –

Берковица, се гаси предимно с жива
сила, при екстремни условия: силно
пресечен горски терен с денивелация,
обрасъл с храстовидна растителност,
сухи треви и суха дървесна маса.
Всички задачи, поставени на добро-
волците от ръководителя на място, са
изпълнени.

Към 17:30 ч. на 02.02.2016 г. пожарът
е локализиран и потушен.

Георги АВРАМОВ

ПОТУШЕН ГОРСКИ ПОЖАР В ЗЕМЛИЩЕТО
НА СЕЛО ГОРНО ОЗИРОВО

На 19.02.2016 г. в цялата страна се от-
беляза 143-та годишнина от гибелта на
една от най-големите и светли лич-
ности на България – Васил Иванов
Кунчев – Левски.

И макар, че този ден е един от най-
черните дни в нашата история, той се

отбелязва тържествено с песни и пола-
гане на венци на признателност пред
великото дело на Апостола на свобо-
дата.

Годишнината от обесването на
Левски бе отбелязана с тържество от
самодейците от певческа група „Росна

китка” при НЧ „В. Левски” – с. Драга-
ница, с ръководител Бойка Тушева.

Гости ни бяха заместник-кметът на
община Вършец Петър Стефанов и
секретарят на общината Даниела Тодо-
рова.

Възпоменателното събитие започна с
полагане на венци и цветя пред памет-
ната плоча на Левски, с която е отбеля-
зано посещението му в село Драганица
през август 1872 г. Това е единственото
село в нашата община, което е посе-
тено от великия патриот.

По-късно в салона на кметството се
състоя концерт с изпълнения на въз-
рожденски песни и рецитиране на сти-
хове, увековечили неговото
революционно дело. Усещаше се ат-
мосфера на родолюбие, на гордост, че
сме наследници на един от най-вели-
ките синове на майка България!

Иван ЦВЕТКОВ

СЕЛО ДРАГАНИЦА ОЩЕ ПОМНИ СТЪПКИТЕ НА ДЯКОНА
ННяяккооллккоо  ммеессееццаа    ппррееддии  ггииббееллттаа  ссии,,  ВВаассиилл  ЛЛееввссккии  ппооссеещщаавваа  сс..  ДДррааггааннииццаа

ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ ЗА ЧЕТВЪРТАТА
ГОДИНА ОТ МАНДАТА НА
УПРАВЛЕНИЕ 2011 – 2015 Г.
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От 11 до 13 февруари 2016 г. в
Прим Експо - София се проведе 33-
та Международна туристическа
борса „ВАКАНЦИЯ & СПА
ЕКСПО”.

Това е най-мащабният туристи-
чески форум в България, предназна-
чен за професионалисти и широка
публика, който предлага всяка го-
дина различни иновации в областта
на туристическото предлагане и рек-
ламата.

Изложителите са туроператорски
фирми и агенции, хотели, балне-
оложки курорти и СПА центрове,
национални туристически организа-
ции, асоциации и сдружения, об-
щини от България и целия свят,
които тази година бяха 380.

Със свои национални щандове
присъстваха: Сърбия, Турция, Маке-
дония, Индонезия, Унгария, Мароко,
Куба, Хърватия,  Русия, Италия,
Гърция, Испания, Полша, САЩ,
Чехия, Португалия, Румъния.

В дните на форума  се проведоха
десетки дискусии, мултимедийни
презентации, активни програми, де-
монстрации, томболи и др.Традици-
онно с актуални теми за развитие на
туризма в съпътстващата програма
участваха Министерство на туризма,

БТК, БХРА, БАТА, БУБСПА,
АБТТА.

За пореден път Община Вършец
участва със самостоятелен щанд, на
който бяха представени новите рек-
ламни брошури и картички с кул-
турните и исторически
забележителности, хотели, къщи за
гости и заведения на територията на
общината. 

Участвахме и в съпътстващата
програма на туристическата борса,
като деца от СОУ „Иван Вазов“,
гр.Вършец, с ръководител Невена
Стоянова представиха „Античен ри-
туал по отключване на свещените
минерални извори“, а гостите на съ-
битието бяха почерпени с традици-
онната за нашия край домашна
сладка баница с локум, направена от
сръчните ръце на бабите от с. Дра-
ганица. 

Беше проявен интерес към въз-
можностите за туризъм във Вършец
и региона, както от страна на туро-
ператорите и туристическите аген-
ции, така и от страна на общини. 

И тази година участието на Об-
щина Вършец в Международната ту-
ристическа борса беше
изключително успешно. 

Даниела ЛИЛОВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ УЧАСТВА В МЕЖ-
ДУНАРОДНАТА ТУРИСТИЧЕСКА

БОРСА „ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО”

Изказвам своята дълбока, човешка
благодарност към юристите в об-
щина Вършец Антон Тошев и Петя
Иванова, към Геновева Петрова от
служба ЕСГРАОН и към всички лю-
безни служители в Общинска адми-
нистрация – гр. Вършец, за
акуратната, бърза и компетентно из-

вършена услуга по издаването на
мои лични документи и отговори на
поставени от мен въпроси.

Бъдете живи и здрави, и все така
отзивчиви!

c голямо уважение:
Милена БЪРНС,

USA, NY-ALBANI

Б Л А Г ОД А Р Н О С Т

Януари 2016 година, заредиха се
празници един след друг – все
светли, все весели – Васильовден,
Йордановден, Ивановден… 

Членовете на пенсионерски клуб
„Детелина” – с. Черкаски, носещи
тези светли, български имена, по-
черпиха за здраве  с приготвена от
тях богата трапеза и руйно черкаско
вино.

На гости ни бяха зам.-кметът на
община Вършец Петър Стефанов,
секретарят на общината г-жа Тодо-
рова и г-н Емил Иванов – кмет на с.
Спанчевци. Те донесоха подаръци
за всеки именник, а председателят
на клуба ги зарадва с красива торта.
Да им е сладко!

Да са ни живи и здрави!
Павлина МИЛЕВА

ИМЕННИЦИ ПОЧЕРПИХА ЗА ЗДРАВЕ В
ПЕНСИОНЕРСКИЯ КЛУБ В ЧЕРКАСКИ

На 4-ти и 5-ти февруари 2016 г. в
сградата на Висше училище по заст-
раховане и финанси – гр. София се
проведе Националната научна тео-
ретична конференция, която е на-
ционалният кръг в рамките на
Международния проект MITE (Met-
hodology and Information Technolo-
gies in Education – Методика и
информационни технологии в об-
разованието). Форумът бе осъщест-
вен със съдействието на Институт
по математика и информатика при
БАН (София, България); Академия
за социално управление (Москва,
Русия); Факултет по педагогическо
образование при Московския дър-
жавен университет “М. Ломоносов”
(Москва, Русия). Участие в нея
взеха над 70 проекта от цялата
страна. 

Пред журито в състав: проф. Ру-
мяна Нейкова, доц. Виржиния Же-
лязкова, доц. Ирена Мишева, доц.
Али Вейсел, доц. Румен Трифонов и
гл. ас. д-р Станимир Андонов, с на-
учен ръководител и председател
проф. Сава Гроздев, се представиха
възпитаници на елитни училища,
като на Национална финансово-сто-
панска гимназия – София,  ОМГ
„Акад. Кирил Попов“ и Национална
търговска гимназия – гр. Пловдив,
МГ „Баба Тонка“ – гр. Русе, ПМГ
„Васил Друмев“ и Старопрестол-
ната гимназия – гр. Велико Търново.
Единствени представители на
средно общообразователно училище
бяхме ние, учениците от СОУ “Иван
Вазов“ – гр. Вършец. 

Проектът ни „Финанси и банково
дело“ с акцент върху приложението
на ИТ технологиите в банковия сек-
тор, разработвахме в продължение
на месец с помощта на нашата ръко-
водителка г-жа Албена Цветкова.
Въпреки, че мечтата ни беше да про-
дължим към международния етап на
състезанието в Москва, успяхме да

завоюваме достойното второ място. 
Това е поредното доказателство, че

ние, децата от СОУ „Иван Вазов“
сме способни да се съревноваваме с
едни от най-добрите училища в
страната. Предизвикателството и
удоволствието, донесени ни от учас-
тието в тази конференция, ни дадоха
шанса да премерим сили не само с
ученици от цяла България, но и със
самите себе си. Показаха ни, че
можем да постигнем много, стига да
положим достатъчно усилия. Състе-
занието ни донесе и нови контакти,
възможности, приятелства. Кръгозо-
рът ни се разшири. Научихме, че
всички млади хора на нашата въз-
раст искат да се почувстват значими

и успешни. Че възможностите на бъ-
дещето са в собствените ни ръце.
Към него пристъпваме с крачка по-
вече самочувствие и ентусиазъм, но
и с повече мотивация и отговорност. 

Благодарим на всички служители
на банковите клонове на ЦКБ, ДСК
и Инвестбанк в града ни за топлия
прием, професионалните консулта-
ции и оказаното съдействие! На ръ-
ководството и служителите на
нашето училище за това, че винаги
оценяват нашите идеи и стремежи и
ни оказват нужната подкрепа! Вие
ни дадохте шанса да открием нови
хоризонти, да повярваме, че можем!

Ива СТЕФАНОВА
Стефан АНДРЕЕВ

Гласът на децата

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ДА ПРЕМЕРИШ СЕБЕ СИ

„Българио, за тебе те умряха,
една бе ти достойна зарад тях,
и те за теб достойни, майко, бяха.
И твойто име само кат мълвяха,
умираха без страх.”

Първата световна война започва в
началото на август 1914 г. От гледна
точка на характера на военните дей-
ствия, тя се дели на два периода: ма-
неврен – от началото на войната до
края на 1914 г. и позиционен – от
1915 до 1918 г.

В тази война свидни жертви дават
и войниците от община Вършец:

1. Илия Иванов Клисурски. Роден

във Вършец. Дата на смъртта:
24.Х.1915 г., в болницата на гр.
Видин.

2.Антония Горанов Маринов.
Роден в с. Заножене. Убит на
24.Х.1915 г. в с. Бабушница, Пи-
ротско.

3. Никола Петров. Роден в с. Зано-
жене. Убит на 17.Х.1915 г. в с. Пла-
нища, Бальоватска околия.

4. Тодор Павлов Тодоров. Роден в
с. Заножене. Убит на 30.ХІІ.1915 г. в
гр. Сурдулица.

5. Григория Антонов Първанов.
Роден в с. Заножене. Убит на
13.Х.1915 г.

6. Добрил Петров Василчов. Роден
в с. Горно Озирово. Убит на
13.Х.1915 г.

7.Иван Марков. Роден в с. Долна
Бела речка. Убит на 3.Х.1915 г. при
Връшка чука.

8. Георги Павлов. Роден в с. Долна
Бела речка. Убит на 26.Х.1915 г. при
Връшка чука.

9. Лазар Младенов. Роден в с.
Долна Бела речка. Убит на 20.Х.1915
г.

10.Гоцо Кръстев Янакиев. Роден в
с. Стояново. Убит през октомври
1915 г. при река Морава.

Емил ФИЛИПОВ

100 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 1914-1918 Г.

Подаръкът винаги е бил жест на
добри чувства и любезност. Един под-
арък е в състояние да накара всеки да
се почувства тачен и ценен. Той е един
от многото елементи за красивото об-
щуване между нас.

Поводите за поднасяне на подаръци
са много и най-различни: награди, го-
дишнини, празници, рождени и
именни дни и пр. Но за да се пристъпи
към правилен избор, трябва да се съ-
образим с повода и с особеностите на
лицето, за което е предназначен под-
аръкът.

Много важно е да бъде спазен ети-
кета при поднасяне на подаръка: так-
тичност, деликатност, надпис,
опаковка, думите при поднасяне, които

да предизвикат чувство, мисъл, вълне-
ние, предизвикано от топлота и сър-
дечност. Хубаво е да не се забравя
„визитната картичка” на подаръка –
панделката.

Как да приемем подаръка: да изразим
своята радост като го видим и дълбока
благодарност към дарителя, а не да го
оставим настрани, а често пъти и да го
забравим на тръгване. Хубаво е, когато
подаръкът не е поднесен директно,
след получаването му дареният да се
обади и да благодари, а не да чака да го
търсят и питат дали е получил под-
аръка.

Друг вид подарък са даренията (спон-
сорство) на болници, домове за въз-
растни хора, домове за сираци, за

болни деца и др., които са високо ху-
манни и говорещи за доброта и мило-
сърдие.

До тук напомних за достойнствата на
подаръка и начина на поднасяне. Но ще
бъде неправилно, ако подмина „мал-
ката правда”, когато подаръкът влиза в
ролята на рушвет, подкуп, подмазване,
поднесен от ласкатели, угодници, под-
мазвачи, с цел спечелване на доверие.
Предупреждавам, пазете се от тях!

Скъпото и вълнуващото на подаръка
е не толкова подарения предмет, кол-
кото самата проява – знак на добросър-
дечното отношение към получателя.
Дарява онзи, който обича с цялото си
сърце и душа.

Райна СИМОВА

На етични теми:

ДА НАПОМНИМ ЗА ПОДАРЪКА



áðîé 2, ôåâðóàðè 2016 ã. Îáùèíàòà ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ3
ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ЧЕТВЪРТАТА

ГОДИНА ОТ МАНДАТА НА УПРАВЛЕНИЕ 2011 – 2015 Г.
Уважаеми съграждани,

Изминаха четири години от началото на
мандат 2011-2015 г., за който вие, жите-
лите на община Вършец гласувахте дове-
рие на мен и моя екип. За това време ние
работихме упорито и последователно за
постигане на основните приоритети в уп-
равленската ни програма.

Днес заставам пред вас с гордост от
добре свършената работа през този ман-
дат. С целенасочените си действия да гра-
дим Вършец доказахме, че вървим по
правилния път - пътят на сигурността
днес и в следващите години. Това е въз-
можността да планираш живота и разви-
тието си, да си сигурен в бъдещето си, да
гарантираш развитието и реализацията
на децата си.

Положителното преобразяване на об-
щина Вършец през последните четири
години е видимо. Не пожалихме сили и
енергия, работихме с любов към града и
селата, опитахме се да погледнем през
сърцата си към нуждите ви, търсихме
начин да се докоснем до мечтите ви и да
им дадем живот. И ако успяхме, то е за-
щото чувствахме подкрепата ви във всяко
свое начинание, защото бяхте безмилост-
ният коректив, който не ни позволяваше
да се отклоним от обещанията си.

Заедно извървяхме четири много
трудни, но и много успешни години,
които ни дават основание с открито лице
днес да застанем пред вас и да отчетем
резултатите от постигнатото.

Представям ви отчет за свършеното от
мен и екипа на Общинска администрация
Вършец през последната година от ман-
дата за управление 2011 – 2015 г.

През 2015 г. усилията ни бяха насочени
основно към реализиране на поетите в
предизборната програма ангажименти,
обезпечаване на дейностите с общински
характер и на делегираните от държавата
дейности.

Разбира се, тези дейности бяха реали-
зирани успешно благодарение на кон-
структивната работа между общинска
администрация и общински съвет Вър-
шец.

Ето какво успяхме да постигнем за чет-
въртата година от мандата за управление:

І. БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
За трета поредна година бе спазена про-

цедурата и беше приет Бюджетен кален-
дар на общината за 2015 г.
Организирахме и проведохме публично
обсъждане на проектобюджета на общи-
ната.

Беше изготвен и приет на заседание на
ОбС Вършец един реалистичен Бюджет
2015, в размер на 5 578 850 лв. През го-
дината бяха извършени редица актуали-
зации поради настъпили промени в
размера на взаимоотношенията на общи-
ната с централния бюджет. В резултат на
това, уточненият бюджет на община Вър-
шец към 31.12.2015 г. в приходната и раз-
ходната му част достигна 6 268 568 лв.

Благодарение на предприетите мерки за
повишаване на събираемостта - изпра-
щане на покани за доброволно изпълне-
ние и завеждане на дела чрез частни
съдебни изпълнители, както и усилената
работа на цялата администрация, съби-
раемостта на местните данъци по параг-
рафи надвишава 87 %. Сумите, събрани
от собствени приходи по бюджета за
2015 г. са 2 373 498 лв., при уточнен план
2 992 639 лв.

Това даде възможност Общината да фи-
нансира изпълнението на редица обекти.
За отчетния период са извършени раз-
ходи за 5 529 575 лв. или 88,2 % от уточ-
нения годишен план. Изпълнението по
дейности спрямо уточнения годишен
план е :

При разходване на средствата по бю-
джета са спазвани приоритетните плаща-

ния и не са допускани преразходи по дей-
ности и параграфи.

Община Вършец завърши бюджетната
2015 г. без общински дълг и с преходен
остатък от 196 749 лв.

През 2015 г. Общината работи по 11
проекта, финансирани със средства на
Европейския съюз. В рамките на годи-
ната са усвоени общо по Оперативни
програми 15 235 176 лв., като десет от
проектите са приключени и отчетени в
рамките на годината. През 2016 г. ще
приключат дейностите и по последния
проект, който е финансиран по Програ-
мата за трансгранично сътрудничество
„България-Сърбия”.

В служба „Местни данъци и такси” за
отчетния период са обработени 2494 бр.
декларации, 167 бр. удостоверения и 15
бр. актове.

ІІ. СТРОИТЕЛСТВО, 
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
Продължихме дейностите по подобря-

ване на градската и общинска инфраст-
руктура, чрез изграждане на нови обекти
и поддържане на вече съществуващите.

● Извършен ремонт на ул. “Патриарх
Евтимий“, ул. “Червени камък“; изкър-
пване на улици; изградена улица до но-
вата спортна зала;

● Извършен ремонт на общински пъ-
тища: до Минкови бани, Заножене – Во-
допада, Долно Озирово, Вършец –
Заножене и Горно Озирово;

● Извършен ремонт на площада пред
НЧ „Пробуда“ в кв. Заножене;

● Изграждане на трафопост и външно
кабелно захранване за градския стадион
във Вършец;

● Изграждане водопровод за стадиона;
● Заустване канализация на ул. “Бялата

вода“;
● Изографисване на храм „Св. Пр.

Илия” в с. Долно Озирово;
● Изграждане на фотоволтанична сис-

тема за улично осветление;
● Изграждане канализация на много-

функционална спортна зала и оборудване
на залата със спортни съоръжения;

● Изработен бе общ устройствен план
на гр. Вършец;

● Извършиха се проектно-проучва-
телни работи, строителен и авторски над-
зор на строителни обекти;

● Осигурихме редовна транспортна
връзка на селата с центъра на общината,
като беше закупен автобус за превоз на
жителите на общината.

През отчетния период бяха реализи-
рани дейности по благоустрояване не
само в общинския център. Всяко насе-
лено място от общината беше включено в
програмата на кмета.

В с. Спанчевци бе монтиран нов пор-
тал от ковано желязо на църквата; изцяло
бе подменен водопровода на улиците
„Седма”, „Петнадесета”, „Шестнад-
есета”, „Яне Сандански и „Илинден”; ас-
фалтирана е изцяло ул. „Седма” и е отлят
бетонов бордюр на необходимите места;
поставена отводнителна тръба, минаваща
под пътното платно на ул. „Селището”.

В с. Долно Озирово бяха реализирани
следните дейности: довършителни СМР,

оборудване и официално откриване на
православен храм „Св. Пр. Илия”; изгра-
ден нов тротоар на ул. „Първа” в района
на Спирката; хоризонтална пътна марки-
ровка тип „Зебра” на ул. „Първа” в ра-
йона на Спирката; монтиран навес
(тенда) на главния вход на ЦДГ; изграден
циментов тротоар на ул. „Първа” пред
главния вход на храма; ремонт на част от
каменна зидария на оградата на кметст-
вото на ул. „Трета”; асфалтиране след от-
страняване на 5 бр. аварии на ВиК
мрежата; изграден 60 л.м. циментов бор-
дюр на ул. „Първа”; насипване на 3
улици с фрезован асфалт; механизирано
почистване коритото на р. Черна.

В с. Горно Озирово: цялостно изграж-
дане на вътрешна водопроводна мрежа;
преасфалтиране на четвъртокласна пътна
мрежа от с. Д. Озирово до границата със
с. Лютаджик; възстановяване на улич-
ната мрежа с асфалт; изграждане на дига
на р. Черна в началото на селото; ремонт
на покрива на църквата „Успение Бого-
родично”; нов покрив на навеса в гро-
бищния парк; направа на нов водосток на
ул. „В. Левски”.

В с. Драганица: подмяна на 180 л.м.
водопровод на част от уличната мрежа;
асфалтиране на ул. „Първа” в участъка от
началото на селото до бившето училище;
чакълиране на улиците „Втора”, „Чет-
върта”, „Осма”, „Четиринадесета” и
„Двадесета”; извършен ремонт на цър-
квата: подмяна на дървена дограма с
пластмасова, ремонт на покрива, ремонт
на камбанарията, изграждане на комин,
подмяна на дървения парапет; ремонт на
покрива на кметството: цялостна под-
мяна на ламаринения покрив, водосточ-
ните тръби и улуците.

В с. Черкаски бяха извършени след-
ните строително-ремонтни дейности:
подмяна на водопровода на част от улич-
ната мрежа в селото; изкопаване на 100
м. отводнителен канал на ул. „Метоха”;
преасфалтиране на четвъртокласна пътна
мрежа от разклона при „Сопово” до гра-
ницата със с. Слатина; насипване на ули-
ците с фрезован асфалт; боядисване на
парапетите на пешеходните мостове на р.
Шугла; ремонтирано помещение в Здрав-
ната служба за преместването на Пощата
в него; ремонт на тавана на читалищната
сграда; направа на градинка пред кметст-
вото; насипване с фрезован асфалт на
ВиК авариите; направа на подпорна
стена на ул. „Върбака” с цел укрепване
на речния бряг.

В с. Стояново: изкопаване на отводни-
телен канал с дължина 100 м.

В с. Д. Б. Речка: освежаване с лак на
новоизградената беседка; подмяна на
счупени стъкла на прозорците на кметст-
вото; ремонт на покрива на кметството.

В с. Г. Б. Речка е извършен: външен ре-
монт с боядисване на дограмата на сгра-
дата на кметството; подмяна на счупени
стъкла на прозорците на кметството; под-
мяна на покрива на автобусната спирка и
ремонт на пейки; ремонт на обществе-
ната тоалетна; ремонт на 2 бр. канала,
минаващи през ул. „Втора”; частичен ре-

монт на покрива на кметството.

В кв. Заножене бе извършен ремонт на
моста по пътя за м. „Водопада”; изкър-
пен е пътя до гробищния парк и м. „Во-
допада”; подменен водопровод и
частично направена канализация за от-
падни води по ул. „Бялата вода”; обно-
вена е част от площадното пространство
пред читалището с направа на озеленени
алеи, пейки, осветителни тела и фонтан;
изградена е екопътека от кв. Заножене до
с. Спанчевци с посетителски информа-
ционен център в сградата на читалището
в Заножене и музейна експозиция; изгра-
дена велоалея от центъра на гр. Вършец
до кв. Заножене с тротоари от двете
страни на пътя.

Във всички населени места от общи-
ната редовно бяха почиствани улиците,
тротоарите, канавките и третирането им с
препарати; редовно почистване и под-
държане на гробищните паркове по се-
лата; доставени и монтирани
информационни табла; доставка и мон-
тиране на пейки в населените места от
общината; цялостна подмяна и под-
дръжка на уличното осветление; извър-
шен външен ремонт на сградите и
покривите на кметствата в селата Спан-
чевци, Д. Озирово, Стояново, Драганица,
Долна и Горна Бела Речка и Чркаски.

В сектор “Чистота” към ОбА бяха из-
вършени следните дейности:

● в депото за твърди битови отпадъци
Монтана са извозени 2 173 тона отпа-
дъци;

● почистване на нерегламентирани сме-
тища в общината;

● дейности по отстраняване на послед-
ствията от бедствието (ураганен вятър)
на територията на общината;

● изграждане на дървен навес и на-
права на паркинг в „Исаевата къща”;

● частичен ремонт на покриви на об-
щински сгради в селата Г. Б. Речка, Д. Б.
Речка, Д. Озирово, Стояново, Черкаски и
Драганица.

● Частичен ремонт на фоайето на НЧ
„Пробуда – 1934” кв. Заножене;

● Отводнителни канали в кв. Заножене
и с. Стояново;

● Почистване на речното корито на р.
Черна в с. Г. Озирово;

● Ремонт и подмяна на отводнителни
тръби на ул. „Втора” в с. Г. Б. Речка;

● Изграждане на тротоар, свързващ НУ
„В. Левски” и детската градина в кв.
Изток

● Отводнителен канал на ул. „Чет-
върта”, кв. Изток

● Изкопни работи за изграждане на во-
допровод, свързващ гр. Вършец с висо-
ката част на кв. Изток;

● Вертикална планировка на паркинг
на НУ „В. Левски” - кв. Изток;

● През периода бе извършено снегопо-
чистване и опесъчаване на гр. Вършец и
селата от общината, съгласно сключе-
ните договори с фирмата-изпълнител.

ІІІ. АДМИНИСТРАТИВНО
 ОБСЛУЖВАНЕ И

НОРМАТИВНА УРЕДБА
През последната година на управление

от мандат 2011 – 2015 г. Общинска адми-
нистрация изготви и актуализира след-
ните нормативни документи, приети от
Общинския съвет: Годишен доклад за на-
блюдение на изпълнението за 2014 г. на
общински план за развитие на община
Вършец 2014–2020 г.; Годишен план за
действие по изпълнението на общин-
ската стратегия за развитие на социал-
ните услуги в община Вършец;
Общинска програма за закрила на детето
за 2015 г.; Общински план за интегриране
на ромите (2015 г.- 2017 г.).

Бяха приети изменения и допълнения в
Годишна програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собстве-
ност за 2015 г.; Правилника за
устройството и дейността на общинско
предприятие „Общински дейности и ту-
ризъм – Вършец“; Наредбата за опред-
елянето и администрирането на местни
такси и цени на услуги на територията на

община Вършец; Наредбата за опред-
еляне размера на местните данъци на те-
риторията на община Вършец; Наредбата
за стопанисване, управление и предоста-
вяне за ползване на общински пасища и
мери на територията на община Вършец;
Наредба за реда на придобиване, управ-
ление и разпореждане с общинска собст-
веност.

В Дирекция „Специализирана адми-
нистрация“ през 2015 г. са подготвени и
проведени 6 обществени поръчки, от
които 2 обществени поръчки „открити
процедури” по ЗОП, както следва: 1 из-
цяло приключена, с постановено Реше-
ние на кмета на община Вършец за избор
на изпълнител и класиране на участни-
ците, със сключен договор за възлагане
изпълнението на обществената поръчка
и 1, която е в процес на провеждане и ще
бъде финализирана в началото на 2016 г.;
4 обществени поръчки „договаряне без
обявление”, които са изцяло приключени,
възложени и изпълнени.

През отчетния период са проведени 8
обществени поръчки за строителство,
доставки и услуги, чрез „публична по-
кана” по реда на Глава „Осем а” от ЗОП.
Всички са приключили със сключване на
договори за възлагане на изпълнението
им.

Организиран и проведен бе 1 „открит
конкурс“ за продажба на около 1800 куб.
м. дървесина на корен - собственост на
община Вършец, по реда на Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълне-
нието на дейности в горските територии
– държавна и общинска собственост и за
ползването на дървесина и недървесни
горски продукти.

Организиран и проведен бе конкурс за
възлагане на автобусен превоз на път-
ници по републиканската, областната и
общинската транспортни схеми и градс-
ките линии от квотата на община Вър-
шец, по реда на Наредбата за условията и
реда за утвърждаване на транспортни
схеми и за осъществяване на обществен
превоз на пътници с автобуси.

Бяха проведени процедури по реда на
ЗОС и Закона за собствеността за придо-
биване на части от имоти частна собст-
веност от 7 физически лица за
закупуване на части от техните позем-
лени имоти, за реализиране на първа ре-
гулация и изграждане на нова улица за
подход към новоизградената „Много-
функционална спортна зала“ на гр. Вър-
шец.

Изготвени са общо 55 бр. акта за об-
щинска собственост по реда на ЗОС, от
които 52 бр. за частна общинска собстве-
ност и 3 бр. за публична общинска собст-
веност.

Уважени бяха всички подадени молби и
заявления от физически и юридически
лица за наемане на свободните земедел-
ски земи за 2015 г., като имотите бяха
включени в Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти об-
щинска собственост на община Вършец
за 2015 г., а разпореждането бе извър-
швано чрез провеждането на 2 процедури
по ЗСПЗЗ за отдаване под наем на па-
сища, мери и ливади на собствениците на
пасищни селскостопански животни, ре-
гистрирани в Интегрираната информа-
ционна система на БАБХ, както и бяха
проведени 2 публични търга с явно над-
даване по реда на ЗОС, НРПУРОС и про-
цедурните правила на НУРПТК на
община Вършец за отдаване под наем на
земеделски имоти с НТП пасища, мери и
ливади, и земеделски имоти с друг вид
НТП.

Уважени бяха подадените молби и заяв-
ления от физически и юридически лица
за наемане на части от имоти - публична
и частна общинска собственост за поста-
вяне на преместваеми обекти по реда
чл.56 от ЗУТ и Наредбата за реда и усло-
вията за поставяне на преместваеми
обекти на територията на община Вър-
шец. За целта бяха проведени 5 публични
търга с явнно наддаване за отдаване под
наем на части от имоти - публична об-
щинска собственост за поставяне на
кафе-апарати и поставяеми обекти.

продължава на 4 стр. >>>

Новият храм "Св. Илия"
в с. Д. Озирово
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Уважени бяха почти всички подадени
молби и заявления от физически и юри-
дически лица за закупуване на земедел-
ски имоти и имоти в регулация, като
същите бяха включени в Годишната про-
грама за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост на община
Вършец за 2015 г., като бяха организи-
рани и проведени 4 публични търга с
явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУ-
РОС и процедурните правила на
НУРПТК на община Вършец.

Бяха уважени повечето молби и заявле-
ния от физически и юридически лица за
закупуване на недвижими имоти, под-
адени през 2015 г., за които не са прове-
дени търгове за продажба през
календарната година, като са включени в
Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти общинска собстве-
ност на Община Вършец за 2016 г., с
изключение на имотите по чл.19 от
ЗСПЗЗ, за които има законова забрана за
продажба в срок от 5 години, във връзка с
изменение на Закона за опазване на земе-
делските земи.

Бяха изготвени 6 бр. тръжни докумен-
тации по реда на ЗОС, НРПУРОС и по
процедурните правила на НУРПТК, и
бяха проведени 6 бр. публични търга за
отдаване под наем на части от сгради -
публична и частна общинска собственост.

Предприети бяха административни про-
цедури за събиране на стари вземания на
Община Вършец за отдадени под наем зе-
меделски земи, поземлени имоти в регу-
лация, павилиони и т.н., като бяха
събрани над 100 000 лв. недобори от
предходни години.

Обработени бяха 71 акта за установя-
ване на административни нарушения по
Закона за местните данъци и такси, За-
кона за гражданската регистрация, Закона
за устройство на територията, Закона за
народната просвета, Наредба № 1 на Об-
щина Вършец за опазване на обществе-
ния ред, хигиената и околната среда на
територията на общината и по другите
действащи наредби на Общината, въз ос-
нова на които са издадени 71 наказателни
постановления.

Предприети са действия по реда на ГПК
за събиране на дължимите данъци и такса
смет от физическите и юридически лица,
длъжници на Общината, като са образ-
увани 18 изпълнителни дела за принуди-
телно събиране на сумите, като по всички
от тях са събрани дължимите суми.

През периода от служба “Гражданско
състояние и ЕСГРАОН“ са регистрирани
следните събития го гражданско състоя-
ние: актове за раждане - 6 бр., актове за
граждански брак – 19 бр., актове за смърт
- 114 бр. Направени са 287 бр. регистра-
ции по настоящ адрес и 85 бр. по постоя-
нен адрес. Общо извършените
административни услуги са 4 181 бр. Из-
дадени са 19 бр. удостоверения за пла-
тени гробни места, удостоверения за
наследници – 1123 броя.

В отдел „Устройство на територията” са
одобрени 29 инвестиционни проекта и са
издадени 24 бр. разрешения за строеж,
126 бр. скици и визи за проектиране,
удостоверения за въвеждане в експлоата-
ция на 11 обекта. Заверените технически
паспорти са 29 бр. Разгледани са 18
жалби на граждани, одобрени са 7 бр.
ПУП, за които има влезли в сила запо-
веди, дадени са 5 разрешения за разкопа-
ване.

За отчетния период събраните такси за
технически услуги възлизат на 26 781,81
лв.

През 2015 г. са извършени 59 бр. про-
верки по писмени сигнали и жалби на
граждани и 14 бр. проверки по разпоре-
дителни писма от ДНСК, Областен упра-
вител и др.

По контрол на незаконното строител-
ство и застрашени от самосрутване
сгради са съставени общо 18 бр. конста-
тивни протоколи и заповеди към тях. Че-
тири от заповедите са изпълнени
доброволно, две принудително от Об-
щина Вършец, а за останалите заповеди
не са изтекли указаните за премахване
срокове.

ІV. МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015 И
 НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ ЗА
ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ГЛАСУВА

И ДИСТАНЦИОННО ПО 
ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ПРИ 

ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ
И РЕФЕРЕНДУМИТЕ

През 2015 г. Общинска администрация
Вършец изпълни дейности, свързани с
организационно – техническата подго-
товка за провеждане на Местни избори и
Национален референдум за възмож-
ността да се гласува електронно.

На територията на общината бяха раз-
крити 16 постоянни и 1 подвижна изби-
рателни секции, изборите преминаха без
инциденти и при добра организация.

Със заповеди на кмета на общината
беше определен технически екип за про-
веждане на мероприятията и синхрони-
зиране на конкретните задачи по
подготовка и провеждане на изборите, ут-
върден бе план за действие, транспортна
схема, предложения за състава на СИК,
план-сметка за необходимите средства по
организационно – техническата подго-
товка със съответните срокове и отговор-
ници. Създаде се организация по
подготовката и оборудването на избор-
ните помещения за гласуване: доставка
на избирателни урни, канцеларски мате-
риали и чували за съхранение на избор-
ните материали; доставка и
разпределение на изборни книжа и изби-
рателни списъци и раздаването им на сек-
ционните комисии.

Активността на жителите на община
Вършец на изборите за кмет и общински
съветници на І тур достигна 65.27%, на
втория тур на местните избори - 52,68 %,
а на Националния референдум с въпрос:
„Подкрепяте ли да може да се гласува и
дистанционно по електронен път при
произвеждане на изборите и референду-
мите?“ активността на жителите на об-
щината бе 46.83 %.

V. КУЛТУРА
През 2015 г. бе изготвен и приет на за-

седание на Общинския съвет „Културен
календар” с богата и разнообразна про-
грама, който бе публикуван на интернет
страницата на Община Вършец. Бюдже-
тът на културния календар за 2015 г. въз-
лиза на 70 200 лв.

Организирахме и проведохме редица
културни мероприятия, много от които са
уникални за нашата община, като: Меж-
дународен фолклорен фестивал „Пъстра
огърлица”; Национален преглед на уче-
ническите духови оркестри; традиционен
пленер по живопис; Празник на курорта,
минералната вода и Балкана.

В кв. Заножене и селата Д. Озирово, Г.
Озирово, Д. Б. речка, Спанчевци, Драга-
ница, Черкаски и Стояново се организи-
раха курбани на църковни празници,
финансирани от Общината. Във всички
села се празнуваха местните празници
(събори), финансирани от общинския бю-
джет. В с. Черкаски се проведе станалият
вече традиционен регионален фолклорен
празник на самодейни групи, а в с. Спан-
чевци – пленер по живопис за деца „Ус-
михнато лято”. Театрална формация
„Медека” към НЧ „Хр. Ботев 1900” - гр.
Вършец представи премиера на поста-
новката „Английски прозорец” от Марк
Камолети.

На 18 юли 2015 г. бе открит новопост-
роеният православен храм „Св. Пр.
Илия” в с. Долно Озирово, който е пър-
вият храм в селото. Сградата е издигната
с дарения, средства от бюджета на об-
щина Вършец и на Дирекцията по веро-
изповеданията при МС.

Организирахме паметна среща под над-
слов „ Писателят остана в своя град“, пос-
ветена на писателя Емил Коралов.

VІ. ОБРАЗОВАНИЕ
В бюджета на Община Вършец за изми-

налата година разходите за дейности във
функция “Образование” заемат най-голям
дял - 1 922 782 лв. Това се определя от
спецификата и характера на дейностите.

В указания от Закона за държавния бю-
джет срок бе утвърдена  формулата за

2015 г., въз основа на която се разпред-
елиха средствата между учебните заведе-
ния според броя ученици и единните
разходни стандарти.

За учебната 2015/2016 г. в общинските
училища СОУ ”Иван Вазов”, НУ ”Васил
Левски”, кв. ”Изток”, Професионална
гимназия по икономика и туризъм се обу-
чаваха 895 ученици, а в детските градини
- 250 деца.

На учениците до 16-годишна възраст,
подлежащи на задължително обучение от
населените места, в които няма училище,
бе осигурен транспорт до средищното
училище СОУ „Ив. Вазов”. За учениците
от I до VІ клас, обучаващи се в средищ-
ното училище, бе осигурена целодневна
организация на обучение и столово хра-
нене. Средствата за транспортни разходи,
за целодневна организация на учебния
ден и за столово хранене се осигуряваха
целево от централния бюджет.

Чрез редица национални програми Ми-
нистерството на образованието и науката
даде възможност на училищата да подоб-
рят качеството на образователно възпита-
телния процес. Училищата от община
Вършец се включиха с проекти по НП
„Оптимизация на вътрешната структура
на училищата“; НП „Модернизиране на
системата на професионалното образова-
ние“; НП „На училище без отсъствия“;
НП „С грижа към всеки ученик”; НП
„Развитие на педагогическите кадри”; НП
„Информационни и комуникационни тех-
нологии в училище“. Финансирани са
проекти за развитие на физическото въз-
питание и спорт в училищата и детските
градини при условията на ПМС №
129/11.07.2000 г. на стойност 3 182 лв.

Родители, които не осигуряват присъст-
вието на децата си в училище, за времето
през което те подлежат на задължително
обучение, са наказани с глоби. За мина-
лата година са съставени 4 акта за уста-
новяване на административни нарушения
и са наложени 4 наказателни постановле-
ния.

Във връзка с успешното стартиране на
учебната година са направени всички за-
явки и са снабдени учебните и детски за-
ведения със задължителната
документация за началото и края на учеб-
ната година; безплатни учебници от I до
VII клас; учебни помагала за подготви-
телните предучилищни групи.

Бе запазена съществуващата мрежа от
учебни заведения: 3 училища, 3 детски
градини и 1 Общински детски комплекс.

Редовно бе осигурявано отопление на
учебните заведения и заплатите на персо-
нала в училищата, детските градини и об-
служващите звена.

Бяха стимулирани ученици, постигнали
високи резултати на национални и меж-
дународни състезания.

VІІ. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

През отчетния период бяха разкрити
общо 116 работни места по различни ев-
ропейски, национални и регионални про-
грами за осигуряване на временна
заетост.

По НП „Старт в кариерата” бяха назна-
чени 3 специалисти; по НП „ОСПОЗ”
бяха заети 51 бр. сезонни работници /ава-
рийни/; по НП „Хора с трайни уврежда-
ния” бяха заети 8 лица на длъжност
„Пазач” и 2 социоконсултанти.

По ЕП “Нови възможности за грижа“
бяха назначени 35 бр. лични асистенти,
обслужващи 45 потребители.

По РП за временна заетост - 5 планин-
ски водачи и 10 аниматори; по НП
„Мерки” за младежи до 29 години бяха
назначени 2 бр. технически сътрудници.

Община Вършец продължи да спазва
поетия ангажимент за стимулиране на
раждаемостта. През 2015 г. бе отпусната
финансова помощ на 13 бр. новородени
деца, отговарящи на специалните крите-
рии, на обща стойност 6 500 лв.

Продължиха дейностите по предоста-
вяне на социалните услуги „Домашен со-
циален патронаж” и „Обществена
трапезария”. Домашният социален патро-
наж остава най-достъпната и традици-
онна услуга за възрастните, самотни и

болни хора в общината. Тя обхваща гр.
Вършец, кв. Заножене и селата: Д. Б.
речка, Г. Б. речка, Д. Озирово, Г. Озирово,
Стояново, Черкаски, Спанчевци и Драга-
ница. Средният брой обслужвани лица на
ден през 2015 г. е 110 човека.

На 72 лица бе осигурен топъл обяд без-
платно, ежедневно, по проект „Общест-
вена трапезария“.

Успешно финализирахме проект „Нова
социална услуга „Център за настаня-
ване от семеен тип на лица с физи-
чески увреждания” в град Вършец”,
осъществен с финансовата подкрепа
на ОП „Развитие на човешките ре-
сурси“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд.
Центърът е с капацитет за настаняване на
15 лица с физически увреждания, с оце-
нена нужда от цялата област Монтана,
като за целта са разкрити 14 работни
места за персонала, обслужващ заведе-
нието. От м. февруари 2015 г. Центърът
функционира като делегирана от държа-
вата дейност за социална услуга от рези-
дентен тип „Център за настаняване от
семеен тип за възрастни хора с физически
увреждания” в гр. Вършец.

Със съдействието на Община Вършец
продължават да развиват дейности пен-
сионерските клубове в общината. През
2015 г. бе открит пенсионерски клуб
”Магнолия” в село Горно Озирово -
уютно място за активен социален живот
за хората от третата възраст.

Във всички села от общината ежеме-
сечно бе осигурено присъствие по график
на специалисти от Бюро по труда и Со-
циално подпомагане за полагане подписи
от регистрираните безработни и лицата
на социално подпомагане, както и прием
на място на документи на жителите от се-
лата от социален работник за кандидатст-
ване за социално подпомагане.

Обезпечихме 8 щатни бройки медицин-
ски персонал (фелдшери и медицински
сестри) за СОУ „Ив. Вазов”, ПГИТ и в
ОДЗ „Слънце” гр. Вършец, както и 1
здравен медиатор.

Подпомагахме със средства от общин-
ския бюджет „Медицински център – Вър-
шец” ЕООД, за погасяването на някои
неразплатени разходи, спешни и неот-
ложни нужди на центъра.

Спазен бе ангажимента между Община
Вършец и ТЕЛК Монтана към МБАЛ „Д-
р Стамен Илиев” АД гр. Монтана за обез-
печаване осигуряването на транспорт за
извозване на експерти от ТЕЛК за осви-
детелстване на място на лица, които не са
в състояние да се явят в ТЕЛК – Монтана.

VІІІ. ТУРИЗЪМ И СПОРТ
През туристически сезон 2015 г. броят

на посетителите е приблизително 42 000,
а реализираните нощувки – 91 500 бр.

Категоризирани нови обекти: 4 къщи за
гости, 4 заведения за хранене и развлече-
ния, 3 обекта - самостоятелни стаи за
гости, и 1 хотел.

През 2015 г., след извършване на осно-
вен ремонт, оборудване и обзавеждане,
отвори врати „Исаевата къща”, която бе
категоризирана съгласно Закона за ту-
ризма. Къщата за гости е собственост на
община Вършец и се стопанисва от об-
щинското предприятие „„Общински дей-
ности и туризъм – Вършец“.

Вършец е предпочитана дестинация за
чуждите туристи от Италия, Франция,
Великобритания, Германия, Англия, Ру-
мъния, Сърбия, във възрастовата група от
25 до 45 години. Въпреки, че активният
летен сезон при нас започва късно (в края
на м.юни ), през 2015 г. отчитаме 8% ръст
на туристите спрямо предходната година.
Легловата база през месеците юли, август

и септември бе заета на 100%. По цел на
предприемане на туристически пътува-
ния, пътуванията на българските граж-
дани са по-разнообразни от тези на
чуждестранните гости. Една значителна
част от тях имат характер на краткотраен
отдих, на основата на природните ре-
сурси. Значителен е и делът на транзитно
преминаващите туристи.

Дейността на Туристическия информа-
ционен център и през 2015 г. бе насочена
основно към разширяване на културния
туризъм и рекламната дейност за града.

През м. февруари 2015 г. общината
участва в 32-то издание на Междуна-
родна туристическа борса „Ваканция и
СПА Експо 2015”, като бяха проведени
полезни срещи и установени контакти за
успешни начинания в туристическата
сфера.

За четвърти път община Вършец взе
участие и в Международно туристическо
изложение „Културен туризъм” във Ве-
лико Търново, на което бяха представени
културно-историческото и природно бо-
гатство на общината, както и богатия кул-
турен календар.

Общината участва и в туристически из-
ложения: „Вашата ваканция”- Бургас,
„Гостоприемство в четири сезона” - Пам-
порово, „Черноморски туристически
форум” - Варна, където получи диплом за
изключителен принос в утвърждаването
на регионалните културно- исторически
продукти на България и грамота за ус-
пехи за целогодишно предлагана дести-
нация.

Чрез репортажи, снимки и рекламни ма-
териали в национални и регионални пе-
чатни и електронни медии се ангажира
вниманието към Вършец и общината.

Традиционно се реализираха срещи на
частните хотелиери с общинското ръко-
водство, с цел координиране на съвмест-
ните действия за по-добро развитие на
предлаганите туристически услуги и ин-
формиране на местното население за бъ-
дещите инвестиции и възможности за
подпомагане на туристическата дейност.

2015 г. беше много важна за превръща-
нето на Вършец в спортен център. С из-
граждането на многофункционалната
спортна зала, хоризонтите за развитие на
града в тази насока се увеличиха.

Бяха формирани отбори по волейбол в
различни възрасти и при момчетата и при
момичетата, които вече започват участие
в републиканските първенства.

ФК „Вършец 2012“ завърши на първо
място Есенния полусезон в първенството
на „А“ ОФГ-Монтана. Осигурената фи-
нансова субсидия от Община Вършец,
както и огромната организационна и ло-
гистична подкрепа на ръководството на
Общинска администрация и Общинския
съвет, бяха в основата на този успех.
Детско-юношеската школа също има оси-
гурени отлични условия за подготовка и
резултатите също са налице. ФК „Вършец
2012“ реализира и един важен проект по
европейски програми – „Младежка ини-
циатива за доброволно движение в град
Вършец“. Чрез него много младежи от
общината се запознаха с доброволчест-
вото и участваха в различни инициативи.

продължава на 5 стр. >>>

ПК "Магнолия" в с. Г. Озирово

Новата велосипедна алея
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По традиция в рамките на „Празника на
курорта, минералната вода и Балкана“
бяха проведени редица спортни състеза-
ния: по майсторско управление на вело-
сипеди за деца, турнири по волейбол и
футбол. Популярността на турнира по
футбол и конкуренцията се засилват с
всяка следваща година.

За трета поредна бяха проведени Конни
състезания по прескачане на препятствия
за купата на Община Вършец. На от-
лично подготвения терен, отговарящ на
стандартите на Българската федерация
по конен спорт, зрителите имаха удовол-
ствие да видят едно качествено и оспор-
вано състезание.

Подписахме договор за безвъзмездна
финансова помощ 9452/30.05.2015 г. по
Програма „Чиста околна среда“ за ремонт
на малко спортно игрище в с. Спанчевци.

Бе регистриран нов футболен клуб
„Озирово” от двете съседни села – Долно
и Горно Озирово - участник в окръжното
футболно първенство през 2015 г; заку-
пуване на екипи, топки, мрежи и направа
на футболни врати.

Всички спортни площадки в селата
бяха поддържани и боядисвани редовно.

ІХ. БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕТО И ДЕЙНОСТИ
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

През 2015 г. се проведоха 4 заседания
на Общинската комисия по безопасност
на движението, на които бяха взети 13 ре-
шения. Разгледаха се въпроси, свързани
с подобряване организацията на движе-
нието с цел намаляване на предпостав-
ките за възникване на ПТП в гр. Вършец
и населените места на общината.

Комисията работи и по въпроса за обез-
опасяване на превозните средства с жи-
вотинска тяга. Бяха поръчани комплекти
табела за каруци, заедно с два червени и
два жълти светлоотразителя.

Извършен бе ремонт на уличната пътна
мрежа и прилежащите тротоари във Вър-
шец и населените места от общината. В
с. Черкаски бе направен ремонт на тро-
тоар на ул. „Метох“, като са положени
100 м бордюри, 100 м градински бор-
дюри и 120 м2 тротоарни плочи.

В гр. Вършец се извърши ремонт на
тротоари по ул. „Цар Симеон“ - 180 м
бордюри и 360 м2 тротоарна настилка; ул.
„Патриарх Евтимий“ - 380 м бордюри,
160 м градински бордюри, 700 м2 трото-
арна настилка, направа на 350 м3 троше-
нокаменна настилка за пътна основа; ул.
„Хисаря” - 400 м2 тротоарна настилка, из-
кърпване на уличното платно и цялостно
преасфалтиране; ул. „Харалампи Генчев“
- изкърпване на уличното платно и ця-
лостно преасфалтиране; ул. „Република“
- изкърпване на уличното платно; изкър-
пване по улиците „Серафим Георгиев“,
„Д-р Константин Пенев“, „Добри Чинту-
лов“, „Тодорини кукли“, „Ал.Стамболий-
ски“, “Дунав“, „Калоян“, „Аспарух“,
„Кирил и Методий“, „Васил Левски“,
„Христо Ботев“, „Васил Априлов“,
„Дончо Станчев“, „Банкя“, бул. „Бълга-
рия“ /района около поликлиниката/ и ра-
йона около автогарата.

Редовно бе опреснявана пътната марки-
ровка в гр. Вършец, като са възстановени
25 бр. пешеходни пътеки (225 кв.м. мар-
кировка).

С цел подобряване организацията на
движението, в района на новопострое-
ната спортна зала са изградени 2 бр. пе-
шеходни пътеки тип „Зебра“ , които са
маркирани с 4 бр. пътни знаци и са пос-
тавени допълнително още 12 бр. пътни
знаци.

Закупени и монтирани са 2 бр. изкуст-
вени ограничители на скоростта, в ком-
плект с 4 бр. пътни знаци А-13, които са
монтирани на ул. „Република” (участък
от републикански път ІІІ-812, премина-
ващ през гр. Вършец) в района на Риту-
алната зала и храм „Св. Георги“. На път
MON 1092 (в района на „Химко”) Вър-
шец - Заножене се изгради изкуствен ог-
раничител на скоростта от инертни
материали, който е маркиран според из-
искванията и обозначен с вертикална
маркировка пътни знаци А-13.

Актуализиран е общинският план за за-
щита на населението при бедствия, ава-
рии и катастрофи, и съпътстващите го
приложения в частите наводнения, по-
жари и усложнена зимна обстановка.

Съгласувани са аварийните планове на
учебни, детски заведения и хидротехни-
чески съоръжения.

Извършени са актуализации на щаба,
комисията за управление при кризи и ко-
мисията по „Безопасност на движе-
нието”.

Подобри се дейността на Доброволното
формирование и се извърши доекипи-
ране. През 2015 г. получихме безвъз-
мездно от РД на ПБЗН - Монтана малко
употребяван лекотоварен автомобил УАЗ
за транспорт на доброволците, които пре-
минали обучение в І модул. Предстои
ново обучение по ІІ модул.

Х. ГОРИ, ЗЕМЕДЕЛИЕ
И ЕКОЛОГИЯ

Завърши първият етап - „Създаване на
горски култури в община Вършец” на
проект „Първоначалнозалесяване на не-
земеделски земи в община Вършец”,
мярка 223 “Първоначално залесяване на
неземеделски земи“ oт „Програма за раз-
витие на селските райони за периода
2007-2013 г. Залесени са поземлени
имоти в землищата на с. Черкаски, с.
Стояново и с. Спанчевци. Към декември
2015 г. се извърши и отглеждането и по-
пълването на културите за първата го-
дина от последващото поддържане на
горските култури.

През отчетния период са рзгледани 650
заявления на жители от община Вършец
за включване в контингент 2015 г. за
добив на дърва за огрев по такса „на
корен“ и добив на дървен материал от
Държавни горски територии, като само
от жители на гр. Вършец са постъпили
373 заявления.

Разпределени бяха лимитите от 1400 м3

дърва за огрев и иглолистен материал: 20
куб. м. трупи за бичене 15-17 см., 70 куб.
м. обли греди и 10 куб.м. ритловици, от-
пуснати за община Вършец от контин-
гента за местното население.

Издадените разрешителни за отсичане
на дървета в регулация на населените
места от общината и в земеделските земи
са 71бр; позволителни за събиране на ле-
чебни растения – 3 бр.

Извършена е есенна резитба на по-го-
лемите и високи дървета по ул. „Репуб-
лика“ и ул. „Поп Исай“ – общо 22 бр.

Вследствие на ураганния вятър в края
на януари 2015 г., в Боров парк-Вършец
бяха изкоренени стотици дървета, като
прогнозното количество на дървения ма-
териал беше около 1800 куб.м. След из-
вършена процедура и избор на фирма
бяха добити около 2000 куб. м. иглолис-
тен материал. Оставащото количество на
събраната дървесина /вършини, по-едри
клони и дърва за огрев/, е разпределено
за ползване на кметовете, кметските на-
местници, общинския музея, училища,
детски градини, читалища от общината и
социално слаби граждани.

Бяха закупени 25 бр. контейнери и 100
бр. кофи с цел подобряване сметосъбира-
нето и сметоизвозването в общината.

Издадени становища във връзка с На-
редбата за условията и реда за извър-
шване на оценка за въздействието върху

околната среда за инвестиционни наме-
рения, постъпили в общината – 11бр.

Сключен договор в размер на 4000 лв.
за борба с кучешка тапопулация – зала-
вяне, кастрация, ваксинация против бяс и
обезпаразитяване срещу вътрешни па-
разити. За периода са заловени, обезпа-
разитени и ваксинирани 35 кучета.

Сключен договор с „Дезинфекционна
станция“ ЕООД - Монтана за дезинсек-
ция, дератизация и дезакаризация на под-
лежащите площи в договорените обекти
на община Вършец – извършени 3 обра-
ботки срещу мухи, на кофи и контейнери
за смет и площадките около тях, и 3 об-
работки срещубълхи и кърлежи на трев-
ните площи и животновъдните обекти.

Сключен договор Енергийна агенция –
Пловдив за разработване на Програма за
управление на отпадъците на община
Вършец и за извършване на морфологи-

чен анализ на състава и количеството на
битовите отпадъци, образувани на тери-
торията на община Вършец.

Община Вършец подкрепи за пети път
Националната кампания „Да изчистим
България заедно”, организирана от bTV
Media Group, като се включи в акцията на
31 май. В нея взеха участие 300 човека –
служители от Общинска администрация,
членове на Пенсионерските клубове и
доброволци от селата в общината. Бяха
почистени 12 детски площадки и приле-
жащите към тях площи в град Вършец и
всички населени места от общината.

ХІ. ИНФОРМАЦИОННО
 ОБСЛУЖВАНЕ И МЕДИИ

Продължи ежемесечното издаване и
безплатното разпространение на Общин-
ски вестник “Вършец”, както и поддър-
жането на интернет-страницата на
Общината.

Бе осигурена пълна публичност и про-
зрачност на решенията на Общински
съвет Вършец.Протоколите от заседа-
нията на ОбС се публикуваха редовно на
страниците на общинския вестник „Вър-
шец” и официалния сайт на община Вър-
шец. Заседанията на Общинския съвет се
излъчваха онлайн в Интернет на сайта
vlast.bg.

Гарантиран и улеснен бе достъпът на
гражданите до информация, която из-
рично не е посочена в закон като класи-
фицирана.

Чрез репортажи, снимки и рекламни
материали в редица електронни и пе-
чатни медии, провеждане на пресконфе-
ренции с журналисти в залата на БТА –

София, бе ангажирано вниманието на
българските медии към Вършец и общи-
ната.

ХІІ. ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
От гледна точка на брой одобрени про-

екти първостепенно значение има дей-
ността на Общината по изпълнение на
проекти по Програма за развитие на сел-
ските райони 2007-2013 г. Публичните
мерки по ПРСР предвиждат разнооб-
разие от инвестиционни възможности,
чиято основна цел е да допринесат за
подобряване на средата за живот в насе-
лените места от селските райони, да
улеснят достъпа на населението до соци-
ални услуги, както и да активизират мо-
билността на работната сила и
привлекателността за развитие на бизнес
на територията на община Вършец.

През 2015 г.Общината работи по 11
проекта, финансирани със средства на
Европейския съюз. В рамките на годи-
ната са усвоени общо по Оперативни
програми 15 235 176 лв., като десет от
проектите са приключени и отчетени в
рамките на годината. През 2016 година
ще приключат дейностите и по послед-
ния проект, който е финансиран по Про-
грамата за трансгранично
сътрудничество „България-Сърбия”.

През 2015 г. финализирахме следните
проекти:

● „Реконструкция и модернизация на
уличното осветление в община Вър-
шец – гр. Вършец, с. Спанчевци, с.
Долна Бела Речка, с. Горна Бела Речка,
с. Стояново, с. Долно Озирово, с. Горно

Озирово, с. Черкаски, с. Драганица”.
Финансира се от Държавен фонд „Зе-

меделие” по „Програма за развитие на
селските райони 2007- 2013, мярка 322
„Обновяване и развитие на населените
места”. Стойността му е 434 203,96 лв.
без ДДС.

В селата в община Вършец са подме-
нени общо 1 278 бр. осветителни тела с
такива с натриева лампа и високо наля-
гане с енергоспестяваща система; доста-
вени и монтирани са 12 бр. табла за
контрол на осветлението и са опдменени
11 250 м. от съществуващата въздушна
мрежа с нова.

В гр. Вършец са подменени съществу-
ващите осветителните тела с нови 840 бр.
осветителни тела с натриеви лампи - ви-
соко налягане, с висок светлинен добив и
удължен живот; подменени са съществу-
ващите паркови осветители в централ-
ната пешеходна част на града и парковите
площи с нови 215 бр. паркови освети-
телни тела и 205 бр. улични осветителни
тела с метал-халогена лампа и мощност
35W и 70W, с много добро цветопред-
аване, отговарящо на изискването за ос-
ветяване на търговски улици, пешеходни
зони, паркове и площади; монтирани са
касетките на устройства за предаване на
информация за състоянието на осветите-
лите в отделните клонове и монтаж на
нови 19 бр. табла за контрол и управле-
ние; подменена е съществуващата въз-
душна мрежа с нова, с дължина 32 800 м.;
подменена е съществуващата въздушна
мрежа в централната част на града - по
ул. „Република“ и бул. „България“, и в
парковата зона /Слънчевата градина/ с ка-

белна тръбна мрежа, положена в PVC
тръби в изкоп; монтирани са нови 215 бр.
паркови стълба и 45 бр. стоманено –
тръбни стълбове с различна височина.

● „Нова социална услуга „Център за
настаняване от семеен тип на лица с
физически увреждания” в град Вър-
шец”. Проектът се финансира от Опера-
тивна програма “Развитие на човешките
ресурси 2007-2013”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския со-
циален фонд по схема BG051PO001-
5.2.13 „Живот в общността”. Общата
стойност на проекта е 203 239, 52 лева.
Центърът е с капацитет за настаняване на
15 лица с физически увреждания, като за
целта са разкрити нови 14 работни места
за персонала, обслужващ заведението. От
м. февруари 2015 г. Центърът продължи
дейността си като делегирана от държа-
вата социална услуга.

● „Развитие и усъвършенстване на
компетентността и ефективността на
общинска администрация Вършец”,
финансиран от Оперативна програма
„Административен капацитет“ 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд. Целта
на проекта бе повишаване на адаптив-
ността и квалификацията на служителите
в общинска администрация Вършец, чрез
усвояване на нови и развитие на придо-
бити знания и умения.

Дейностите по проекта включваха: про-
веждане на обучения в Института по пуб-
лична администрация, като бяха обучени
общо 26 служители; организиране и про-
веждане на обучения по ключови ком-
петентности по темите: „Етика в
администрацията и социални отноше-
ния“; „Ефективни преговори и справяне с
конфликти“; „Умения за ефективно во-
дене на работни срещи“ - общо обучени
служители: 110; Дейности за информа-
ция и публичност.

Общата стойност на проекта за безвъз-
мездна финансова помощ е 81 109,67
лева с ДДС.

● „Рехабилитация и частична рекон-
струкция на група улици в гр. Вър-
шец”.

Проектът се финансира от Програма за
развитие на селските райони 2007-2013 г.
по мярка 322 – „Обновяване и развитие
на населените места”.

Реконструкцията включва ремонт на
над 2500 кв. м от пътната настилка, а
също подмяна на 8 км бордюри, 20 000
кв.м тротоари, нова хоризонтална марки-
ровка, доставка и монтаж на пътни
знаци, дренаж и почистване на дъждоот-
тоците по улиците: „Дончо Станчев“,
„Александър Стамболийски“, „Цар Иван
Асен II“, „Стефан Караджа“, „Васил
Левски“, „Раковска“, „Васил Априлов“,
„Христо Ботев“, „Отец Паисий“, „Хан
Омуртаг“ и част от ул. „Ботуня“. Преас-
фалтиран е също целият участък от Бо-
ровия парк.

Общата стойност на проекта за безвъз-
мездна финансова помощ е 1 264 316,15
лв. без ДДС.

● „Ремонт обществени паркове, гра-
динки и зелени площи в град Вър-
шец”.

Проектът се финансира по мярка 322
„Обновяване и развитие на населените
места” от Програмата за развитие на сел-
ските райони 2007-2013 г.

Общата площ на обекта е 23 760 кв.м.
Обновена е цялата паркова територия
при СБР „Св. Мина”, като са изградени 2
бр. детски площадки за различни възрас-
тови групи, монтирана е нова каменна
чешма, 3 беседки, 40 кошчета, 80 пейки и
10 указателни табели; водни ефекти, пар-
ково обзавеждане, обособяване на ос-
новни и второстепенни пешеходни
комуникации, автоматизирана поливна
система и ново парково осветление, от 81
осветителни тела и прожектори около па-
метника. Монтирани са общо 2 880 м
нови бетонови бордюри, обособяващи
алеите от зелените площи.

продължава на 6 стр. >>>

Многофункционална спортна зала

Новата спортна зала
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Реконструирани и залесени са 15 700 кв.
м. тревни площи, засадени са нови 71 иг-
лолистни дървета, 163 широколистни дър-
вета, 275 иглолистни форми и 1 812 бр.
храсти; рехабилитирани са 7 428 кв. м раз-
лични видове настилки в градската гра-
динка.

В балнеоложкия парк се обнови настил-
ката на 11 230 кв. м алейна мрежа в ниската
част на парка и по алеята, водеща към
местността „Иванчова поляна“, ренови-
рани са 8 500 кв.м зелени площи, монти-
рани допълнително пейки, табели и
кошчета.

Общата стойност на проекта за безвъз-
мездна финансова помощ е 1 299 595,22 лв.
без ДДС.

През 2015 г. продължи изпълнението на
следните проекти:

● „Рехабилитация и реконструкция на
пътната мрежа в община Вършец”
1.MON 1091/ІІІ-162 Стояново-п.к.Гла-
ваци/Черкаски – граница Община/Вър-
ш е ц - Б е р к о в и ц а / -
Слатина-Ягодово/MON 2009 2.MON
1090/ІІІ-162 Долна Бела Речка – Стоя-
ново/Долно Озирово – Горно Озирово –
граница Община/Вършец – Враца – Лю-
таджик”.

Проектът се финансира по Програма раз-
витие на селските райони, 2007-2013,
мярка 321 “Основни услуги за населението
и икономиката в селските райони.

Дейности по проекта:
1. „Рехабилитация на общински път

MON 1090 / III-162 Долна Бела речка –
Стояново – (Долно Озирово – Горно Ози-
рово – граница община Вършец – Враца) –
Лютаджик от км 0+000 до км 7+000“. Об-
щата дължина на пътя, предмет на рехаби-
литацията е 4,790 км.

2. „Рехабилитация на общински път
MON 1091 / III-162 Стояново – п.к. Гла-
ваци/ Черкаски – г-ца Община (Вършец –
Берковица) – Слатина – Ягодово (MON
2009) от км 0+000 до км 11+000“. Общата
дължина на пътя, предмет на рехабилита-
цията, е 8,823 км.

Извършените дейности за двата обекта
са: ремонт на асфалтовата настилка; ця-
лостно преасфалтиране на двата участъка
с два пласта асфалтобетон; възстановяване
на банкетите и откосите; възстановяване и
ремонтиране на отводнителните съоръже-
ния – тръбни и плочести водостоци; из-
пълнение на нова хоризонтална
маркировка; монтиране на рефлектиращи
пътни знаци и табели; подмяна на стома-
нените предпазни огради.

На церемонията по откриване на реман-
тираните участъци през есента на 2015 г.
присъстваха зам.-председателят на ПП
ГЕРБ Цветан Цветанов, евродепутата Вла-
димир Уручев и народния представител от
ПП ГЕРБ - Монтана Десислава Атанасова.

Общата стойност на проекта е
5 688 305,62 лв. без ДДС.

● „Екопътека и туристически посети-
телски център, кв. Заножене, град Вър-
шец и село Спанчевци, община
Вършец”, по Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013 г., мярка 313
„Насърчаване на туристическите дей-
ности”.

Основната цел на проекта бе повишаване
на туристопотока в община Вършец и ре-
гиона чрез взаимно допълване и обогатя-
ване на традиционния балнеоложки
туризъм с различни форми на селски и еко-

туризъм.
Проектът включва следните дейности:

изграждане и оборудване на екопътека за
пешеходен и велотуризъм от кв. Заножене
до с. Спанчевци;, създаване на туристи-
чески посетителски център в кв. Заножене
за представяне на местното природно и
културно наследство; закупуване, доставка

и монтаж на сензорни информационни уст-
ройства (3 бр. киоски, заедно с лицензи-
рана операционна система); разработка на
уеб-сайт и 2000 рекламни брошури; из-
граждане на 2 бр. туристически заслона с
барбекю.

Безвъзмездната финансова помощ е на
обща стойност 49 017,33 лв. без ДДС.

● „Многофункционален спортен цен-
тър. Реконструкция на съществуващ
стадион и изграждане на спортна зала с
покрит плувен басейн в у.п.и. (Парц. IV)
в Кв. 90 гр. Вършец”, финансиран по
мярка 321 „Основни услуги за населението
и икономиката в селските райони”. 
Инвестиционният проект позволи изграж-
дането на:

-Многофункционална спортна зала с раз-
мери 36/47,50 м, от които 30/47,50 м е спор-
тното поле, предвидено основно за
волейбол, баскетбол, хандбал, тенис на
корт, но проектът дава възможност за из-
ползване на залата за други видове спорт и
различни мероприятия. Включени са и не-
обходимите обслужващи помещения - съб-
лекални, фитнес, възстановителен център
и медицински кабинет. Общият капацитет
на залата е 714 места, в това число 8 места
в официалната ложа и 8 места за хора с ин-
валидни колички.

- Плувен басейн като част от спортната
зала, с размери 25/12.50 м.

Залата бе официално открита през есента
на 2015 г. от министър-председателя на Ре-
публика България Бойко Борисов и минис-
търа ва спорта Красен Кралев.

Общата стойност на проекта е 5 856 906
лева.

● Завърши първият етап - „Създаване на
горски култури в община Вършец” по про-
ект „Първоначалнозалесяване на незе-
меделски земи в община Вършец”,
финансиран по мярка 223 “Първоначално
залесяване на неземеделски земи“ oт „Про-
грама за развитие на селските райони за пе-
риода 2007-2013 г.

Залесени са общо 427,66 дка общински
изоставени земеделски земи в землищата
на с. Стояново, с. Черкаски и с. Спанчевци.
Към декември 2015 г. се извърши и от-
глеждането и попълването на културите за
първата година от последващото поддър-
жане на горските култури. В одобрените
инвестиционни разходи са включени дей-
ности по залесяване с широколистни
местни видове, както и дейности за попъл-
ване и отглеждане на залесените площи за
срок от пет години.

Безвъзмездната финансова помощ от
Програмата е 100 % и е на обща стойност
351 489 лева без ДДС.

● „Строителство и реконструкция на
вътрешна водопроводна мрежа в част от
населените места на община Вършец и
рехабилитация на ул. „Република“ от
ОТ322 до ОТ358 - гр. Вършец“.

Проектът е финансиран по мярка 321
„Основни услуги за населението и иконо-
миката в селските райони” от Програмата
за развитие на селските райони, 2007-2013
г.

Проектът включва следните обекти: ре-

конструкция и изграждане на вътрешна во-
допроводна мрежа в с. Г. Озирово; рекон-
струкция на водопроводната система на
част от уличната мрежа на с. Черкаски; ре-
конструкция на водопроводната система на
част от уличната мрежа на с. Драганица;
реконструкция на водопроводната система
на част от уличната мрежа на с. Спанчевци;
рехабилитация на бул. „Република” от
ОТ322 до ОТ358 – гр. Вършец, част от об-
щински път MON 1092 Вършец – Зано-
жене - Спанчевци.

В с. Горно Озирово е подменена 100% от
водопроводната мрежа, като общата дъл-
жина на реконструираната мрежа е
8 785,72 л.м. Подменени са сградните во-
допроводни отклонения до тротоарен спи-
рателен кран на същите; подменени са
съществуващите и са изградени нови
връзки, които свързват клоновете; възста-
новена е уличната настилка и настилката
по тротоарите; монтирани са общо 34 броя
пожарни хидранти.

В с. Черкаски е подменена част от съ-
ществуващата водопроводна мрежа по
улица „Изгрев“ и ул. „Христо Ботев”, с
обща дължина 959 л.м. Съществуващите
етернитови тръби са заменени с нови - по-
лиетилен висока плътност с повишена ус-
тойчивост на разпространение на
пукнатини; монтирани са 15 броя спира-
телни кранове, 7 броя пожарни хидранти;
сградни водопроводни отклонения – 54
броя.

В с. Спанчевци е подменена част от съ-
ществуващата етернитова водопроводна
мрежа по улици „Седма“, „Петнадесета“,
„Шестнадесета“, „Илинден“, „Яне Сан-
дански“ и „Шеста“, с обща дължина 660
л.м. Съществуващите етернитови тръби са
заменени с нови - полиетилен висока плът-
ност с повишена устойчивост на разпро-
странение на пукнатини. Изградени и
монтирани са: сградни водопроводни от-
клонения – 46 броя; 12 броя спирателни
кранове; 7 броя пожарни хидранти; шахта
калник – 3 броя.

В с. Драганица е подменена част от съ-
ществуващата етернитова водопроводна
мрежа по улици „Първа“, „Втора“, „Чет-
върта“, „Десета“, „Осемнадесета“ и „Два-
десет и втора“, с обща дължина 1853 л.м.
Съществуващите етернитови тръби са за-
менени с нови – полиетилен висока плът-
ност, с повишена устойчивост на
разпространение на пукнатини. Изградени
и монтирани са: сградни водопроводни от-
клонения – 70 броя; 4 броя спирателни кра-
нове и 3 броя пожарни хидранти; 1 шахта
въздушник, 1 шахта регулатор за налягане
и 1 шахта калник.

Обект „Рехабилитация на ул. „Репуб-
лика“ от ОТ 322 до ОТ 358 - гр. Вършец”:
запазени са размерите на улицата - две
пътни платна с обща ширина 9м - 2 x 4.50
м, двустранни тротоари и зелени площи.
Изпълнен е, където е необходимо, израв-
нителен пласт с варираща дебелина, като
минималната е З см, и изцяло нов износ-
ващ пласт от асфалтобетон тип А с дебе-
лина 4 см. Поставени са необходимите
пътни знаци и хоризонтална маркировка.
Дължината на рехабилитирания участък е
338,40 м.л.

Безвъзмездната финансова помощ е на
стойност 3 401 987,36 лв. без ДДС.

● „Трансграничният потенциал като
основа за устойчиво развитие”, финан-
сиран от Програмата за трансгранично сът-
рудничество по Инструмента за
предприсъединителна помощ България–
Сърбия. Община Вършец е бенефициент и
водещ партньор по проекта, а останалите

партньори са: Община Пирот (Сърбия),
фондация „Монтана утре“- гр. Монтана и
Сдружение „Звоно“ (Сърбия). Договорът
подписахме на 24.07.2014 г. в Министер-
ство на регионалното развитие.

Основните дейности по проекта са: 
● Развитие на нова социална инфрастру-
кутра за спортуване в Пирот; 
● Развитие на нова инфраструктура за
спортуване във Вършец /изграждане на ве-
лосипедна алея и ледена пързалка/. 
● Съвместно проучване и събиране на база
данни на всички източници със значим по-
тенциал за развитие на региона; 
● Изработване и излъчване на рекламен
филм за региона на Вършец-Пирот; 
● Организация на Регионален форум за
развитие.;

● Разработване на съвместни триезични
каталози за реклама на трансграничния ре-
гион.

По проект бе изградена и инсталирана из-
куствена ледена пързалка с площ от 300
кв.м. в гр. Вършец. Пързалката е с изкуст-
вено тефлоново покритие и може да се пол-
зва целогодишно за пързаляне както с
кънки за лед, така и с ролери, които могат
да бъдат лични или да се наемат на място.
Ползването на пързалката е безплатно.

Велоалеята е с дължина 2227 м, шири-
ната й е 2 м. Разположена е по централния
булевард „Република”, където се намира и
романтичната „Алея на чинарите”, и свър-
зва центъра на Вършец с кв. Заножене. За-
едно с велоалеята е подобрена и
благоустроена придружаващата инфраст-
руктура, чрез изграждане на тротоари и зе-
лени площи.

Общата стойност на проекта за безвъз-
мездна финансова помощ е

1 199 658 лева.

През 2015 г. бяха подготвени за канди-
датстване 3 бр. трансгранични проекти с
Република Сърбия и 1 бр. с Република Ру-
мъния:

● Проект „Рекреативните и спортните
обекти като туристически потенциал на
региона” по Програмата „Интеррег - ИПП
ТГС България-Сърбия 2014-2020”.

Съвместно със Спортен център, град
Пирот, Сърбия, община Вършец подготви
проект по Бюджетна линия No.
2014TC16I5CB007 – 2015 – 1, Приоритетна
ос 1: Устойчив туризъм, Специфична цел
1.1: Туристическа привлекателност. Мак-
сималната безвъзмездна помощ за двата
партньора по проекта е общо 600 000 евро.
Проектопредложението включва инвести-
ционни мерки, като на територията на об-
щина Вършец е предвидено реализирането
на следните обекти:

- атракционно съоръжение „Въжен парк”,
което ще бъде изградено в „Боров парк” ,
Вършец;

- детски площадки – 2 броя в Слънчевата
градина на гр. Вършец, които ще отговорят
на съвременните норми и изисквания за из-
граждане на детските площадки;

- спортно съоръжение „Фитнес уреди на
открито” – 2 броя и спортно съоръжение
„Скейтборд”, които ще бъдат изградени в
парковата зона.

Община Пирот ще реализира дейности
по изграждането на атракционен „Адрена-
лин парк”.

● Проект: „Младите – шанс за разви-
тие”, по Програмата „Интеррег - ИПП ТГС
България - Сърбия 2014-2020”.

Съвместен проект на Община Вършец и
Основно училище „Митрополит Ми-
хайло”, община Сокобаня, Сърбия по Бю-

джетна линия No. 2014TC16I5CB007 –
2015 – 1, Приоритетна ос 2: Младежи, Спе-
цифична цел 2.1: Умения и предприема-
чество.

Максималната безвъзмездна помощ за
двата партньора по проекта е общо 600 000
евро. Проектопредложението включва ин-
вестиционни мерки за изграждане на Мла-
дежки центрове на територията на двете
общини в сгради на бивши училища. Тези
центрове ще се използват от ученици и сту-
денти за зелени училища, изследователски
дейности, тренировъчни лагери и др.

● Проект: „Зеленина и култура за раз-
витие на туризма” по Програма „Интер-
рег - ИПП ТГС България - Сърбия
2014-2020”.

Съвместен проект на Община Вършец и
община Сокобаня, Сърбия по Бюджетна
линия No. 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1,
Приоритетна ос 1: Устойчив туризъм, Спе-
цифична цел 1.1: Туристическа привлека-
телност. Максималната безвъзмездна
помощ за двата партньора по проекта е
общо 600 000 евро.

Проектопредложението включва инвес-
тиционни мерки, като на територията на
община Вършец е предвидено реализира-
нето на лесоустройствен проект за обект
„Лесопарк Вършец“. Дейностите, които се
предвиждат по проекта са : изграждане на
паркова алейна мрежа с осветление, из-
граждане на кътове за отдих и детски пло-
щадки с поставяне на атракционни
съоръжения в боровия парк на град Вър-
шец.

Община Сокобаня ще реализира проект
за изграждане на лятна сцена в местност
„Врело” в град Сокобаня.

● Проект „Земно и подземно археоло-
гическо културно и природно наслед-
ство от двете страни на
румънско-българската граница“ за фи-
нансиране по Програмата за трансгра-
нично сътрудничество INTERREG V-A
Romania-Bulgaria, Приоритетна ос 2. Зелен
регион.

Водещ партньор по проекта е „Музей за
национална история и археология, гр. Кон-
станца, Румъния“. В проектното предло-
жение на общината са включени два
обекта: „Палеонтоложки парк с информа-
ционен център в град Вършец” , който ще
се изгради в парковата зона на град Вър-
шец и е с прогнозна стойност от 1 081 550
евро. Вторият обект е „ Частична рехаби-
литация на ул.”Ботуня” от ОТ395 до
ОТ126, ул. ”Ст. Стамболов” от ОТ156 до
ОТ125, ул. ”Бенковски” от ОТ395 до
ОТ156 – гр. Вършец” и е с прогнозна стой-
ност от 173 787,30 евро.

Проектното предложение включва и така
наречените „меки дейности“, като напр.
разработване на съвместна стратегия, ин-
формационни и рекламни материали. По
проекта ще бъде закупена компютърна тех-
ника и оборудване. Общата прогнозна
стойност на бюджета на българската част е
1 578 046 евро.

Уважаеми съграждани,
По-нататъшните ми намерения са започ-

натото във всички важни сфери на живот и
дейност в общината през изминалия ман-
дат да продължи и през този, и реално да
бъдат сбъднати много нови идеи.

Смятам, че в условията на икономическа
криза и ограничени бюджетни възмож-
ности, единствената алтернатива за при-
вличане на външно финансиране е
разработването на проекти и кандидатст-
ването с тях пред Европейските фондове по
Оперативни програми на Европейския
съюз. По този начин ще се изпълнят по-
етите в предизборната ми програма анга-
жименти за осигуряване на по-добър живот
за всички жители на общината.

Нека вярваме в доброто, да оценяваме
постигнатото и всички заедно да продъл-
жим да работим за община Вършец, с над-
еждата, че утре ще бъде по-добре от днес.

Надявам се заедно да продължим разви-
тието на община Вършец, като едно по-
добро място за живеене, както за нас, така
и за нашите деца и родители.

инж. Иван ЛАЗАРОВ
Кмет на община ВършецНовата "ледена" пързалка

Ремонт на общински пътища
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ÂÚÐØÅÖ7
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л  № 4
Днес, 29.01.2016 г. (петък) от 14:00 ч., на основание чл. 23,

ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организа-
цията и дейността на общински съвет – Вършец, неговите ко-
мисии и взаимодействието му с общинската администрация
за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание на общински
съвет - Вършец, в заседателната зала на общинска админист-
рация Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва общински съ-
ветници. Отсъства В. Маринов.

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

На заседанието присъстваха още:инж. Ив. Лазаров - кмет
на община Вършец, П. Стефанов – зам.- кмет на община Вър-
шец, инж. агр. Д. Тодорова-секретар на община Вършец, К.
Тачева-директор дирекция „ОА“, А.Тошев-директор дирек-
ция „СА“, Е. Георгиева-гл. експерт „Информационно об-
служване“ и граждани.

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

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Разглеждане на отчет на кмета на община Вършец, за из-

пълнение на решения на общински съвет-Вършец, за периода
01.07-31.12.2015 г., съгласно Докладна записка Вх.№
23/19.01.2016 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
с Вх.№ 22/19.01.2016 г. за отчет по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната на кмета на община Вършец за из-
ползваните средства от бюджета на общината за команди-
ровки през ІІІ и ІV тримесечие на 2015 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
с Вх.№ 33/21.01.2016 г. за определяне на временна комисия за
изготвяне на Етичен кодекс и правила за поведение на об-
щинския съветник

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Об-
щински съвет – Вършец

4.Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с
Вх.№ 29/19.01.2016 г. за приемане на „Стратегия за управле-
ние на общинската собственост на община Вършец” за ман-
дат 2015 – 2019 г., на основание чл. 8, ал. 8, т. 1, т. 2, т. 3 и т.
4от Закона за общинската собственост /ЗОС/.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

5.Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх.№26/19.01.2016 г. за приемане на Програма за развитие на
туризма в община Вършец за 2016 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
с Вх.№ 24/19.01.2016 г. за одобряване на обща численост и
структура на общинска администрация Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

7.Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка от
Вх.№ 19/14.01.2016 г. и № 20/14.01.2016 г. за предоставяне на
имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с & 27,
ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
с Вх.№ 27/19.01.2016 г. за приемане на „Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти – общинска собстве-
ност за 2016 г.” на община Вършец на основание чл. 8, ал. 9
от Закона за общинската собственост /ЗОС/.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
с Вх.№17/14.01.2016 г. за приемане на Културен календар по
месеци и дейности на община Вършец за 2016 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

10.Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка
Вх.№30/21.01.2016 г. по молби за финансова помощ към об-
щински съвет Вършец.

Докладва:Иван Андров - председател на ПК по АОНУ-
ОРСГПБК

11. Изказвания, питания, становища и предложения на граж-
даните.

Председателят на общински съвет Вършец инж. Анатоли
Димитров, на основание чл. 115, ал.1, ал. 4 и ал. 5 от Правил-
ника за организацията и дейността на общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандата 2015 – 2019 г. отговори на питане
с вх. № 484/28.12.2015 г., постъпило от граждани живеещи на
ул. „Янко Сакъзов” и предоставена информация от общинска
администрация с Вх. № 04/06.01.2016 г.

Промяна в кворума влиза В. Маринов. Общо тринад-
есет общински съветници.

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ №97
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 24

от Закона за местното самоуправление и местната админист-
рация приема за сведение отчета на кмета на община Вършец
за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за
периода от 01.07.2015г. до 31.12.2015 г.

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

РЕШЕНИЕ №98
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.

23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командиров-
ките в страната приема за сведение отчета на кмета на об-
щина Вършец за използваните средства за командировки
от бюджета на община Вършец за ІІІ и ІV тримесечие на
2015 г.

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

РЕШЕНИЕ №99
Общински съвет Вършец на основание чл.21, ал.1, т.1 от

ЗМСМА и чл.6, ал.1 от Правилника за организацията и дей-
ността на общински съвет-Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация за ман-
дата 2015-2019 г., определя временна комисия за изготвяне
на Етичен кодекс и правила за поведение на общинския съ-
ветник, в състав:

Председател: Олга Яничкова
Членове:

1. Георги Иванов
2. Благовест Христов

В срок от 1 /един/ месец, комисията да предостави за
одобрение от общински съвет – Вършец проект на Етичен
кодекс и правила за поведение на общинския съветник.

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

РЕШЕНИЕ №100
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.

8 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 8, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от За-
кона за общинската собственост /ЗОС/ реши:

1. Приема „Стратегия за управление на общинската
собственост на община Вършец” за мандат 2015 – 2019 г.

2. Приетата „Стратегия за управление на общинската
собственост на община Вършец” за мандат 2015 – 2019 г.
влиза в сила от датата на приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС „Стратегия за уп-
равление на общинската собственост на община Вършец”
за мандат 2015 – 2019 г.“ на община Вършец да се обяви на
таблото пред сградата на Общинска администрация – Вър-
шец и да се публикува на интернет страницата на общи-
ната.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров, А.
Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Зам-
фиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов,
А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков; “против” – няма;“въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №101
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21 ал.1, т.12

от ЗМСМА и чл.10, ал.1 от Закона за туризма, приема Про-
грама за развитие на туризма по приоритети и дейности на
община Вършец за 2016 г.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А.
Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Зам-
фиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов,
А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков; “против” – няма;“въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №102
Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 2

от ЗМСМА и Наредбата за прилагане на Класификатора на
длъжностите в администрацията, приета с ПМС №129 от
26.06.2012 г., обн., ДВ бр. 49 от 29.06.2012 г. одобрява обща
численост на общинска администрация Вършец - 57 /пет-
десет и седем/ щатни бройки, съгласно Приложение №1 и
таблична структура, съгласно Приложение №2.

Гласували поименно: “за” – 9– инж. А. Димитров, А.
Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Зам-
фиров, О. Яничкова, Б. Христов и И. Цветанов“против” –
4-Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С.
Сълков“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №103
1.Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж, ал. 2

от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследни-
ците на Димитър Томов Кобилярски, следните имоти:

1.1. Пасище, мера с идентификатор 175006 с площ от
3.000 дка, находящ се в местността “Драгоший-
ница“ – земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище Драганица, съгласно скица – проект №
Ф00959/24.11.2015 г.

1.2. Ливада с идентификатор 173015 с площ от 3.000
дка, находящ се в местността “Драгошийница“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище Дра-
ганица, съгласно скица – проект №
Ф00958/24.11.2015 г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд - гр. Берковица по
реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Админист-
ративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и слу-
жебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров, А.
Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Зам-
фиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов,
А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков “против” – няма;“въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №104
1.Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж, ал. 2

от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследни-
ците на Йордан Петров Лилков, следния имот:

1.1. Използвана ливада с идентификатор 054181 с площ
от 2.666 дка, находяща се в местността “Митрова
ливада“ – земи от Общинския поземлен фонд,

землище Спанчевци, съгласно скица – проект №
Ф01980/26.09.2015 г.

2.На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд - гр. Берковица по
реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45 ж, ал. 2, изречение второ от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Админист-
ративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и слу-
жебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров, А.
Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Зам-
фиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов,
А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков; “против” – няма;“въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №105
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.

8 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост /ЗОС/, реши:

1. Приема „Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.” на об-
щина Вършец.

2. Приетата „Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.” на
община Вършец влиза в сила от датата на приемане на ре-
шението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС „Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2016 г.” на община Вършец да се обяви на таб-
лото пред сградата на Общинска администрация – Вършец
и да се публикува на интернет страницата на общината.

Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Димитров, А.
Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Зам-
фиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанови С. Сълков
“против”–2-Г. Найденов и Г. Иванов“въздържали се” –1-
А. Коцина.

РЕШЕНИЕ №106
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21 ал.1, т.24

от ЗМСМА и във връзка с Бюджета на община Вършец за
2016 г., приема изготвения Културен календар по месеци и
дейности на община Вършец за 2016 г.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров, А.
Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Зам-
фиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов,
А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков; “против” – няма;“въз-
държали се” – няма;

:
РЕШЕНИЕ №107

Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.6 и
т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет-2016 г.
параграф 10-98 сумата от 300 (триста) лева на Васил Сте-
фанов Петров.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Димитров, А.
Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Зам-
фиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов,
А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков; “против” – няма;“въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №108
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.6 и

т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет-2016 г.
параграф 10-98 сумата от 300 (триста) лева на Петър Ива-
нов Алексов и 10 куб. нефасониран дървен материал.

Гласували поименно: “за” – 3– А. Коцина, Г. Иванов и
С. Сълков; “против”-3– Б. Христов, И. Цветанов, Г. Най-
денов;“въздържали се”-7 – инж. А. Димитров, А. Нико-
лова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров
и О. Яничкова.

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ №109
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.6 и

т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет-2016 г.
параграф 10-98 сумата от 3000 (три хиляди) лева на Петър
Иванов Алексов и 10 куб. нефасониран дървен материал.

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А. Димитров, А.
Николова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Янич-
кова, Б. Христов и Г. Найденов; “против” – 2 - А. Коцина
и С. Сълков; “въздържали се” - 3 – Г.Апостолова, Г. Ива-
нов и И. Цветанов.

РЕШЕНИЕ №110
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.6 и

т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет-2016 г.
параграф 10-98 сумата от 300 (триста) лева на Трендафил
Иванов Йорданов и 3 куб. нефасониран дървен материал.

Гласували поименно: “за” – 4– А. Коцина, Г. Иванов, Г.
Найденов и С. Сълков; “против”-1– Б. Христов; “въздър-
жали се”– 8 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апосто-
лова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, И. Цветанов и
О. Яничкова

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ №111
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1 т.6 и

т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет-2016 г.
параграф 10-98 сумата от 1000 (хиляда) лева на Трендафил
Иванов Йорданов и 3 куб. нефасониран дървен материал.

Гласували поименно: “за” – 9– инж. А. Димитров, А.
Николова, В. Маринов, Г. Апостолова, И. Андров, В. Зам-
фиров, О. Яничкова, Б. Христов и И. Цветанов;  “против”
–3- А. Коцина, Г. Найденови С. Сълков; “въздържали се”
- 1 – Г. Иванов.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на
общински съвет – Вършец закри заседанието в 15:45 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

Днес, 11.02.2016 г. (четвъртък) от 15:30 ч., на основание
чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.2 от Правилника за ор-
ганизация и дейността на Общински съвет – Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация за мандата 2015-2019 г. се проведе извън-
редно заседание на Общински съвет - Вършец, в заседател-
ната зала на Общинска администрация Вършец. 

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съ-
ветници. 

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

На заседанието присъстваха още: Петър Стефанов – зам.-
кмет на община Вършец и Антон Тошев – Директор Дирек-
ция „СА“.

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

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с

явно наддаване, на основание чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, чл.
103 и чл. 104 от ППЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на
община Вършец за отдаване под наем на недвижими имоти
- земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади, на собст-
веници на пасищни селскостопански животни и на лица,
които поемат задължение да ги поддържат в добро земедел-
ско и екологично състояние, по ред, определен в ППЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вър-
шец 

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите коми-
сии и взаимодействието му с Общинската администрация
за мандата 2011 – 2015 г., дневния ред бе приет единодушно:
13 гласа “за”,“против” – няма; “въздържали се ” – няма.

Общински съвет – Вършец прие следното решение: 

РЕШЕНИЕ № 112
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1,

т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, чл. 103 и чл. 104 от Пра-
вилника за прилагане на Закона за собствеността и ползва-
нето на земеделски земи, чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от Закона за
общинската собственост във връзка с чл. 13, ал. 1 от НРПУ-
РОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и
реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на об-
щина Вършец, взема решение за провеждане на публичен
търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски
земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на па-
сищни селскостопански животни, регистрирани в Интегри-
раната информационна система на БАБХ, както и на лица,
които поемат задължение да ги поддържат в добро земедел-
ско и екологично състояние, по реда на чл. 103 от ППЗСПЗЗ,
описани, както следва:

- Землище гр. Вършец – 692 бр. имота, описани в
приложение № 1 към докладната.

- Землище с. Спанчевци – 107 бр. имота, описани в
приложение № 2 към докладната.

- Землище с. Драганица - 154 бр. имота, описани в
приложение № 3 към докладната.

- Землище с. Черкаски – 170 бр. имота, описани в
приложение № 4 към докладната. 

- Землище с. Стояново - 61 бр. имота, описани в при-
ложение № 5 към докладна.

- Землище с. Д. Озирово – 169 бр. имота, описани в
приложение № 6 към докладната. 

- Землище с. Г. Озирово – 492 бр. имота, описани в
приложение № 7 към докладната. 

- Землище с. Д. Б. Речка – 173 бр. имота, описани в
приложение № 8 към докладната.

- Землище с. Г. Б. Речка – 192 бр. имота, описани в
приложение № 9 към докладната. 

2. Определя първоначална годишна наемна цена - 8 лева.
/осем/ за 1 /един/ декар.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти, под-
робно описани в т. 1 от решението - 1 /една/ стопанска го-
дина – 2015/2016 г.

4. Всеки участник в търга може да участва за наемането на
един, няколко или всички земеделски имоти.

5. Определя депозит за участие в търга, както следва:
- за имоти с площ до 20 дка - 50 лв. за всеки земеделски

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

земеделски имот поотделно;
- за имоти с площ от 50 дка до 100 дка. – 200 лв. за всеки

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

отделно;
6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първоначал-

ната годишна тръжна наемна цена на съответния недвижим
имот, за който участва съответния участник в търга.

7. Цена на тръжната документация: 50 лв. /петдесет лева/.
8. Дължимият годишен наем се заплаща от наемателите

преди подписване на договора за наем. 
9.Задължава кмета на община Вършец да организира и

проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от Наред-
бата за условията и реда за провеждане на търгове и кон-
курси на община Вършец и да сключи договор/и за отдаване
под наем земеделските земи със спечелилите търга участ-
ници.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А.
Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Зам-
фиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов,
А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков “против” – няма;“въз-
държали се” – няма.

инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет - Вършец 
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На 20.12.1944 г. се създава така нарече-
ният Народен съд, а на 01.02.1945 г.
Втори състав на Народния съд произнася
присъда над 124 народни представители
от ХХV-то обикновено Народно събра-
ние, като осъжда на смърт 67 народни
представители, между които е и Серафим
Георгиев – единствен народен представи-
тел от Вършец за периода до 1944 г., на
когото днес е кръстена улица в курортния
ни град.

Кой беше Серафим Георгиев? Роден и
израснал в с. Вършец, в бедно селско се-
мейство, завършил гимназия в гр. Враца и
юридическия факултет на СУ „Кл. Ох-
ридски” в София. Всичко, което е постиг-
нал се дължи на изключителното му
трудолюбие, голям ум и блестящ талант
на оратор. Когато от трибуната той е го-
ворел, в залата е царяла мъртва тишина,
последвана след това от бурни аплодис-
менти. След като завършва право, е наз-
начен за съдия в Кюстендил. 

От 26.06.1934 г. е кмет на Вършец, до
07.02.1938 г., когато е избран за народен
представител. 

През това време работи усилено
 за развитието на курорта Вършец

и неговото благоустрояване.

Като кмет на селото, на 09.08.1934 г.
назначава комисия към общината, която
да проучи обстойно и направи предложе-
ние за наименуването на улиците и пло-
щадите в с. Вършец. Посреща с възторг
излезлият първи брой на вестник „Вър-
шец”, чрез който Вършец, славещ се с
топлите и лековити минерални извори,
единствени в Северозападна България,
ще направи опит да се покаже пред света.

В последните дни от живота му, през
месец декември 1944 г. е посетен в Со-
фийския централен затвор (разбира се, с
разрешението на окръжния прокурор,
близък на семейството) от Георги Симов
– адвокат от Вършец. В краткия разговор,
Серафим Георгиев, радостен, че е видял
близък човек, споделя, че още през август
1944 г. е бил поканен от югославски дър-
жавник да избяга от България, тъй като

съветските войски наближават границата,
но той категорично отказал, тъй като смя-
тал, че не е извършил никакво престъп-
ление към българския народ и не е
виновен за нищо. Второ предложение да
емигрира получава от проф. Александър
Цанков, но и на него категорично отказва,
като добавя с лека ирония, че проф. Цан-
ков все още сънува кървавите рози от
1923 г. (разговорът е от дневника на адво-
кат Георги Симов).

Втората жертва на Народния съд е тога-
вашният кмет на с. Вършец Симо Гос-
подинов, кметувал в периода  08.04.1941г.
– 09.09.1944 г. Тази година се навършват
118 години от рождението и 41 години от
смъртта на този успешен кмет, обществе-
ник и прекрасен учител.

Борис Симов завършва гимназия в гр.
Враца, Висше военно училище в гр.
София и правоспособност за начален
учител в гр. Враца. След 1920 г. напуска
Военното училище и става начален учи-
тел във Вършец, до 08.04.1941 г., когато е
назначен със заповед за кмет на с. Вър-
шец. От 1942 г. до 1945 г. е председател
(на обществени начала, без заплащане) на
Популярната банка, открита лично от
него. Местната банка е известна с нис-
ките си лихвени проценти, което позво-
лява на много вършечени по това време
да си  построят вили.

Какво е било отношението на кмета Б.
Симов към жителите на с. Вършец?
Видно от неговото досие като кмет, съх-
ранено в МВР – София, прочетено лично
от мен през ноември 1998 г., че като кмет
е давал отчети за селата Вършец, Зано-
жене, Спанчевци, Долна Бела речка,
Горна Бела речка. В нито един от тези
доклади не открих да е донасяно за вра-
жески леви настроения и лица, а видях
една загриженост как и какво липсва, и
как да бъде набавено. Той е бил защитник
на онеправданите и винаги се е отзовавал
на молбите им, без да се страхува. По
молба на техни близки освобождава от
Черната рота, където са били задържани
Пенчо Ангелов – юрист и го назначава за
касиер в Популярната банка, Апостол
Илиев (вила „Елит”) и го назначава на ра-

бота като техник в общината, помага на
Гаврил Биволчов – емигрант от СССР да
открие мекичарница със средства от об-
щината и лични средства, на Троян Езе-
киев – съден за ремсова дейност, но
кметът Б. Симов се явил лично в съда  в
защита на своя бивш ученик, а също така
на Димчо Георгиев, на учителите, съдени
и освобождавани впоследствие по негова
молба и назначавани на работа – Георги
Бижов, Велизар Цветанов, Найден Алек-
сандров, Иван Димитров, Марко Пенчов,
Симо Николов – бирник (данните са взети
от дневника на кмета Б. Симов).

Какво е направил за Вършец кметът
 Борисов Симов през периода

1941 – 1944 г.?

- една масивна общинска сграда на глав-
ната улица, на два етажа, в която днес се
помещава Ритуалната зала и служба „Со-
циално подпомагане”;

- обществена пералня с постоянно те-
чаща топла, минерална вода, изграден с
помощта на доброволния труд на жите-
лите на селото, участвали в изкопни, мон-
тажни и строителни работи със собствена
жива тегова сила (волове и биволи), без
механизирана техника по това време. По-
късно пералнята е заличена и на нейно
място е построена почивна станция „Тин-
тява”;

- проектиране на прекия път Вършец –
с. Драганица;

- поставени паметници и паметни плочи
на загинали във войните и Септемврий-
ското въстание 1923 г. от Вършец и окол-
ните села;

- откриване на първата библиотека в се-
лото и безплатен библиотекар;

- основател на първата местна театрална
трупа, инициатор и член на първото ръ-
ководство на туристическото дружество;

- съдейства за развитие на пчеларството
и бубарството в с. Вършец.

Но от дистанцията на 72 години, с ос-
нование можем да запитаме: какво по-
лучи този прекрасен кмет за неговата
всестранна управленска и учителска дей-
ност? Арестуван в 3 ч. през нощта на

09.09.1944 г. от Апостол Илиев и Китан
Илиев, обвинен като народен враг, зака-
ран в милицията в Берковица и предаден
за съдене от Народния съд на 23.02.1945
г., осъден на 16.03.1945 г. на 15 години
строг тъмничен затвор, а семейството му
да напусне старата къща-плетарка или да
заплати на властта за нея, ако остане там.
След произнасяне на присъдата постъпва
изложение, подписано от 1800 пълно-
летни жители на селото до министъра на
правосъдието с искане за неговото осво-
бождаване, вследствие на което два пъти
е „помилван” по 5 години и на 04.11.1948
г. е пуснат на свобода от Врачанския зат-
вор. Същата вечер, без да се страхуват
при него идват на гости д-р Пенев със
съпругата си Таня, с подготвена от тях ве-
черя.

Борис Симов е реабилитиран от Вра-
чанския окръжен съд на 04.12.1951 г.

и е амнистиран съгласно
закона за амнистията от 1964 г. 

Постъпва на работа като учител в Доб-
руджа и се пенсионира като учител.

Припомних всичко това, не за да търсим
отмъщение, а за да знаят и помнят граж-
даните и младото поколение на Вършец
за тези кметове и да отдадем заслуженото
на тези две жертви на Народния съд,
който дамгоса не само осъдените от него,
но и техните поколения до десето коляно,
които не можеха да практикуват своята
професия поради това, че са деца или
внуци на съден от Народния съд, което е
било съобщавано от ДС. За Вършец за
агент и изпълнител към Държавна сигур-
ност е бил назначен ст. лейтенант Петър
Ефремов Първанов.

В памет на успешния кмет, обществе-
ник, учител Борис Симов Господинов и
единствения народен представител от
Вършец до 1944 г. Серафим Георгиев, би
било хубаво Общинският съвет на град
Вършец да им присъди посмъртно зва-
нието „Почетен гражданин на Вършец”.

Райна СИМОВА
Зам.-председател на сдружение 

„Гражданско общество - Вършец 2011”

125-та годишнина от рождението на из-
следователя, историка, офицера от Пър-
вата световна война, участника в
Септемврийското въстание, учителя, пи-
сателя-земляк, фолклорист, творец и
виден общественик Димитър Осинин,
роден в с. Долна Бела речка, събра на
10.02.2016 г. в Исаевата къща във Вър-
шец местни литератори, историци, крае-
веди, учители, библиотекари, музейни
работници, общински съветници, журна-
листи. Паметната среща, организирана от
Мария Алипиева –  литератор, краевед и
общественик, бе чудесен повод да си
припомним всеотдайната литературна,
културна и гражданска дейност на Дими-
тър Осинин, приноса му за съхраняване
на нематериалното културно и духовно
наследство, да възкресим неговите мо-
рални и етични послания към бъдещите
поколения. Не случайно Мария Алипиева
откри честването с думите на Осинин:
„Гние и се разпада материалното и тежко
на оня, който само върху него изгражда
живота си и никога не го е затрогвало
прекрасното духовно”.

Димитър Осинин (псевдоним на Дими-
тър Николов Попов) е роден на
10.02.1891 г. в с. Долна Бела речка, об-
щина Вършец. Завършва Духовната се-
минария в София през 1911 г. и славянска
филология в СУ „Св. Климент Ох-
ридски” през 1926 г. В периода 1911-1916
г. е учител в с. Горна Бела речка и с. Бър-
дарски геран, Врачанско. По време на
Първата световна война е офицер на
южния фронт при Вардар и Дойран. През
1923 г. взема участие в Септемврийското
въстание, а след разгрома му емигрира в
Югославия и Австрия. Десетилетия учи-
телства във Варна и София, а след Вто-
рата световна война работи в
Министерството на просветата. 

На срещата бяха изтъкнати огромните

му заслуги, с които ние, неговите зем-
ляци можем да се гордеем: заедно с
Павел Делирадев, Осинин пръв устано-
вява пътя на Ботевата чета от Козлодуй
до Врачанския Балкан и ръководи поста-
вянето на 55 каменни знака по него; осъ-
ществената му идея за 13-томното
издание на Българското народно твор-
чество, на което той е главен редактор;
пръв запалва огъня за събора за прослава
на хайдутството и обявяването на Агли-
кина поляна за най- важното хайдушко
сборище в Сливенския Балкан, за народ-
ните събори за надпяване в Копривщица
и Граматиково. Той е организатор на пър-
вия събор в Копривщица и участник в по-
следвалите, които продължават и до днес. 

Осинин си поставя няколко основни
цели в живота: да възкреси уникалното
народно творчество, да възпее родната
природа, да съхрани чистотата на бъл-
гарския език. И всичко това - с оръжието
на художественото слово. За да ги осъ-
ществи, той успява да преброди с раница
на гърба всяко кътче на България - пла-
нините, плодородните поля и преди
всичко местата, тясно свързани с нашето
историческо минало.   

Освен общественик, Осинин е и автор
както на сбирки със свои стихове и с на-
родни песни, на творби, появили се в ре-
зултат на изследователската му дейност
на природозащитник, на пътуванията му
из цялата страна, на гражданската му по-
зиция. Диапазонът на неговата литера-
турна дейност е много голям и
разнообразен - поезия, пътеписи, на-
родно творчество, български език, исто-
рическо минало.       

И до днес пътеписите му могат да раз-
вълнуват всяко българско сърце, защото
са едно достоверно, емоционално пъту-
ване по нашата земя ненагледна, едно си-
новно преклонение пред хубостта на
нашата природа: "Срещу Огоста", "Там,
дето шуми Бързия", "Каменна приказка",

"Житата пътуват", „По пътя на вождовете
на въстанието”, „През родна земя”. Автор
е на очерците: “През тиха бела Дунава”,
“По хайдушки сборища”; стихосбирките:
“Морски ветрила“, „Тихи пристанища”;
книгите: „Земя ненагледна”, „По скали и
по орляци”, „Там буря кърши клонове”,
„Примамни простори”, които водят към
дълбоките извори на българския дух и
към корените на българското родолюбие.
Цялото му творчество е пропито с любов
и възхищение към природата. За него тя е
не само красота, но и национално бо-
гатство, което трябва да се защитава от
всяко посегателство. 

Съществено място заема сътрудничест-
вото му в българския печат с хиляди ли-
тературни и културни статии, есета,
рецензии на книги във вестниците „Чер-
вен смях”, „Младеж”, „Ведрина”, „Ра-
ботнически вестник”, списание „Нов
път” и др. Той е един от създателите на
сп. „Септември”. 

Оставил ни е и множество непублику-
вани ръкописи: “Спомени за Първата све-
товна война”, “Дойрански дневник”, “В
страната на Съветите”. Световната кла-

сика присъства в преводите му от нем-
ски, английски и руски език: “Фауст”, І ч.
от Гьоте, “Германия” и “Книга на пес-
ните” от Хайне, „Шильонският затвор-
ник” от Байрон, “Дванайсетте” на
Александър Блок, „Детство”, „Сред хо-
рата”, „Моите университети”, „Тома Гор-
деев” , „Клим Самгин” и „Разкази” от
Максим Горки, „Гола година” от Борис
Пилняк, “Благодатта на земята” от  Кнут
Хамсун и др. 

Съществен е приноса на Осинин за уве-
ковечаване подвига на Христо Ботев и не-
говата чета. Идеята да се проследят
събитията от Козлодуй през Вола до по-
следната битка и гибелта на четниците
над местността Рашов дол, се поражда у
него още през 1931 г. и продължава до
1980 г. През 1946 г. той предлага на Ка-
марата на народната култура пътят, опи-
сан от Захари Стоянов, да бъде очертан
на самия терен. През 1949 г., във връзка
със 100-годишнината от рождението на
Ботев, като секретар на Общонародния
комитет, Осинин организира цялата дей-
ност за превръщането пътя на Ботевата
чета в национален паметник. Издигнати

са 55 високи, издялани камъка със съот-
ветни надписи върху тях, засадени са
дълготрайни декоративни дървета и така
се създава Ботевата алея. Осинин мно-
гокрано предварително минава по тези
исторически места, издирва оцелели спо-
мени сред населението, за да постигне
максимална автентичност на това най-
вълнуващо свое дело. 

Народното творчество заема особено
място в живота на писателя. Той обикаля
цялата страна, събира, оценява и систе-
матизира хиляди народни песни и ги
прави достояние на обществото. Открива
още живи народни певци и поощрява
млади таланти. Написва поредица от
книги: "Любовни народни песни", "За-
плакала е гората", "Душата на бълга-
рина", "Битови народни песни" и др.
Идеята му е за едно голямо, 20-томно из-
дание. За неговото осъществяване той
води 22 години изтощителна борба. През
1963 г. идеята му се осъществява, макар и
в 13-томник. 

Димитър Осинин умира на 18.04.1981
г., изживявайки един деен и осмислен 90-
годишен живот. Живот, съпътстван със
страст при откриването на реликвите на
България, с вълнение, вървейки по дра-
матичните пътища на нейната история, с
удивление, когато е заставал пред бо-
гатствата на българския народен гений. 

Той до последно не забрави, продължи
да посещава и възпява своя роден край.
В знак на почит, земляците му издигнаха
паметник в родното му село Долна Бела
речка, който се намира в градинката пред
бившето училище. Паметникът е открит
на 12.10.1996 г. по настояване на кметс-
кия наместник на селото по това време
Борка Димитрова и с подкрепата на тога-
вашния кмет на община Вършец Антон
Матеев. Бронзовият бюст на Осинин е
дело на скулпторката Йорданка Русева от
София. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

МОРАЛНИТЕ И ЕТИЧНИ ПОСЛАНИЯ НА ТВОРЕЦА ОТ ДОЛНА БЕЛА РЕЧКА
125 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТЪР ОСИНИН 

áðîé 2, ôåâðóàðè 2016 ã. Êàëåéäîñêîï ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ8

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ
Орган на Общински съвет Вършец

ИЗДАТЕЛ: Община Вършец 
e-mail: admin_varshetz@mail.bg
тел.: 095272222 , факс: 095272323
Главен редактор: Евелина Георгиева
Редакционна колегия: Юлия Антонова
Печат: “Нюзпринт“ - София

Тъй като дните след Нова година са из-
пълнени с много празници, членовете на
Пенсионерски клуб „Еделвайс” в с. Дра-
ганица взехме решение да отпразнуваме
Бабинден на 21 януари - по стар обичай.

Започнахме с пресъздаване на ритуала
по къпането на бебето от най-възраст-
ната баба Мона, която го предаде на най-
младата баба Елена, а баба Макарина
помагаше във всичко.

След като бебето бе изкъпано и повито,
певческата група „Пей, сърце” към
клуба на пенсионера изпълни китка на-
родни песни за повдигане на настрое-
нието. После, както си му е редът,
хапнахме, пийнахме, повеселихме се и
си пожелахме да има повече бебешки
плач в селото ни през тази година, а ние,
бабите ще помагаме в тяхното отглеж-
дане, тъй като сме все още жизнени и с
бодър дух.

Нина ИВАНОВА
Председател на ПК „Еделвайс”

с. Драганица

БАБИНДЕН В
ПЕНСИОНЕРСКИ

КЛУБ „ЕДЕЛВАЙС” 

125-та годишнина от рождението на
изследователя, историка, офицера от
Първата световна война, участника в
Септемврийското въстание, учителя,
писателя-земляк, фолклорист, творец и
виден общественик Димитър Осинин,
роден в с. Долна Бела речка, събра на
10.02.2016 г. в Исаевата къща във Вър-
шец местни литератори, историци,
краеведи, учители, библиотекари, му-
зейни работници, общински съветници,
журналисти. Паметната среща, органи-
зирана от Мария Алипиева –  литера-
тор, краевед и общественик, бе чудесен
повод да си припомним всеотдайната
литературна, културна и гражданска
дейност на Димитър Осинин, приноса
му за съхраняване на нематериалното
културно и духовно наследство, да въз-
кресим неговите морални и етични пос-
лания към бъдещите поколения. Не
случайно Мария Алипиева откри чест-
ването с думите на Осинин: „Гние и се
разпада материалното и тежко на оня,
който само върху него изгражда живота
си и никога не го е затрогвало прекрас-
ното духовно”.

В ПАМЕТ НА ЖЕРТВИТЕ НА НАРОДНИЯ СЪД ОТ ГРАД ВЪРШЕЦ


