
Публичното обсъждане на проекта за
бюджет на община Вършец за 2017 г.
се проведе на 29.12.2016 г. в Конфе-
рентната зала на СПА хотел „Съни
Гардън”.

На представянето и обсъждането на
бюджета присъстваха кметът на общи-
ната инж. Иван Лазаров, председате-
лят на Общинския съвет инж. Анатоли
Димитров, зам-кметът Петър Стефа-
нов, секретарят на общината инж. Да-
ниела Тодорова, общински съветници,
служители от Общинска администра-
ция, кметове на кметства и кметски на-
местници, представители на
неправителствени организации. Инте-
ресът към проектобюджета на общи-
ната от страна на местната общност,
бизнеса, второстепенните разпореди-
тели с бюджет, за съжаление отново бе
традиционно слаб.

Кметът на общината инж. Иван Ла-
заров направи мултимедийна презен-
тация на проектобюджета, в която бе
представена рамката на бюджета, ин-
вестиционната програма на общината,
проектите, финансирани по Европей-
ски програми, по които общината ра-

боти и план-сметка за изразходване на
средствата от туристическия данък.

Основни цели, които общинската ад-
министрация си поставя са:

повишаване събираемостта на взема-
нията и оптимизация на разходите за
местни дейности, без увеличаване раз-
мера на местните данъци и такси, оп-
тимизация и контрол на управлението
на общинската собственост;

планиране на инвестиционните на-
мерения на Община Вършец за дей-
ности с устойчив и положителен
ефект; подобряване на бизнес средата
и създаване на устойчив диалог с мест-
ния бизнес и жителите на община Вър-
шец; създаване на организация за
изпълнение на проектите по европей-
ски програми на територията на об-
щина Вършец; прилагане на всички
нормативни документи, приети от Об-
щински съвет – Вършец: Общинския
план за развитие на Община Вършец
за периода 2014-2020, стратегии и про-
грами.

Общият размер на проекта за Бюджет
2017 г. на община Вършец по приход-
ната и разходната му част е в размер на

5 920 148 лв. , в т.ч.за местни дейности
– 2 819 838 лв. и за делегирани от дър-
жавата дейности – 3 100 310 лв.

Приходната част на бюджета (в
частта местни приходи) е леко зани-
жена спрямо плана на бюджета за 2016
г. (с 14 % ). Целта е съставянето на
един реалистичен и изпълним бюджет.
Основен проблем е събираемостта на
собствените приходи в частта „Местни
данъци и такси”, като недоборът от
физически и юридически лица за 2016
г. е доста сериозен и възлиза на около
832 000 лева.

През 2017 г. не се предвижда увели-
чение на такса битови отпадъци и так-
сата за детски градини.

Предвидените разходи в частта
“Местни дейности» са в размер на 2
729 838 лв. и 90 000 лв. дофинанси-
ране на делегирани от държавата дей-
ности.

Инвестиционната програма на Об-
щината за 2017 г. е на стойност 549 552
лв. и включва капиталови разходи,
предвидени за подмяна водопровод на
улици, основен ремонт на улици, ре-
монт на детски площадки в гр. Вър-
шец, проектно-проучвателни работи и
авторски надзор на обекти, и придоби-
ване на дълготрайни материални ак-
тиви.

Планираната сума от туристически
данък за 2017 г. е 40 000 лева.

През 2016 г. успешно са изпълнени,
приключени и отчетени всички про-
екти по Оперативни програми на ЕС,
по които общината работи. Очаква се
инвестициите по проектите, които Об-
щината сключи договори и ще изпъл-
нява през 2017 г. по Оперативни
програми на Европейския съюз да са в
размер на 921 000 лв.
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Йордановден или Богоявление е
един от най-големите християнски
празници в българския народен ка-
лендар. На този ден Св. Йоан Кръс-
тител е кръстил Божия син във водите
на река Йордан. Българинът вярва, че
в нощта срещу празника, както и то-
гава, небето се отваря и Господ из-
пълнява желанията.

С кръщаването на водата светът
придобива нова ценност и сила, става
по-безопасно място за живеене, за-
щото злите сили са победени и про-
гонени. Светото кръщение пък е едно
от седемте тайнства на вярата, при
което човек се очиства от греховете.

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

За втора поредна година жителите и
гостите на града видяха уникално
„мъжко хоро”. Атракцията бе пред-
ставена от самодейна група „Йорда-
новден”, наброяваща 11 млади мъже.
Неофициален ръководител на групата
е Денислав Петров, а членовете й са
от различни градове на страната ни.
Събират се като студенти в София и
започват да се гмуркат за кръста от
2002 година, участвали са и в просло-
вутото мъжко хоро в гр. Калофер,
след това започват да обикалят стра-
ната ни, като избират различни гра-
дове. Интересното е, че в състава на
групата вече има и американец –
Джейкъб Гор, който е ревностен по-
читател на българския фолклор, на-
родни обичаи и традиции. Смелите

мъже, верни на вековните традиции и
хилядолетната ни история, се пото-
пиха в ледените води на река Ботуня.
Вярва се, че всеки, влязъл в януар-
ските ледени води, ще бъде пазен от
болести през цялата година.

Плувците, хвърлили се в заснеже-
ната река, за да извадят дървения
кръст, бяха трима жители на Вършец
и 11-те членове на групата „Йорда-
новден“. Късметът се усмихна на 34-
годишния журналист от София
Стефан Антонов, който получи за
спомен извадения кръст, а зам.-кме-
тът на община Вършец Петър Стефа-
нов му връчи награда от 100 лева.
Според народното поверие този,
който извади кръста, ще бъде здрав и
щастлив през цялата година.

„Щом сме се събрали толкова много
хора заедно в тази снежна виелица и
дълбок сняг, значи вярваме в Господ
и се надяваме Той да ни даде една
добра и здрава Нова година, а и
всички години след нея да са такива.
На всички желая здраве и късмет.
Кръстът е един и от реката го вади
един човек, но символично той е за
всички присъстващи“, каза на изли-
зане от ледените води късметлията
Стефан Антонов.

За участниците и зрителите в ри-
туала Общината във Вършец бе оси-
гурила горещ билков чай.

По-късно, енорийският свещеник на
Вършец отец Балджиев, заедно с
църковния хор при храм „Св. Георги”
отслужи водосвет и освещаване на
сградата на Общинската администра-
ция, с пожелание за здраве и успехи
на местната управа и на всички жи-
тели на общината.

Евелина ГЕОРГИЕВА

С ВЕЛИК БОГОЯВЛЕНСКИ
ВОДОСВЕТ И РИТУАЛ ПО
СПАСЯВАНЕ НА СВЕТИЯ

КРЪСТ ОТБЕЛЯЗАХА ЙОР-
ДАНОВДЕН ВЪВ ВЪРШЕЦ

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2017 ГОДИНА

Коледа не е просто един от християн-
ските празници, тя е празник на над-
еждата, на любовта между хората, тя е
символ на добротата.

Всеки народ празнува Коледа по раз-
личен начин. Векове наред българите,
вярващи или не, спазват традициите на
Бъдни вечер и Коледа, изпълнени с бо-
гата символика. Защото едва ли има
човек, който да не е запазил спомена за
най-веселата и свята нощ у дома, в се-
мейството, с питката, бъдника.

На 23.ХІІ. 2016 г. Община Вършец и
Център за подкрепа за личностно раз-
витие – Общински детски комплекс
Вършец организираха коледен кон-
церт в Спортна зала „Вършец“, който
се проведе под патронажа на кмета на
общината инж. Иван Лазаров.

В концерта с песни, танци, стихотво-
рения и пресъздаване на коледни оби-
чаи взеха участие ученици от СУ
„Иван Вазов“ и ЦПЛР – ОДК, и само-
дейни певчески и танцови фолклорни
групи и състави от община Вършец:
женски хор за обработен фолклор
“Стефан Кънев” при НЧ ”Христо
Ботев - 1900”- гр. Вършец, певческа
група “Китка” при НЧ “Просвета -
1935” – с. Спанчевци, певческа група
“Росна китка” при НЧ “Васил Левски -
2015” - с. Драганица, певческа група
за изворен фолклор „Черкаските баби“

при НЧ “Просвета – 1931“ – с. Чер-
каски, танцова формация “Чародейки”
– гр. Вършец, певческа група “Дете-
лина” при ПК “Козница”- гр. Вършец,
танцов състав “Фолклорна китка” при
НЧ “Христо Ботев - 1900”- гр. Вършец,
певческа група при НЧ “Просвета -
1921”- с. Г. Озирово, певческа група
“Пей сърце” при ПК “Еделвайс” – с.
Драганица, танцов състав “Стрешер”
при НЧ “Просвета - 1921” – с. Горно
Озирово, певческа група при НЧ “Про-
буда - 1934”, кв. Заножене.

Чрез изпълненията си танцьорите,
певците и рецитаторите отправиха към

публиката пожеланията си за здраве и
сили, за много сбъднати мечти през
Новата година, а зрителите изживяха
приятни мигове с магията на българ-
ския фолклор.

Да бъдем по-щедри, по-обичливи и
по-радостни! И дано да успеем да за-
пазим в себе си добротата, да обичаме
ближния си, да се разбираме и да си
помагаме. Нека бъде весел и честит
празникът ни!- призоваха на финала
водещите на концерта Габриела Сте-
фанова и Симеон Симов, въплътили се
в ролите на Снежанка и Дядо Коледа.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩОГРАДСКИ КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ ПОД
ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ ЗА ПЪРВАТА
ГОДИНА ОТ МАНДАТА НА
УПРАВЛЕНИЕ 2015 – 2019 Г.
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За втора поредна година атракция бе мъжкото
хоро в ледените води на местната река



Казват, че по Коледа стават чудеса…
Хората стават по-добри, по-мили, по-
всеотдайни. Защо се променяме така?
Защо по това време на годината има
толкова любов? Това ли предизвиква
Коледа у нас – любов и щастие? Защо
започваме да обръщаме повече вни-
мание на хората, които обичаме, а и
на останалите? Започваме да пома-
гаме на нуждаещите се, да участваме
в благотворителни мероприятия. По
Коледа... тогава е друго, тогава се спи-
раме, защото любовта, която ни кара
да изпитваме този празник, сякаш ни
събужда от зимния ни сън и ни кара
да излезем от хралупите си и да пог-
леднем към света! Да го погледнем с
други очи или по друг начин – със
сърцата си! Това ли е всъщност чу-
дото на Коледа? Любовта? Ако е така,
то – да... по Коледа стават чудеса!

По традиция всяка година в нашето
училище се организира и провежда
Коледен благотворителен концерт,
чиято кауза се избира от абитуриен-
тите. Тазгодишният концерт се про-
веде на 22.ХІІ. 216 г. в НЧ „Христо
Ботев“ и беше под надслов „Творим в
името на доброто“. Този спектакъл е
творение на нашите таланти – от пър-
вото изречение в сценария, до по-
следния детайл в декора. Учениците
от дванадесети клас единодушно ре-
шиха тази година средствата, събрани
от концерта, да бъдат дарени на бедст-
ващите хора от село Хитрино. Да-
вайки си сметка, че събраните пари
няма да решат много от проблемите,
няма да върнат близките, но ще бъдат
един скромен жест на приятелство и
подкрепа, младежите и девойките

протегнаха ръка, за да изпратят вяра
и сили на страдащите в трудния за тях
момент.

Изработването на обяви, флаери и

украсата на залата беше дело на уче-
ниците от 12 а клас с класен ръково-
дител Албена Цветкова, които
вложиха много любов, за да придадат
празнична атмосфера на събитието.
За да бъде красива залата на НЧ
„Христо Ботев“, много помогна с
креативните си идеи и госпожа Петя
Горанова.

Учениците от 12 б клас с класен ръ-
ководител Венета Максимова израбо-
тиха оригиналния сценарий, бяха
водещи, пяха и танцуваха, и заразиха
с доброто си настроение всички при-
състващи.

В концерта участие взеха учениците
от начален курс, които представиха
„Коледни настроения“. Великолепни

бяха малките снежинки и коледните
джуджета. Вихрените ритми на тан-
цов състав „Северняче“ и ДЮТА
„Младост“ предизвикаха бурните ап-
лодисменти на публиката. Чухме сти-
хове на български и английски,
коледни песни на различните народи
във великолепното изпълнение на ан-
гелогласните девойки от група JOY ,
а прелестните ни мажоретки танцу-
ваха в съпровод на духов оркестър
„Дефилир“.

Каузата беше прегърната и подкре-
пена от ръководителите на различ-
ните групи: Венислава Замфирова,
Петя Горанова, Невена Стоянова, Ни-
колай Пеев, Камен Пунчев и Боян
Георгиев.

Организаторите на концерта заслу-
жено намериха място в новините на
Нова телевизия и в материалите на

„uspelite.bg“ и бяха посочени като
пример за доброволческа дейност.
Абитуриентите доказаха своята зря-
лост и активната си гражданска пози-
ция. Дарените пари не са много – 800
лв., но бяха събрани с много любов и
съпричастие. Още на следващия ден
бяха преведени по сметката на БЧК за
село Хитрино.

Ако животът е сцена, трябва да се
подготвим да стъпим на нея уверени
и свободни, със самочувствие, това
показаха нашите таланти. Основното
послание, което учениците отправиха
от сцена към всички хора, е, че Ко-
ледният дух се крие в това да бъдем
добри, сплотени и да се обичаме!

Ива ТАЧЕВА

КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ

През декември м.г. група пенсионери
от клуб «Козница» поехме на послед-
ната за годината екскурзия до гр.
София.

Настроението ни се приповдигна
още при тръгването – в автобуса бе
топло, уютно, с приятна музика.

Пристигайки в столицата, първо раз-
гледахме величествената катедрала
«Св. Александър Невски», след това се
отправихме към бившия царски дво-
рец «Врана».

Още по време на пътуването нашата
председателка Цеца Антонова ни раз-

каза историята на двореца, а когато
пристигнахме на място ни чакаше екс-
курзовод, който ни запозна със забеле-
жителностите на парка. Той е
разположен на площ от 980 декара, а
стопанството заема 1000 декара –
собственост на царската фамилия
Сакскобурготски. Внесени са дървета,
храсти и цветя от цял свят, които са се
приспособили към местния климат.
Днес в него могат да се видят над 800
екзотични растения, като някои са
единствени и вековни. Името на дво-
реца е по желание на цар Фердинанд и

идва от това, че първата кацнала птица
е била врана.

Дворецът е величествена сграда с не-
повторима архитектура, а до нея е лов-
ната хижа, в която днес живее Симеон
Втори. Видяхме езерото с лилиите и
царските конюшни, научихме много за
историята на прочутия дворец.

След това се отправихме към Нацио-
налния военно-исторически музей,
който тази година празнува 100 години
от създаването си. В двора му са под-
редени оръдия, танкове, ракети, само-
лети и друга военна техника от
Първата световна, Междусъюзничес-
ката и Втората световна войни. В за-
лите са изложени автентични военни
облекла и оръжия, използвани от наши
смели войни през кръвопролитните
войни.

Вечерта в Музикалния театър се на-
сладихме на оперетата «Хубавата
Елена», чийто сюжет е свързан с вой-
ната между Спарта и Троя. Прекрасно
изпълнение от световната история,
пресъздадено великолепно от всички
певци-артисти и музиканти.

Завърнахме се от екскурзията до-
волни и с заявено желание през новата
2017 година да се организира посеще-
ние и на друга оперетна постановка.

Иванка НАЧЕВА

ЕДИН ПРЕКРАСЕН ДЕН В КРАСИВАТА НИ СТОЛИЦА
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На 25.12.2016 г., в препълнения
салон на кметството, самодейците
при НЧ «Васил Левски 2015» - с. Дра-
ганица, под ръководството на Бойка
Александрова изнесоха запомнящ се
концерт, посветен на рождеството на
Божия син. За пореден път певиците
успяха да спечелят сърцата както на
малките, така и на най-възрастните. В
техните прекрасни изпълнения

имаше много настроение, закачки, ве-
сели случки от вечния български фол-
клор.

Концертът завърши с много весели
хора под звуците на братя Димитрови
от Гушанската духова музика.

На всички жители на Драганица же-
лаем много здраве, късмет и щаст-
ливи дни през Новата година!

Иван ЦВЕТКОВ

КОЛЕДА В С. ДРАГАНИЦА

Всяко поколение носи в себе си заряда
на времето, в което живее. Младостта е
сбор от мечти, вдъхновение, пориви, по-
лети и даже малко суета. Няма човек,
който при навлизането в дните на своята
самостоятелност да не крои планове за
бъдещето, да не бърза да порасне и взема
сам своите решения, да управлява жела-
нията и целите си, да се стреми към ус-
пехи и победи. По пътя към постигането
на мечтите си, всеки получава и своите
уроци. За да може в края му да се въз-
ползва от натрупаните знания и мъдрост
и да ги завещае на пътуващите след него.
Те, разбира се, няма да следват точно не-
говите стъпки, но могат да извлекат
своите поуки и търсят своите върхове.

Днешните млади живеем в свят на за-
бързани делници, високи технологии и
глобализация във всички сфери на би-
тието ни. Живеем на скорост, имаме дос-
тъп и следим световните събития,
опитваме да пречупим информацията
през призмата на собствената си цен-
ностна система, за да успеем – да бъдем
значими и известни. И да се гордеем с
успехите си. Каквото е предначертало
бъдещето за всеки един от нас, до голяма
степен зависи от поведението и постъп-
ките ни в днешния ден, във всяка ми-
нута, в този миг.

В бъдещето аз съм светлина – това е
първата асоциация, която изниква в съз-
нанието ми, когато се замисля за своята
реализация. Мога да съм политик,
борещ се за мир, равнопоставеност и то-
лерантност. Или мисионер в далечна
чужда страна, спасяващ от глад и бо-
лести. Мога да съм и най-обикновен со-
циален работник, който се грижи за
бедните и помага на слабите. Статутът
няма значение, по-важни са добрите
дела.

В бъдещето аз съм звездопад. И както
легендите разказват, след появяването
ми, се сбъдва нечие желание. Ако успея
да спечеля достатъчно, моето призвание

е благотворителната дейност – помагам
на хора в нужда, спонсорирам обуче-
нието на деца или просто купувам под-
аръци за Коледа на малчуганите в детска
градина. И виждам пламъчето в очите
им.

В бъдещето аз съм свобода. Пътувам с
експедиции към далечни страни, откри-
вам непознати светове, пиша книги и за-
вещавам наученото на поколенията след
мен. Или пък съм в класната стая с два-
десет мои ученици и най-голямото пред-
извикателство пред мен, е да ги направя
добри хора – духовни и истински.

В бъдещето аз съм красота. Но не ко-
мерсиалната хубост на известна мане-
кенка или фолк певица. Аз съм създател
на картини, скулптури, архитектурни
конструкции. Нямат еквивалент във вре-
мето „Мона Лиза“ на Да Винчи, нито
„Давид“ на Микеланджело или прочу-
тият мост на Кольо Фичето. Някои да-
рове от човеци за човеци остават
безценни. Или съм просто стилист в
собственото ми ателие за прически.

Бъдещето… Няма още ясни очертания
за мен. Не съм определила точно коя съм
и каква искам да бъда. В едно, обаче, съм
убедена – в бъдещето аз съм любовта. С
каквото и да се заема, каквото и амплоа
да избера, ще вложа там цялата си
любов. Породена от желанието ми да
съм истинска, полезна, реализирана. Да
бъда!

Бъдещето е хоризонт. Линията, съеди-
няваща морето и небето. Позната гледка,
която всеки съхранява в съзнанието си
заедно с очакването за оранжево-черве-
ния диск на изгряващото слънце. Виж-
дала съм го много пъти и вярвам, че то
ще изгрее и за мен. Аз вярвам. Повяр-
вайте ми и вие!

Вълкана КОСТОВА
10 а клас,

СУ „Иван Вазов“ – гр. Вършец
ІІ-ро място в Националния младежки

конкурс за есе „Аз в бъдещето“

Аз в бъдещето
/есе/

Рождественски концерт на Българска
евангелска църква Вършец



áðîé 1, ÿíóàðè 2017 ã. Îáùèíàòà ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ3
ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ПЪРВАТА
ГОДИНА ОТ МАНДАТА НА УПРАВЛЕНИЕ 2015 – 2019 Г.

Уважаеми съграждани,

Година след като спечелих вашето до-
верие за втори пореден мандат на уп-
равление, представям пред вас отчет за
извършените дейности от мен и екипа
на Общинска администрация Вършец
през първата година от мандата за уп-
равление.

През 2016 г. усилията ни бяха насо-
чени основно към реализиране на по-
етите ангажименти в Програмата за
управление на кмета, обезпечаване на
дейностите с общински характер и на
делегираните от държавата дейности.

Тези дейности бяха реализирани ус-
пешно благодарение на конструктив-
ната работа между общинска
администрация и общински съвет Вър-
шец.

Ето какво успяхме да постигнем за
първата година от мандата за управле-
ние:

І. БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И
ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

За поредна година бе спазена проце-
дурата и беше приет Бюджетен кален-
дар на общината за 2016 г.
Организирахме и проведохме публично
обсъждане на проектобюджета на об-
щината.

Беше изготвен и приет на заседание на
ОбС Вършец Бюджет 2016, в размер на
6 313 765 лв. През годината бяха извър-
шени редица актуализации поради нас-
тъпили промени в размера на
взаимоотношенията на общината с цен-
тралния бюджет. В резултат на това,
уточненият бюджет на община Вършец
към 31.12.2016 г. в приходната и разход-
ната му част достигна 6 613 812 лв.

Благодарение на предприетите мерки
за повишаване на събираемостта: из-
пращане на покани за доброволно из-
пълнение и завеждане на дела чрез
частни съдебни изпълнители, както и
усилената работа на цялата админист-
рация, събираемостта на местните да-
нъци по параграфи надвишава 78 %.
Сумите, събрани от собствени приходи
по бюджета за 2016 г. са 2 542 940 лв.,
при уточнен план 3 241 688 лв.

Това даде възможност Общината да
финансира изпълнението на редица
обекти. За отчетния период са извър-
шени разходи за 5 774 134 лв. или 87,3
% от уточнения годишен план.

При разходване на средствата по бю-
джета са спазвани приоритетните пла-
щания и не са допускани преразходи по
дейности и параграфи.

Община Вършец завърши бюджетната
2016 г. без общински дълг и с преходен
остатък от 207 125 лв.

През 2016 г. Общината приключи из-
пълнението на преходните проекти, фи-
нансирани със средства на Европейския
съюз и сключи договори за 3 нови про-
екта, които ще се изпълняват през 2017
г.

В служба „Местни данъци и такси“ за
отчетния период са издадени

1 121 бр. удостоверения и са обрабо-
тени 3 723 бр. декларации. Изготвените
актове за установяване на задължения
по на физически и юридически лица са
400 бр. Образувани са 140 изпълни-
телни дела, напълно погасени са задъл-
женията по 25 изпълнителни дела,
сключени са споразумения по 37 изпъл-
нителни дела, изготвени разсрочени
плащания - 53 бр.

Събраните приходи от патентен данък
са 9 428,65 лв. (с 815,80 лв. повече от
2015 г.); данък върху недвижимите
имоти – 130 036,10 лв.(с 8 167,75 лв. по-
вече спрямо 2015 г.); данък върху пре-
возните средства – 132 819,83 лв.(с
37 435,06 лв. повече от 2015 г.); турис-
тически данък – 36 813,43 лв.(с 4 967,45
лв. повече от 2015 г.); такса битови от-
падъци – 477 786,33 лв.(с 60 265,90 лв.
повече от 2015 г.); такса за администра-

тивни услуги – 4 640,16 лв. (с 106,16 лв.
повече от 2015 г.)

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 съществу-
ващите. През 2016 г. извършихме след-
ните дейности:

● Ремонт на общински път MON 1092
Вършец – кв. Заножене – Спанчевци.
Ремонтните дейности са изпълнени в
границите на гр. Вършец, кв. Заножене,
ул. „Република“, в участъка от ОТ406 до
ОТ474. Извършено е изкърпване и ця-
лостно преасфалтиране на общо
8745,05 м2 от пътната настилка, на стой-
ност 164 259,35 лв. с ДДС;

● Ремонт на общински път MON 1091
/III-162 Стояново – п.к. Главаци/Чер-
каски – граница община (Вършец – Бер-
ковица) – Слатина – Ягодово (MON
2009) – в границите на с. Черкаски. Ре-
монтните дейности са изпълнени в гра-
ниците на с. Черкаски, част от
общински път MON 1091 в участъка от
ОТ117 до ОТ223. Извършено е изкър-
пване на 1072,54 м2 от пътната настилка,
на стойност 25 625,00 лв. с ДДС.

● Ремонт на улици в гр. Вършец: из-
вършено е изкърпване на единични
дупки по асфалтовите настилки на ул.
„Република“, ул. „Тодорини кукли“, ул.
„Цар Иван Асен II“, ул. „Васил Левски“,
ул. „Серафим Георгиев“, ул. „Елин
Пелин“ и ул. „Константин Пенев“, с
обща площ 149,57 м2, както и цялостно
преасфалтиране на ул. „Добри Чинту-
лов“ в участъка от ул. „Серафим Гео-
ргиев“ до ул. „Република“, с площ
610,00 м2.

Стойността на тези дейности е
15 000,00 лв. с ДДС;

● Изграждане на изгребна яма и кана-
лизация на сградата в парка, гр. Вър-
шец, на стойност 3000,00 лв. с ДДС;

● Изграждане на приют за кучета в с.
Черкаски, на стойност 14 000,00 лв. с
ДДС;

● Поставяне на санитарна кабина в
парка, в УПИ V, кв. 76, гр. Вършец.

През отчетния период бяха реализи-
рани дейности по благоустрояване не
само в общинския център. Населените
места от общината също бяха включени
в програмата на кмета.

● В с. Долно Озирово бяха реализи-
рани следните дейности: освежаване на
3 бр. хоризонтална маркировка – пеше-
ходни пътеки тип „Зебра“ на ул.
„Първа“ (м. Спирката), детската гра-
дина и пред храм „Пр. Илия“; отстраня-
ване на компрометирани пътни
участъци – запълване с инертни мате-
риали; частичен ремонт на покрива на
бившето ОУ „Хр. Ботев“; оглед от ко-
мисия и премахване (отсичане и каст-
рене) на 5 бр. дървета – общинска
собственост, след подадени сигнали и
жалби от жители на селото.

● В с. Горно Озирово: оформяне на
короните на дърветата по улиците
„Кирил и Методий“, „Райна Княгиня“ и
„Камен дол“.

● В с. Драганица: основен ремонт на
библиотеката – подмяна на дървената
дограма с пластмасова, боядисване,
циклене и боядисване на паркета.

● В с. Черкаски бяха извършени след-
ните строително-ремонтни дейности:
изкърпване на ул. „Христо Ботев“ откъм
с. Драганица до центъра на селото; за-
пълване на дупки на единадесет улици с
фрезован асфалт; ремонт на покрива на
обществената тоалетна.

● В с. Стояново: ремонт на кабинета
на кметския наместник – измазване на
тавана, боядисване на пода и варосване
на стените; боядисване на беседката в
парка; запълване на дупките с фрезован
асфалт по улиците „Първа“, „Осма“ и
„Девета“; направа на отводнителен
канал от отворен тип на ул. „Осма“.

● В с. Д. Б. Речка: вътрешно шпакло-
ване и боядисване на кметството; цик-
лене паркета на кметството; изграждане
на мост на ул. „Шестнадесета“ в мест-
ността „Раков дол“; направа на цимен-
това замазка и пренареждане на
тротоара пред автобусната спирка в цен-
търа.

● В с. Г. Б. Речка е извършен: монти-
ране на беседка до Казана; направа на
дървен парапет на моста до Казана; ре-
монт на кметската стая; частичен ре-
монт на покрива на кметството;
освежаване фасадата на кметството;
подмяна на счупена тръба за отпадни
води през ул. „Втора“; насипване с тро-
шен камък дупките по ул. „Втора“.

● В кв. Заножене бяха отлети бор-
дюри на зелените площи от двете
страни на бул. „Република“ от спирка
„Млачище“ до разклона на ул. „Мла-
дост“; асфалтиран пътя от разклона за
Профилакториума до центъра на кв. За-
ножене; подмяна на отводнителна
тръба, минаваща през пътя за „Центро-
мед“; частичен ремонт на покрива на
детската градина; запълване с фрезован
асфалт на дупките по улиците, които не
са асфалтирани; насипване с кариерен
пясък на дупките до местността „Зелени
дел“.

● Във всички населени места от об-
щината редовно бяха почиствани ули-
ците, тротоарите, канавките и
третирането им с препарати; редовно
почистване и поддържане на гробищ-
ните паркове по селата; редовна под-
мяна на дефектирали осветителни тела
и поддръжка на уличното осветление;
боядисване на огради и парапети.

● Не допуснахме образуването на не-
регламентирани сметища в селата от об-
щината.

● В депото за твърди битови отпадъци
в Монтана през 2016 г. са извозени 2 155
тона смесени битови отпадъци и 2 160
тона други отпадъци от механично тре-
тиране на отпадъци.

● През периода бе извършено снего-
почистване и опесъчаване на гр. Вър-
шец и селата от общината, съгласно
сключените договори с фирмата-изпъл-
нител.

ІІІ. АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ И

НОРМАТИВНА УРЕДБА
През първата година на управление от

мандат 2015 – 2019 г. Общинска адми-
нистрация изготви и актуализира след-
ните нормативни документи, приети от
Общинския съвет: Годишен доклад за
наблюдение на изпълнението за 2015 г.
на общински план за развитие на об-
щина Вършец 2014–2020 г.; „Стратегия
за управление на общинската собстве-
ност на община Вършец“ за мандат
2015 – 2019 г.; Програма за развитие на
туризма в община Вършец за 2016 г.;
„Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2016 г.“ на община Вър-
шец; Програма за управление на кмета
на община Вършец за срока на мандата
2015-2019 г.; Годишна програма за раз-
витие на читалищната дейност в об-
щина Вършец за 2016 г.; Наредба за

принудително изпълнение на заповеди
за премахване на строежи от ІV до VІ
категория, незаконни по смисъла на
чл.225, ал.2 от ЗУТ или на част от тях;
Общинска стратегия за развитие на со-
циалните услуги в община Вършец
2016-2020 г.; Общинска програма за за-
щита на детето за 2016г.; Годишен план
за действие по изпълнение на общинска
стратегия за развитие на социалните ус-
луги в община Вършец за 2017 г.; Об-
щинската програма за управление на
отпадъците на територията на община
Вършец за периода 2016 - 2020 г.

Бяха приети изменения и допълнения
и актуализирани: „Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост за 2016 г.“; На-
редбата за определянето и администри-
рането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Вър-
шец“, Наредба № 1 за осигуряване на
обществения ред, поддържане на чисто-
тата и опазване на околната среда в об-
щина Вършец.

В Дирекция „Специализирана адми-
нистрация“ през 2016 г. са подготвени и
проведени 7 обществени поръчки, от
които 2 обществени поръчки „публично
състезание“ по ЗОП за доставка на ел.
енергия на свободния пазар за нуждите
на община Вършец и за доставка на хра-
нителни продукти, като и двете са при-
ключили с влезли в сила Решения на
кмета на община Вършец за избор на
изпълнител и класиране на участниците
и са сключени договори за възлагане на
изпълнението им. Преди влизане в сила
на новия ЗОП бяха проведени 2 об-
ществени поръчки, чрез „публична по-
кана“ по реда на отменения ЗОП, които
са възложени и изпълнени, както и 1
„открита процедура“ по ЗОП за проек-
тиране, която бе възложена и изпълнена.
Проведени са 2 обществени поръчки,
чрез събиране на оферти с обява по реда
на Глава 26 от ЗОП, от които 1 изцяло
приключена с сключени 2 договора по
двете обособени позиции, а другата пре-
ходна. През периода бяха проведени и 2
пазарни консултации по чл.44 от ЗОП.

Организиран и проведен бе 1 публи-
чен търг с явно наддаване за продажба
на 320 куб. м. нефасонирана строителна
дървесина - собственост на община
Вършец; 1 конкурс за възлагане на ав-
тобусен превоз на пътници по републи-
канската транспортна схема от квотата
на община Вършец за възлагане изпъл-
нението на автобусна линия Вършец-
София-Вършец.

Бяха проведени процедури по реда на
ЗОС и Закона за собствеността за при-
добиване на части от имоти частна
собственост от 2 физически лица за за-
купуване на части от техните поземлени
имоти, за реализиране на първа регула-
ция и изграждане на нова улица за под-
ход към новоизградената
„Многофункционална спортна зала“ на
гр. Вършец.

Изготвени бяха 90 бр. акта за общин-
ска собственост по реда на ЗОС, като
всички 90 бр. са за частна общинска
собственост.

Уважени бяха всички подадени молби
и заявления от физически и юридически

лица за наемане на свободните земедел-
ски земи през 2016 г., като имотите бяха
включени в Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти об-
щинска собственост на община Вършец
за 2016 г., а разпореждането бе извър-
швано чрез провеждането на процеду-
рите, предвидени в чл.37 и от ЗСПЗЗ,
както и бяха проведени 5 публични
търга с явно наддаване за отдаване под
наем на земеделски имоти с НТП па-
сища, мери и ливади, и земеделски
имоти с друг вид НТП.

Бяха проведени 6 публични търга с
явно наддаване за отдаване под наем на
части от имоти - публична общинска
собственост за поставяне на поставяеми
обекти, кафе-автомати и банкомат.

Уважени бяха всички подадени молби
и заявления от физически и юридически
лица за закупуване на земеделски имоти
и имоти в регулация, като същите бяха
включени в Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти об-
щинска собственост на община Вършец
за 2016 г., като бяха организирани и про-
ведени 4 публични търга с явно надда-
ване за продажба на недвижимите
имоти.

Предприети бяха административни
процедури за събиране на стари взема-
ния на Община Вършец по договори за
наем на земеделски земи и на части от
поземлени имоти в регулация, пави-
лиони и т.н., като бяха събрани над 50
000 лв. недобори от предходни години.

Обработени бяха 155 акта за установя-
ване на административни нарушения,
въз основа на които са издадени 148 на-
казателни постановления. Събраната
сума от наложените глоби е в размер на
1 650 лв.

През 2016 г. от служба „Гражданско
състояние и ЕСГРАОН“ са извършени
следните събития по гражданско със-
тояние: - актове за раждане - 10 бр.; ак-
тове за граждански брак - 25 бр.; актове
за смърт - 119 бр.; удостоверения за пла-
тени гробни места -13 бр. и 4 240 бр.
други извършени административни ус-
луги.

В отдел „Устройство на територията“
са издадени и одобрени: 165 скици, 44
визи, 136 удостоверения за идентич-
ност, 70 удостоверения за администра-
тивен адрес, 17 удостоверения за факти
и обстоятелства по ЗУТ, 34 становища
по ЗУТ, 38 отговори на заявления и
жалби на граждани, 44 удостоверения за
търпимост. Одобрени са 15 подробни
устройствени планове, 43 проекти, из-
дадени са 37 разрешения за строеж, 19
разрешения за поставяне, 4 удостовере-
ния за въвеждане в експлоатация. Ре-
гистрирани са 4 технически паспорта и
7 заповедни книги.

През 2016 г. са извършени 56 проверки
по писмени сигнали и жалби на граж-
дани и проверки по разпоредителни
писма от ДНСК, Областен управител и
др.

По контрол на незаконното строител-
ство и застрашени от самосрутване
сгради са съставени общо 19 конста-
тивни протокола и заповеди към тях. 11
от заповедите за премахване са изпъл-
нени доброволно, 3 от тях са прекра-
тени, а за останалите 5 не са изтекли
указаните за премахване срокове.

Съставени са 2 бр. актове за установя-
ване на административни нарушения,
направени са 18 бр. справки и информа-
ции за различни държавни институции.

За отчетния период събраните такси за
технически услуги възлизат на 27
218,01лв.

ІV. ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И
НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

През 2016 г. Общинска администрация
Вършец изпълни дейности, свързани с
организационно – техническата подго-
товка за провеждане на избори за пре-
зидент на Република България и
Национален референдум.

продължава на 4 стр. >>>

Международен фолклорен фестивал „Пъстра огърлица“
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На територията на общината бяха раз-

крити 16 постоянни, 1 подвижна избира-
телни секция и 1 СИК в лечебно
заведение. Изборите преминаха без ин-
циденти и при добра организация.

Със заповеди на кмета на общината бе
определен технически екип за подготов-
ката и провеждането на изборите за пре-
зидент и вицепрезидент на Република
България и референдума; утвърдени бяха
план за действие, транспортна схема,
план-сметка за необходимите средства
по организационно – техническата под-
готовка със съответните срокове и отго-
ворници. Създаде се организация по
подготовката и оборудването на избор-
ните помещения за гласуване: доставка
на избирателни урни, канцеларски мате-
риали и чували за изборните материали;
доставка и разпределение на изборни
книжа и избирателни списъци и раздава-
нето им на секционните комисии.

Активността на жителите на община
Вършец на Националния референдум,
проведен на 6 ноември 2016 г. достигна
56,55 %.; на І тур на президентските из-
бори - 64,20 %, а на ІІ тур - 60,60 %.

V. КУЛТУРА
През 2016 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 2016 г. въз-
лиза на 72 000 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; традицио-
нен 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), с финансовата подкрепа на об-
щина Вършец. В с. Черкаски се проведе
станалият вече традиционен регионален
фолклорен празник на самодейни групи,
а в с. Спанчевци – пленер по живопис за
деца „Усмихнато лято“.

VІ. ОБРАЗОВАНИЕ
В бюджета на Община Вършец за из-

миналата година разходите за дейности
във функция „Образование“ заемат най-
голям дял - 2 034 068 лв. Това се опред-
еля от спецификата и характера на
дейностите.

В указания от Закона за държавния бю-
джет срок бе утвърдена формулата за
2016 г., въз основа на която се разпред-
елиха средствата между учебните заве-
дения според броя ученици и единните
разходни стандарти.

За учебната 2016/2017 г. в общинските
училища СУ „Иван Вазов“, НУ „Васил
Левски“, кв. „Изток“, Професионална
гимназия по икономика и туризъм се
обучават 854 ученици, а в детските гра-
дини на общината - 217 деца.

Чрез редица национални програми Ми-
нистерството на образованието и науката
даде възможност на училищата да под-
обрят качеството на образователно въз-
питателния процес.

Финансирани бяха и проекти за разви-
тие на физическото възпитание и спорт в
училищата и детските градини, на стой-
ност 3 035 лв.

Бе запазена съществуващата мрежа от
учебни заведения: 3 училища, 3 детски
градини и 1 Общински детски комплекс,
който бе преименуван в Център за под-
крепа за личностно развитие – ОДК, съг-
ласно новия Закон за предучилищното и
училищно обучение.

Бяха стимулирани ученици, постиг-
нали високи резултати на национални и
международни състезания.

VІІ. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

През отчетния период бяха назначени с
трудови договори 185 човека по раз-
лични европейски, национални и регио-
нални програми и проекти за
осигуряване на временна заетост.

По НП „ОСПОЗ“ бяха заети 7 бр. се-
зонни работници /аварийни/; по НП
„Хора с трайни увреждания“ -3 пазачи, 2
социоконсултанти, 1 технически сътруд-
ник и 1 охранител.

По НП „Помощ при пенсиониране“ бе
назначен 1 бр. чистач-хигиенист.

По ЕП „Нови възможности за грижа“
бяха назначени 58 бр. лични асистенти,
обслужващи 75 бр. потребители.

По проект „Независим живот в община
Вършец“ по ОП „Административен ка-
пацитет“ бяха назначени 40 бр. домашни
помощници, обслужващи 78 бр. потре-
бители.

По РП за временна заетост - 7 сметосъ-
бирачи; по Европейски проект „Обуче-
ние и заетост за младите хора“-
Програми за младежи до 29-години бяха
назначени: метачи- 28 бр.; градинари-7
бр.; работник туристическа маркировка-
5 бр.; работник музей-5 бр.; домакин
сграда -7 бр., касиери -8 бр.; общ работ-
ник -5 бр.

Община Вършец продължи да спазва
поетия ангажимент за стимулиране на
раждаемостта. През 2016 г. бе отпусната
финансова помощ на 25 новородени
деца, отговарящи на специалните крите-
рии, на обща стойност 12 500 лв.

● Организация на социален патронаж
за възрастните и болни хора. Домаш-
ният социален патронаж 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 2016 г. е 110 човека.

Проектът е отчетен през м. май 2016 г.
● През м. април 2016 г. приключи про-

ектът „Обществена трапезария“. Об-
щина Вършец реализира дейностите по
обществената трапезария за 72 бр. бене-
фициенти от общината - самотно жи-
веещи лица, лица без доходи, лица и
семейства, получаващи минимални пен-
сии за осигурителен стаж и възраст, пен-
сии за инвалидност, наследствени
пенсии.

● Община Вършец сключи договор по
проект „Осигуряване на топъл обяд в
Община Вършец“, финансиран по Опе-
ративна програма за храни и/или ос-
новно материално подпомагане,
съфинансирана от Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица
в България за периода 2014-2020 г.

За срок от 10 месеца, считано от
01.08.2016 г. до 30.04.2017 г., на 130 бр.
потребители на услугата от гр. Вършец,
кв. Заножене и селата: Д. Б. речка, Г. Б.
речка, Д. Озирово, Г. Озирово, Стояново,
Черкаски, Спанчевци и Драганица е оси-
гурен безплатно топъл обяд.

Общата стойност на проекта е 62 162
лева.

Със съдействието на Община Вършец
продължават да развиват дейности пен-
сионерските клубове в общината.

Във всички села от общината ежеме-
сечно бе осигурено присъствие по гра-
фик на специалисти от „Бюро по труда“
и „Социално подпомагане“ за полагане
подписи от регистрираните безработни и
лицата на социално подпомагане, както
и прием на място на документи на жите-
лите от селата от социален работник за
кандидатстване за социално подпома-
гане.

Изготвена бе Стратегия за развитие на
социалните услуги в община Вършец
2016-2020 г., приета от ОбС.

Общината запази и 8 бр. медицински
персонал (фелдшери и медицински сес-
три) в СУ „Ив. Вазов“, ПГИТ, ДГ
„Слънце“ - гр. Вършец и в с. Спанчевци,
както и 1 бр. здравен медиатор.

VІІІ. ТУРИЗЪМ И СПОРТ
През туристически сезон 2016 г. броят

на посетителите е приблизително 85 000,
а реализираните нощувки – 65 500 бр.

Категоризирани нови обекти: 2 къщи за
гости, 2 заведения за хранене и развлече-
ния, 2 обекта - самостоятелни стаи за
гости, и 1 хотел. Прекатегоризирани
обекти: 1 къща за гости, 12 заведения за
хранене и развлечения и 4 обекта - само-
стоятелни стаи за гости.

Въпреки, че активният летен сезон при
нас започва късно (в средата на м.юли ),
през 2016 г. отчитаме 10% ръст на турис-
тите спрямо предходната година. Легло-
вата база през месец август бе заета на
100%. Многото културни и спортни ме-

роприятия, организирани от общината
през активния туристически сезон реф-
лектира положително върху пълняе-
мостта на базите за настаняване. По
данни на ТИЦ-Вършец, само през по-
следните два дни от Празника на ку-
рорта, минералната вода и Балкана през
града са преминали 10 000 туристи.

Една значителна част от тях имат ха-
рактер на краткотраен отдих, на основата
на природните ресурси. Значителен е и
делът на транзитно преминаващите ту-
ристи. Събраната туристическа такса до
30.12.2016 г. е в размер на 37 127 лв.

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

През м. февруари 2016 г. общината
участва в 33-то издание на Междуна-
родна туристическа борса „Ваканция и
СПА Експо 2016“, като бяха проведени
полезни срещи и установени контакти за
успешни начинания в туристическата
сфера.

За пети път община Вършец взе учас-
тие и в Международно туристическо из-
ложение „Културен туризъм“ във Велико
Търново, на което бяха представени кул-
турно-историческото и природно бо-
гатство на общината, както и богатия
културен календар.

Участвахме в туристически изложение
„Уикенд туризъм“- Русе. Чрез репор-
тажи, снимки и рекламни материали в
национални и регионални печатни и
електронни медии се ангажира внима-
нието 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.

Спортът и развитието му сред младите
хора продължи да бъде сред приорите-
тите и през 2016 г.

ФК „Вършец 2012“ се представи добре
през сезона. Едва в последния кръг на
първенството загуби титлата и възмож-
ността за преместване в по-горната
група. За поредна година отборът беше
сред най-добре обезпечените и органи-
зирани отбори в групата, благодарение

на подкрепата на Общинска администра-
ция и Общински съвет. Детско-юношес-
ката школа също има осигурени отлични
условия за подготовка и резултатите са
налице. Децата се развиват много добре
и са лидери в класирането в своите въз-
растови групи.

По традиция в рамките на „Празника на
курорта, минералната вода и Балкана“
имаше редица спортни прояви. Беше
проведен целодневен спортен празник за
малки и големи, който включваше разно-
образни игри и спортни мероприятия.
Турнирите по футбол и волейбол отново
предложиха много емоции и се радваха
на огромна посещаемост и интерес.

За четвърта поредна година бяха про-

ведени Конни състезания по прескачане
на препятствия за купата на Община
Вършец. С всяка следваща година ка-
чеството на организация на турнира се
подобрява, като той вече е включен в на-
ционалния календар на Федерацията по
конен спорт и сред участниците има
представители на спортни клубове от ця-
лата страна.

Продължи функционирането на регис-
трирания през 2015 г. футболен клуб
„Озирово“ от двете съседни села – Долно
и Горно Озирово - участник в окръжното
футболно първенство. Община Вършец
осигури 2 000 лева за закупуване на
екипи и топки. ФК „Озирово“ спечели
промоция в „А“ ОФГ и през новия сезон
община Вършец има 2 отбора в това ниво
на футбола ни.

Волейболният клуб взе участие в дър-
жавното първенство по волейбол (сезон
2015/2016 г.) с юноши-старша възраст и
момичета до 15 г .и с момчета до 12 г. и
момичета 16 г. (сезон 2015/2016 г.)

В многофункционалната спортна зала
„Вършец“ се проведе целогодишен тре-
нировъчен процес по волейбол, баскет-
бол и футбол; турнир по волейбол мъже
- ветерани с участието на „Черно море“ -
Варна, „Дунав“ - Русе, ВК - гр. Берко-
вица, ВК „Вършец“; регионални кон-
тролни срещи по волейбол за момчета и
момичета; спортни занимания ОДК –
баскетбол момчета; тренировачен лагер
по художествена гимнастика от спортен
клуб „Локомотив“ - гр. София, от 3 до 15-
годишна възраст; зонално първенство по
карате за северозападна България; тий-
мбилдинг занимания на фирми; трени-
ровъчен процес по футбол - деца до 13 г.;
турнир по футбол - деца до 13 г.

Всички спортни площадки в селата
бяха поддържани и боядисвани редовно.

ІХ. БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕТО И ДЕЙНОСТИ ЗА

ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
Проведени бяха 4 заседания на Коми-

сията по „Безопасност на движението“
към Община Вършец, на които са взети
11 решения.

През 2016 г. на територията на община
Вършец са възникнали 46 бр. ПТП с 15
ранени, без убити.

Доброволците от „Доброволно форми-
рование за защита при бедствия, аварии

и катастрофи“ – Вършец взеха участие в
потушаването на 7 бр. горски и полски
пожари, възникнали в землищата на с.
Драганица, с. Горно Озирово и гр. Вър-
шец, спасени от опожаряване са десетки
декари гори и селскостопански култури.

Изготвени са План за борба с тероризма
на община Вършец; Технически паспорт
и досие на язовир „Топилките“, намиращ
се в землището на с. Спанчевци.

Проведено е едно съвместно учение на
доброволците от „Доброволно формиро-
вание“ към Общината със служителите
на ПУ на ПБЗН – Вършец; извършено е
доекипиране и обучение на добровол-
ците във ІІ модул.

Х. ГОРИ, ЗЕМЕДЕЛИЕ
И ЕКОЛОГИЯ

Завърши вторият етап на проект „Пър-
воначално залесяване на неземеделски
земи в община Вършец“– създаване на
горски култури в община Вършец“. За-
лесени са поземлени имоти в землищата
на с. Черкаски, с. Стояново и с. Спан-
чевци. Към декември 2016 г. се извърши
отглеждането и попълването на култу-
рите за втората година от последващото
поддържане на горските култури.

● Разгледани заявления на жители от
община Вършец за включване в контин-
гент 2016 г. за добив на дърва за огрев по
такса „на корен“ и добив на дървен мате-
лиал от Държавни горски територии –
650 бр, като само от жители на гр. Вър-
шец са постъпили общо 266 .

● Разпределени 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 и изготвен
списък на одобрените.

● Издадените разрешителни за отси-
чане на дървета в регулация на населе-
ните места от общината и в земеделските
земи са 55 бр.

● Издадени позволителни за събиране
на лечебни растения – 2 бр.

● Извършена е есенна резитба на по-го-
лемите и високи дървета.

● 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 – 15 бр.;

● Сключен договор за борба с кучеш-
ката популация – залавяне, кастрация,
ваксинация против бяс и обезпаразитя-
ване срещу вътрешни паразити;

● За периода са заловени, обезпараз-
итени и ваксинирани 55 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 срещу бълхи и кърлежи на трев-
ните площи и животновъдните обекти.

● Разработена и приета е 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, изготвена
от Енергийна агенция – Пловдив

ХІ. ИНФОРМАЦИОННО
ОБСЛУЖВАНЕ И МЕДИИ

Продължи ежемесечното издаване и
безплатното разпространение на Об-
щински вестник „Вършец“, както и под-
държането 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.
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Национален преглед на ученическите духови оркестри „Д. Пеев“
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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 бе ангажирано вниманието
на българските медии към Вършец и об-
щината.

ХІІ. ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
През отчетния период Общината ра-

боти по 4 проекта, финансирани със
средства на Европейския съюз. В рам-
ките на годината са усвоени общо по
Оперативни програми 359 236 лв.
Очаква се инвестициите по проектите,
за които Общината сключи договори и
ще изпълнява през 2017 г. по Опера-
тивни програми на ЕС да са в размер на
921 000 лв.

През 2016 г. финализирахме следните
проекти:

● Проект „Трансграничният потен-
циал като основа за устойчиво разви-
тие“, финансиран от Програмата за
трансгранично сътрудничество по Ин-
струмента за предприсъединителна
помощ България–Сърбия. Проектът е
отчетен на 24.01.2016 г.

Община Вършец е бенефициент и
водещ партньор по проекта, а остана-
лите партньори са: Община Пирот (Сър-
бия), фондация „Монтана утре”- гр.
Монтана и Сдружение „Звоно” (Сър-
бия).

Основните дейности по проекта са:
развитие на нова социална инфраструк-
тура за спортуване в Пирот; развитие на
нова инфраструктура за спортуване във
Вършец; съвместно проучване и съби-
ране на база данни на всички източници
със значим потенциал за развитие на ре-
гиона; изработване и излъчване на рек-
ламен филм за региона на Вършец -
Пирот; организация на регионален
форум за развитие; разработване на съв-
местни триезични каталози за реклама
на трансграничния регион.

По проекта в гр. Вършец бе изградена
и инсталирана изкуствена ледена пър-
залка; велоалея по централния булевард
„Република“; подобрена и благоуст-
роена придружаващата инфраструктура,
чрез изграждане на тротоари и зелени
площи.

Общата стойност на проекта за без-
възмездна финансова помощ е 1 199 658
лева, от тях бюджетът на община Вър-
шец по проекта е 678 836,12 лева.

● Проект „Нови възможности за
грижа“, финансиран по Оперативна
програма “Развитие на човешките ре-
сурси” 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския со-
циален фонд.

Целите на проекта са: подобряване ка-
чеството на живот за хора с увреждания
и хора над 65 г. с ограничения или в не-
възможност за самообслужване на тери-
торията на община Вършец; създаване
на заетост, свързана с функционирането
на новата социална услуга; превенция
на риска от институционализация на хо-
рата с увреждания и хора над 65 г. в не-
възможност за самообслужване на
територията на община Вършец; пред-
оставяне на качествени интегрирани ус-
луги в домашна среда чрез подбор,
обучение, супервизия и методическа
подкрепа на персонала.

Стойността на проекта е 146 994 лв,

● През 2016 г. продължи работата на
общината по проект “Първоначално
залесяване на неземеделски земи в об-
щина Вършец“. Проектът е финанси-
ран от Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013 г. по мярка
223 „Първоначално залесяване на незе-
меделски земи“, като безвъзмездната
финансова помощ от Програмата е 100

% и е на обща стойност 392 512 лева.
По проекта са залесени общо 427,66

дка общински изоставени земеделски
земи в землищата на с. Стояново, с. Чер-
каски и с. Спанчевци. В одобрените ин-
вестиционни разходи са включени
дейности по залесяване с широколистни
местни видове, както и дейности за по-
пълване и отглеждане на залесените
площи за срок от пет години. Завър-
шихме втория етап на проекта, като са
залесени поземлени имоти в землищата
на с. Черкаски, с. Стояново и с. Спан-
чевци. Към декември 2016 г. се извърши
и отглеждането и попълването на култу-
рите за втората година от последващото
поддържане на горските култури.

През 2016 г. спечелихме финансиране
и започнахме изпълнението на след-
ните проекти:

● Проект „Рекреационните и спор-
тни обекти като туристически потен-
циал за региона“, финансиран по
Програмата за трансгранично сътруд-
ничество Интеррег – Инструмент за
предприсъединителна помощ Бълга-
рия–Сърбия. Проектът ще се реализира
в партньорство със Спортен клуб Пирот
– гр. Пирот.

Основните дейности по проекта са:
реализиране на атракционен „въжен
парк“ в град Вършец; реализиране на
рекреативни и спортни обекти в град
Вършец, а именно: 2 модерни детски
площадки, 2 бр. фитнес площадки на
открито и 1 бр. скейтборд площадка на
открито; изграждане на увеселителен
„адреналин“ парк в град Пирот; разра-
ботване на стратегически план за под-
обряване предлагането на спортен
туризъм за трансграничния регион Вър-
шец - Пирот; организиране на партнь-
орски форум и обмен на участниците
по проекта; семинари и изграждане на
капацитет; популяризиране на дейнос-
тите по проекта и оценка на резулта-
тите.

Проектът е на стойност 588 460,10
евро, като бюджетът на община Вър-
шец е 287 093,73 евро.

● Проект „Подкрепа за независим
живот в община Вършец“, финанси-
ран по Оперативна програма “Развитие
на човешките ресурси” 2014-2020 г., съ-
финансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.

Целите на проекта са: създаване на
нова устойчива социална услуга “Цен-
тър за почасово предоставяне на услуги
за социално включване в общността
или в домашна среда” за хора с увреж-
дания и хора над 65 г. с ограничения
или в невъзможност за самообслужване
на територията на община Вършец; съз-
даване на заетост, свързана с функцио-
нирането на новата социална услуга;
превенция на риска от институциона-
лизация на хората с увреждания и хора
над 65 г. в невъзможност за самооб-
служване на територията на община
Вършец; предоставяне на качествени
интегрирани услуги в новосъздадения
Център чрез подбор, обучение, супер-
визия и методическа подкрепа на пер-

сонала.
Общата стойност на проекта е 499

896,60 лева.

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

За срок от 10 месеца, считано от
01.08.2016 г. до 30.04.2017 г., на 130 бр.
потребители на услугата от гр. Вършец,
кв. Заножене и селата: Д. Б. речка, Г. Б.
речка, Д. Озирово, Г. Озирово, Стоя-

ново, Черкаски, Спанчевци и Драга-
ница е осигурен безплатно топъл обяд.

Общата стойност на проекта е 62 162
лева.

През 2016 г. бяха подадени 7 бр. про-
екта, с които кандидатстваме за фи-
нансиране.

Все още са в процес на оценка от Уп-
равляващия орган на програмите след-
ните 4 проекта:

● Проект „Довършване реконструк-
цията на водопроводната мрежа на с.
Спанчевци, община Вършец“.

Кандидатстваме за безвъзмездна фи-
нансова помощ пред Предприятието за
управление на дейностите по опазване
на околната среда /ПУДООС/ към
МОСВ.

Общата дължина на новопроектира-
ната водопроводната мрежа е 3937,68
лин. м или около 47% от цялата водо-
проводна мрежа на селото. Състои се
само от второстепенни клонове. Пред-
вижда се вътрешната водопроводна
мрежа на с. Спанчевци да бъде изгра-
дена от тръби РЕ висока плътност, тип
100, диаметър на тръбите – ф 90;
сградни водопроводни отклонения –
283 броя.

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

Стойността на проектното предложе-
ние е 748 129,70 лв. с ДДС.

● Проект “Реконструкция и рехаби-
литация на част от уличната мрежа
на гр. Вършец, община Вършец”.

Кандидатстваме пред Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция,
по мярка 7 “Основни услуги и обновя-
ване на селата в селските райони” от
Програма за развитие на селските ра-
йони 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейски зе-
меделски фонд за развитие на селските
райони.

Обект на проектното предложение са
следните 8 улици от уличната мрежа на
гр. Вършец: ул. „Янко Сакъзов“ - от
ОТ213 до ОТ170; ул. „Алеко Констан-
тинов“ - от ОТ207 до ОТ206; ул. „Цар
Иван Асен II“ - от ОТ170 до ОТ171; ул.
„Цар Симеон“ - от ОТ170 до ОТ17; ул.
„Христо Ботев“ – от ОТ ОТ154 до

ОТ64; ул. „Първа“ – от ОТ64 до ОТ835;
ул. „Никола Вапцаров“ – от ОТ120 до
ОТ136; ул. „Васил Априлов“ - от ОТ136
до ОТ103; ул. „Липа“ - от ОТ524 до
ОТ416; ул. „Найден Геров“ - от ОТ416
до ОТ426.

Общата дължина на улиците, предмет
на настоящия проект е 2983 м. Предви-
дените за рехабилитация и реконструк-
ция улици са част от градската
транспортна мрежа, улици от IV и V
клас. Предвидените дейности са: ре-
монт и преасфалтиране на уличните
платна, изграждане на бордюри и тро-
тоари, отводняване на улиците, нова хо-
ризонтална маркировка и вертикална
сигнализация.

Стойността на проектното предложе-
ние: 1 952 332,79 лв. без ДДС.

● Проект „Реконструкция и рехаби-
литация на част от общинската
пътна мрежа в община Вършец - об-
щински път MON 1092 /III - 812/ Вър-
шец - кв.Заножене - Спанчевци /III -
812/ и общински път MON 3097
/MON1092/ кв. Заножене – м. Водо-
пада“.

Кандидатстваме пред Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция,
мярка 7 “Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони” от Про-
грама за развитие на селските райони
2014-2020 г., съфинансирана от Евро-
пейския съюз чрез Европейски земе-
делски фонд за развитие на селските
райони.

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

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

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

Предвидените дейности са: ремонт и
преасфалтиране на пътните платна, из-
граждане на бордюри и тротоари, от-
водняване, нова хоризонтална
маркировка и вертикална сигнализация.

Стойността на проектното предложе-
ние е 3 453 959,38 лв. без ДДС.

● Проект „Ремонт и обновяване на
съществуваща сграда на общинска
музейна колекция“.

Кандидатстване пред Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция,
по мярка 7 “Основни услуги и обновя-
ване на селата в селските райони” от
Програма за развитие на селските ра-
йони 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейски зе-
меделски фонд за развитие на селските
райони.

Проектът включва дейности за осно-
вен ремонт и обновяване на съществу-
ваща двуетажна масивна сграда на
общинска музейна колекция в гр. Вър-
шец – сграда, паметник на културата от
местно значение. Предвидените
обемно-планировъчни данни за сгра-
дата включват: ремонтирана площ на
първия етаж: 130,3 м2 ; ремонтирана
площ на втория етаж: 227,4 м2 ; ремон-
тирана площ на тавански етаж: 106,1 м2

; общо ремонтирана площ - 463,8 m2

Стойността на проектното предложе-
ние е 240 000,00 лв. без ДДС.

Следващите два проекта са входи-
рани по Програмата за трансгранично
сътрудничество Интеррег - ИПП ТГС
България-Сърбия 2014-2020, класирани
са в резервен списък, поради ограниче-
ният бюджет на Програмата:

● Проект: „Зеленина и култура за
развитие на туризма“ по Програма
„Интеррег - ИПП ТГС България - Сър-

бия 2014-2020“.
Съвместен проект на Община Вършец

и община Сокобаня, Сърбия.
Проектното предложение включва ин-

вестиционни мерки, като на терито-
рията на община Вършец е предвидено
реализирането на лесоустройствен про-
ект за обект „Лесопарк Вършец“. Дей-
ностите, които се предвиждат по
проекта са: изграждане на паркова
алейна мрежа с осветление, изграждане
на кътове за отдих и детски площадки
с поставяне на атракционни съоръже-
ния в боровия парк на град Вършец.

Община Сокобаня ще реализира про-
ект за изграждане на лятна сцена в
местност „Врело“ в гр. Сокобаня.

Максималната безвъзмездна помощ за
двата партньора по проекта е общо
600 000 евро.

● Проект: „Младите – шанс за раз-
витие“ по Програмата „Интеррег -
ИПП ТГС България - Сърбия 2014-
2020“.

Съвместен проект на Община Вършец
и Основно училище „Митрополит Ми-
хайло“, община Сокобаня, Сърбия.

Проектопредложението включва ин-
вестиционни мерки за изграждане на
Младежки центрове на територията на
двете общини в сгради на бивши учи-
лища, като за нашата община това е
бившето ОУ „Хр. Ботев“ в кв. Зано-
жене. Тези центрове ще се използват от
ученици и студенти за зелени училища,
изследователски дейности, трениро-
въчни лагери и др.

Максималната безвъзмездна помощ за
двата партньора по проекта е общо
600 000 евро.

Не е одобрено следното проектно
предложение, за което ще продължим
да търсим финансови източници за
реализирането му:

● Проектно предложение „Техни-
ческа помощ за изготвяне на работен
проект за обект „Канализационна
мрежа на кв. Заножене и реконструк-
ция на съпътстваща водопроводна
мрежа на кв. Заножене, гр. Вършец,
община Вършец“.

Кандидатстване пред Предприятието
за управление на дейностите по опаз-
ване на околната среда /ПУДООС/ към
МОСВ за безвъзмездна финансова
помощ.

Предвидени дейности по проекта
включват: изготвяне на работен проект
за горепосочения обект в пълен обхват,
съгласно изискванията на ЗУТ и подза-
коновите му нормативни актове.

Стойността на проектното предложе-
ние е 180 661,92 лв. с ДДС.

Уважаеми съграждани,

По-нататъшните ми намерения са за-
почнатото във всички важни сфери на
живот и дейност в общината да про-
дължи през целия мандат на управле-
ние и реално да бъдат сбъднати много
нови идеи.

Смятам, че в условията на икономи-
ческа криза и ограничени бюджетни
възможности, единствената алтерна-
тива за привличане на външно финан-
сиране е разработването на проекти и
кандидатстването с тях пред Европей-
ските фондове по Оперативни про-
грами на Европейския съюз. По този
начин ще се изпълнят поетите в пред-
изборната ми програма ангажименти за
осигуряване на по-добър живот за
всички жители на общината.

Надявам се заедно да продължим раз-
витието 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 Вършец

Стартира проект „Подкрепа за
независим живот в община Вършец“
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ÂÚÐØÅÖ6
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 23
Днес, 29.12.2016 г. (четвъртък) от 11:00 ч.,

на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и
чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с об-
щинската администрация за мандата 2015 –
2019 г. се проведе заседание на Общински
съвет - Вършец, в заседателната зала на Об-
щинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва
общински съветници.

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

На заседанието присъстваха още:
инж.Иван Лазаров – кмет на община Вър-
шец, П.Стефанов - зам.- кмет на община
Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на
община Вършец, К.Тачева- Директор Дирек-
ция „ОА“, А.Тошев-директор дирекция
„СА“, Е. Георгиева-гл. експерт „Информаци-
онно обслужване“, Б. Василев – кметски на-
местник с. Г.Б.речка, Татяна Петрова –
консултант по европейски проекти, Ц.Въг-
лярска, А.Алексов, Ц.Антонова – Председа-
тел на ПК „Козница“ и граждани.

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

Председателят на общински съвет Вършец
инж. Анатоли Димитров, на основание чл.
57, ал. 1, ал.2 т.2 от Правилника за организа-
цията и дейността на Общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация за мандата
2015 – 2019 г. предложи следните допълне-
ния в дневния ред:

1. Включване на докладна записка с
Вх.№586/28.12.2016 г. под № 5 в дневния
ред.

Общият брой точки в дневния ред стават
12.

Гласували: “за”- 13; “против” - 0; “въз-
държали се” – 0.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка Вх.№ 561/14.11.2016г., от-
носно разглеждане на писмо вх. № 3300-
1322/08.12.2016 г.,от Директора на областна
дирекция „Земеделие“, гр. Монтана, за взе-
мане на решение от Общински съвет – Вър-
шец по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за
предоставянето на имоти – полски пътища,
собственост на община Вършец, включени в
Заповеди № 201/28.09.2016 г. за землището
на с. Черкаски и № 220/29.09.2016 г. за зем-
лището на с. Долно Озирово на Директора на
Областна Дирекция „Земеделие“,гр. Мон-
тана.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка Вх.№ 573/21.12.2016г. от-
носно разглеждане на писмо вх. № 9400-
3675/16.12.2016 г., от г-н Бисер Богданов -
управител на „Булинвест” ООД, със седа-
лище и адрес на управление гр. Вършец, об-
щина Вършец, област Монтана, бул.
“България“ № 10, ЕИК 111543144, с искане
от съдружника „МИР – 7“ ООД да закупи дя-
ловото участие на община Вършец от тър-
говско дружество „Булинвест” ООД и
прекратяване участието на община Вършец,
като съдружник в „Булинвест” ООД. Опред-
еляне на паричната равностойност на дру-
жествения дял, срока за неговото изплащане
и провеждане на извънредно общо събрание

на дружеството.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на

община Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка Вх.№ 572/21.12.2016г. от-
носно разглеждане на писмо изх. № ЗСХД-
74-00-20/1/16.12.2016 г., от кмета на община
Берковица с искане за предоставяне за бъз-
възмездно право на ползване за срок до
31.12.2017 г., на кабинет 307 и кабинет №
308 от сградата на „Медецински център –
Вършец“ ЕООД за нуждите Семейно – кон-
султативния център по проект: „Разкриване
на семейно-консултативен център“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка Вх. № 563/14.12.2016г. от-
носно актуализация на бюджет 2016 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка Вх.№ 586/28.12.2016г. от-
носно актуализация на поименният списък
за капиталови разходи на община Вършец за
2016 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка Вх.№ 562/14.12.2016 г. от-
носно приемане на план сметки, включващи
необходимите разходи за дейностите по тре-
тиране на битови отпадъци и почистване на
площи за обществено ползване на терито-
рията на община Вършец за 2017 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка Вх.№ 574/21.11.2016г. за
отпускане на финансова помощ на СНЦ
„Козница“ гр. Вършец.

Докладва: Олга Яничкова – председател
на ПК по БФСП

8. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка Вх. № 565/14.12.2016 г. от-
носно приемане отчет на МК по чл.8, ал.2 от
ЗУПГМЖСВ за календарната 2016 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

9. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка Вх.№568/14.12.2016г. от-
носно приемане на Правилник за устрой-
ството и дейността на Център за подкрепа за
личностно развитие – Общински детски ком-
плекс, град Вършец от Общински съвет –
Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

10. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка Вх. № 534/18.11.2016 г. от-
носно вземане на решение за одобряване на
споразумение за партньорство във връзка с
проект: “Промяна към успех - мисия въз-
можна” с регистрационен номер
BG05M2OP001-3.002-410 по процедура за
подбор на проекти BG05M2OP001-3.002
„Образователна интеграция на учениците от
етническите малцинства и/или търсещи или
получили международна закрила“ по ОП
«Наука и образование за интелигентен рас-
теж» 2014-2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

11. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх.№ 575/21.12.2016 г.

относно молби за отпускане на финансова
помощ.

Докладва: Иван Андров – председател на
ПК по АОНУОРСГПБК

12. Изказвания, питания, становища и пред-
ложения на гражданите.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинската администра-
ция за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе
приет:

Гласували: “за”- 13; “против” - 0; “въз-
държали се” – 0.

Общински съвет – Вършец прие следните
решения:

РЕШЕНИЕ №348
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното само-
управление и местната администрация
/ЗМСМА/ и чл. 37в, ал. 16 от Закона за собст-
веността и ползване на земеделските земи
/ЗСПЗЗ/, реши:

1. Предоставя за ползване за стопанската
2016/2017 г. полски пътища, собстве-
ност на община Вършец, включени в
Заповед № 201/28.09.2016 г., на Дирек-
тора на областна дирекция „Земеде-
лие“, гр. Монтана за землището на с.
Черкаски, с което е одобрено спораз-
умението по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за
това землище и са определени за пол-
зване полските пътища, собственост на
община Вършец, попадащи в масивите
за ползване на съответния ползвател по
реда на чл. 37в, ал. 16 от Закона за
собствеността и ползване на земедел-
ските земи /ЗСПЗЗ/.

За ползването на пътища ползвате-
лите да заплатят на община Вършец
средното рентно плащане за землището
на с. Черкаски, съгласно Заповед №
201/28.09.2016 г., на Директора на Об-
ластна дирекция „Земеделие“, гр. Мон-
тана.

2. Предоставя за ползване за стопанската
2016/2017 г. полски пътища, собстве-
ност на община Вършец, включени в
Заповед № 220/29.09.2016 г. на Дирек-
тора на областна дирекция „Земеде-
лие“, гр. Монтана за землището на с.
Долно Озирово, с което е одобрено спо-
разумението по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ
за това землище и са определени за
ползване полските пътища, собстве-
ност на община Вършец, попадащи в
масивите за ползване на съответния
ползвател по реда на чл. 37в, ал. 16 от
Закона за собствеността и ползване на
земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

За ползването на полските пътища
ползвателите да заплатят на община
Вършец средното рентно плащане за
землището на с. Долно Озирово, съг-
ласно Заповед № 220/29.09.2016 г., на
Директора на областна дирекция „Зе-
меделие“, гр. Монтана.

3. Решението да се изпрати на Директора
на областна дирекция „Земеделие“, гр.
Монтана за сведение.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Замфиров, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Иванов,
Г.Найденов и С.Сълков “против” –
няма;“въздържали се” – 1- А.Коцина;

РЕШЕНИЕ №349
Общински съвет - Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното само-

управление и местната администрация, във
връзка с чл. 129 от Търговския закон, чл. 8, т.
3 от Наредба за упражняване правата върху
общинската част от капитала на търговските
дружества с общинско участие, за участието
на общината в граждански дружества и в
сдружения с нестопанска цел и чл. 13 от Дру-
жествения договор на „Булинвест“ ООД, гр.
Вършец, ЕИК 111543144 от 09.08.2004 г.,
реши:

1. Дава съгласие Община Вършец да пре-
крати участието си като съдружник в
„Булинвест“ ООД, гр.Вършец, ЕИК
11154314, съгласно чл. 129 от Търговс-
кия закон.

2. Определя стойност на дела на прекра-
тилия членственото си правоотноше-
ние съдружник - Община Вършец,
представляващ 25 % от капитала на
„Булинвест“ ООД, гр. Вършец, ЕИК
111543144, в размер на 146 лева /сто че-
тиридесет и шест лева/ за 1 /един/ дял
или обща сума в размер на 140 452 лв.
/сто и четиридесет хиляди четиристо-
тин петдесет и два лева/.

3. Упълномощава инж. Анатоли Димитров
- Председател на Общински съвет –
Вършец и инж. Иван Лазаров – Кмет на
община Вършец да участват в извън-
редното Общо събрание на съдружни-
ците на „Булинвест“ ООД, гр. Вършец,
ЕИК 833040049, което ще се проведе на
20.01.2017 г., от 10.00 ч., в гр.Вършец,
община Вършец, област Монтана,
място - заседателна зала на Общински
съвет – Вършец.

4. Упълномощените представители да гла-
суват със „За” по единствената точка от
дневния ред на извънредното общо
събрание на дружеството, а именно:
Сключване на договор за покупко-про-
дажба на дружествени дялово от капи-
тала на „Булинвест“ ООД, ЕИК
111543144 между съдружниците, с
който община Вършец да подаде на
„МИР – 7“ ЕООД, собствените си 962
/деветстотин шестдесет и два дяла/,
представляващи 25 % /двадесет и пет
процента/ от капитала на „Булинвест”
ООД за сумата 140 452 лв. /сто и чети-
ридесет хиляди четиристотин петдесет
и два лева/.

5. Задължава упълномощените предста-
вители инж. Анатоли Димитров и инж.
Иван Лазаров в 10 /десет/ дневен срок
от провеждане на общото събрание на
съдружниците на „Булинвест“ ООД, гр.
Вършец, ЕИК 111543144 да внесат в
Общинския съвет - Вършец протокол
от проведеното събрание.

6. Упълномощава инж. Иван Лазаров -
Кмет на община Вършец да сключи до-
говор за продажба на 962 дяла /деветс-
тотин шестдесет и два дяла/,
собственост на Община Вършец в „Бу-
линвест“ ООД, гр. Вършец, ЕИК
111543144, на съдружника „МИР – 7“
ЕООД, гр. София, след заплащане на
сумата от 140 452 лв. /сто и четириде-
сет хиляди четиристотин петдесет и
два лева/ по сметка на община Вършец.

Настоящото решение да се изпрати на Об-
ластния управител на област Монтана и на
кмета на община Вършец в 7 /седем/ дневен
срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Ра-
йонна прокуратура – Берковица.

Гласували поименно: “за” – 10 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Замфиров, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, О.Яничкова, И.Цветанов,
А.Коцина,“против” – 2- Г.Найденов и
С.Сълков ;“въздържали се” – 1- Г.Иванов ;
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РЕШЕНИЕ №350
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 3
от Закона за общинската собственост и чл.
55, ал. 3 от „Наредбата за реда на придоби-
ване, управление и разпореждане с общин-
ска собственост на община Вършец“,
учредява безвъзмезно право на ползване за
срок до 31.12.2017 г., на кабинет № 307 с
площ 20 кв.м., и кабинет № 308 с площ 20
кв.м., находящи се на третия етаж в сгра-
дата на „Медицински център – Вършец“
ЕООД, с административен адрес гр. Вър-
шец, бул. “България“ № 2, в полза на об-
щина Берковица, ЕИК 0003205596 със
седалище и адрес на управление гр. Берко-
вица, пл.“Йордан Радичков“ № 4.

Община Берковица се задължава да плаща
режийните разходи за ползване на гореопи-
саните помещения.

Задължава управителя на „Медицински
център – Вършец“ ЕООД да сключи дого-
вор с кмета на община Берковица за учре-
дяване безвъзмездно право на ползване на
кабинет № 307 с площ 20 кв.м., и кабинет
№ 308 с площ 20 кв.м., находящи се на тре-
тия етаж в сградата на „Медицински цен-
тър – Вършец“ ЕООД, в изпълнение на
настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Замфиров, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против”
– няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №351
На основание чл. 124, ал. 2 от Закона за

публичните финанси, чл. 23, ал. 2 от „На-
редбата за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за мест-
ните дейности“ и за съставяне, обсъждане,
приемане, изпълнение, и отчитане на бю-
джета на община Вършец, и чл. 21, ал. 1, т.
6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет
– Вършец променя бюджета на община
Вършец за 2016 г., както следва:

1. Увеличава приходната част на бю-
джета с 20 250 лв. в т.ч.:
● по § 24-01 „Вноски от приходи на

държавни/общински предприятия и
институции“ с 19 500 лв.;

● по § 27-08 „Такси за ползване на об-
щежития и други по образова-
нието“ със 750 лв.

2. Увеличава разходната част на бюджета
с 20 250 лв., , в т.ч.:
● В дейност 1 337 „Извън училищни

дейности“- дофинансиране, по §
01-01 „Заплати и възнаграждения
на персонал нает по трудови право-
отношения“ с 750 лв.;

● В дейност 2 898 „Други дейности
по икономиката“по § 10- 20 „Вън-
шни услуги“ с 19 500 лв.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Замфиров, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против”
– няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №352
На основание чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от За-

кона за публичните финанси, чл. 23, ал. 3 и
4 от „Наредбата за условията и реда за със-
тавяне на тригодишната прогноза за мест-
ните дейности и за съставяне, обсъждане,

приемане, изпълнение и отчитане на бю-
джета на община Вършец“, и чл. 21, ал. 1, т.
6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет
– Вършец, извършва вътрешни промени в
Разчета за финансиране на капиталовата
програма на община Вършец за 2016 го-
дина, по обекти и източници на финанси-
ране, съгласно приложения Проект на
Разчет за финансиране.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Замфиров, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против”
– няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №353
І. Общински съвет – Вършец, на основа-

ние чл. 21, ал. 1 т. 7 от ЗМСМА и във връзка
с чл. 66 от ЗМДТ, одобрява обобщената
план-сметка за 2017 година, общата стой-
ност на която възлиза на 735 919 лв. и
включва необходимите разходи за:

1. Осигуряване на съдове за съхраняване
на битовите отпадъци – контейнери,
кофи и др. в размер на 15 000лв.;

2. Събиране на битови отпадъци и транс-
портиране до депото за обезврежда-
нето им - 138 150 лв.;

3. Проучване, проектиране, изграждане,
подържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депото за обезвреж-
дане на битови отпадъци, включи-
телно отчисленията по чл. 60 и чл. 64
от ЗУО. – 196 000 лв;

4. Почистване на уличните платна, пло-
щадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, пред-
назначени за обществено ползване –
386 769 лв.

ІІ. Утвърждава размера на дофинансиране
на разходите по дейностите за сметосъби-
ране, сметоизвозване и поддържане чисто-
тата на обществени места за 2017 година с
225 919 лв.

ІІІ. Запазва размера на такса за битови от-
падъци по видове услуги и населени места
за 2017 г., в размерите на 2016 г.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Замфиров, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против”
– няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №354
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 900 лв. /деветстотин лева/
за покриване на месечните разходи за хи-

гиена на помещението ползвано от клуба за
периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

Гласували поименно: “за” – 7 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Замфиров, В.Маринов, И.Андров,
О.Яничкова“против” – 5- Б.Христов,
И.Цветанов, А.Коцина, Г.Найденов, С.Съл-
ков;“въздържали се” – 1- Г.Иванов;

По предложение на Олга Яничкова,
Председателя на Общински съвет- Вър-
шец обяви 10 мин. почивка.

След почивката: кворум 13 общински
съветници.

РЕШЕНИЕ №355
1. Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА, приема за
сведение отчета на Местната комисия по
реда на чл.8,ал.2 от ЗУПГМЖСВ при об-
щина Вършец за календарната 2016 г.

2. На основание &17, ал.3 от Преходните
и заключителни разпоредби на Правилника
за прилагане на ЗУПГМЖСВ, утвърждава
разходи на МК по чл.8,ал.2 от ЗУПГМЖСВ
при община Вършец в размер на 500лв. за
възнаграждения на членовете на местната
комисия по 100 лв. на всеки член за кален-
дарната 2016г., както и 280лв. за оборудване
на Общински съвет – Вършец.

3. Решението да се предостави на кмета на
община Вършец за изплащане на сумата на
членовете на Местната комисия от събра-
ната и преведена по сметката на община
Вършец, средства от режийни от дейността
на Местната комисия по реда на
ЗУПГМЖСВ при община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Замфиров, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против”
– няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №356
1.Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация
/ЗМСМА/, във връзка с § 18, ал. 3 от Пре-
ходните и заключителните разпоредби на
Закона за предучилищното и училищното
образование /ЗПУО/, приема Правилник за
устройството и дейността на Център за
подкрепа за личностно развитие – Общин-
ски детски комплекс, град Вършец.

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

РЕШЕНИЕ №357
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 59 и чл.

61, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното само-
управление и местната администрация,
реши:

1. Одобрява сключеното на 16.11.2016 г.
споразумение за партньорство във
връзка с изпълнение на проект “Про-
мяна към успех - мисия възможна”
с регистрационен номер
BG05M2OP001-3.002-410 по проце-
дура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M20P001-
3.002 „Образователна интеграция на
учениците от етническите малцинства
и/или търсещи или получили между-
народна закрила“, Приоритетната ос
3. „Образователна среда за активно
социално приобщаване” на Опера-
тивна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“, сключено
между кандидата „Професионална
гимназия по икономика и туризъм
– гр. Вършец” и партньорите: Пар-
тньор 1 Община Вършец и Пар-
тньор 2 Сдружение с нестопанска
цел „Местна инициатива за Вър-
шец”.

2. Общински съвет – Вършец подкрепя
изпълнението на проект “Промяна
към успех - мисия възможна” с ре-
гистрационен номер BG05M2OP001-
3.002-410 по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ BG05M20P001-3.002 „Об-
разователна интеграция на учениците
от етническите малцинства и/или тър-
сещи или получили международна за-
крила“, Приоритетната ос 3.
„Образователна среда за активно со-
циално приобщаване” на Оперативна
програма „Наука и образование за ин-
телигентен растеж“, чиято основна
целева група са учениците от ПГИТ
гр.Вършец и техните родители, утвър-
дена по проекта към датата на вземане
на настоящето решение.

Гласували: “за”-7; “против” – 2;“въз-
държали се” –3;

РЕШЕНИЕ №358
На основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от

ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет
2016 параграф 10-98 еднократна финансова
помощ в размер от 300(триста) лева на Ки-
рилка Веселинова Тодорова.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Замфиров, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против”
– няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №359
На основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от

ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет
2016 параграф 10-98 еднократна финансова
помощ в размер от 300 (триста) лева на Ве-
личка Михайлова Петрова.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Замфиров, Б.Христов, В.Маринов, И.Ан-
дров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина,
Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против”
– няма;“въздържали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на общински съвет – Вър-
шец закри заседанието в 13:05 ч.

инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет - Вършец

74 019 34 383 39 636  
0 0 0

– 5 867 5 867  
– 23 999 7 375 16 624  

– 23 453 6 308 17 145  
– 1 200 1 200   

– 6 000 6 000   
– 13 000 13 000   

- 500 500   

74 019 34 383 39 636  



Весел празник си устроиха пенсио-
нерите от клуб „Козница“. Ресторант
„Тинтява“ във Вършец ни приюти,
както и на много други тържества,
беше създадена уютна обстановка и
прекрасно меню за всеки вкус. Тър-
жеството започна с импровизираното
посрещане на Дядо Коледа, Снежанка
и джуджето Пенчо, които раздадоха
малки подаръци чрез разиграване на
томбола и това приповдигна настрое-
нието на всички присъстващи.

Музиката засвири и нашите Дядо Ко-
леда и Снежанка поведоха хорото.
Така започна веселбата. Приветствие
и поздравление към членовете на
клуба поднесе председателката му
Цеца Антонова, която пожела на
всички пенсионери да за здрави и
щастливи през Новата година и все
така активни във всички мероприятия
на клуба.

Много хора и танци се изиграха. За
доброто настроение на всички допри-
несе и нашата певческа група „Дете-
лина“, която поздрави присъстващите
с изпълнения на хубави български
песни. Групата е на високо ниво и се
изявява с успех на различни меропри-
ятия, хората харесват изпълнителите и
ги канят за участие. Благодарим им от
сърце, че ги има и че на всеки наш
празник ни веселят с желание.

Веселието продължи до късния след-
обед, когато уморени, но доволни и
щастливи се прибрахме по домовете
си, в очакване на следващи организи-
рани тържества, които да разнообразят
ежедневието ни и да ни развеселят.

Бъдете благословени, мили хора от
клуб „Козница“ – живот и здраве през
Новата година!

Иванка НАЧЕВА

ПРАЗНИЧНО ВЕСЕЛИЕ ПО СЛУЧАЙ
КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА

От позицията на натрупалите се го-
дини, много добре си спомням Ба-
бинден от моето детство. Освен, че
на този ден по-голямата ми сестра
имаше рожден ден, сутринта се над-
преварвахме кой от нас, децата пръв
ще полее на баба да си измие ръцете
и да й подаде нова кърпа да се из-
бърше, за което получавахме раз-
бира се, почерпка. Това правехме,
защото в бабините ръце сме поели
първия си дъх и петте деца в моето
семейство. Баба първа беше поела в
свещените си ръце и много други
деца в селото. Затова на този ден тя
беше уважена от много млади жени,
които идваха у дома, за да й благо-
дарят – целуваха й ръка и й подна-
сяха скромни дарове, а тя
благославяше тях и рожбите им.

В началото на 1951 г. с Указ на На-
родното събрание 21 януари бе обя-
вен за Ден на родилната помощ. На
тази дата празнуват всички меди-
цински работници в АГ отделе-
нията, които се грижат за раждането
на здрави деца и за здравето на май-
ките – лекари-гинеколози, аку-

шерки. На този ден се отдава при-
знателност и уважение към техния
благороден труд.

Днес денят на родилната помощ се
празнува от всички майки и баби.
Както всяка година, клубът на пен-
сионера „Козница“ – гр. Вършец ор-
ганизира отбелязването на
Бабинден. Пременени, наконтени,
десетки баби (имаше и дядовци) се
озоваха в местния ресторант „Тин-
тява“, готови да отговорят на пред-
извикателствата на тържеството –
конкурсите „Мис баба“, „Игрива
баба“ и т.н.

Скъпи гости на нашето празнен-
ство бяха дългогодишните акушерки
във Вършец Фанка Серафимова и
Антоанета Савова. В техните топли
длани са проплакали за първи път
десетки, а може би и стотици малки
вършечани.

Председателката на сдружение
„Козница“ и водеща на тържеството
Цеца Антонова приветства присъст-
ващите и гостите с много уважение
и чувство на обич.

С внимание и аплодисменти

всички изслушаха поздравителния
адрес до акушерките и всички жени
и баби от кмета на общината инж.
Иван Лазаров, прочетен от Даниела
Лилова – служител в Общинската
администрация.

Певческа група „Детелина“ при
клуба зарадва всички с изпълне-
нието на няколко игриви и закачливи
песни. Захаринка Николова изпълни
авторското си стихотворение „На
акушерката с любов“, а Геновева
Александрова декламира стихотво-

рението „Живот в пелени“. Всички
изпълнения се приеха с радостни ап-
лодисменти.

Под звуците на прекрасната му-
зика, осигурена от диджей Марин се
проведоха конкурсите „Мис баба“,
„Най-игрива баба“, „Най-упорита
баба“. Най-възрастната от присъст-
ващите, баба Надежда беше поздра-
вена с букет цветя, а тя отговори с
благодарност и благопожелания. За
резултатите от конкурсите се пог-
рижи много компетентно жури (от

дядовци). За най-упорита баба бе
определена Йорданка Гуцина, която
независимо от метеорологичните ус-
ловия винаги е в клуба, когато е
нужно да се включи в работа. Чле-
новете на журито бяха много затруд-
нени, защото според тях, (а и така си
беше) всяка баба от присъстващите
заслужава да получи званието „Мис
баба“, а дансингът просто прегря от
„игриви баби“ – трудно е да се
спреш на една. Но на конкурс, като
на конкурс – какво да се прави!

С титлата „Мис баба“ бе удостоена
Пепа Николова, а за „най-игрива
баба“ бе излъчена Петрана Венкова.
Да им е честито! Добър избор! Бла-
годарим на журито за положените
усилия.

Мили колеги – баби и дядовци,
благодарим ви за приноса с учас-
тието си в този хубав български
празник. Бъдете живи и здрави, все
така упорити и всеотдайни към деца,
внуци и правнуци! Предавайте им
ценните традиции, които носят в
себе си духовността на народа ни!

Мария ДИМИТРОВА

БАБИНДЕН – ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ

За поредна година СНЦ "Тодо-
рини кукли 2003" и кметът на село
Спанчевци организираха за бабите
в селото незабравим празник.

Ръководството на сдружението се
постара обстановката, храната и
атмосферата да бъдат наистина
празнични. Освен за менюто и
подбраната хубава музика се пог-
рижихме и за подаръци - изненада,
които с благопожелания към всяка
жена поднесе кметът на Спанчевци
Емил Иванов.

От своя страна бабите също бяха
подготвени. Всяка се беше поста-
рала да приготви и донесе нещо за
общата трапеза, а певиците от чи-
талищната група поздравиха кмета
и всички присъстващи с вълну-
ващо изпълнение.

Не ни забрави и кметът на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров.
Изпратеният от него поздравите-

лен адрес, с искрените си думи на
уважение и благодарност развъл-
нуваха всички. Многото песни,
танци и веселие по-малко умориха

и натъжиха, но повече развълну-
ваха и заредиха всички присъст-
ващи.

Наташа СТАНИМИРОВА
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На 21 януари членовете на пен-
сионерски клуб „Чинарите“ – гр.
Вършец отпразнуваха Бабинден в
ресторанта на хотел „Медикус“.
Гости на тържеството бяха аку-
шерката Лиза Божинова, общин-
ските съветници Олга Яничкова и
Адриана Николова, Йорданка Ха-
джилазарова – представител на
НАП – гр. София и Светла Ванге-
лова – директор на НУ „Васил
Левски“.

Приятелите - пенсионери от гр.
Берковица с председател на клуба
Елена Кирилова се отзоваха на
поканата ни за съвместно отбе-

лязване на този хубав български
празник и ни дойдоха на гости.

На акушерката бе поднесен под-
арък и стихотворение, написано
специално за нея върху старинна
хартия, което бе прочетено от уче-
ничката Жасмина Андреева. Лиза
Божинова благодари за оказаното
й внимание и почерпи всички
присъстващи по повод професио-
налния й празник.

Най-възрастната пенсионерка
Пенка Динкова също бе поздра-
вена и получи подарък.

Беше изнесена програма, в която
участваха Веселия Спасова, Ка-

лина Алексиева и Катя Маркова.
Музикалното настроение ни оси-
гури Дуо „Меджик“.

Специални благодарности на ръ-
ководството на клуба ни, което
организира това мило тържество
– те ни накараха да се почувст-
ваме млади и стоплиха сърцата
ни.

Благодарим и на кмета на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров
за поздравителния адрес, отпра-
вен към празнуващите.

Лили БОРИСОВА

БАБИНДЕН ОТПРАЗНУВАХА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБ „ЧИНАРИТЕ“

НА БАБИНДЕН В СЕЛО СПАНЧЕВЦИ
Всяка жена се стреми да изгражда

своята физическа и лицева фасада за
красота, но често пъти у дома всичко
това се замъглява, предизвикано от из-
носения и избелял пеньоар, от избъса-
ния халат – втора употреба, чехли,
гледащи в различни посоки, да не го-
ворим за прическа „Ела с мен в пеще-
рата“. И не дай си, Боже, тази дама
реши да отскочи набързо до отсрещния
магазин за дребна покупка в този вид,
то насреща ви се появява чудовището
от езерото Лохнес – Неси. Тук попадат
само домакините, които смятат, че е
„достатъчно“ да се стягат само за пред
хората „навън“, а вкъщи могат да
минат както и да е. И понякога за съ-
жаление се получава така, че в добре
подредения дом се разхожда домакиня-
плашило с подпетени пантофки.

А колко малко е необходимо на же-
ната у дома, за да изглежда добре и да
бъде привлекателна. Винаги могат да
се намерят практични и удобни дрехи,

които да не пречат на домакинската ра-
бота и да могат да се перат по-често.
Облечена по този начин, не само тя ще
се чувства удобно и приятно, а и тези
около нея. Защото различието в харак-
тера и слабостта им към дадено об-
лекло ще доведе до едно богато
разнообразие у всеки дом.

Разбира се, когато са поканени гости
у дома, то тоалетът на домакинята ще
зависи от характера на срещата: за
близки, познати и приятелки облеклото
е по-ежедневно, при отбелязване на
тържествена дата – строго, при чест-
ване на именни дни, юбилеи – праз-
нично.

Мили домакини, нека у дома тоале-
тът бъде удобен и практичен, а за пос-
рещане на гости – съчетан с усмивка и
скромен. Тогава неминуемо ще из-
пъкне и блесне вашата привлекател-
ност и елегантност.

За всички вас се постара
домакинята Райна СИМОВА

За вас, домакини

НЕКА У ДОМА БЪДЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛНИ


