
От началото на месец декем-
ври Теодора Стаменова е част
от екипа на Българските мла-
дежки делегати към Организа-
цията на обединените нации
(ООН), в поднаправление
„Връзки с обществеността“.

Тя се срещна с кмета на об-
щина Вършец инж. Иван Ла-
заров, за да представи работата
на младежките делегати и це-
лите на дейността им. Теодора
вярва, че чрез личен пример и
повече активизиране на мла-
дите хора в България може да
се изгражда у тях гражданско
поведение и да бъде чут гласа
им на този най-голям форум.

Инж. Лазаров изрази подкре-
пата си и готовността Общи-
ната да отразява дейността на
младежките делегати. Той за-
даде много въпроси за рабо-
тата им, за това как може да
станеш младежки делегат или
част от екипа им.

Предстои избор на нови де-
легати за следващата година. И

двамата се обединиха около
идеята, че ще е хубаво младите
хора от Северозапада да бъдат
по-активни и да кандидатстват
за тези престижни позиции.
България вече има традиции в
тази посока и има свои пред-
ставители от 15 години.

Инж. Лазаров предложи Тео-
дора и хора от екипа при първа
възможност, с оглед епидемич-
ната обстановка, да се срещнат
с будните ученици от СУ
„Иван Вазов“ във Вършец. Той
разказа за постиженията им и

изрази позицията си, че не
бива да се изпуска нито една
възможност гласът на младите
хора от България да бъде чут –
с мечтите и проблемите им, с
позициите им за света.

Основната мисия на младеж-
ките делегати е да бъдат мост
между младите хора в Бълга-
рия и институциите, както на
национално, така и на между-
народно ниво. Това се осъ-
ществява чрез провеждане на
постоянни срещи с младите
хора в страната и запитвания

сред тях с цел идентифици-
ране на техните основни про-
блеми и потребности.
Българското правителство, в
лицето на Министерство на
външните работи и Българ-
ското представителство в
ООН, разпознава програмата
„Български младежки делегати
към ООН“ като легитимния
глас на млади хора в България.
По този начин двама българ-
ски младежи всяка година
участват в процеса на взимане
на решения на най-високо
международно равнище и осъ-
ществяват на практика мла-
дежкото включване в
създаването на политиките и
стратегиите, засягащи младите
хора.

Встъпването на сегашните
български делегати се състоя
на 11.01.2021 г. на онлайн съ-
битие във фейсбук страницата
на програмата. Това са Тодор
Рогошев и Кристиана Стоя-
нова, които представиха

своите приоритети и цели за
2021 година.

Младежките представители в
ООН се сменят ежегодно, за да
могат повече млади хора да
станат част от този път на из-
растване. Възможност, която
се предоставя и на младежи от
община Вършец.

Самата Теди е на 19 години,
родом от град Берковица, и в
момента е студентка по „Поли-
тология“ в Университета за на-
ционално и световно
стопанство. Тя е част от Меж-
дународната награда на хер-
цога на Единбург.

За втора поредна година
участва и в доброволческата
кампания операция „Плюшено
мече“, която чрез дарения на
добри и съвестни българи,
връща усмивките на деца и
възрастни в неравностойно по-
ложение по време на колед-
ните и новогодишните
празници.

Петя ГЕНОВА

ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТИ
КЪМ ООН БЕ ПРЕДСТАВЕНА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Кметът на общината инж. Иван Лазаров се срещна с Теодора Стаменова от екипа на Българските младежки делегати към ООН

На 29.01.2021г. Консултатив-
ният съвет по въпросите на ту-
ризма към Община Вършец
проведе първото си за тази го-
дина заседание в Заседателна
зала на Общинска администра-
ция.

В дневния ред на заседанието
бяха включени отчет на Про-
грамата за развитие на туризма
за изминалата 2020 г., анализ
на събрания туристически
данък за 2020 г., предложения
за проект на Програма за раз-
витие на туризма за 2021г.

През туристически сезон
2020 дейността на Туристичес-
кия информационен център

(ТИЦ) - Вършец беше насо-
чена към промотирането на ту-
ристическите атракции в
общината, отпечатване на рек-
ламни флаери и сувенири,
участия в медийна реклама и
туристически списания.

Продължава поддържането и
разработването на фейсбук
страницата „Туризъм и СПА“
със статии и на английски
език. Страницата съдържа ак-
туална и полезна информация
за туристите както за забеле-
жителностите и местата за нас-
таняване, така и за
предстоящите събития от кул-
турния календар.

Община Вършец се пред-
стави на самостоятелен щанд
на 37-то издание на Междуна-
родната туристическа борса
„Ваканция и СПА Експо 2020“
през м. февруари 2020 г.

Поради възникналата епиде-
мична обстановка, активният
туристически сезон във Вър-
шец бе от средата на юли до
средата на септември, когато
цялата настанителна база беше
заета на 100%.

За 2020 г. броят на регистри-
раните посетители е 30 000, а
реализираните нощувки – 50
000 бр.

Събраният туристически
данък за миналата година е в
размер на 39 116 лв.

През м. септември 2020 г.
ТИЦ – Вършец беше отличен с
грамота по случай Световния
ден на туризма за „Устойчи-
вост в работата за популяризи-
ране на туризма в общината“ .

Членовете на Консултативния
съвет по туризъм обсъдиха и
приеха Програма за развитие
на туризма в община Вършец
за 2020 г.

ТИЦ - Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО
ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА КЪМ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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От 25 януари 2021 г. в община
Вършец стартира кампанията
по плащането на местните да-
нъци и такси за 2021 година:
данък върху недвижимите
имоти, такса битови отпадъци и
данък върху моторните пре-
возни средства.

При заплащане на цялото за-
дължение в срок до 30 април се
ползва 5% отстъпка.

Няма промяна в сроковете за
внасяне на местните налози. От
1 март до 30 юни се прави пър-
вата вноска на данък недви-
жими имоти, данък върху
превозните средства и такса би-
тови отпадъци, а до 31 октом-
ври - втората вноска. След
изтичането на всеки от сроко-
вете върху невнесеното задъл-
жение се начислява лихва.

Задълженията за местни да-
нъци и такси могат да бъдат
платени по един от следните
начини:

• безкасово по банков път:

Банковата сметка, по която се
плащат всички местни данъци
и такси е :

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, IBAN:
BG 08 UBBS 800 284 543 036
10, BIC: UBBS BGSF, „ОБЕДИ-
НЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“
АД, клон „ВЪРШЕЦ“.

Код на вид плащане:
44 21 00 - данък недвижими

имоти;
44 23 00 - данък моторни пре-

возни средства;
44 24 00 - такса битови отпа-

дъци;
• на касата на служба „Местни

данъци и такси“ в сградата на
Общинска администрация -
Вършец;

• на касите на „Български
пощи“;

• в офисите на „Изипей“ (Ea-
syPay);

• в Кметствата по населени
места.

Евелина ГЕОРГИЕВА

В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗАПОЧНА
КАМПАНИЯТА ПО ПЛАЩАНЕ НА

МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТА
НА УПРАВЛЕНИЕ 2019 - 2023 г.
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НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ПЪРВАТА
ГОДИНА ОТ МАНДАТА НА УПРАВЛЕНИЕ 2019 – 2023 г.

Уважаеми съграждани,

Изминалата 2020 година беше сложна и от-
говорна година за ръководството на общи-
ната и служителите от Общинска
администрация. Освен обичайните предиз-
викателства - да отговорим на очакванията
на гражданите и да изпълним обещанията си
като екип, трябваше да се борим и с разпро-
страняващата се коронавирусна пандемия.
Мисля, че успяхме да се справим със ситуа-
цията - това личи от свършеното от нас през
първата година от мандата на управление,
който за мен е трети пореден като кмет на
община Вършец.

Отчетът, който предоставям на вашето
внимание, е организиран по отделни на-
правления, в съответствие с основните при-
оритети в работата на Общинска
администрация.

І. БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ
И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

За поредна година спазихме бюджетната
процедура, съгласно Закона за държавния
бюджет на Република България за 2020 го-
дина. Организирахме и проведохме пуб-
лично обсъждане на проектобюджета на
общината.

Бюджетът на община Вършец, в размер на
8 121 000 лв., беше приет с Решение № 62 от
Протокол № 5 на заседание на Общински
съвет, проведено на 30.01.2020 г.

През годината бяха извършени редица ак-
туализации, поради настъпили промени в
размера на взаимоотношенията на общината
с централния бюджет. В резултат на това,
уточненият бюджет на община Вършец към
31.12.2020 г. в приходната и разходната му
част достигна 10 721 859 лв.

Благодарение на предприетите мерки за
повишаване на събираемостта: изпращане
на покани за доброволно изпълнение и за-
веждане на дела чрез частни съдебни изпъл-
нители, както и усилената работа на цялата
администрация, събираемостта на местните
данъци по параграфи надвишава 80%. Су-
мите, събрани от собствени приходи (да-
нъчни и неданъчни) по бюджета за 2020 г. са
1 669 136 лв., при уточнен план 2 192409 лв.

Това даде възможност Общината да фи-
нансира дейности по изпълнението на ре-
дица обекти, както и да осигури нормално
функциониране на всички звена в общината.
За отчетния период са извършени разходи за
8 352 168 лв. или 77,9% от уточнения годи-
шен план.

Изпълнението по дейности спрямо уточ-
нения годишен план е:

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

Община Вършец завърши бюджетната
2020 г. с общински дълг от Фонд ФЛАГ в
размер на 378 325 лв. за финансиране на
проект по Програмата за трансгранично
струдничество Интеррег V-A Румъния-Бъл-
гария 2014-2020 г. и с преходен остатък по
бюджетната сметка от 2 177 204 лв. Налич-
ността по валутните сметки в левова равно-
стойност е 344 359 лв.

През 2020 г. Общината продължи изпълне-
нието на 5 проекта: два по програмите за
трансгранично сътрудничество и три по ОП
„Развитие на селските райони“, и започна
изпълнението на два нови проекта по ОП
„Развитие на селските райони“, общата
стойност на които е над 2 млн. лв.

В служба „Местни данъци и такси“ са
издадени:

● 993 бр. удостоверения за данъчни
оценки, декларирани данни, за наличия или
липса на задължения, удостоверения за пла-
тен данък МПС и др., и са обработени 4 367
бр. декларации.

● Изготвени са 150 бр. актове за установя-
ване на задължения на физически и юриди-
чески лица.

● Събраните приходи за годината са от:
- Патентен данък - 7 708,51 лв.
- Данък върху недвижимите имоти - 137

187,84 лв.
- Данък върху превозните средства - 231

337,11 лв.
- Туристически данък - 38 964,62 лв.
- Такса битови отпадъци - 672 716,67лв.
- Такса за административни услуги - 5

196,00 лв.
- Глоби - 2 022,00 лв.
- Такса куче - 101,99 лв.

ІІ. АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ И

НОРМАТИВНА УРЕДБА
През първата година от мандат 2019 – 2023

г. Общинска администрация изготви и ак-
туализира следните нормативни документи,
приети от Общинския съвет:

• актуализирана Наредба за определяне
размера на местните данъци на община Вър-
шец;

• актуализирана Наредба за определянето
и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община
Вършец по чл. 9 от ЗМДТ;

• актуализирана Наредба за условията и
реда за провеждане на търгове и конкурси на
община Вършец;

• Наредба за реда и условията за ползване
на спортна зала „Вършец“;

• актуализирана Наредба за реда и мини-
малните изисквания за отглеждането на про-
дуктивни животни на територията на
община Вършец.

• Тарифа за базисните наемни цени на об-
щина Вършец;

• Програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и био-
горива на община Вършец за периода 2020 г.
– 2023 г;.

• Програма за енергийна ефективност на
община Вършец за периода 2020 – 2023 г.;

• Програма за развитие на читалищната
дейност в община Вършец за 2020 г.;

• Програма за развитие на туризма в об-
щина Вършец;

• Годишна програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собственост
за 2020 г. на община Вършец;

• Програмата за управление на кмета за
четвъртата година от мандата (2015-2019 г.);

• План за концесиите на община Вършец
за периода 2020 – 2023 г.;

• Годишен план за действие по изпълнение
на общинска стратегия за развитие на соци-
алните услуги в община Вършец за 2021 г.;

• Стратегия за управление на общинската
собственост на община Вършец за мандат
2019 - 2023 г.

В Дирекция „Специализирана адми-
нистрация“ през 2020 г. са проведени 4 па-
зарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП.

Проведени са 12 процедури за обществени
поръчки по ЗОП, от които 2 „открити про-
цедури“, 8 „публични състезания“, 1 „пряко
договаряне“ и 1 по чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Десет от обществените поръчки са при-
ключили с влязло в сила Решение на кмета
на община Вършец за определяне на изпъл-
нител и класиране на участниците, като по
същите са сключени договори с избраните
изпълнители за възлагане изпълнението на
дейностите, предмет на обществените по-
ръчки. Една обществена поръчка е прекра-
тена, а по една не са подадени оферти.

Две от обществените поръчки са прове-
дени изцяло, чрез националната електронна

уеб платформа на Агенцията по обществени
поръчки.

Проведена е 1 обществена поръчка чрез
„събиране на оферти с обява“ по реда на
Глава двадесет и шеста от ЗОП, като същата
е приключена и са сключени договори по
обособените позиции с избраните изпълни-
тели.

През отчетния период проведените об-
ществени поръчки по вид на възлагането са,
както следва: за строителство – 4, за дос-
тавки – 4 и за услуги – 4.

Изготвени бяха 67 акта за общинска собст-
веност по реда на ЗОС и Наредба № 8 за ут-
върждаване на образците на актовете за
общинска собственост, от окито 6 акта са за
публична общинска собственост и 61 акта -
за частна общинска собственост.

Уважени бяха всички подадени молби и за-
явления от физически и юридически лица за
наемане на свободните земеделски земи
през 2020 г., като имотите бяха включени в
Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти - общинска собственост на
община Вършец за 2020 г., а разпореждането
бе извършвано чрез провеждане на проце-
дурата, указана в чл.37и от ЗСПЗЗ

Бяха проведени 2 публични търга с явно
наддаване по реда на ЗСПЗЗ и ЗОС за отда-
ване под наем на земеделски имоти с НТП
пасища, мери и ливади на собствениците на
пасищни селскостопански животни регис-
трирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ, както и на всички оста-
нали лица, които поемат задължение да под-
ържат в добро земеделско и екологично
състояние.

Проведен беше и 1 търг за отдаване под
наем на недвижими имоти - частна общин-
ска собственост на община Вършец, пред-
ставляващи земеделски земи с НТП - ниви,
лозя, храсти, зеленчукови култури, изоста-
вени трайни насаждения, други селскосто-
пански територии, овощни градини и т.н.

Уважени бяха подадените молби и заявле-
ния от физически и юридически лица за на-
емане на части от имоти - публична и частна
общинска собственост на община Вършец за
поставяне на преместваеми обекти. За целта
бяха проведени 6 публични търга с явнно и
тайно наддаване за отдаване под наем на
части от сгради и терени за поставяне на
обекти по чл. 56 от ЗУТ, за поставяне на
кафе-автомати, част от покрива на сградата
на кметство за поставяне на съоръжения на
мобилен оператор и т.н.

Проведен беше 1 публичен търг с явно над-
даване за учредяване право на строеж /су-
перфиция/ върху част от имот - частна
общинска собственост на община Вършец.

Бяха уважени част от подадени молби и за-
явления от физически и юридически лица за
закупуване на земеделски имоти и имоти в
регулация, като същите бяха включени в Го-
дишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти - общинска собственост на
община Вършец за 2020 г. Беше организиран
и проведен 1 публичен търг с тайно надда-

ване за продажба на 2 недвижими имота -
частна общинска собственост на община
Вършец.

Беше организиран и проведен и 1 публи-
чен търг с тайно наддаване за продажба на 4
бр. употребявани металообработващи и ме-
талорежещи машини, собственост на об-
щина Вършец. Поради неявяване на
кандидати за закупуване на машините , тър-
гът беше прекратен.

Недвижимите имоти, за които не са прове-
дени търгове за продажба, са включени в Го-
дишната програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собстве-
ност на Община Вършец за 2020 г., с изклю-
чение на имотите по чл. 19 от ЗСПЗЗ, за
които беше удължена законовата забрана за
продажба от общините в срок от 5 години.

Бяха уважени част от молбите и заявле-
нията от физически лица за закупуване на
недвижими имоти, върху които е учредено
право на строеж /суперфиция/, като бяха
продадени 3 бр. имота.

Прекратена беше съсобственост върху
един недвижим имот в с. Спанчевци, като
частта на Община Вършец беше порададена
на собоственика на имота, след Решение на
Общински съвет – Вършец.

Предприети бяха административни проце-
дури за събиране на стари вземания по до-
говори за наем на земеделски земи и на
части от поземлени имоти в регулация, па-
вилиони и т.н., като бяха събрани над 10 000
лв. недобори от предходни години.

През отчетния период са събрани след-
ните суми:

• От продажба на недвижими имоти – 15
049 лв.;

• От наем на земеделска земя – 183 907
лв.;

• От наем на имущество – 51 962 лв.;
• От пазари, тържища и тротоарно право

– 13 880 лв.;
• От лихви по просрочени плащания – 8

000 лв.
Обработени бяха 71 акта за установяване

на административни нарушения по ЗМДТ,
ЗГрР, ЗУТ, ЗПУО, Наредба № 1 на Община
Вършец за опазване на обществения ред, хи-
гиената и околната среда на територията на
общината и по другите действащи наредби
на община Вършец, възоснова на които са
издадени 56 наказателни постановления.

Наложените глоби са на стойност 20 100
лв., а събраната сума от наложените глоби е
в размер на 1 150 лв.

През 2020 г. са съставени 33 бр. акта за ус-
тановяване на задължения по декларация и
са образувани 144 изпълнителни дела, като
събраната сума е 36 846,50 лв.

Образуваните изпълнителни дела по длъж-
ници са, както следва: юридически лица –
20; физически лица – 123.

Образувани са 6 бр. заповедни произ-
водства по реда на чл. 410 от ГПК, като по
същите е събрана сумата от 6 726,09 лв. Об-
разуваните производства са за дължими
суми към община Вършец по договори за
наем на земеделска земя.

Изготвени и сключени са 10 споразумения
за разсрочване на задължения от дънъчно за-
дължени лица към Община Вършец.

В отдел „Устройство на територията“ са
издадени и одобрени:

• 158 скици;
• 38 визи;
• 132 удостоверения за идентичност;
• 128 удостоверения за административен

адрес;
• 32 удостоверения за факти и обстоятел-

ства по ЗУТ;
• 22 становища по ЗУТ;
• 39 отговори на заявления и жалби на

граждани;
• 91 удостоверения за търпимост;
• 14 одобрени подробни устройствени

планове;
• 58 одобрени проекта.

Издадени, регистрирани и заверени са:

2020 .
( .)

31.12.2020 .
( .)

5 411 260 5 042 296 

5 292 599 3 309 872 

18 000 0 

Ремонт на ул. „Индустриална“Ремонт на ул. „Индустриална“
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• 25 разрешения за строеж;
• 5 разрешения за поставяне;
• 9 удостоверения за въвеждане в екс-

плоатация;
• 11 технически паспорти;
• 22 заповедни книги;
• 1 заповед за учредяване на право на про-

карване на отклонения от общи мрежи и
съоръжения на техническата инфраст-
руктура през чужди имоти;

• 1 заповед за осигуряване достъп в нед-
вижими имоти;

• 2 заповеди за учредяване право на пре-
минаване през чужди поземлени имоти;

• 3 удостоверения за нанасяне на новоиз-
градени сгради в действащия кадастра-
лен план.

Извършени са 13 проверки за установяване
на съответствието на строежа с издадените
строителни книжа.

• Осъществяване на контрол по строител-
ството при откриване на строителна пло-
щадка и определяне на строителна линия –
24 бр.

Извършено е:
● Освидетелстване на сгради и издаване

на заповед за премахване /поправяне
или заздравяване/ на строежи, негодни
за използване или застрашени от само-
срутване - 1 бр.;

● Презаверяване на разрешение за строеж,
което е изгубило действието си поради
изтичане на срока – 3 бр.;

● Попълване/поправка на кадастрален
план – 82 бр.

През 2020 год. са извършени 44. проверки
по писмени сигнали и жалби на граждани и
проверки по разпоредителни писма от
ДНСК, Областен управител и др.

По контрол на незаконното строителство и
застрашени от самосрутване сгради са със-
тавени общо 14 констативни протокола. По
преписката по чл. 195 от ЗУТ е съставен 1
констативен протокол, но още няма издадена
заповед.

Три от заповедите за премахване са изпъл-
нени доброволно, за останалите все още не
е изтекъл указаният срок. Едната от запове-
дите е обжалвана пред Административен
съд – Монтана и се изчаква дело с решение
по въпроса.

● Направени са 27 бр. справки и инфор-
мации за различни държавни институ-
ции.

● Заседания на Експертен съвет по уст-
ройство на територията – 8;

● Взети решения на ЕС „УТ“ – 36;
Събраните такси за технически услуги въз-

лизат на 20 565,97 лв.
През 2020 г. в община Вършец бяха извър-

шени следните административни услуги по
гражданска регистрация и актосъста-
вяне:

• удостоверения за наследници – 1 507;
• за семейно положение – 10;
• за семейно положение, съпруг/а и деца

– 58;
• за постоянен адрес, след подаване на за-

явление за заявяване или за промяна на
постоянен адрес – 90;

• за съпруг/а и родствени връзки - 21;
• за идентичност на лице с различни

имена – 47;
• за сключване на брак от български граж-

данин в чужбина – 8;
• за постоянен адрес при вече регистри-

ран постоянен адрес – 47;
• за настоящ адрес при вече регистриран

настоящ адрес – 60;
• за настоящ адрес, след подаване на ад-

ресна карта за заявяване или за промяна
на настоящ адрес – 234;

• за правно ограничение – 3;
• за раждане (оригинал) – 16;
• за раждане (дубликат) – 32;
• за сключен граждански брак– оригинал

– 17;
• за сключен граждански брак – дубликат

– 6;
• актове за гражданско състояние на бъл-

гарски граждани, които имат актове,
съставени в чужбина – 19;

• за промяна в актовете за гражданско
състояние - 13;

• препис-извлечение от акт за смърт – за
първи път – 115;

• препис-извлечение от акт за смърт за
втори и следващ път – 152;

• заверка на документи по гражданско
състояние за чужбина – 14;

• предоставяне на данни по гражданската
регистрация на държавни органи и ин-
ституции – 96;

• многоезично извлечение от акт за граж-
данско състояние – 20.

• удостоверения по чл. 157 от КТ – 94;
• платени гробни места – 15;
• удостоверение за промени на настоящ

адрес регистриран след 2000 г. -1;
• удостоверение за вписване в регистрите

на населението – 1;
• уведомления за регистъра на имущест-

вените отношения на съпрузите - 34.
През 2020 г. в деловодството на Общината

са постъпили общо 10 237 бр. документа.
• Към отдел ГРАО –1 391 бр.;
• Писма от съдебната власт (съдилища и

прокуратури ):
Входящи – 90;
Изходящи – 453;
Общо: 543 бр.;

• Документи от институции :
Входящи – 1 553
Изходящи– 896
Общо: : 2 449 бр.;

• Документи на граждани:
Входящи – 3 335;
Изходящи – 1 079;
Общо : 4 414 бр.;

• Документи от фирми :
Входящи – 633;
Изходящи – 308;
Общо: 941 бр.;

• Документи към Общински съвет – Вър-
шец:

Входящи – 35;
Изходящи – 9
Общо: 133 бр.;

• Електронен обмен на документи „Акс-
тър“:

Входяща поща – 571 бр.;
Изходяща поща – 460 бр.;
Общо: 1 031 бр.;

• Документи, свързани със заявления по
ЗДОИ – 21 бр.;

• Удостоверения – Каса – 105 бр.;
• Удостоверения – обстоятелствена про-

верка ( УДТСУ ) – 45 бр.;
• Други – 216 бр.;
• Писма, изпратени чрез „Български пощи“

- 2 295 бр.;
• Писма, получени по Български пощи - 1

454 бр.;
• Нотариални удостоверения - 746 бр.;
• Нотариална заверка – подпис - 780 бр.;
• Нотариална заверка – съдържание - 38

бр.;
• Нотариална заверка – препис - 51 бр.;
• Легализации на документи от отдел ГРАО

- 14 бр.;
• Уведомления, призовки, сообщения и др.

– 28 бр.

ІІІ. СТРОИТЕЛСТВО,
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
Продължихме дейностите по подобряване

на инфраструктурата в общинския център и
съставните села, чрез изграждане на нови

обекти и поддържане на вече съществува-
щите.

През 2020 г. извършихме следните строи-
телно-ремонтни дейности:

І. Финализирахме строителството на
следните инфраструктурни обекти:

„Реконструкция на водопроводна мрежа
и възстановяване на улична инфраструк-
тура в гр. Вършец, община Вършец“

ПО РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРО-
ВОДНАТА ИНФРАСТРУКТУРА:

Общата дължина на реконструираната во-
допроводна инфраструктура е 578,70 метра.

Обхватът на строително - монтажните ра-
боти включва реконструкция на следните во-
допроводни участъци и клонове, част от
вътрешната водопроводна мрежа на гр. Вър-
шец:

• Водопроводен клон по ул. „Бялата вода“
от ОТ429 до ОТ567, с тръби ф90 РЕ100-RC,
PN 16 – дължина 206,20 м;

• Водопроводен клон по ул. „23 септем-
ври“ от ОТ530 до ОТ533, с тръби ф90
РЕ100-RC, PN 16 – дължина 48,00 м;

• Водопроводен клон по ул. „Аспарух“ от
ОТ76 до ОТ186, с тръби ф90 РЕ100-RC, PN
16 - дължина 190,00 м;

• Водопроводен клон по ул. „Хисаря“ от
ОТ89 до ОТ90, с тръби ф90 РЕ100-RC, PN
16 - дължина 134,50 м.

По трасето на реконструираните водопро-
води са монтирани пожарни хидранти DN
70/80 – надземен монтаж, общо 3 броя. Пред
всеки ПХ и за изолиране на отделни учас-
тъци са монтирани спирателни кранове
DN80 с охранителна гарнитура.

Всички сградни водопроводни отклонения
(СВО) са от тръби РЕ 100-RC, PN16, изпъл-
нени до дворищната регулационна линия,
като са монтирани и ТСК с охранителна гар-
нитура и чугунено гърне, разположени в
тротоара. Общият брой СВО е 50.

ПО РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА:

Общата дължина на реконструираната
улична инфраструктура е 1 141,84 метра,
разпределена по улици, както следва:

● ул. „Бялата вода“ от ОТ429 до ОТ533 -
дължина на реконструирания участък –
394,90 м;

● ул. „23 септември“ от ОТ530 до ОТ533
- дължина на реконструирания участък -
59,70 м;

● ул. „Аспарух“ от ОТ76 до ОТ186 - дъл-
жина на реконструирания участък - 195,20
м;

● ул. „Хисаря“ от ОТ89 до ОТ90: дължина
на реконструирания участък - 150,20 м;

● ул. „Промишлена зона“ от ОТ4 до ОТ6
- дължина на реконструирания участък –
341,84 м.

По цялата дължина на улиците настилката
е ограничена от видими бетонови бордюри.
При ремонта на улиците е премахната съ-
ществуващата настилка и тротоарите, бор-
дюрите са подменени с нови, с размери
8/16/50 см. и 18/35/50 см.

В участъците са изпълнени нови асфалто-
бетонови настилки с обща площ 6 841,44 м2

и дебелини, както следва:
- плътен асфалтобетон тип А - 4 cм Е1 =

1200 MPa;
- изравнителен пласт неплътен асфалтобе-

тон - ср. 6 cм Е2 = 1000 MPa.
Цялостна реконструкция на уличните

платна е извършена на ул. „Бялата вода“, ул.
„23 септември“ и ул. „Промишлена зона“.

По ул. „Бялата вода“, ул. „23 септември“ и
ул. „Хисаря“ са изградени нови тротоари с
обща площ 1 628,51 м2, както следва:

- Трошенокаменна основа - 15 cм;
- Цименто-пясъчна възглавница - 5 cм;
- Бетонови тротоарни плочи - 40/40/5 cм.

Съществуващите дървета и зелени площи

в обхвата на тротоарите са оградени с гра-
дински бордюри с размери 8/16/50 cм с
обща дължина 312,95 м.

Отводняването на пътното платно се осъ-
ществява чрез положените бетонови бор-
дюри 18/35/50 cм, с обща дължина 1 878,48
м.

Коригирано е нивото на ревизионните
шахти и дъждоприемните оттоци до нивото
на новоположената асфалтобетонова нас-
тилка, изградени са нови 24 бр. дъждопри-
емни шахти. Монтирани са пътни знаци и е
положена маркировка, определящи режима
на движение и гарантиращи безопасността.

Обектът е приет от назначена от ДНСК
Държавна приемателна комисия без забе-
лежки и е въведен в експлоатация с Разре-
шение за ползване №
ДК-07-М-21/30.09.2020 г.

Обектът е възложен на инженеринг, като
стойността на проектирането и осъществе-
ния авторски надзор е 19 000 лв. без ДДС, а
общата стойност на изпълненото строител-
ство е 552 750,17 лв. без ДДС. Финансира-
нето е осигурено от ПМС и от целеви
средства на общината за капиталови раз-
ходи.

Проект „Реконструкция и рехабилита-
ция на част от уличната мрежа в гр. Вър-
шец“ , финансиран по Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020 г.

Предмет на проекта са следните улици:
● Ул. „Янко Сакъзов“ от ОТ213 до ОТ170,

включително ул. „Ал. Константинов“ от
ОТ207 до ОТ206 и ул. „Цар Иван Асен
II“ от ОТ170 до ОТ171 - дължина -
647,14 м;

● Ул. „Цар Симеон“ от ОТ170 до ОТ17-
дължина 530,01 м;

● Ул. „Христо Ботев“ от ОТ154 до ОТ64 –
дължина 523,34 м;

● Ул. „Първа“ от ОТ64 до ОТ835 - дъл-
жина 345,42 м;

● Ул. „Никола Вапцаров“ от ОТ120 до
ОТ136 - дължина 168,20 м;

● Ул. „Васил Априлов“ от ОТ136 до
ОТ103 - дължина 211,80 м;

● Ул. „Липа“ от ОТ524 до ОТ416 - дъл-
жина 480,20 м;

● Ул. „Найден Геров“ от ОТ416 до ОТ426
- дължина 72,01 м.

С пълна реконструкция са ул. „Я. Сакъ-
зов“, „Цар Симеон“, „Н. Вапцаров“, „В.
Априлов“, „Липа“ и „Н. Геров“, а рехабили-
тирани са ул. „Христо Ботев“ и ул. „Първа“.

Дейностите, извършени за тези улици са:
разчистване на сервитута, общ обикновен
изкоп, фрезоване на съществуващата асфал-
това настилка, демонтаж на съществуващи
бордюри и тротоари, направа на нова пътна
конструкция и основа за тротоари, полагане
на нови бордюри, направа на нови тротоари
от бетонови плочи, монтаж на нови отвод-
нителни дъждоприемни и ревизионни
шахти, подмяна капаците на съществуващи
ревизионни шахти, цялостно асфалтиране от
неплътен и плътен асфалтобетон, поставяне
на хоризонтална и вертикална сигнализация

Общата дължина на уличната мрежа, под-
лежаща на реконструкция и рехабилитация,
предмет на настоящия проект, е 2 980 м, а
изградените нови тротоари са с площ 9 202
м2.

Обектът е приет от назначена от ДНСК
Държавна приемателна комисия без забе-
лежки и е въведен в експлоатация с Разре-
шение за ползване №
ДК-07-М-16/19.08.2020 г.

Стойността на строителството е
1 446 968,83 лв. без ДДС, предмет е на
ДБФП № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.,
финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширя-

Ремонт на ул.Ремонт на ул. „„Аспарух“Аспарух“

Ремонт на
ул. „Бялата вода“

Ремонт на ул.Ремонт на ул. „„Индустриална“Индустриална“
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ването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 г.

„Ремонт на улична мрежа в гр. Вър-
шец“.

Обхват и параметри:
Преасфалтиране на уличните настилки на

ул. „Дико Илиев“ и ул. „Пейо Яворов“;
Изкърпване на улични настилки по ул „Ре-

публика“, ул. „Банкя“, ул. „Младост“ – кв.
Заножене, ул. „Отец Паисий“, ул.“Климент
Охридски“, ул.“Тодорини кукли“, ул. „Иван
Асен II“, ул. Любен Каравелов“, ул. „Хара-
лампи Генчев“, ул. „Раковска“, ул. „Ботуня“,
ул. „Цар Самуил“, ул.“Васил Левски“, ул.
„Стефан Караджа“ и бул. „България“.

Стойност на извършваните ремонти: 115
250,00 лева без ДДС или 138 300,00 лева с
ДДС.

ІІ. През 2020 г. започнахме строител-
ството на следните обекти:

Проект „Реконструкция, ремонт и обно-
вяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“,
съгласно Административен договор за без-
възмездна финансова помощ №
BG06RDNP001-7.004-0014-C01 от
14.05.2019 г., финансиран по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Ос-
новни услуги и обновяване на селата в сел-
ските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 -2020 г.
(ПРСР), съфинансирана от Европейския зе-
меделски фонд за развитие на селските ра-
йони (ЕЗФРСР).

Проектът предвижда обновяване и модер-
низиране на основната сграда на общин-
ската детска градина и прилежащото дворно
пространство. Общата цел на проекта е по-
вишаване качеството на живот, социално
включване и достъпно образование на тери-
торията на община Вършец, чрез подобря-
ване на общинска образователна
инфраструктура. Предвидените дейности ще
доведат до постигане на следните резултати:
реконструирана и обновена общинска об-
разователна инфраструктура – сградата на
ДГ „Слънце“, гр. Вършец; реорганизирано
дворно пространство и предоставяне на
място за активен отдих, игри и занимания на
открито в ДГ „Слънце“, гр. Вършец; осигу-
рен равен достъп до качествено образование
на всички деца, включително и тези със спе-
циални образователни потребности в об-
щина Вършец.

Стойността на проекта е 924 958,01 лв.,
строителната площадка е открита на
01.10.2020 г., срокът за изпълнение на
всички дейности е до 14.05.2022 г.

Проект „Ремонт и обновяване на спор-
тна инфраструктура в гр. Вършец“, съг-
ласно Административен договор за
безвъзмездна финансова помощ №
BG06RDNP001-7.007-0038-C01 от
14.05.2019 г., финансиран по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Ос-
новни услуги и обновяване на селата в сел-
ските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г.
(ПРСР), съфинансирана от Европейския зе-
меделски фонд за развитие на селските ра-
йони (ЕЗФРСР).

Проектът предвижда ремонт и обновяване
на спортни площадки за волейбол и баскет-
бол, които се намират на територията на
градския парк в ПИ с идентификатор
12961.40.913 по КК на гр. Вършец. Целта на
проекта е едновременно да подобри средата
и условията за активен начин на живот, свър-
зани със спортуване и осмисляне на свобод-
ното време на жителите на община Вършец,
както и да повиши привлекателността на те-
риторията като туристическа дестинация.

Стойността на проекта е 93 314,46 лв.,
строителната площадка е открита на
14.09.2020 г., срокът за изпълнение на
всички дейности е до 14.05.2022 г.

Обект „Палеопарк, ограда и Информацио-
нен център с експозиционна площ“ по про-
ект: ROBG-471 „Нови дестинации в
трансграничния туризъм“, съфинансиран
от Програмата за трансгранично сътрудни-
чество Интеррег V-A Румъния-България
2014-2020 г.

Проектът предвижда изграждане на палео-
парк, ограда и информационен център с екс-
позиционна площ, разположен в
самостоятелен имот ПИ 12961.40.917 от Ка-
дастралната карта на гр. Вършец с площ
9788 м2.

Палеопаркът е решен с алейна мрежа, зе-
лени площи и зони за разполагане на експо-
натите с осветление към тях. Сградата на
информационния център е едноетажна със
застроена площ 300 м2 и в нея са предви-
дени рецепция, експозиционна площ с ви-
трини и табла, диорама, зона за прожекции,
тоалетни и техническо помещение.

Очаквани резултати от изпълнението на
проекта:

- изграждане на Палеопарк и информацио-
нен център с изложбена площ в гр. Вършец
и създаване на съвместен туристически про-
дукт „Трансграничен музей“;

- създаване на модерен, иновативен и ин-
терактивен набор от инструменти за насър-
чаване на трансграничното наследство;

- увеличаване на туристите в трансгранич-
ния регион Крайова-Вършец.

Стойността на проекта е 1 310 136, 91 лева,
строителната площадка е открита на
18.08.2020 г., срокът за изпълнение на
всички дейности е до 29.08.2021 г.

През първата година от мандата за управ-
ление, в населените места от общината бяха
извършени следните дейности по блогоуст-
рояване на средата:

● В с. Спанчевци: ремонт на едно от по-
мещенията в детската градина - осветление,
мазилка, боядисване на пода и смяна на счу-
пените стъкла;. ремонт на стълбището в
сградата на кметството и коридора - боядис-
ване на стените, тавана и парапетите. Съв-
местно с НЧ „Просвета-1935 г.“ е изградена
изцяло нова зала за репетиции на самодей-
ците - смяна на дограмата, гипсокартон, ос-
ветление, окабеляване и замазка на пода,
смяна на дограмата на още две стаи, които
да се ползват за съблекални от самодейците
и техните гости; подмяна на дограмата и за-
почване на ремонтни дейности в помеще-
нието, което ще се ползва эа компютърна
зала от децата на селото; направена е биб-
лиотека във фоайето на киносалона с книги
и секции, подарени от жителм и приятели на
с. Спанчевци.

● В с. Долно Озирово е извършен ремонт
на подпорната стена на сградата на кметс-
вото, на ул. „Първа“; основен ремонт на по-
мещение в сградата на кметството и
оборудването му като интернет клуб; осно-
вен ремонт на работните и спомагателни по-
мещения в кметството; доставка и монтаж
иа щори эа работните помещения; основен
ремонт и оборудване на помещение эа съб-
рания и репетиции на самодейците към чи-
талището; ремонт на стълбите на храм „Св.
Пр. Илия“; механизирано почистване и из-
возване на негодни инертни материали по
ул. „Четиринадесета“; механизирано по-
чистване на част от речното корито на р.
„Черна“ от неправилно депонирани земни
маси.

● В с. Горно Оэирово: основен ремонт на
сградата на кметството; основен ремонт на
един от мостовете над р. „Черна“ - подмяна
на парапета, подмяна на ламарината, грун-
диране и боядисване.

● В с. Черкаски се подържаха, почистваха
и опесъчаваха пешеходните мостове; доста-

вена и монтирана бе входна врата на храм
„Успение Богородично“.

● В селата Горна Бела речка и Долна
Бела речка: кастрене на надвиснали клони
над уличната мрежа; чакълиране на улиците;
В Долна Бела речка се изгради нов железен
мост над Сухиндолска река, в покрайните на
селото.

● В кв. Заножене: направа на парапет на
площада; монтаж на 5 бр. пейки; подмяна на
стари и счупени тротоарни плочки пред по-
щата.

● В с. Стояново механизирано се почисти
тротоарното пространство пред гробищния
парк.

● Във всички населени места от общината
беше извършвана редовна поддръжка на
уличното осветление; почистване и поддър-
жане на гробищните паркове; засаждане на
декоративни храсти и цветя; поддържане и
боядисване на детски и спортни площадки;
боядисване на огради и парапети; редовно
почистване на улиците, тротоарите, канав-
ките и третирането им с препарати.

ІV. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
В бюджета на Община Вършец за измина-

лата година разходите за дейности във фун-
кция „Образование“, финансирани от
държавния бюджет заемат най-голям дял - 3
043 092 лв. Това се определя от спецификата
и характера на дейностите. В указания от За-
кона за държавния бюджет срок, със заповед
на кмета беше утвърдена формула за 2020 г.,
въз основа на която се разпределиха средст-
вата между учебните заведения според броя
на децата и учениците, и единните разходни
стандарти.

През учебната 2019/2020 г. в общинските
училища СУ „Иван Вазов“ и НУ „Васил
Левски“ - кв. „Изток“ се обучаваха 766 деца
и ученици, а в ДГ „Слънце“ - гр. Вършец и
филиалите в кв. Заножене и с. Долно Ози-
рово“- 145 деца.

Чрез редица национални програми и про-
екти Министерството на образованието и на-
уката отпусна допълнително финансиране и
даде възможност на училищата и детските
градини да подобрят качеството на образ-
ователно- възпитателния процес.

Финансирани бяха и проекти за развитие
на физическото възпитание и спорт в учили-
щата и детските градини, на стойност 2 455
лв.

Изготвени бяха 203 бр. отчети, справки,
становища и писма до различни институции
– МОН, РУО, учебни заведения.

Съставени бяха 21 акта за установяване на
административно нарушение на родители,
неосигуряващи присъствието на децата си в
училище и детска градина за времето, през
което те са подлежащи на предучилищно и
училищно образование, съгласно ЗПУО.

През отчетния период организирахме и
проведохме културни мероприятия, съоб-
разени с въведените противоепидемични
мерки: Международен фестивал на козето
мляко „GOAT MILK“ - с. Горна Бела речка
(онлайн); Велик Богоявленски водосвет с ри-
туал по спасяване на Светия кръст; празник
на винаря и лозаря; годишнина от обесва-
нето на Васил Левски; тържествено честване
на Националния празник на Република Бъл-
гария - 3 март; празнично честване на Деня
на българската просвета и култура и на сла-
вянската писменост - 24 май (онлайн).

Празникът на курорта, минералната вода и
Балкана продължи цял месец - от 01.08.2020
г. до 30.08.2020 г., като организирахме и про-
ведохме запомнящи се събития - с романти-
чен привкус, бутикови и много
емоционални. Проведохме и тържествена
сесия по повод 170 години курорт Вършец,
на която представихме най-новия рекламен

филм за нашия град.

V. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
През отчетния период бяха разкрити общо

166 работни места по различни европейски,
национални и регионални програми и про-
екти за осигуряване на временна заетост.

• Регионална програма за заетост - 7 бр.
общи работници.

Срок на проекта: 03.08.2020 г. - 03.12.2020
г.

Стойност на проекта: 23 156,00 лв.
• ОПРЧР – проект „Обучение и заетост

за хора с увреждания“ :
- 10 лица – пазачи.
Стойност на проекта: 59 330.76 лв.
Срок на проекта: 30.09.2018 г. - 29.10.2020

г.
- 10 лица – пазачи.
Срок на проекта: 20.02.2019 г. - 20.02.2021

г.
Стойност на проекта: 57 200,00 лв.
• ЕП „Патронажна грижа за възрастни

хора и лица с увреждания – компонент 2“
– 2 медицински специалисти, 4 лични по-
мощника и 1 координатор, обслужващи 50
бр. потребители.

Срок на проекта: 24.09.2019 г. - 23.09.2020
г.

Стойност на проекта:65 923,20,72 лв.
• ЕП „Патронажна грижа за възрастни

хора и лица с увреждания -компонент 3“ -
12 домашни помощника, обслужващи 70
потребители на услугата.

Срок на проекта: 16.03.2020 г. - 31.12.2020
г.

Стойност на проекта: 76 854,00 лв
• ЕП „Патронажна грижа за възрастни

хора и лица с увреждания“ - компонент 4“
- 2 медицински специалисти, 3 домашни по-
мощници и 1 диспечер, обслужващи 38 пот-
ребители.

Срок на проекта: 24.09.2020 г. - 23.03.2021
г.

Стойност на проекта: 32 961,36 лв.
• Механизъм „Лична помощ“ – назна-

чени са 92 лични асистенти, обслужващи 92
потребители.

Срок на проекта: 01.11.2019 г. - 28.09.2025
г.

Стойност на проекта: 407 776,52 лв.
• НП „Хора с трайни увреждания“ бяха

заети 5 лица – пазачи.
Срок на проекта: 01.01.2020 г. - 14.07.2022

г.
Стойност на проекта: 49 635,00 лв.
• НП „Помощ при пенсиониране“ : 1 бр.

чистач-хигиенист.
Срок на проекта: 15.08.2019 г. -

14.08.2021г.
Стойност на проекта: 9 927,00 лв.
• НП „Активиране на неактивни лица“

– 2 бр. инспектори.
Срок на проекта: 01.10.2018 г. до

01.10.2021 г.
Стойност на проекта: 19 854,00 лв.
• НП „Предоставяне на грижа в до-

машна среда“ - 14 домашни помощници,
обслужващи 20 потребители на услугата.

Срок на проекта: 01.04.2020 г. - 01.01.2021
г.

Стойност на проекта: 49 331,43 лв.

VІ. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

● Организация на домашен социален пат-
ронаж 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 Драганица. Сред-
ният брой обслужвани лица на ден през 2020
г. е 120 човека.

● Проект „Осигуряване на топъл обяд в
община Вършец“, финансиран по Опера-
тивна програма за храни и/или основно ма-
териално подпомагане, съфинансирана от
Фонда за европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица в България за периода
2016-2020 г.

Срок за изпълнение на дейностите по про-
екта - 30.04.2020 г.

На 130 потребители на услугата от гр. Вър-
шец, кв. Заножене и селата Д. Б. речка, Г. Б.
речка, Д. Озирово, Г. Озирово, Стояново,

Трабант фест

Изложба на Георги Паунов
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Черкаски, Спанчевци и Драганица бе осигу-
рен безплатно топъл обяд.

От 01.05.2020 г. до 31.12.2020 г. социалната
услуга по предоставяне на топъл обяд бе
осигурена с договор №ФС01-
0500/27.04.2020 „Целево подпомагане с
топъл обяд в община Вършец“, целева про-
грама „Топъл обяд у дома в условията на из-
вънредна ситуация – 2020 г.“, сключен с
Агенция „Социално подпомагане“.

● Продължи своята дейност и социалната
услуга „Център за настаняване от семеен
тип за лица с физически увреждания“, с ка-
пацитет от 15 потребители.

● Община Вършец продължи да спазва по-
етия ангажимент за стимулиране на раждае-
мостта. През 2020 г. бе отпусната финансова
помощ на 8 новородени деца, отговарящи на
специалните критерии, на обща стойност 4
000 лв.

• Със съдействието на Община Вършец
продължават да развиват дейности пенсио-
нерските клубове в общината.

• Във всички села от общината ежемесечно
бе осигурено присъствие по график на спе-
циалисти от Дирекция „Бюро по труда“ за
полагане подписи от регистрираните безра-
ботни, както и прием на място на документи.

• През цялата 2020 г. бе осигурен безпла-
тен автобусен превоз за жителите по мар-
шрутна мрежа в общината, съгласно график
и маршрутно разписание.

• За 2020 г. на преференциална цена бяха
доставени дърва за огрев на 152 лица с ув-
реждания от общината.

• Обезпечихме 4 щатни бройки медицин-
ски персонал (фелдшери и медицински сес-
три) за СУ „Ив. Вазов“ и ДГ „Слънце“ - гр.
Вършец, и 1 здравен медиатор.

• Съвместно с Регионална здравна инспек-
ция - Монтана бяха проведени профилак-
тични педиатрични прегледи с мобилен
педиатричен кабинет.

• Съвместна работа на здравния медиатор с
Център за обществена подкрепа - кв. Рако-
вица, гр. Берковица за подкрепа на деца и се-
мейства в риск.

VІІ. ТУРИЗЪМ И СПОРТ
През туристически сезон 2020 г. дейността

на Туристическия информационен център
(ТИЦ) към Община Вършец беше насочена
към промотирането на туристическите ат-
ракции, отпечатване на рекламни флаери и
сувенири, участия в медийна реклама и пуб-
ликации в специализирани туристически из-
дания.

Продължихме поддържането на Фейсбук
страницата „Туризъм и СПА“ със статии на
български и на английски език. Страницата
съдържа актуална и полезна информация,
предназначена за туристите - както за забе-
лежителностите и местата за настаняване,
така и за предстоящите събития от култур-
ния календар на общината.

Общината се представи и рекламира Вър-
шец на самостоятелен щанд в рамките на 37-
то издание на Международната
туристическа борса „Ваканция и СПА Експо
2020“ през м. февруари 2020 г.

Поради възникналата епидемична обста-
новка туристическият сезон във Вършец
продължи от средата на юли до средата на
септември, когато цялата леглова база беше
заета на 100%. За това допринесе и фактът,
че за първи път Празникът на курорта, ми-
нералната вода и Балкана продължи през
целия м. август с разнообразни културни
прояви.

За 2020 г. броят на регистрираните посети-
телите е 30 000, а реализираните нощувки –
50 000 бр. Събраният туристически данък е
в размер на 39 116 лв.

Категоризираните нови обекти са: 1 заве-
дение за хранене и развлечения; с подновена
категория са: 1 бр. стаи за гости, 4 къщи за
гости, 1 хотел и 7 заведения за хранене и раз-
влечения.

През м. септември 2020 г. Туристическият
информационен център бе отличен с гра-
мота за „Устойчивост в работата за популя-
ризиране на туризма в общината“ по случай
Световния ден на туризма.

Спортът и развитието му сред младите
хора продължава да бъде сред приоритетите

и през 2020 г.
За поредна година ФК „Вършец - 2012“

участва в първенството на „А“ областна
група Монтана. През сезон 2020/2021 г. от-
борът не се представи на познатото до мо-
мента ниво, като зае 7-мо място след
Есенния дял на шампионата. Община Вър-
шец отново осигури необходимите средства
и подкрепа на отбора, чиито амбиции са
далеч по-големи в предстоящите мачове
през пролетта.

Футболен клуб „Озирово’’ продължава да
е част от спортната общественост на община
Вършец, като в момента се състезава в „Б“
ОФГ Монтана, благодарение и единствено
на оказваната от Община Вършец финансова
помощ.

ФК „Озирово“ изигра много силен полусе-
зон в първенството на „Б“ областна група.
Отборът зае 2-ро място във временното кла-
сиране, като записа 4 победи и само 1 загуба.

През 2020 г. Волейболен клуб „Вършец“
взе участие в един турнир по волейбол - част
от националния волейболен календар на
Българската федерация по волейбол. През
месец март 2020 г. отборът участва в турнир
в град Монтана, където печели първото
място.

VІІІ. БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕТО И ДЕЙНОСТИ

ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

През 2020 г. са проведени две заседание на
Комисията по безопасност на движението
към Община Вършец, назначена със Заповед
на кмета на общината. На тях са взети 3 ре-
шения за подобряване организацията и без-
опасността на движението, с цел намаляване
на предпоставките за възникване на ПТП и
намаляване на травматизма и жертвите от
пътно транспортни произшествия в гр. Вър-
шец и населените места на общината.

През 2020 г. на територията на общината
са възникнали 28 бр. ПТП, от тях регистри-
рани като „леки“ са 23 бр., а 5 бр. са с пост-
радали, от коиго 1 загинал.

През отчетиня период на територията на
община Вършец не са възникнали значи-
телни бедствия, аварии и катастрофи. Доб-
роволците от Доброволото формирование са
взели участие в превантивни мерки по пред-
отвратяване борбата с пандемията „Ковид-
19“ и в акция по издирване на психично
болен човек, съвместно с УПБЗН – Вършец,
РД на ПБЗН –Монтана сектор „СОД“ и
граждани от кв. Заножене.

Изработен е нов План за защита при бедст-
вия, аварии и катастрофи, Приет с Решение
№ 679 от Протокол № 51/31.01.2019 г. на Об-
щински съвет-Вършец.

Съгласувани са аварийните планове на
учебни, детски заведения, предприятия,
СПА хотели и хидротехнически съоръже-
ния.

Актуализаран е щабът за изпълнение на
общинския план за защита при бедствия, ко-
мисията за управление при кризи и коми-
сията по “БД“.

ІХ. ГОРИ, ЗЕМЕДЕЛИЕ
И ЕКОЛОГИЯ

● Разгледани баха 348 бр. заявления на жи-
тели от община Вършец за включване в кон-
тингент 2020 г. за добив на дърва за огрев и
добив на дървен материал от държавен гор-
ски фонд, като само от жители на гр. Вър-
шец са постъпили 152 заявления;

● Беше изготвен списък на одобрените и
разпределени лимити от 1 200 м3 широко-
листна дървесина (дърва за огрев) и игло-
листен материал: 10 м3 обли греди и 70 м3
иглолистни дърва за горене, отпуснати за
местното население на община Вършец от
държавен горски фонд;

● Издадените разрешителни за отсичане на
дървета в регулация в населените места от
общината и в земеделските земи са общо 96
бр.;

● Разрешителни за отсичане на дървета
извън горския фонд - 5 бр.;

● Разрешителни за достъп до горски тери-
тории - 11 бр.;

● Издадени становища във връзка с На-
редбата за условията и реда за извършване
на оценка за въздействието върху околната
среда за инвестиционни намерения, постъ-
пили в общината – 5 бр.;

● Сключен договор с „МЕД100ВЕТ“
ЕООД за овладяване на кучешката попула-
ция - залавяне, кастрация, ваксинация про-
тив бяс и обезпаразитяване срещу вътрешни
паразити;

● Заловени, обезпаразитени и ваксинирани
са 17 кучета;

● Регистрирано е 1 домашно куче;
● Проведени са 5 заседания на Епизоотич-

ната комисия към Община Вършец.
● Сключен бе договор с „ДДД-1“ ООД -

Монтана за дезинсекция, дератизация и де-
закаризация на подлежащите площи в дого-
ворените обекти на Община Вършец. За
периода са извършени 3 обработки срещу
мухи, на кофи, контейнери за смет и пло-
щадките около тях и 3 обработки срещу
бълхи и кърлежи на тревните площи и жи-
вотновъдните обекти;

● През 2020 г. училищата и детските гра-
дини от община Вършец получиха общо 250
образователни детски комплекти за засаж-
дане на дървета от кампанията „Засаждаме
бъдеще с Гората.бг“. Целта е да бъдат заса-
дени и отгледани 250 дървета от вида „явор“,
„червен дъб“ и „конски кестен“.

● Сключен беше договор с „ЕКОТОЙ-
СЕРВИЗ“ ООД за предоставяне, извършване
на сервизна дейност, монтаж и почистване
на мобилни тоалетни кабини.

Х. ИНФОРМАЦИОННО
ОБСЛУЖВАНЕ И МЕДИИ

Продължи ежемесечното издаване и без-
платното разпространение на Общински
вестник „Вършец“, както и поддържането на
интернет-страницата на Общината.

Беше осигурена пълна публичност и про-
зрачност на решенията на Общински съвет
Вършец, като протоколите от заседанията на
ОбС се публикуваха редовно на страниците
на общинския вестник „Вършец“ и офици-
алния сайт на община Вършец.

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

Чрез репортажи, снимки и рекламни мате-
риали, публикувани в електронни и печатни
регионални и националн издания беше ан-
гажирано вниманието на българските медии
към Вършец и общината.

ХІ. ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ
И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

През 2020 г. финализирахме следните
проекти:

• Проект № CB007.2.12.034 „Подобряване
на зимното туристическо предлагане в об-
щините Сокобаня и Вършец“, съфинанси-
ран по Програмата за трансгранично
сътрудничество Interreg-ИПП България –
Сърбия.

Община Вършец е водещ партньор и из-
пълни проекта съвместно с община Соко-
баня, Сърбия.

Бяха реализирани следните дейности: про-
веждане на „Зимно събитие за културен ту-
ризъм във Вършец - Зима, звезди и вино“;
провеждане на „Зимно събитие за спортен
туризъм в Сокобаня – Зимна спортна магия“;

развитие на нова туристическа инфраструк-
тура – доставка и монтаж на 10 дървени ба-
зарни къщички в гр. Вършец, модерно
мултимедийно оборудване; развитие на нова
туристическа инфраструктура – изграждане
на ледена пързалка и писта за шейни в Со-
кобаня.

Обща стойност на проекта е 197 704, 52
евро, бюджет за община Вършец – 97 916,
10 евро.

• Проект „Реконструкция и рехабилита-
ция на част от уличната мрежа на гр.
Вършец, община Вършец, финансиран по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраст-
руктура“ от Програмата за развитие на сел-
ските райони за периода 2014-2020 г.

През 2020 г. Община Вършец продължи
да работи по следните проекти:

● Проект „Осигуряване на топъл обяд в
община Вършец“, финансиран по Опера-
тивна програма за храни и/или основно ма-
териално подпомагане, съфинансирана от
Фонда за европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица в България за периода
2016-2020 г.

● Проект № ROBG-471 „Нови дестина-
ции в трансграничния туризъм“, съфи-
нансиран от Програмата за трансгранично
сътрудничество Интеррег V-A Румъния-Бъл-
гария 2014-2020 г.

През 2020 г. стартирахме реализира-
нето на следните проекти:

● Проект „Патронажна грижа за въз-
растни хора и лица с увреждания - Ком-
понент 4“, по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
г., процедура BG05M9OP001-2.040 „Патро-
нажна грижа за възрастни хора и лица с ув-
реждания – Компонент 4“.

● Проект № BG06RDNP001-7.007-0038
„Ремонт и обновяване на спортна ин-
фраструктура в гр. Вършец“, финансиран
по мярка 7.2 от Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020 г.

● Проект № BG06RDNP001-7.004-0014
„Реконструкция, ремонт и обновяване на
ДГ „Слънце“- гр. Вършец“, финансиран по
мярка 7.2 от Програмата за развитие на сел-
ските райони 2014-2020 г.

Уважаеми съграждани,

Грижата за нашите деца, за възрастните, за
икономическия просперитет на общината, за
задържането на младите хора, са основни
наши задачи.

Уверявам ви, че ще продължим да работим
в пълна прозрачност и при спазване на за-
кона.

Вярвам, че ще излезем и от сегашното из-
питание, свързано с пандемията - по-силни и
по-мъдри.

Благодаря на всички служители от Об-
щинска администрация и общинските ин-
ституции за усърдието и компетентността.
Защото без екипна работа, нещата не могат
да се получат.

Очаквам и занапред да работим заедно с
местната общност, ще съм отворен във всеки
момент за вашите прагматични идеи и пред-
ложения. Защото съм убеден, че община
Вършец заслужава най-доброто!

инж. Иван ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец

Рисунка върху асфалт

Състезание с велосипеди

Зимен празник „Звезди и вино“
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Представям ви една особено
колоритна личност, чиито
живот и качества будят възхи-
щение. Жена с благородна про-
фесия, творец – извор на
чувства и копнежи, с живот, бе-
лязан с разнообразие, с години
на изкачвания и падения, но
винаги последователна при
следване на целите си.

Това е Калина Алексиева –
пенсионирана детска учителка,
активен член на пенсионерски
клуб „Чинари“ – гр. Вършец,
творец и приятел.

Тя е дошла на този свят преди
повече от 80 години, заедно с
утринния изгрев на слънцето,
в красивата пролет на месец
април. Родителите й я кръс-
тили на името на пролетното
цвете-храст калина.

Калина е родена в малкото
подбалканско селце Драга-
ница. Гордее се със своя корен
и с големия Алексовия род.
Прадядо й – даскал Дамян, на
времето е давал подслон на Дя-
кона Левски в тяхната къща, в
която са основавали тайни ре-
волюционни комитети в ре-
гиона.

Съдбата и превратностите на
времето я довеждат във Вър-
шец, за да остане завинаги в
него. Тук завършва гимназия, а
по-късно се омъжва за Ангел, с

когото повече от 60 години
делят радости, неволи и мъки.
От любовта се ражда един-
ственият им син Иван. Днес
най-голямата радост и щастие
са двете им красиви и образ-
овани внучки Калиана и
Ивета.

Животът на Калина Алек-
сиева се състои в непрекъснато
движение, в израстване и веч-
ната й жажда за знания. За-
писва се да учи в Полувисшия
институт за детски учителки –
гр. Враца. Започва работа като

детска учителка в Берковица,
след това е учителка в Детска
градина „Слънце“ във Вършец,
където се пенсионира. И макар
че последният звънец отдавна
е престанал да звъни тя с уми-
ление си помня за отминалите
дни, когато е обичала профе-
сията си и децата и е работила
всеотдайно.

От нея можем да се научим на
много – на трудолюбие, ини-
циативност, отговорност и
вярно приятелство.

Въпреки напредналите си го-
дини и болежките, които я из-
мъчват, тя не се страхува да
покаже какво може и да
участва активно в културния
живот на клуба и в общин-
ските мероприятия. А измори
ли се, сяда да пише стихове.
Написала е много стихотворе-
ния за родния край, за приро-
дата и красотата на Вършец,
стихове, посветени на близки
хора. С някои от тях участва в
традиционния общински кон-
курс „Вършец – мой любим
град“.

Няма празник, среща, меро-
приятие, организирано от
клуба ни, на които Калина , за-
едно с другите ни поетеси Ека-
терина Маркова и Лили
Иванова да не са участвали и
рецитирали свои тематични

произведения, с които ни вдъх-
новяваха.

Романтична е, обича да меч-
тае, твори и пее. Повече от 30
години е участвала в хора км
местното читалище и в певчес-
ките групи на двата пенсио-
нерски клуба във Вършец. Тя е
една от участничките в създа-
ването и откриването им, член
е на управителния съвет на ПК
„Чинари“.

Калина е много добра къщов-
ница и великолепна домакиня,
обича да се занимава с кулина-
рия, градинарство и цветар-
ство. Грижливо подредените
саксии с разноцветно мушкато,
сакъзчета, хризантеми в двора
й впечатляват и удивляват ми-
нувачите. А от малката гра-
динка, в която отглежда
зеленчуци от ранна пролет до
късна есен, се изхранва цялото
семейство.

Тъй като е родена под знака
на зодията Овен, Калина обича
да е заобиколена от хора, прави
добро и да раздава справедли-
вост. Но когато й се наложи,
проявява твърдост, смелост,
упоритост и мъничко инат.

С малко думи, но с много
обич, ние, членовете на пен-
сионерски клуб „Чинари“ й по-
желаваме дълги и честити дни!

Ева ДИМОВА

ПО ДЕЛАТА ЩЕ Я ПОЗНАЕТЕ

В последните дни на 2020 го-
дина кметът на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров и
изпълнителният директор на
Фонд „Социална закрила“
към Министерство на труда и
социалната политика Марина
Сарадинова сключиха договор
за реализиране на дейности по
целева програма „Обществени
трапезарии“ на територията
на община Вършец.

Програмата стартира от 4
януари 2021 г. и е със срок до
31 декември 2021 г.

Съгласно сключения дого-
вор, ще бъде предоставян без-
платен обяд на 130
бенефициенти в рамките на
249 работни дни.

Реализирането на дейнос-
тите по услугата „Обществена
трапезария“ включва предос-

тавянето на топла храна -
супа, основно ястие, хляб и
поне веднъж седмично на де-
серт.

Осигуреното финансиране
на услугата „Обществена тра-
пезария“ за община Вършец е
в размер на 103 584 лева, от
които 87 399 лева са за храна
на потребителите с дневен
оклад от 2.70 лева, а 16 185
лева се предоставят за други
режийни разходи (ел. енергия,
вода, канцеларски материали,
почистващи препарати и и хи-

гиенни консумативи, горива и
др.).

Обхватът на целевите групи
включва:

• Лица и семейства на ме-
сечно подпомагане по реда и
условията на чл. 9 от Правил-
ника за прилагане на Закона за

социално подпомагане;
• Лица с доказана липса на

доходи и близки, които да се
грижат за тях;

• Самотно живеещи лица и
семейства, получаващи мини-
мални пенсии (пенсии за оси-
гурителен стаж и възраст;
пенсии за инвалидност; на-
следствени пенсии; пенсии,
несвързани с трудова дей-
ност/;

• Скитащи и бездомни деца и
лица;

• Лица от уязвими групи –
граждани на трети страни, по
смисъла на § 1, т. 17 от допъл-
нителните разпоредби от За-
кона за убежището и
бежанците.

• Лица, изпаднали в тежка
ситуация, в следствие на епи-
демичната обстановка – пос-
тавени под карантина, лица
завърнали се от други дър-
жави, останали без работа и
без доход.

Храната се приготвя и раз-
нася от служителите на Дома-
шен социален патронаж –
Вършец, а бенефициентите се
определят от Дирекция „Со-
циално подпомагане“.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Услугата „Асистентска под-
крепа“ включва подкрепа и
помощ от асистент за подпома-
гане ежедневието на потреби-
телите в следните дейности:

- самообслужване;
- движение и придвижване;
- промяна и поддържане на

позицията на тялото;
- изпълнение на ежедневни и

домакински дейности;
- комуникация.
Потребители на социалната

услуга „Асистентска под-
крепа“ могат да бъдат:

- лица в нетрудоспособна въз-
раст в невъзможност за само-
обслужване, които нямат
определена по съответния ред
степен на намалена работоспо-
собност;

- деца с трайни увреждания и
пълнолетни лица с уврежда-
ния, с определена чужда
помощ, които не ползват асис-
тентска подкрепа, помощ за
осигуряване на асистентска

подкрепа или за които не полу-
чават помощ за грижа в до-
машна среда по реда на друг
закон.

За община Вършец се пред-
вижда в услугата да бъдат
включени 28 потребители,
които ще бъдат обслужвани от
9 асистенти.

Средният брой потребители,
които ще бъдат обгрижвани от
един асистент е три лица.

Асистентската подкрепа е де-
легирана от държавата дейност
и е финансирана със средства
от държавния бюджет при ор-
ганизирането и предоставя-
нето на публични услуги и
по-специално на социална ус-
луга, предоставяна в об-
щността.

Новата социална услуга ще
стартира от 01.02.2021 г. и ще
продължи до 31.12.2021 г. Фи-
нансирането за Община Вър-
шец е в размер на 111 580 лева.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЩЕ ПРЕДОС-
ТАВЯ НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА

Социалната услуга ще предоставя безплатен
обяд на 130 потребители от общината

Специализираната услуга Асистентска
подкрепа“ стартира от началото на 2021 година

След трагичната загуба,
сполетяла семейството ни,
екипът на СУ „Иван Вазов“ –
гр. Вършец събра и дари на
мен и дядо ми, с когото жи-
веем заедно, сумата от 500
лева.

Скъпи учители, обръщаме
се към вас с благодарност и
любов. Вие сте истински бу-
дители, които ни подадохте
ръка в най-трудния момент.

Думите не стигат, за да из-
кажем почитта и уважението
си към вас за помощта, която
ни оказахте.

Бъдете благословени!
Благодарим ви за безцен-

ната подкрепа!
Желаем ви здраве и успехи

в благородната ви дейност!

С уважение:

Виктор СЛАВОВ -
ученик в СУ „Ив. Вазов“

Владимир СЛАВЕЙКОВ

БЛАГОДАРНОСТ


