
Уважаеми жители на община
Вършец,

Във връзка с новите размери на
такса „Битови отпадъци“ за 2020
г., искам да разясня, че увеличе-
нието се налага от независещи
от Общината фактори, форми-
ращи разходната част на план-
сметката за 2020 г.

Сега действащият размер на
такса битови отпадъци /ТБО/ е
приет с Решение на Общински
съвет Вършец № 197/28.12.2012
г. и до момента не е променян. В
същото време, драстично се из-
мениха стойностите на компо-
нентите, формиращи разходите
по извършване на услугата по
сметосъбиране и сметоизвоз-
ване, а именно: повишени такси
в Регионалното депо Монтана,
промените в ръста на минимал-
ната работна заплата, размера на
отчисленията по чл.60 и чл.64 от
Закона за управление на отпадъ-
ците, увеличение в количеството
извозени битови отпадъци , а

именно:
1. Отчисленията по чл.60 и

чл.64 от ЗУО през 2013 г. са били
20,55 лв./тон, през 2019 г. – 62,50
лв./тон, а през 2020 г. се очаква
100.50 лв./ тон. Увеличение с 80
лв. на тон;

2. Таксата на Регионалното
депо за отпадъци Монтана през
2013 г. е била – 25.50 лв./ тон, а
за 2020 г. – 41,96 лв./тон. – уве-
личение с 16,46 лв. на тон.

3. Минималната работна за-
плата през 2013 г. е била 310 лв.,
през 2020 – 610 лв. - ръст с 300
лв.

4. Количеството извозени отпа-
дъци през 2013 г. са били 1800
тона, през 2019 г.- 2300 тона-
увеличение с 500 тона.

Това са основните компоненти,
които оказват пряко влияние
върху размера на разходите за
поддържане на услугата смето-
събиране, сметоизвозване и под-
държане чистотата на
обществените места, като за пе-

риода 2013 – 2020 г. увеличе-
нието е 213,34 %.

И ако през 2013 г. средният раз-
ход за един тон битови отпадъци
е бил 100 лв., то през 2020 г. се
очаква да достигне 238 лв.

През всички тези години об-
щината е дофинансирала тази
услуга с цел намаляване те-
жестта за гражданите. Въпреки
предложеното увеличение в раз-
мера на промилите за ТБО за
2020 г., в план- сметката отново
е заложено дофинансиране в
размер на 349 100 лв.

При така направеното предло-
жение за промяна в размера на
ТБО изчислихме, че за имот в
град Вършец при средна да-
нъчна оценка 15 000 лв., до сега
са заплащани 39 лв., а при но-
вото предложение ще се дължат
60 лв, т.е. увеличението е с 21
лв., което разпределено по ме-
сеци е 1,75 лв. на месец.

За селата средната данъчна
оценка на имот е 2330 лв. при
което е заплащана ТБО в размер
на 18.17 лв. С новото решение
ТБО ще стане 29.13 лв., т.е., уве-
личението е 10.96 лв., разпред-
елено по месеци – по 0,91 лв.

За юридическите лица отново
предлагаме да има горна гра-
ница за ТБО за всеки имот в раз-
мер на 8 000 лв.

Надявам се на вашето разби-
ране и подкрепа за вземането на
това трудно решение. То е в
полза на общността и запазване
качеството на услугите, свър-
зани с чистотата.

ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО
ПОВОД ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРОМЯНА НА

РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

На 18.12.2019 г. в Заседателната
зала на Общинската администра-
ция се проведе последното за тази
година заседание на Консултатив-
ния съвет по въпросите на туризма
(КСТ) към Община Вършец.

В дневния ред бяха включени
промени и допълнения в състава
на Консултативния съвет, отчет на
Програмата за развитие на туризма
за 2019 г., анализ на събрания ту-
ристически данък, мнения и пред-
ложения за Програмата за
развитие на туризма за 2020 г.

През туристически сезон 2019 г.
дейностите на Туристическия ин-
формационен център (ТИЦ) – Вър-
шец бяха насочени основно към
промотиране на туристическите
атракции, отпечатване на рек-
ламни флаери и сувенири, медийна
реклама.

Община Вършец рекламира и
промотира на самостоятелен щанд
на 3 туристически изложения по-
тенциала на региона, местните
празници и фестивали. Предста-
вени са рекламни брошури за кул-
турните и исторически
забележителности, хотели, къщи
за гости и заведения, спорт и ат-

ракции на територията на общи-
ната. През м. февруари 2019 г. Об-
щината се представи на 36-то
издание на Международната ту-
ристическа борса „Ваканция и
СПА Експо 2019”. На този най-
голям туристически форум Вър-
шец получи Златен приз за
най-добър Туристически център за
2018 г. На най-голямата наемана
площ до сега от Общината, посе-
тителите имаха възможност да де-
густират и млечни продукти от
мандра "Вършец". През м. април
2019 г. Общината взе участие в 16-
то издание на Международното из-
ложение "Културен туризъм", а
през м. май 2019 г. - в туристичес-

кото изложение «Уикенд туризъм»
- Русе.

През 2019 г. започна разработва-
нето и поддържането на фейсбук
страницата „Вършец - Туризъм и
СПА“, която съдържа в сбит вид
цялата актуална и полезна инфор-
мация за туристите - както забеле-
жителностите и местата за
настаняване, така и предстоящите
събития от културния календар на
общината.

Бяха поставени билбордове на
ключови места: в центъра и на око-
ловръстен път в гр. София, както и
преди гр. Русе. Билбордът е едно
от най-популярните средства за
външна реклама, достигайки до

максимален брой хора.
Извършено е почистване, марки-

ране и поставяне на указателни та-
бели на 5 бр. екопътеки: Вършец –
с. Спанчевци – Клисурски манас-
тир; Вършец – кв. Заножене – връх
Тодорини кукли; Вършец – Бялата
вода; Вършец - Иванчова поляна -
Райски водопад; Вършец - Водо-
пада. Отпечатани са и карти с еко-
пътеките.

Поставени са 2 бр. информаци-
онни табла, разположени пред Ту-
ристически информационен
център и на входа на Слънчевата
градина. Картите включват 42
места за настаняване – хотели,
къщи за гости, стаи за гости, бун-
гала и забележителности на тери-
торията на община Вършец.
Посочени са адресите и телефо-
ните за връзка с местата за наста-
няване, а монтираното осветление
позволява информационните табла
да бъдат използвани от туристите
денонощно.

От пролетта на 2020 г. туристите
и гостите на града ще могат да
ползват нов атракцион – планин-
ски електро велосипеди, с които
ще могат бързо и лесно да разгле-

дат забележителностите, както и да
се насладят на красивата природа.

Активният туристически сезон
във Вършец традиционно е от юни
до август, но тази година про-
дължи силно и през септември.
Реализираните нощувки и броят на
посетителите ежегодно бележат
ръст, според статистиката на Ту-
ристическия център. За 2019 г.
броят на посетителите е 45 500, а
реализираните нощувки – 66 000
бр.

Събраният туристически данък е
в размер на 40 489, 65 лв..

Категоризирани нови обекти през
годината са: 1 бр. заведение за хра-
нене и развлечения, 2 бр. къщи за
гости, 1 бр. апартамент за гости, 1
бр. стаи за гости, 1 бр. бунгала.
Обектите с подновена категория
са: 5 бр. стаи за гости, 1 бр. къщи
за гости, 2 бр. бунгала и 11 заведе-
ния за хранене и развлечения.

Членовете на Консултативния
съвет по туризъм направиха пред-
ложения и изказаха мнения по про-
екта на Програма за развитие на
туризма в община Вършец за
2020г.

ТИЦ - Вършец

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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Правителството подкрепи
важни инфраструктурни обекти
в община Вършец, като отпусна
допълнителни средства за ре-
монти с две постановления на
Министерския съвет.

С постановление № 348 от 18
декември 2019 г. бе одобрен до-
пълнителен трансфер по бю-
джета на Община Вършец в

размер на 160 000 лева за „Из-
граждане на улица „5-та“, кв.
„Изток“, в гр. Вършец – етап I“.

На 27 декември 2019 г., с пос-
тановление № 373 на Министер-
ски съвет, Община Вършец
получи допълнителни средства в
размер на 600 000 лв. за „Рекон-
струкция на водопроводна
мрежа и възстановяване на
улична инфраструктура в град
Вършец, община Вършец“.

Средствата са целеви и вече са
преведени по сметката на общи-
ната.

Петя ГЕНОВА

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСНА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА

ЗА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

Всяка година 12-те класове на
СУ „Иван Вазов“ – гр. Вършец
правят благотворителни концерти,
а 11-те класове - благотворителни
базари.

Тази година нашата кауза беше
за две малки дечица.

В концерта участваха ученици от
почти всички класове и деца от ДГ
“Слънце”.

Предметите за базара бяха изра-
ботени от учениците от 1-ви до 10-
ти клас. Идеята ни е да помагаме.

Общо от концерта и базара съб-
рахме 3 800 лева.

Заедно можем повече! Нека
бъдем добри през цялата година, а
не само по Коледа!

Бъдете здрави!
Емма ЛИЛОВА

ДЕЦА ПОМАГАТ НА ДЕЦА



Интервю на Петя Генова с
инж. Иван Лазаров –

кмет на община Вършец

– Инж. Лазаров, предлагате
увеличаване на такса „битови
отпадъци“ от новата година.
Какво налага това?

– Така е. С огромно нежелание го
правя, но ние живеем в пазарни ус-
ловия и те диктуват в голяма степен
нашата икономическа политика.
Разходите по поддържането на чис-
тотата са много големи и те посто-
янно се увеличават – веднъж от
това, че генерираме много отпа-
дъци, втори път, от независещи от
нас причини: повишени такси на
регионалното депо за отпадъци в
Монтана, увеличаване почти
двойно на отчисленията по Закона
за управление на отпадъците, уве-
личение на минималната работна
заплата, съответно и на разходите
за заплати в сектор „Чистота“.

Знам, че това е непопулярна
мярка и ще има недоволство, но по-
някога и такива решения са необ-
ходими, за да можем да
поддържаме високо качество на ус-
лугата. Отлагането на решението
на подобни управленски казуси за-
ради евтин ПР, видяхте до какво до-
веде в Перник с водата.

– От кога не е увеличавана так-
сата в община Вършец?

– Последно таксата за тази услуга
е вдигана през 2013 г. Това е доста
дълъг период, през който всичко
скочи нагоре – заплатите, таксите
към депо Монтана, отчисленията
по Закона за управление на отпадъ-
ците, количеството смет също. С
две думи – ръстът на разходите за
този период в общината от 2013 г.
до сега е 213, 34 %.

Ние със собствени средства пос-
тоянно дофинансираме разходите с
близо 400 000 лева, за да намалим
тежестта за хората. Но това вече
няма да е достатъчно. Не сме
София или Варна, ние сме малка
община и нямаме такива финан-

сови буфери. Но отново предлагам
в общата план-сметка за третиране
на битовите отпадъци и поддър-
жане на обществените места чисти,
да заделим за дофинансиране на
разходите 349 100 лв., с което да
намалим тежестта за гражданите.

Тук искам още нещо да кажа –
трябва да осъзнаем, че това е такса,
а не данък , това е такса за услуга,
която ние ползваме ежедневно –
както да отидеш на фризьор или на
автомивка. Няма как тази услуга да
е безплатна, защото ще е за сметка
на нещо друго важно: улично ос-
ветление, озеленяване, домашен
патронаж и т.н. От кое да се отка-
жем – Вие ми кажете. За качеството
се плаща. Така е в нормалните дър-
жави, към които претендираме, че
принадлежим.

- Какво включва таксата
„смет“?

– Няколко са компонентите – сме-
тосъбиране и сметоизвозване,
включително обезвреждане на би-
тови отпадъци в депа и други съо-
ръжения, тук влиза и
поддържането на чистотата на те-
риториите за обществено ползване
– улици, паркове, градини и др.
Всичко това, според изготвената
вече план-сметка, ще ни струва
през 2020 година 1 119 100 лв. А не
можем да си позволим понижаване
на качеството на услугата – първо,
заради качеството на живот на хо-
рата и второ – заради това, че сме
туристически град.

- Може ли да дадете повече де-
тайли – как се разпределят тези
над един милион лева по пера?

– Смятали сме много стриктно и
акуратно, знаете – числата са числа
и пред тях няма други аргументи.

Разходите за осигуряване на съ-
дове за битови отпадъци са в раз-
мер на 33 000 лева.

Разходи за събиране на битовите
отпадъци и транспортирането им
до депото в Монтана, където сме
задължени да събираме сметта, са

в размер на 174 500 лева.
Разходи за проучване, проекти-

ране, изграждане, експлоатация, за-
криване и мониторинг на депата за
битови отпадъци или други съоръ-
жения за обезвреждане, рецикли-
ране или оползотворяване на
битови отпадъци, съгласно Закона
за управление на отпадъците, са в
размер на 375 000 лв.

Още 536 600 лв. са предвидени за
почистване на обществените места
в цялата община – улици, паркове,
градини, алеи и други.

За периода 2013 – 2019 г. коли-
чеството на извозените битови от-
падъци се е увеличило с 500 тона,
като само за последната година - с
около 100 тона.

Увеличението на отчисленията по
Закона за управление на отпадъ-
ците /ЗУО/ са почти двойно – от
62,50 лв. на 100,50 лв. за послед-
ната година. А през 2013 г. разме-
рът на отчисленията по ЗУО е бил
20,55 лв. на тон. Сами можете да
направите сметка колко голямо е
увеличението – това е разлика от 80
лева към днешна дата.

Таксата, която плащаме на Регио-
налното депо също скача. Там
също плащаме два компонента –
разходи за предварително трети-
ране на смесени битови отпадъци
чрез сепариране – 20,05 лв. на тон,
и разходи за обезвреждане на не-
опасни отпадъци чрез депониране
– 21,91 лв. на тон. Това прави общо
41,96 лева на тон през 2020 г., при
25,50 лв. на тон през 2013 г. Както
казах, постоянно се увеличава ко-
личеството на битови отпадъци –
поради използването на едно-
кратни опаковки и липсата на отго-
ворно разделно събиране на
отпадъците.

Всичко това подробно и прецизно
е изчислено и представено в план-
сметката за битови отпадъци за
2020 година, която е качена още на
29.11. 2019 г. на сайта на Общината
в раздел „Местни данъци и такси“.
Там всеки гражданин може да се
запознае с параметрите.

- Издали сте заповед за кому-
нално-битовите услуги на тери-
торията на общината за 2020 г.

- Да, още на 11.10.2019 г. Тя касае
вида на услугите, както и честотата
им. Тук влизат осигуряването на
съдове за смет, сметосъбиране и
сметоизвозване и поддържане на
чистотата на обществените места.
Това включва всички населени
места на територията на общината.

Поне веднъж седмично се из-
хвърлят битовите отпадъци във
всеки квартал на града и във
всички села, три пъти месечно за
всеки един от кварталите и кв. За-
ножене на растителни отпадъци и
по веднъж месечно в селата, при
заявка на кметовете и кметските
наместници.

Постоянен е и ангажиментът за
поддържане на чистотата на об-
ществените места във всички се-
лища.

– Можете ли да кажете в про-
мили или в левовата им стойност
какво предлагате да е увеличе-
нието на такса смет?

- Имаме диференциран подход
при определянето на таксата. При
определянето на таксата сме се
постарали да има справедливост.
Грешно е внушението, което се наг-
нетява от някои хора, че увеличе-
нието в селата е по-голямо, защото
там данъчните оценки на имотите
са в пъти по-ниски от тези в града.
Реално това означава, че размерът
на таксата е по-нисък.

Например при средна данъчна
оценка на имот в града от 15 000
лева, таксата до сега е била 39 лв.,
а с новото предложение ще стане
60 лв. Увеличението е 21 лв., или

разпределено по месеци се пада по
1,75 лв.

При средна данъчна оценка на
имот в селата 2 330 лв., таксата до
сега е била 18,17 лв., а с новото
предложение ще стане 29,13 лв.
Увеличението е 10,96 лв., или раз-
пределено по месеци се пада по
0,91 лв.

– Какво, освен казаното, искате
да споделите с хората в общи-
ната?

– Отново искам да кажа, че правя
това предложение с неудоволствие,
но с ясното съзнание, че това е
единствения верен управленски
подход. Апелирам към всички за
няколко неща. На първо място, да
са коректни данъкоплатци, защото
ако събираме всяка година таксите
на сто процента, това ще облекчи
работата в сектора. На второ място
– да бъдат отговорни към генери-
рането на отпадъци. Днес това е ос-
новна тема на всички европейски
лидери и с право. Има как да гене-
рираме по-малко отпадък, въпрос
на лична воля и навици е.

Нужно е, и това ще е основна по-
сока в нашата работа по отноше-
нието на отпадъците, да се развие
и наложи разделното събиране на
отпадъците. Ще се направи детай-
лен анализ на морфологията на из-
ползваните отпадъци. От това,
което имаме като данни до тук,
става ясно, че по-голямата част от
отпадъците са за разделно съби-
ране. По този начин ще се намалят
чувствително отпадъците за депо-
ниране в Монтана. Както виждате
– тук отново, освен от Общината,
това зависи и от всеки нас като
жител на общината.

Надявам се скоро да реализираме
и проекта за изграждане на ком-
постираща инсталация, което също
да намали количеството на отпа-
дък, който ще се транспортира до
депото в Монтана.

И да не забравяме, че нашият дом
не свършва с входната ни врата, а
това е цялата община Вършец.

„УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ТАКСА „СМЕТ“ СЕ НАЛАГА ОТ ПАЗАРА. ПРЕДЛАГАМ
ДОФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ С 349 100 ЛВ., ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ТЕЖЕСТТА ЗА ХОРАТА“

В периода 13- 15 февруари 2020
г., Община Вършец за поредна го-
дина ще вземе участие в Между-
народната туристическа борса
„ВАКАНЦИЯ и СПА ЕКСПО”,
провеждаща се ежегодно в гр.
София. Целта е да бъдат предста-
вени и рекламирани туристичес-
ките дадености на общината:
природни забележителности, кул-
турно-историческо наследство,
традиции, занаяти, местни про-
дукти и не на последно място, да
се привлекат гости в местата за
настаняване през новата 2020 г.

Изложението е най-значимото
туристическо събитие в България,
предназначено за професиона-
листи в сектор туризъм. В борсата
традиционно участват туропера-
тори, туристически агенции, хо-
телиери, общини и музеи от

страната и чужбина. Това е най-
посещаваната туристическа борса
в България.

За да утвърди своя имидж и се
представи подобаващо на пред-
стоящото изложение, Община
Вършец кани всички собственици
на категоризирани обекти (хо-
тели, къщи за гости, стаи за гости,
заведения) да предоставят рек-
ламни материали в срок до 7 фев-
руари 2020 г. в сградата на
Туристически информационен
център – Вършец, бул. „Репуб-
лика“ № 90А.

Разчитаме на Вашата съпри-
частност, за да представим заедно
по един по-атрактивен начин мно-
гообразието на община Вършец и
гостоприемството на местните
жители!

ТИЦ - ВЪРШЕЦ

ПОКАНА КЪМ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА
МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ, ЗАВЕДЕ-
НИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ,
ЗАНАЯТЧИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ Доблестните постъпки и доброт-

ворството трябва да се поощряват и
да се популяризират пред местната
общност, а за стореното добро не-
пременно трябва да се благодари –
това бяха мотивите на кмета на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров,
който днес покани в кабинета си в
сградата на Общинска администра-
ция Селена Тихомирова Миронова
– ученичка от ХІ клас в местното
Средно училище «Иван Вазов», за
да й изкаже личната си и общест-
вена благодарност за извършена
добра постъпка, която е достоен
пример за подражание.

В присъствието на майката на мо-
мичето и екип на «Нова телевизия»,
кметът Лазаров подари на Селена
блутут колонка и й връчи благодар-
ствено писмо, в което се казва: «Бла-
городната ти постъпка е мерило за
честност, добро възпитание и висок
морал и дава пример на връстни-
ците ти. Желая на теб и твоите ро-
дители – отгледали и възпитали
такава достойна дъщеря, много
здраве, щастливо детство, реализи-
ране на мечтите и много успехи!».

На 9 декември, връщайки се от
училище, момичето намира на ули-
цата, в близост до дома си портмоне
и прибирайки се, споделя за това с
майка си. От дебитната карта в него

те прочитат името на собственич-
ката и разбират, че това е тяхна съ-
седка-пенсионерка.

Людмила Тачева, която в същия
ден има рожден ден, изтегля цялата
си декемврийска пенсия от банкомат
в центъра на града, по пътя й става
лошо, тъй като е болна и с висока
температура и едва се прибира
вкъщи. Не забелязва, че пред дома й
портмонето изпада от пазарската
чанта, в която има хляб и лекарства.
Малко след това на вратата й позвъ-
нява съседското момиче Селена,
което й връща намереното портмоне
с пари и документи.

Поради своята скромност, 17-го-
дишната тийнейджърка не афишира
постъпката си пред никого, но за-
това пък, благодарната Людмила
още на другия ден отива в редак-
цията на местния общински вестник
с молба да публикуват публичната й
благодарност, похвали отправя и в
училището на Селена, и в местното
полицейско управление.

«Аз съм на 74 години, видяла съм
много през живота си, но това, което
направи това момиче ме разтърси
дълбоко. Благородната постъпка на
Селена ме трогна до сълзи. Сякаш
изведнъж болестта ми изчезна и
оздравях. Това беше най-емоцио-
налният подарък, който получих за

рождения си ден!» споделя щастли-
вата пенсионерка.

74-годишната Людмила Тачева
вече е убедена, че чудеса стават не
само по Коледа. Те се случват всеки
ден, стига около нас да има благо-
родни хора с големи сърца - такива,
като нашата млада съгражданка,
възпитана от родителите и учите-
лите си в честност и почтеност. А
доброто, както казват, е заразително
– поведението и доблестната пос-
тъпка на усмихнатото и лъчезарно
момиче с "лунното" име Селена е
пример, достоен за похвала и под-
ражание. Дано връстниците й да го
последват!

Евелина ГЕОРГИЕВА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ НАГРАДИ
МОМИЧЕ ЗА ДОБЛЕСТНА ПОСТЪПКА
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Днес, 20.12.2019 г. (петък) от 13:00 ч., на ос-
нование чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА се проведе
заседание на Общински съвет - Вършец, в за-
седателната зала на Общинска администрация
Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва
общински съветници.

Отсъства: г-н Благовест Христов.

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

На заседанието присъстваха още: инж.
Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П.
Стефанов - зам.- кмет на община Вършец, инж.
агр. Д. Тодорова – секретар на община Вър-
шец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“, А.
Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Георгиева –
гл. експерт „Информационно обслужване“, С.
Зарчев – „Връзки с обществеността“, А. Пет-
ров – кмет на с. Долно Озирово, В. Милчев –
кметски наместник с. Долна Бела Речка, Б. Ва-
силев – кметски наместник с. Горна Бела речка,
А. Петров – кметски наместник с. Горно Ози-
рово, В. Трендафилов – кметски наместник с.
Черкаски, Д. Георгиева – организатор на кв. За-
ножене, представители на ПК „Козница“, град
Вършец, представители на ПК „Чинари“, град
Вършец и граждани.

Заседанието беше открито и ръководено от
инж. Анатоли Димитров – Председател на об-
щински съвет -Вършец.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по Док-

ладна записка с Вх. № 336/ 11.12.2019 г. от-
носно отмяна на Решение №8 от Протокол №
2/ 28.11.2019 г. на Общински съвет – Вършец и
вземане на решение за закриване на 3 /три/
броя кметства в община Вършец, които стават
населени места в община Вършец. Промяна в
общата численост и структура на общинска ад-
министрация Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. № 319/ 05.12.2019 г. относно
предложение за приемане на изменение и до-
пълнение на нормативен акт – Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет
– Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинска администрация за ман-
дата 2019-2023 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – пред-
седател на Комисия по съставяне на проекто
– правилника

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. № 338/ 11.12.2019 г. относно
избор на заместник председатели на Общин-
ски съвет – Вършец.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – пред-
седател на Общински съвет – Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. № 339/ 11.12.2019 г. относно
определяне броя на членовете и състава на пос-
тоянните комисии при Общински съвет – Вър-
шец.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – пред-
седател на Общински съвет – Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 325/ 09.12.2019 г. относно
актуализация на поименният списък за капи-
талови разходи на община Вършец за 2019 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка вх. № 340/ 11.12.2019 г. относно
молба от Савка Петрова Серафимова, предсе-
дател на пенсионерски клуб „Чинарите“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. № 329/ 10.12.2019 г. относно
разглеждане на заявление вх. № 7000-
407/22.07.2019 г. от ЧЕЗ Разпределение Бълга-
рия“ АД, ЕИК 130277958, за учредяване право
на прокарване на инженерна инфраструктура
за полагане на кабел.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. № 328/ 10.12.2019 г. относно
разглеждане на писмо вх. № 9400-3254/
19.11.2019 г. от Петър Иванов с адрес: гр. Мон-
тана, ул. “Иван Аврамов“ № 12, ап. 2, с искане
за определяне име на улица, представляваща
поземлен имот с идентификатор 12961.424.162
по кадастралната карта и кадастралните регис-
три на гр. Вършец, съгласно чл. 21, ал. 1, т.18
от ЗМСМА.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

9. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх. № 337/ 11.12.2019 г. относно
разглеждане на заявление вх. № 7000-681/
09.12.2019 г., от Симеон Венелинов Хубев,
собственик и управител на „Хубев“ ЕООД,
ЕИК 105591931, със седалище и адрес на уп-
равление: гр. Враца, ул. “Георги Сава Ра-
ковски“ № 25.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

10. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка Вх. № 343/ 12.12.2019 г. от-
носно приемане на инвестиции в активи пуб-
лична общинска собственост от „ВиК“ ООД,
гр. Монтана в община Вършец за четвърто три-
месечие на 2019 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

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

Дневния ред на заседанието на Общински
съвет Вършец бе приет единодушно:

Гласували: “за”- 12; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

Председателят на Общински съвет – Вършец
запозна общинските съветници, общинска ад-
министрация и гостите на заседанието с пос-
тъпила Докладна записка с Вх. № 350/
18.12.2019 год. от г-н Георги Найденов с пред-
ложение за решение за одобряване на общата
численост и структура на общинска админист-
рация – Вършец.

Във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Об-
щинският съвет одобрява общата численост и
структурата на общинската администрация в
общината, района и кметството по предложе-
ние на кмета на общината, предложението не
беше подложено на гласуване, тъй като пред-
ложение за промяна на общата численост и
структура на общинска администрация има
право да предлага само кмета на общината.

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 12
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 2 от ЗМСМА отменя свое решение №8
от Протокол № 2/28.11.2019 г.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 13
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 31, ал. 1 от Закона за
административно - териториално устройство
на Република България, закрива кметства с.
Драганица, с. Черкаски и с. Горно Озирово, об-
щина Вършец, област Монтана, които стават
населени места в община Вършец.

На основание чл. 31, ал. 2 от ЗАТУРБ нас-
тоящото решение се изпраща за обнародване в
„Държавен вестник“, чрез Областен управител
на област Монтана.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 14
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА одобрява об-
щата численост и структура на общинска ад-
министрация - Вършец, съгласно приложение
№ 1 към настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 7 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров;
“против” – 5 - А. Маджарски, Л. Симова, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “въздър-
жали се” – няма;

Председателят на Общински съвет – Вършец
запозна общинските съветници, общинска ад-
министрация и гостите на заседанието с пос-
тъпили предложения, както следва:

1. Докладна записка с Вх. № 353/ 19.12.2019
г. от г-н Георги Найденов – общински съветник
в Общински съвет Вършец;

2. Докладна записка с Вх. № 354/ 19.12.2019
г. от г-н Георги Найденов – общински съветник
в Общински съвет Вършец;

3. Докладна записка с Вх. № 355/ 19.12.2019
г. от г-н Георги Найденов – общински съветник
в Общински съвет Вършец;

4. Предложение с Вх. № 356/ 19.12.2019 г. от
г-жа Латинка Симова – общински съветник в
Общински съвет Вършец;

5. Предложение с Вх. № 357/ 19.12.2019 г. от
г-жа Латинка Симова – общински съветник в
Общински съвет Вършец;

РЕШЕНИЕ № 15
Общински съвет- Вършец на основание чл.

21.ал. 3. от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/ приема
следните промени в Правилника за организа-
ция и дейността на Общински съвет – Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с об-
щинска администрация за мандат 2019 – 2023
г.:

Чл. 16. Председателят на общинския съвет
получава възнаграждение в размер на 25 на сто
от заплатата на кмета на общината, съгласно
чл. 26, ал. 1 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация, а необходи-
мите средства се осигуряват от общинския
бюджет в рамките на бюджета, предвиден за
общинския съвет.

Гласували поименно: “за” – 2 – Н. Томов, Г.
Найденов; “против” – 5 - И. Андров, А. Нико-
лова, д-р Р. Дамянова, В. Замфиров, И. Замфи-
ров; “въздържали се” – 5 – инж. А. Димитров,
В. Маринов, А. Маджарски, Л. Симова, И. Цве-
танов;

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ № 16
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21.ал. 3. от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/ приема
следните промени в Правилника за организа-
ция и дейността на Общински съвет - Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с об-
щинска администрация за мандат 2019- 2023 г.:

Общинският съвет определя размера на въз-
награждението на председателя на съвета в за-
висимост от определената продължителност на
работното му време. Размерът на възнагражде-
нието при намалено работно време се опред-
еля пропорционално на неговата
продължителност, определена от общинския
съвет. Размерът на възнаграждението на пред-
седателя на общинския съвет не може да над-
вишава 90 на сто от възнаграждението на кмета
на общината.

- Чл. 26. (1) от ЗМСМА (Изм. - ДВ, бр. 1 от
2014 г., в сила от 01.01.2014 г.). Председателят
на общинския съвет получава възнаграждение
при 8-часов работен ден в работните дни на ме-
сеца, съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната
администрация, а необходимите средства се
осигуряват от общинския бюджет в рамките на
бюджета, предвиден за общинския съвет.

Гласували поименно: “за” – 5 – А. Ма-
джарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; “против” – 5 - И. Андров, А. Нико-
лова, д-р Р. Дамянова, В. Замфиров, И. Замфи-
ров; “въздържали се” – 2 - инж. А. Димитров,
В. Маринов;

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ № 17
Общински съвет - Вършец на основание чл.

21.ал. 3. от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/ приема
следните промени в Правилника за организа-
ция и дейността на Общински съвет - Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с об-
щинска администрация за мандат 2019- 2023 г.:

Чл. 6. (1) т.4. Избира и освобождава двама за-

местник-председатели на общинския съвет с
мнозинство от повече от половината от общия
брой общински съветници.

Чл. 12. (7) Веднага след приемане на този
правилник общинския съвет избира с явно гла-
суване от състава на общинските съветници
двама заместник-председатели на общинския
съвет. Гласуването за избор на заместник-пред-
седатели на общинския съвет се извършва по
отделно за всеки от предложените кандидати
по реда на постъпване на предложенията. За
избрани се смятат кандидатите, получили по-
вече от половината от гласовете на общия брой
общински съветници.

Чл. 14. При предсрочно прекратяване на пъл-
номощията на председателя, при негово от-
съствие, както и при обсъждане на дейността
му, правомощията на председателя на общин-
ския съвет се изпълняват от един от заместник-
председателите на общинския съвет.

Чл. 15 (2) При участие на председателя на об-
щинския съвет в разискванията по даден про-
ект за решение, заседанието се ръководи от
един от заместник-председателите на общин-
ския съвет до гласуването на проекта или пре-
кратяване на обсъждането.

(3) Правомощията на председателя на об-
щинския съвет в негово отсъствие от страната
или когато ползва законоустановен отпуск се
изпълняват от един от заместник-председате-
лите на общинския съвет, определен от пред-
седателя на общинския съвет.

(4) Заместник-председателите на общинския
съвет:

1. подпомагат председателя при упражнява-
нето на неговите функции и правомощия;

2. изпълняват отделни функции и правомо-
щия на председателя, когато той им възложи
това;

3. заместват председателя при обективна не-
възможност той да присъства на заседанията
на общинския съвет, имат задълженията и се
ползват от правата, предвидени в правилника;

4. по искане на председателя четат текстове
на внесени за обсъждане проекти за решения;

5. следят за спазването на процедурата и уве-
домяват председателя;

6. заместник-председателите нямат право да
отменят или изменят издадени заповеди и раз-
пореждания на председателя на общински
съвет Вършец по времето, когато са го замест-
вали.

7. заместник-председателите получават въз-
награждение в размер на 50 % от възнагражде-
нието на председателя на общинския съвет.

Чл. 17. Дейността на председателя на об-
щинския съвет се подпомага от председател-
ски съвет, който е консултативен орган и се
формира от:

2. Заместник-председателите на общинския
съвет;

Чл. 58. (2) При отсъствие на председателя на
общинския съвет заседанията се откриват и ръ-
ководят от един от заместник-председателите
на общинския съвет, определен от председа-
теля на общински съвет Вършец.

Гласували поименно: “за” – 5 – А. Ма-
джарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; “против” – 5 - И. Андров, А. Нико-
лова, д-р Р. Дамянова, В. Замфиров, И. Замфи-
ров; “въздържали се” – 2 - инж. А. Димитров,
В. Маринов;

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ № 18
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 3 от ЗМСМА приема направеното пред-
ложение за допълнение на Правилник за орга-
низацията и дейността на Общински съвет
Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинската администрация за
мандата 2019 – 2023 г., като се създава нова ал.
2 на чл. 35 със следния текст:

Чл. 35. (2) При определяне състава на посто-
янните и временни комисии се запазва про-
порционалното съотношение между броя на
общинските съветници, които има всяка поли-
тическа партия и коалиция, съобразно реше-
нието на ОИК – Вършец.

Гласували поименно: “за” – 5 – А. Ма-
джарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; “против” – 2 - И. Андров, В. Зам-
фиров, “въздържали се” – 5 - инж. А. Димит-
ров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
И. Замфиров;

НЕ СЕ ПРИЕМА
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РЕШЕНИЕ № 19
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 3 от ЗМСМА приема направеното пред-
ложение за изменение на Правилник за орга-
низацията и дейността на Общински съвет
Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинската администрация за
мандата 2019 – 2023 г., в частта на ал. 2 на чл.
35, която става ал. 3 на чл. 35 със следния
текст:

Чл. 35 (4) Председателите на постоянни ко-
мисии към общински съвет Вършец полу-
чават допълнително оперативно месечно
възнаграждение в размер на 20 % от сред-
ната брутна месечна заплата на общинска
администрация за съответния месец.

Гласували поименно: “за” – 5 – А. Ма-
джарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; “против” – 3 - И. Андров, В. Зам-
фиров, И. Замфиров; “въздържали се” – 4 -
инж. А. Димитров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов;

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ № 20
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 3 от ЗМСМА приема направеното пред-
ложение за изменение на Правилник за орга-
низацията и дейността на Общински съвет
Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинската администрация за
мандата 2019 – 2023 г., в частта на ал. 2 на чл.
35, която става ал. 3 на чл. 35, като запазва и не
променя съществуващия текст: Възнагражде-
нията на общинските съветници се определят
в размер, определен с решение на общински
съвет Вършец; и в частта на ал. 4 на чл. 35,
която става ал. 5 на чл. 35, като запазва и не
променя съществуващия текст: Членовете на
временни комисии към общински съвет Вър-
шец и комисии, създадени със заповед от
кмета на община Вършец получават допълни-
телно месечно възнаграждение в размер на 10
% от средната брутна месечна заплата на
общинска администрация за съответния
месец. Възнаграждението не се изплаща, ако
комисията не е заседавала или съветникът не
е участвал без уважителни причини.

Гласували поименно: “за” – 5 – А. Ма-
джарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; “против” – 3 - И. Андров, В. Зам-
фиров, И. Замфиров; “въздържали се” – 4 -
инж. А. Димитров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов;

НЕ СЕ ПРИЕМА

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

21, ал. 3 от ЗМСМА приема направеното пред-
ложение за допълнение на Правилник за орга-
низацията и дейността на Общински съвет
Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинската администрация за
мандата 2019 – 2023 г., като се създава нова ал.
2 на чл. 38 със следния текст:

Чл. 38. (2) Общински съветник може да бъде
избиран за председател само на една постоянна
комисия.

Гласували поименно: “за” – 5 – А. Ма-
джарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; “против” – 3 - И. Андров, В. Зам-
фиров, И. Замфиров; “въздържали се” – 4 -
инж. А. Димитров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов;

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ № 22
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/ приема
Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администра-
ция за мандат 2019 – 2023 г., както следва:

I. Навсякъде в Правилника за организацията
и дейността на общински съвет Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с общин-
ската администрация за мандата 2015 – 2019
година мандат 2015 – 2019 г., се заменя с ман-
дат 2019 – 2023 г.;

II. Чл. 5. /1/ Общинският съвет се състои от
13 съветници и заседава в сградата на община
Вършец поне шест пъти в годината. Заседа-
нията по възможност се провеждат в третата
десетдневка на месеца.

III. Чл. 15./1/ Председателят на общинския

съвет:
/4/ Заместник-председателите на общинския

съвет:
7. заместник-председателите получават въз-

награждение в размер на 45 % от възнагражде-
нието на председателя на общинския съвет.

IV. Чл. 16. Председателят на общинския
съвет получава възнаграждение в размер на 85
на сто от заплатата на кмета на общината, съг-
ласно чл. 26, ал. 1 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, а
необходимите средства се осигуряват от об-
щинския бюджет в рамките на бюджета, пред-
виден за общинския съвет.

V. Чл. 53. Заседанията на общинския съвет се
провеждат най-малко шест пъти в годината.

VI. Чл. 61 /1/ Заседанията на общински съвет
Вършец са открити.

VII. 1. Отменя се параграф § 5
VIII. § 6. Този правилник е приет с Решение

№10 по Протокол №2/04.12.2015 г на заседа-
ние на общински съвет Вършец и влиза в сила
от деня на приемането му.

Гласували поименно: “за” – 7 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров,
Г. Найденов; “против” – 4 - А. Маджарски, Л.
Симова, И. Цветанов; “въздържали се” – 1 -
Н. Томов;

РЕШЕНИЕ № 23
Общински съвет – Вършец на основание чл.

24, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/ и във
връзка с чл.6, ал. 1, т.4 от Правилник за орга-
низацията и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с Общинската администрация за
мандата 2019 – 2023 г., избира за Заместник
председатели:

1. Иван Димитров Андров
2. Иван Калинов Замфиров

Гласували поименно: “за” – 7 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров;
“против” – 5 - А. Маджарски, Л. Симова, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “въздър-
жали се” – няма;

1. Предложение с Вх. № 358/ 19.12.2019 г. от
г-жа Латинка Симова – общински съветник в
Общински съвет Вършец;

РЕШЕНИЕ № 24
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА опред-
еля 5 (пет) членна Комисия по туризъм, ико-
номика, устройство на територията и
управление на общинска собственост. Из-
бира членове и председател на комисията,
както следва:

1. Благовест Христов – председател
2. Анатоли Димитров – член
3. Вътко Маринов – член
4. Атанас Маджарски – член
5. Георги Найденов – член

Гласували поименно: “за” – 4 – А. Ма-
джарски, Л. Симова, И. Цветанов, Г. Найденов;
“против” – 3 - И. Андров, В. Замфиров, И.
Замфиров; въздържали се” – 5 - инж. А. Ди-
митров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Ма-
ринов, Н. Томов;

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ № 25
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА опред-
еля 5 (пет) членна Комисия по бюджет, фи-
нанси и стопанска политика. Избира членове
и председател на комисията, както следва:

1. Анатоли Димитров – председател
2. Иван Андров – член
3. Васил Замфиров – член
4. Недялко Томов – член
5. Благовест Христов – член

Гласували поименно: “за” – 5 – А. Ма-
джарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; “против” – 3 - И. Андров, В. Зам-
фиров, И. Замфиров; въздържали се” – 4 -
инж. А. Димитров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов,

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ № 26
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА опред-
еля 3 (три) членна Комисия по образование,
култура, младежки дейности и спорт. Из-
бира членове и председател на комисията,
както следва:

1. Адрияна Николова – председател
2. Латинка Симова – член
3. Иван Замфиров – член

Гласували поименно: “за” – 5 – А. Ма-
джарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; “против” – 3 - И. Андров, В. Зам-
фиров, И. Замфиров; въздържали се” – 4 -
инж. А. Димитров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов,

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ № 27
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА опред-
еля 3 (три) членна Комисия по здравеопаз-
ване, социална политика и екология. Избира
членове и председател на комисията, както
следва:

1. д-р Румяна Дамянова – председател
2. Иван Замфиров – член
3. Ивайло Цветанов – член

Гласували поименно: “за” – 5 – А. Ма-
джарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; “против” – 3 - И. Андров, В. Зам-
фиров, И. Замфиров; въздържали се” – 4 -
инж. А. Димитров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов,

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ № 28
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА опред-
еля 3 (три) членна Комисия по международни
контакти, европейска интеграция и про-
екти. Избира членове и председател на коми-
сията, както следва:

1. Васил Замфиров – председател
2. Вътко Маринов – член
3. д-р Румяна Дамянова – член

Гласували поименно: “за” – 3 – А. Ма-
джарски, Л. Симова, И. Цветанов; “против” –
3 - И. Андров, В. Замфиров, И. Замфиров, Н.
Томов, Г. Найденов; въздържали се” – 4 - инж.
А. Димитров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В.
Маринов,

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ № 29
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА опред-
еля 5 (пет) членна Комисия по администра-
тивно обслужване, нормативна уредба,
обществен ред, сигурност, граждански
права и борба с корупцията. Избира членове
и председател на комисията, както следва:

1. Латинка Симова – председател
2. Иван Андров – член
3. Адрияна Николова – член
4. Ивайло Цветанов – член
5. Георги Найденов – член

Гласували поименно: “за” – 4 – А. Ма-
джарски, Л. Симова, И. Цветанов, Г. Найденов;
“против” – 3 - И. Андров, В. Замфиров, И.
Замфиров; въздържали се” – 5 - инж. А. Ди-
митров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Ма-
ринов, Н. Томов;

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ № 30
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА опред-
еля 3 (три) членна Комисия по предотвратя-
ване и разкриване на конфликт на
интереси. Избира членове и председател на ко-
мисията, както следва:

1. Недялко Томов – председател
2. Адрияна Николова – член
3. Атанас Маджарски – член

Гласували поименно: “за” – 3 – А. Ма-
джарски, Л. Симова, И. Цветанов; “против” –
3 - И. Андров, В. Замфиров, И. Замфиров; въз-
държали се” – 6 - инж. А. Димитров, А. Нико-
лова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, Н. Томов,
Г. Найденов;

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ № 31
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/ определя
5 (пет) членна Комисия по туризъм, иконо-
мика, устройство на територията и управление
на общинска собственост. Избира за членове и
председател на комисията, както следва:

1. Вътко Данаилов Маринов – председател
2 .Инж. Анатоли Георгиев Димитров
3. Иван Димитров Андров
4. Благовест Радославов Христов
5. Иван Калинов Замфиров

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров,
И. Цветанов; “против” – 3 - А. Маджарски, Л.
Симова, Г. Найденов; “въздържали се” – 1 -
Н. Томов;

РЕШЕНИЕ № 32
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/ определя
5 (пет) членна Комисия по бюджет, финанси и
стопанска политика. Избира за членове и пред-
седател на комисията, както следва:

1. Инж. Анатоли Георгиев Димитров - пред-
седател

2. Вътко Данаилов Маринов
3. Адрияна Николова Николова
4. Латинка Салтирова Симова
5. Недялко Йорданов Томов

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров,
И. Цветанов; “против” – 2 - Л. Симова, Г. Най-
денов; “въздържали се” – 2 - А. Маджарски,
Н. Томов;

РЕШЕНИЕ № 33
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/ определя
3 (три) членна Комисия по образование, кул-
тура, младежки дейности и спорт. Избира за
членове и председател на комисията, както
следва:

1. Адрияна Николова Николова - председател
2. Васил Георгиев Замфиров
3. Недялко Йорданов Томов

Гласували поименно: “за” – 7 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров;
“против” – 1 - Г. Найденов; “въздържали се”
– 4 - А. Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов,
Н. Томов;

РЕШЕНИЕ № 34
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/ определя
3 (три) членна Комисия по здравеопазване, со-
циална политика и екология. Избира за членове
и председател на комисията, както следва:

1. Д-р Румяна Трифонова Дамянова - предсе-
дател

2. Ивайло Величков Цветанов
3. Атанас Георгиев Маджарски

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Л. Симова, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 35
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/ определя
3 (три) членна Комисия по международни кон-
такти, европейска интеграция и проекти. Из-
бира за членове и Председател на комисията,
както следва:

1. Васил Георгиев Замфиров - председател
2. Вътко Данаилов Маринов
3. Атанас Георгиев Маджарски

Гласували поименно: “за” – 7 – инж. А. Ди-
митров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамя-
нова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфиров;
“против” – 5 - А. Маджарски, Л. Симова, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “въздър-
жали се” – няма;

ПРОДЪЛЖАВА В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ >>>



Паметта на Св. Николай всяка
година у нас се чества на 6-ти де-
кември. Св. Николай Чудотворец
бил син на богати родители. Още
като млад безстрашно проповяд-
вал Христовата вяра. Той е един
от защитниците на бедните и
гладните. Укротявал морските
бури, спасявал давещите се мо-
ряци и рибари, помагал им, като
ги лекувал. Патрон и покровител
е на плаващите съдове и моря-
ците. Известен е и като умирот-
ворител на враждуващите и
освободител на пленниците и не-
винно осъдените.

Традиция стана в пенсионерски
клуб „Чинарите“ да честваме ко-
лективно Никулден. На този ден
ние, жените, пълним и печем
шаран в доматен сос, други па-
нират и пържат хек, скумрия,
приготвя се вкусна рибена чорба
и рибена саламура. А около бога-
тата празнична трапеза се наре-

дихме всички членове на клуба.
Впечатлиха ни огромният, на-

пълнен с булгур и изпечен
шаран, приготвен от председа-
телката на пенсионерския ни
клуб Савка Серафимова, зелен-
чуковата палачинкова торта и го-
лямата тиквена баница,
измайсторени от Соня Живкова,
традиционната болярска баница
със зеленчуци, приготвена с
много старание и любов от Ира
Георгиева.

Някои от нас запазиха главата
на рибата, която се заравя за
здраве под прага на къщата, за да
ни пази от злосторници.

Всяка от нас се надпреварваше
показно с кулинарните си и май-
сторски умения при приготве-
ните туршии, апетитки, мезета и
др. С хубаво домашно вино ни
почерпиха сем. Серафимови,
Божин Божинов, Михаил Лаза-
ров и Лили Иванова.

Навън се спускаше хладен и
мъглив декемврийски полъх, а
при нас в клуба кипеше атмос-
фера на веселие и свободен дух.
Разказвахме си весели истории
от настоящия ни живот и от мла-
достта, вицове и др. Преживяхме
прекрасни и приятни часове.

Св. Николай означава победи-
тел. На този ден ние осъзнахме и
победихме омразата, безверието,
егоизма и враждата. Подарихме
си глътка свежест, вдъхновение и
спокойствие.

Ева ДИМОВА

За поредна година НЧ „Про-
буда 1934 – Заножене“ органи-
зира коледно парти за жителите
на квартал Заножене.

Събрахме се и заедно запа-
лихме коледния дух в сърцата си.
Млади и стари танцуваха, пяха и
се забавляваха до зори.

Наш гост беше и добрият ста-
рец, придружен от две прекрасни
малки Снежанки, които разда-
доха подаръци на всички.

И тъй като на Коледа стават чу-
деса, а хората – по-добри и ус-
михнати, ние решихме да
подкрепим националната кампа-
ния „Българската Коледа“. Кутия
за събиране на средства поста-
вихме под нашата елха. При-
състващите на тържеството се
включиха с ентусиазъм и ни под-

крепиха. Кутии поставихме и в
трите магазина на квартала. Съб-
рани бяха 140 лева, които вече са
преведени по сметката на „Бъл-
гарската Коледа“.

Благодарим на всички жители и
гости на нашия квартал, които се
включиха в нашата инициатива!
Нека покажем, че когато сме
единни и задружни, нищо не
може да спре ентусиазма на за-
ножчени! Те умеят заедно да
празнуват, но и да помагат на
нуждаещите се.

Пожелаваме на всички да бъдат
здрави, щастливи и обичани през
Новата 2020 година! Успешна и
спорна да е тя за всички!

Боян ГЕОРГИЕВ
Председател на

НЧ „Пробуда 1934 – Заножене“

КОЛЕДНО ПАРТИ В ЗАНОЖЕНЕ

Денят е 23 декември. Тих, сту-
ден и притихнал в очакване на
едни от най-хубавите празници
– Коледа и Нова година. Деляха
ни само часове от звъна на ко-
ледната камбана, възвестяваща
в зимната тишина раждането на
Младенеца.

Бъдни вечер, Коледа и Нова го-
дина са едни от най-светлите,
весели и благородни празници.
Подготовката за тях започва с
голям ентусиазъм и отговорност
отрано. В честването активно се
включиха членовете на пенсио-
нерски клуб «Чинарите» - гр.
Вършец: Соня Живкова, Линка
Иванова, Ира Георгиева, Нина
Богданова, Вася Андреев, Лили
Иванова, под ръководството на
председателката на клуба ни
Савка Серафимова.

В тържествена обстановка и
празнична атмосфера, гостопри-
емно ни посрещна ресторант
«Тинтява». Организацията беше
много добра, домакините ни
приеха радушно, а прекрасната
новогодишна украса бе повод за
веселие и радост.

Празничното настроение пре-
взе препълнената от хора зала.
Наши гости бяха членове на
пенсионерски клуб «Клисура» -
с. Бързия с председател Бориска
Гълъбова, пенсионерски клуб
«Златица» - с. Гаганица с пред-
седател Антоанета Кръстева, на
пенсионерските клубове от гр.
Берковица, с които поддържаме
приятелство от няколко години.

Председателят на пенсионер-
ски клуб «Чинарите», гр. Вър-
шец – Савка Серафимова
приветства с «Добре дошли»
всички присъстващи и нашите
официални гости, дошли да ни
поздравят: Петър Стефанов –
зам.-кмет на община Вършец,
Даниела Тодорова – секретар на
общината, Адриана Николова –
общински съветник, Светла
Вангелова – директор на НУ «В.
Левски» и Олга Яничкова – при-
ятел на клуба ни.

Поздравителното слово на г-
жа Серафимова бе правдиво и
вдъхващо надежда. Необходимо
е, макар и с малки крачки, да
преодоляваме постепенно раз-
делението, омразата, гордели-
востта и властолюбието. Да
дадем превес на добротата, бла-
городството и справедливостта.

Такива бяха посланията от
трибуната на празника. При-
ветствия, подаръци и много

цветя си размениха председате-
лите на дружеските клубове, а
от словата им лъхаше приятел-
ска топлота, сърдечност, обая-
ние и обич.

Хубавата музика, пропита от
харизмата на оркестър «Вър-
шец», хуморът на Лили Ива-
нова, добрите и мъдри думи на
Дядо Мраз, неговата очарова-
телна и стройна внучка Сне-
жанка и красивата малка
снежинка, бяха двигателят на
празника ни.

За всеки от нас имаше коледни
подаръци от разиграната том-
бола.

А навън коледната камбана ни
зовеше да отворим душите си
като черковен храм за човеч-
ност, любов, благородство и
обич помежду ни.

До нови срещи, приятели!
Да е мирна, светла, благодатна

и успешна Новата 2020 година!
Ева ДИМОВА

ПРАЗНИЧНО ЕХО ОТ КЛУБ «ЧИНАРИТЕ»
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В КЛУБ „ЧИНАРИТЕ“ ОТПРАЗ-
НУВАХМЕ ЗАЕДНО НИКУЛДЕН

„Тиха нощ, свята нощ“ с омай-
ващо ухание на вино, канела и
сушени плодове, камбанен звън
и една звезда високо в небето,
оповестяващи раждането на
Спасителя. Атмосфера, близка
до приказката, в която се пре-
плитат още белобрад старец, ня-
колко елена, джуджета, домашен
уют, топлина и много, много
сняг.

В салона на НЧ „Просвета
1935“ - с. Спанчевци, органи-
зирахме коледно тържество,
което бе открито от най-малките
жители на селото. Те зарадваха
зрителите с много песни, стихо-
творения и танци.

Тържеството продължи с по-
големите деца от група за на-
родни хора „Звънче“, които
изиграха танца „Срещи“.

Какво е Коледата без коледни
песни, игри, забавления и смях?
За да развеселим още повече
публика, група за народни песни
„Китка“ при читалището из-
пълни няколко песни, като една
от тях беше хумористична и за-

едно с децата играхме на сце-
ната.

Защо да не кажем едно „Опа-
иха“ за финал? Тържеството за-
върши с група за народни танци
„Здравец“, които изиграха ня-
колко кръшни хора.

Каква ще е Коледата, ако не
очакваме белобрадия старец с
нетърпение!

Безброй детски очи са вперили
поглед в безкрайната небесна
шир, очаквайки светлата диря и

вълшебния звън на коледната
шейна... Дядо Коледа! Дядо Ко-
леда! – силно викаха децата в са-
лона. С пълна шейна пристигна
Дядо Коледа и при нашите деца
и им раздаде много подаръци.
На този светъл празник хората
се сплотяват, забравят своите
грижи и болки, разтварят ду-
шите си и посрещат Новата го-
дина с радост, здраве и надежда.

Гости на тържеството ни бяха
зам.-кметът на община Вършец
Петър Стефанов, Петя Генова от
Берковица – кореспондент на
Радио Видин, Теодора Генова –
директор на Център за общест-
вена подкрепа – кв. „Раковица,
гр. Берковица, Венцислав Ра-
девски - управител на „Мандра
Вършец“ и кметът на село Спан-
чевци Емил Димитров.

Кметът поздрави гостите и жи-
телите на селото, като им пожела
здраве, щастие, късмет и любов
през новата година.

Ивета ИВАНОВА

МАГИЯТА, НАРЕЧЕНА КОЛЕДА
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Коледа ни прави по-добри,
по-усмихнати, кара ни да меч-
таем и да обичаме повече. Ця-
лото суетене и суматоха около
празника, предварителната
подготовка и очакване са онези
емоции, които ни карат да
чувстваме духа на Коледа.

Празнично настроение на
всички жители и гости на Вър-
шец поднесе в навечерието на
коледните и новогодишните
празници Народно читалище
„Христо Ботев -1900“, чрез ор-
ганизирания тържествен кон-
церт.

В програмата взеха участие
самодейните състави към чи-
талището: женски народен хор
за обработен фолклор „Стефан
Кънев“ с ръководител Елена
Горанова, танцов състав „Фол-

клорна китка“ с хореограф Не-
вена Стоянова, мъжка вокална
група „Българи“ с ръководител
и корепетитор Велислав Тара-
лански , както и гостуващата
детска вокална група „Весели
нотки“ при ЦПЛР- ОДК –
Вършец с ръководител Ната-
лия Димитрова.

Чрез изпълненията си тан-
цьорите, певците и рецитато-
рите отправиха към публиката
пожеланията си за здраве и
сили, за много сбъднати мечти
през Новата година.

И ни показаха, че Коледа е
магия, любов, доброта, над-
ежда. Коледата не е просто
празник, тя е чувство, защото
е олицетворение на семей-
ството, на мили спомени от
детството, на най-греещите
детски личица, очакващи под-
аръци под елхата. Магията е в
щастието, отразено в очите на
любимите ни хора, в украсява-
нето на дома, в приготвянето
на богата коледна трапеза…и
една коледна звезда, свързана с
най-съкровените ни желания и
мечти.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРАЗНИЧЕН КОЛЕДЕН И НОВОГОДИШЕН
КОНЦЕРТ ОРГАНИЗИРА НЧ „ХРИСТО БОТЕВ-1900“

Станалият вече традиционен
за Вършец ритуал по спася-
ване на Светия кръст и Велик
богоявленски водосвет, отслу-
жен от свещеноиконом Петко
Балджиев, бяха организирани
на 6 януари при „Банския вир”
в близост до Минералната
чешма от Община Вършец.

Кметът на общината инж.
Иван Лазаров, по чиято ини-
циатива този ритуал бе възро-
ден преди няколко години,
откри празника, като разказа за
смисъла и дълбоката симво-
лика, който той носи и пожела
на именниците и на всички
жители и гости на общината

здраве, успехи и късмет.
На този ден традицията пове-

лява след ритуалното кръща-
ване на водата, свещеникът да
хвърли кръста в реката или в
морето, където насъбралите се
мъже да се впуснат, за да го
вземат. Смята се, че този,
който извади кръста, ще бъде
здрав и щастлив през цялата
година.

Тази година 5 местни смел-
чаци скочиха в ледените води
на река Ботуня при темпера-
тура на въздуха 0° С, за да из-
вадят ритуалния кръст.

Щастието се усмихна на 19-
годишния Ивелин Анатолиев

Тодоров от Вършец. Той е за-
вършил местното СУ „Иван
Вазов“, профил „Информаци-
онни технологии“, в момента
работи към Община Вършец.
За пета поредна година участва
в ритуала, но изважда кръста
от реката за първи път. Мечтае
да го приемат във военното
училище във Велико Търново
и след завършването му да ра-

боти като военен. Надява се из-
важдането на кръста да му
донесе не само здраве, но и
късмет и успех в реализира-
нето на мечтата му. Ивелин по-
лучи парична награда от 100
лева, връчена му от кмета на

общината инж. Иван Лазаров и
извадения кръст.

За поредна година жителите
и гостите на курортния град се
насладиха на уникалното
„мъжко хоро”. В атракцията
участваха самодейна група
„Йордановден” с ръководител
Денислав Петров от Монтана,
чиито членове са от различни
краища на България, техни
приятели, както и местни мом-
чета от Вършец.

В тържеството, със свои из-
пълнения се включи и учени-
чески духов оркестър
„Дефилир“ при СУ „Иван
Вазов“, с ръководител Николай

Пеев.
Група "Йордановден" беше

осигурила греяно вино, което
раздаваше безплатно на всички
желаещи участници и зрители.

По-късно, енорийският све-
щеник на град Вършец – отец
Балджиев, заедно с църковния
хор при храм „Св. Георги” от-
служи водосвет и освещаване
на сградата на Общинската ад-
министрация и на местния
храм на духовността и култу-
рата – НЧ „Христо Ботев-
1900“, с пожелание за здраве и
успехи на местната управа и на
всички жители на общината.

Евелина ГЕОРГИЕВА

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

Училища и детски градини от
община Вършец получиха
общо 450 комплекта за засаж-
дане от кампанията „Засаж-
даме бъдеще“. Тя е
организирана от Daikin, заедно
с www.gorata.bg.

Целта е да бъдат засадени и
отгледани 450 дървета от вида
„явор“ и „черен дъб“. Идеята е
подрастващите да отглеждат и
да се грижат занапред за мла-
дите насаждения, които сега
сами създават, а след време да
са горди, че са оставили след
себе си нещо, което е от значе-
ние не само за района, а и за
цялата природа.

Комплектите за отглеждане
на собствено дърво съдържат
всичко, необходимо за тази цел
– семена/жълъди, саксийки и

почвена смес. Също така са
подготвени и видеоклипове с
инструкции за засаждане, от-
глеждане и правилна грижа за
дръвчетата.

Организаторите вярват, че за-
саждането на дървета е един от
най-лесните начини да подоб-
рим света, в който живеем.
Дърветата създават въздуха,
който дишаме и филтрират за-
мърсяването, освен това са
красиви и зелени, доказано
правят хората по-спокойни и
здрави. „Но това не е всичко,
да засадиш дърво и да оставиш
следа е нещо, което всяко чо-
вешко същество трябва да из-
пита. Искаме децата да се
влюбят в природата, защото
ние хората защитаваме и се
борим за това, което обичаме,
а Земята има нужда от нашата
помощ”, споделят инициато-
рите на кампанията. Поради
това те стартираха проект,
който да даде възможност на
хиляди деца да засадят и от-
гледат свое собствено дърво.

Спас ЗАРЧЕВ

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКИ ГРА-
ДИНИ ПОЛУЧИХА ДРЪВЧЕТА ОТ КАМ-

ПАНИЯТА „ЗАСАЖДАМЕ БЪДЕЩЕ”
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То има дълга история в разви-
тието на човешкото общество. Из-
гражда се постепенно в
семейството, училището, сред хо-
рата.

Интересното е, че истинското
милосърдие вирее сред обикнове-

ните хора, готови да дадат и по-
следните си стотинки, но без да
парадират с това и да «вдигат
шум».

Това са истинските милосърдни
хора!

Райна СИМОВА

МИЛОСЪРДИЕТО


