
В края на 2021 година, по
време на продължаващите в
страната и по света кризи, във
времето на най-светлите праз-
ници през годината, семей-
ството на „Електростарт“ АД
направи поредния благотвори-
телен жест към местните ин-
ституции.

На Участък „Пожарна без-
опасност и защита на населе-
нието“ (ПБЗН) – гр. Вършец,
към Регионална Дирекция
„ПБЗН“ – гр. Монтана бяха да-
рени 2 броя компютърни кон-
фигурации, състоящи се от компютър, монитор и перифе- рия, които да подпомогнат дей-

ността на местния клон на ин-
ституцията и да подобрят
работата им.

Въпреки изпитанията, през
които преминаваме в послед-
ните две години, подложени на
здравни и икономически кризи,
водени от своите ценности,
визия и организационна кул-
тура, ние се стремим да подпо-
магаме региона, в който се
развиваме.

Екипът на
„Електростарт“ АД

ДАРЕНИЕ ЗА УЧАСТЪК „ПБЗН“ - ВЪРШЕЦ

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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В община Вършец стартира
кампанията по плащането на
местните данъци и такси за
2022 година: данък върху нед-
вижимите имоти, такса битови
отпадъци и данък върху пре-
возните средства.

При заплащане на цялото за-
дължение в срок до 30 април
2022 г., данъчнозадължените
лица ползват 5% отстъпка от
общата сума.

Няма промяна в сроковете за
внасяне на местните налози.
До 30 юни се прави първата
вноска на данък недвижими
имоти, данък върху превозните
средства и такса битови отпа-
дъци, а до 31 октомври – вто-
рата вноска. След изтичането
на всеки от сроковете, върху
невнесеното задължение се на-
числява лихва.

Патентният данък се заплаща
на четири равни вноски в след-
ните срокове:

- I вноска: до 31.01.2022 г.
- II вноска: до 30.04.2022 г.
- III вноска: до 31.07.2022 г.
- IV вноска: до 31.10.2022 г.

Туристическият данък се за-

плаща до 15-то число на ме-
сеца, следващ този, през който
са предоставените нощувки.

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, „ОБЕ-
ДИНЕНА БЪЛГАРСКА
БАНКА“ АД, клон „ВЪР-
ШЕЦ“.

Код на вид плащане:
44 21 00 – данък недви-
жими имоти;
44 23 00 – данък моторни
превозни средства;
44 24 00 – такса битови от-
падъци;

• в брой и чрез ПОС терми-
нално устройство на касата на
Общината: бул. „България" №
10, Център за информационно
и административно обслуж-
ване - партерен етаж;

• на касите на „Български
пощи“;

• в офисите на „Изипей“ (Ea-
syPay).

Евелина ГЕОРГИЕВА

В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗАПОЧНА
КАМПАНИЯТА ПО ПЛАЩАНЕ НА

МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ЗА ВТОРАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТА
НА УПРАВЛЕНИЕ 2019 - 2023 г.
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Два нови товарни автомобила
марка „RENAULT“, модел
„EXPRESS“ са закупени от Об-
щина Вършец за нуждите на
„Домашен социален патронаж“
и „Обществена трапезария“.

Автомобилите ще се изпол-
зват за доставка на топла храна
до 260 потребители на услу-
гите на територията на общи-
ната.

Услугата за осигуряване на
топла храна е част от социал-
ната политика на община Вър-

шец, насочена е към задоволя-
ване на жизнените потреб-
ности на самотни и трудно
подвижни възрастни хора, с
физически или други уврежда-
ния.

Транспортните средства са на
обща стойност 53 289,60 лв. с
ДДС и са закупени със
средства от бюджета на об-
щина Вършец след проведена
обществена поръчка по Закона
за обществените поръчки.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ДОМАШНИЯТ СОЦИАЛЕН
ПАТРОНАЖ ВЪВ ВЪРШЕЦ СЕ

СДОБИ С ДВА НОВИ АВТОМОБИЛА

Бабинден е един от най-свет-
лите празници, защото отда-
ваме почит на хората, които се
грижат за най-голямото чудо –
раждането на дете. Ден, носещ
радост, надежда, топлина и
обич.

Изказвам своята дълбока при-
знателност към всички лекари,
акушери и медицински сестри,
на работещите в детските ясли.
Вие сте тези, които от първия
миг на раждането се грижите
за новия живот, споделяте емо-
циите, които придружават по-
явата му, подкрепяте
родителите в грижата им за но-
вородените.

Това е ден, в който почитаме
и всички баби и това не е слу-
чайно. Бабите имат специално
място в семейството като но-
сители на паметта и тради-
циите, които те предават на
своите внуци. Те са техни учи-
тели, приятели, съветници. Те
ги свързват с корените, те им
дават опит и знание, напътст-

ват ги за доброто.
Уважаеми лекари, акушерки

и медицински сестри, благо-
словен да бъде вашия труд в
грижата за прохождащия
живот. Поклон пред вас!

Скъпи баби, никога не забра-
вяйте, че вашата мисия в се-
мейството е специална, тя е
просветителска. Бъдете винаги

до внуците си! Нека дните ви
да са пълни с веселия им смях.
Да са мирни и добри дните ви!
Да имате уважението на ва-
шите близки!

Честит Ден на родилната
помощ!

Честит Бабинден!
Инж. Иван Лазаров

Кмет на община Вършец

ПОЗДРАВ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ПО СЛУЧАЙ 21 ЯНУАРИ - БАБИНДЕН
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НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ВТОРАТА
ГОДИНА ОТ МАНДАТА НА УПРАВЛЕНИЕ 2019 – 2023 г.

Уважаеми съграждани,

Условията през изминалата 2021 г. бяха
тежки за всички, опитвахме се да бъдем
адекватни и да даваме като общински слу-
жители личен пример за отговорно поведе-
ние. Подкрепихме на местно ниво бизнеса,
като по време на кризисните месеци осво-
бодихме от наеми заведения и търговски
обекти, които не работеха. По време на
ковид пандемията използваме всички въз-
можности, за да подпомагаме хората в
нужда и риск – с храна и услуги. Мисля, че
успяхме да се справим със сложната ситуа-
ция - това личи от свършеното от нас през
втората 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 Общината спази бю-
джетната процедура, съгласно Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г. Организирахме и проведохме пуб-
лично обсъждане на проектобюджета на об-
щината.

Бюджетът на община Вършец, в размер на
10 731 000 лв., беше приет на заседание на
Общински съвет, проведено на 16.02.2021 г.
(Решение №195 от Протокол № 21).

През годината бяха извършени редица ак-
туализации поради настъпили промени в
размера на взаимоотношенията на Общи-
ната с централния бюджет. В резултат на
това, уточненият бюджет на община Вър-
шец към 31.12.2021 г. в приходната и раз-
ходната му част достигна 13 396 409 лв.

Благодарение на предприетите мерки за
повишаване на събираемостта - изпращане
на покани за доброволно изпълнение и за-
веждане на дела чрез частни съдебни из-
пълнители, както и усилената работа на
цялата администрация, събираемостта на
местните данъци по параграфи надвишава
96 %. Изпълнението на приходите от
местни такси е 89,5%. Сумите, събрани от
собствени приходи - данъчни и не данъчни
по бюджета за 2021 г. са 2 313 150 лв., при
уточнен план 2 466 752 лв. Това даде въз-
можност Общината да финансира дейности
по изпълнението на редица обекти, както и
да осигури нормално функциониране на
всички звена в общината. За отчетния пе-
риод са извършени разходи за 10 214 062
лв., или 76,24 % от уточнения годишен
план. Изпълнението по дейности спрямо
уточнения годишен план е :

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

Община Вършец завърши бюджетната
2021 г. без общински дълг. Преходният ос-
татък по бюджетната сметка е 2 477 656 лв.
Наличността по валутните сметки в левова
равностойност е 4 566 лв.

В служба „Местни данъци и такси“ са
издадени:

• 877 бр. удостоверения за данъчни
оценки, декларирани данни за наличия
или липса на задължения, удостоверения
за платен данък МПС и др.;

• Обработени са 3 910 декларации за ос-

вобождаване от ТБО и др. от ЗМДТ;
• Събраните приходи за годината са от:

- Патентен данък - 8 544,66 лв.
- Данък върху недвижимите имоти -

145 692,84 лв.
- Данък върху превозните средства -

267 831,80 лв.
- Туристически данък - 44 562,43 лв.
- Такса битови отпадъци - 727 504,53

лв.
- Такса за административни услуги - 5

252,20 лв.
- Глоби - 450,00 лв.
- Такса куче - 241,34 лв.

ІІ. АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ И

НОРМАТИВНА УРЕДБА
През втората година от мандат 2019 – 2023

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

• Наредба за определянето и администри-
рането на местните такси и цени на ус-
луги на територията на община Вършец
по чл. 9 от ЗМДТ;

• Наредба за реда за учредяване и упраж-
няване правата на община Вършец в
публични предприятия и търговски дру-
жества с общинско участие в капитала;

• Програма за управление на отпадъците
на община Вършец за периода 2021-2028
г.;

• Програма за развитие на читалищната
дейност в община Вършец за 2021 г.;

• Програма за развитие на туризма в об-
щина Вършец за 2021 г.

• Годишна програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собстве-
ност за 2021 г. на община Вършец, на
основание чл. 8, ал. 9 от Закона за об-
щинската собственост;

• Програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на терито-
рията на община Вършец за периода
2018 г. - 2022 г.;

• Годишен доклад за наблюдение на из-
пълнението за 2020 г. на общински план
за развитие на община Вършец 2014 –
2020 г.

В Дирекция „Специализирана адми-
нистрация“ през 2021 г. бяха обявени 13
обществени поръчки по Закона за общест-
вените поръчки, от които изцяло проведени
са 8, в процес на провеждане е 1, а 4 са пре-
кратени. От проведените обществени по-
ръчки 4 са „открити процедури“, 2 -
„публично състезание“, 1 е договаряне без
предварително обявление и 1- чрез съби-
ране на оферти. Осем от обществени по-
ръчки са приключили с влязло в сила
Решение на кмета на община Вършец за
определяне на изпълнител и класиране на
участниците, като са сключени договори с
избраните изпълнители за възлагане изпъл-
нението на дейностите - предмет на об-
ществените поръчки.

Изготвени бяха 27 акта за общинска собст-
веност по реда на ЗОС и Наредба № 8 за ут-
върждаване на образците на актовете за
общинска собственост, на досие на имот -
общинска собственост и на регистрите,
предвидени в закона за общинската собст-
веност. От тях 2 акта са за публична об-
щинска собственост и 25 - за частна
общинска собственост.

Уважени бяха всички подадени молби и
заявления от физически и юридически лица
за наемане на свободните земеделски земи
през 2021 г., като имотите бяха включени в
Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти - общинска собственост
на община Вършец за 2021 г. За разпореж-
дането им бяха проведени 2 публични търга
с явно наддаване за отдаване под наем на
земеделски имоти с НТП пасища, мери и
ливади на собствениците на пасищни сел-
скостопански животни регистрирани в Ин-

тегрираната информационна система на
БАБХ, както и на лица, които поемат задъл-
жение да подържат земеделските имоти в
добро земеделско и екологично състояние.

Проведен беше 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, след решения на Общин-
ски съвет – Вършец бяха проведени 3 пуб-
лични търга с явно и тайно наддаване за
отдаване под наем на части от сгради, както
и на терени за поставяне на обекти по чл.56
от ЗУТ, за поставяне на кафе-автомати, пре-
местваеми търговски обекти и т.н.

Бяха уважени всички подадени молби и
заявления от физически и юридически лица
за закупуване на земеделски имоти и имоти
в регулация, като същите бяха включени в
Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти общинска собственост
на община Вършец за 2021 г., като бяха ор-
ганизирани и проведени 2 публични търга
с тайно наддаване за продажба на 6 недви-
жими имота - частна общинска собственост
на община Вършец.

Бяха уважени всички заявленията от фи-
зически лица за закупуване на недвижими
имоти, върху които е учредено право на
строеж /суперфиция/, като бяха продадени -
7 имота, от които 6 в гр.Вършец и 1 - в
с.Спанчевци.

През календарната година беше извър-
шена и 1 процедура по прекратяване на съ-
собственост в гр.Вършец.

Предприети бяха административни про-
цедури за събиране на стари вземания на
Община Вършец по договори за наем на зе-
меделски земи и на части от поземлени
имоти в регулация, павилиони и т.н., като
бяха събрани над 10 000 лв. недобори от
предходни години.

През периода са събрани следните суми:
• от продажба на недвижими имоти – 180

523 лв.
• от наем на земеделска земя – 211 170 лв.
• от наем на имущество – 45 713 лв.
• от пазари, тържища и тротоарно право –

15 520 лв.
• от лихви по просрочени плащания – 133

596 лв.
Неизпълнението на приходите от наеми и

продажби, планирани в Годишната про-
грама за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост на община
Вършец за 2021 г. се дължи на въведените
на национално ниво ограничения във
връзка с пандемията от COVID 19, довела
до освобождаване от дължимия месечен
наем на неработещите търговски обекти на
територията на общината. Поради иконо-
мическата криза част от традиционните на-
ематели, които ежегодно наемаха
земеделски земи от община Вършец за срок
от една стопанска година, се отказаха от
тази дейност.

Обработени бяха 42 акта за установяване
на административни нарушения, съставени
от служители на община Вършец и от слу-
жители на РУ „Полиция“ - гр.Вършец по
Закона за устройство на територията, За-
кона за предучилищно и училищно образ-
ование, Наредба № 1 на Община Вършец за
опазване на обществения ред, хигиената и
околната среда на територията на общината
и по другите действащи наредби на община
Вършец. Въз основа на съставените актове
са издадени 42 наказателни постановления
от кмета на община Вършец за налагане на
глоби на физическите лица и имуществени
санкции на юридическите лица. Наложе-

ните глоби са в общ размер на 4 530 лв.
Събраната сума от община Вършец през
2021г. е в размер на 200 лв. Несъбраните
глоби по влезлите в сила наказателни пос-
тановления се вписват по партидите на да-
нъчно задължените лица от служба „МДТ“
при Община Вършец, като длъжниците се
предават на НАП за принудително събиране
на глобите. За неплатените глоби от пред-
ходните години са предприети действия за
принудително събиране по реда на ДОПК,
чрез НАП.

През 2021 г. са съставени 367 Акта за ус-
тановяване на задължения по декларация и
са образувани 68 изпълнителни дела при
държавни и частни съдебни изпълнители.
Образуваните изпълнителни дела по вид на
длъжниците са, както следва: юридически
лица – 7; физически лица – 61.

Образувано е и едно заповедно произ-
водства по реда на чл. 410 от ГПК, като по
същото е образувано дело в Районен съд –
Берковица.

Изготвени са и са сключени 25 спораз-
умения за разсрочване на задължения от да-
нъчно задължени лица към община
Вършец.

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

• 196 скици;
• 6 комбинирани скици;
• 34 визи;
• 188 удостоверения за идентичност;
• 127 удостоверения за административен

адрес;
• 35 удостоверения за факти и обстоятел-

ства по ЗУТ;
• 10 становища по ЗУТ;
• 28 отговори на заявления и жалби на

граждани;
• 117 удостоверения за търпимост;
• 10 подробни устройствени планове;
• 50 одобрени проекта.

Издадени, регистрирани и заверени са:
• 22 разрешения за строеж;
• 2 разрешения за поставяне;
• 14удостоверения за въвеждане в екс-

плоатация;
• 12 технически паспорта;
• 16 заверени и регистрирани 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 учредяване право на преми-
наване през чужди поземлени имоти;

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

Извършени са 12 проверки за установя-
ване на съответствието на строежа с изда-
дените строителни книжа.

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

Извършено е:
• Допускане изработването на проекти за

изменение на подробни устройствени пла-
нове – 6 бр.;

• Издаване на удостоверение и скица от-
носно имоти, подлежащи на възстановя-
ване, находящи се в границите на
урбанизираните територии – 2 бр.;

• Освидетелстване на сгради и издаване на
заповед за премахване /поправяне или
заздравяване/ на строежи, негодни за из-
ползване или застрашени от самосрут-
ване - 2 бр.;

• Презаверяване на разрешение за строеж,
което е изгубило действието си поради
изтичане на срока – 1 бр.;

• Попълване/поправка на кадастрален
план -117 бр;

2021 .
( .) 

31.12.2021 .
( .) 

8 122 954 6 249 334 

5 273 455 3 964 728 

0 0
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• Заверяване на преписи от документи и

копия от планове и документация към
тях - 22 бр.;

• Издаване на разрешение за строеж без
одобряване на инвестиционни проекти –
1 бр.;

• Удостоверения за премахнати сгради, ко-
рекции за УТ и МДТ – 1 бр.

• Скици от СГКК – Монтана – 1326 бр.

През 2021 г. са извършени 25 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
съставени общо 9 констативни протокола.
По преписките по чл. 195 от ЗУТ са съста-
вени 3 констативни протокола. Издадени са
общо 3 заповеди, като двете заповеди за
премахване на негодните за ползване
сгради са изпълнени доброволно, а третата,
която е за поправяне и заздравяване, не е из-
пълнена. Изпратена е покана за доброволно
изпълнение на същата, чийто срок за из-
пълнение е текущ в момента.

Две от заповедите за премахване на неза-
конни строежи не са изпълнени. Изпратена
е покана за доброволно изпълнение на съ-
щите, като е определен срок за изпълнение
след зимния период, който е текущ в мо-
мента. Другите три от заповедите са обжал-
вани пред Административен съд – Монтана
и се изчаква решение на съда.

• Изготвени са 29 справки и информации
за различни държавни институции;

• Заседания на Експертен съвет по уст-
ройство на територията – 6;

• Взети решения на ЕС „УТ“ – 23;
Събраните такси за технически услуги

възлизат на 46 192,88 лв.

През 2021 г. в община Вършец бяха из-
вършени следните административни услуги
по гражданска регистрация и актосъста-
вяне:

• удостоверения за наследници – 1348;
• за семейно положение – 32;
• за семейно положение, съпруг/а и деца –

52;
• за постоянен адрес, след подаване на за-

явление за заявяване или за промяна на
постоянен адрес - 113;

• за съпруг/а и родствени връзки - 30;
• за идентичност на лице с различни

имена - 44;
• за сключване на брак от български граж-

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

постоянен адрес - 61;
• за настоящ адрес при вече регистриран

настоящ адрес - 142;
• за настоящ адрес, след подаване на ад-

ресна карта за заявяване или за промяна
на настоящ адрес - 64;

• за правно ограничение - 7;
• за раждане (оригинал) - 12;
• за раждане (дубликат) - 14;
• за сключен граждански брак - оригинал

- 24;
• за сключен граждански брак - дубликат -

6;
• актове за гражданско състояние на бъл-

гарски граждани, които имат актове, със-
тавени в чужбина - 16;

• за промяна в актовете за гражданско със-
тояние - 19;

• препис-извлечение от акт за смърт – за
първи път - 118;

• препис-извлечение от акт за смърт за
втори и следващ път - 205;

• заверка на документи по гражданско със-
тояние за чужбина - 4;

• предоставяне на данни по гражданската
регистрация на държавни органи и ин-
ституции - 117;

• удостоверение за вписване в регистрите
на населението - 2;

• справки по искане на съдебни изпълни-
тели - 12;

• многоезично извлечение от акт за граж-
данско състояние - 13;

• други документи и удостоверения - 835;
• други актуализационни документи - 992.

През 2021 г. в деловодството на Общи-
ната са постъпили общо 11 373 документа.

• Към отдел ГРАО - 1 442;
• Писма от съдебната власт (съдилища и

прокуратури ):
Входящи - 80;
Изходящи - 588;
Общо: 688.

• Документи от институции :
Входящи - 1 498;
Изходящи – 849;
Общо: 2 347.

• Документи на граждани:
Входящи - 3 383;
Изходящи - 1 447;
Общо: 4 830.

• Документи от фирми :
Входящи - 567;
Изходящи - 328;
Общо: 895.

• Документи към Общински съвет – Вър-
шец:

Входящи - 31;
Изходящи - 94;
Общо: 125.

• Електронен обмен на документи „Акс-
тър“:

Входяща поща - 674;
Изходяща поща - 595;
Общо: 1 269.

Избори 04 април 2021 г.:
• Заявление за вписване в избирателния

списък по настоящ адрес - 234;
• Заявление за гласуване с подвижна изби-

рателна кутия - 39;
Избори 11 юли 2021 г.:
• Заявление за вписване в избирателния

списък по настоящ адрес - 228;
• Заявление за гласуване с подвижна изби-

рателна кутия - 25;
• Заявление - декларация за издаване на

удостоверение за гласуване на друго
място - 1;

Избори 14 ноември 2021 г.:
• Заявление за вписване в избирателния

списък по настоящ адрес - 226;
• Заявление за гласуване с подвижна изби-

рателна кутия - 12;

• Документи, свързани със заявления по
ЗДОИ - 17;

• Удостоверения - Каса - 79;
• Удостоверения – обстоятелствена про-

верка ( УДТСУ ) – 67;
• Други -155;
• Писма, изпратени чрез „Български

пощи“ - 2 212;
• Писма, получени по „Български пощи“ -

1 495;
• Нотариални удостоверения - 930;
• Нотариална заверка – подпис - 849;
• Нотариална заверка – съдържание - 62;
• Нотариална заверка – препис - 15;
• Легализации на документи от отдел

ГРАО - 4.

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 2021 г. извършихме следните строи-
телно-ремонтни дейности:

■ „Реконструкция, ремонт и обновя-
ване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, ад-
министративен договор за безвъзмездна
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 инфраст-
руктура“ от мярка 7 „Основни услуги и об-
новяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 -2020 г., съфинансирана от
Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони.

Извършено е обновяване и модернизиране
на основната сграда на общинската детска

градина и прилежащото дворно простран-
ство.

Изцяло е ремонтиран покрива на сградата
и е монтирана мълниезащита. Изпълнени са
строително-монтажни работи: довърши-
телни работи по подове, стени и таван. На-
правени са демонтаж на компрометирани
мазилки, последващото им възстановяване
и боядисване. Положени са нови настилки –
паркет и плочки, както и почистване и
шлайфане на мозайка. Направена е час-
тична подмяна на ВиК инсталацията на
сградата и санитарното обзавеждане. Из-
пълнена е частична реконструкция на елек-
тро инсталацията на сградата и подмяна на
осветителните тела, ключове и контакти.

Изградена е пожароизвестителна инстала-
ция. Монтирани са огнеустойчиви врати.
Помещенията са с ново обзавеждане и обо-
рудване. Реконструирана е тротоарната нас-
тилка, изграден е дренаж около сградата и е
възстановена настилката. Обособени са
нови детски площадки и са монтирани
детски съоръжения.

Обектът е въведен в експлоатация с Удос-
товерение за въвеждане в експлоатация №
5/01.07.2021 г.

Общата стойност на проекта е 896 361,96
лв. без ДДС, като стойността на СМР е 785
838,80 лв. без ДДС.

■ „Ремонт и обновяване на спортна ин-
фраструктура в гр. Вършец“, админист-
ративен договор за безвъзмездна финансова
помощ № BG06RDNP001-7.007-0038-C01
от 14.05.2019 г., финансиран по подмярка
7.2. „Инвестиции в създаването, подобрява-
нето или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка
7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програмата за разви-
тие на селските райони за периода 2014 -
2020 г., съфинансирана от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските
райони.

Извършен е ремонт и обновяване на две
съществуващи спортни игрища на терито-
рията на градския парк. На баскетболното
игрище е положена акрилна настилка, раз-
чертано е и са монтирани нови баскетболни
кошове. Извършен е ремонт на компроме-
тирани участъци от съществуващ отводни-
телен улей и бордюри. На волейболното
игрище е положена дренажна тръба и по-
пивен кладенец за отводняването му, раз-
стлана е трошенокаменна настилка и
настилка от изкуствена трева, като игри-
щето е разчертано и оборудвано. Изпълнен
е ремонт на компрометирани участъци от
съществуващи бордюри и стъпаловидния
подиум, включително боядисването му.
Скамейките са демонтирани, теренът е по-
чистен и са монтирани нови олекотени три-
буни. Ремонтирана и боядисана е
съществуващата ограда.

Обектът е въведен в експлоатация с Удос-
товерение за въвеждане в експлоатация №
7/30.08.2021 г.

Общата стойност на проекта е 92 048,13
лв. без ДДС.

■ „Палеопарк, ограда и информацио-
нен център с експозиционна площ“, по
проект: ROBG-471 „Нови дестинации в
трансграничния туризъм“, съфинансиран от

Програмата за трансгранично сътрудни-
чество Интеррег V-A Румъния-България
2014-2020 г.

Изграден е палеопарк, ограда и информа-
ционен център с експозиционна площ, раз-
положен в самостоятелен имот ПИ
12961.40.917 от Кадастралната карта на гр.
Вършец с площ 9788 м2.

Палеопаркът е решен с алейна мрежа, зе-
лени площи и зони за разполагане на екс-
понатите с осветление към тях.

Сградата на информационния център е ед-
ноетажна, със застроена площ 300 м2 и в
нея има рецепция, експозиционна площ с
витрини и табла, диорама, зона за прожек-
ции, тоалетни и техническо помещение.

Обектът е въведен в експлоатация с Удос-
товерение за въвеждане в експлоатация №
10/14.10.2021 г.

Стойността на проекта е 1 622 796,19 лв.,
като стойността на СМР е 582 600,25 лв. без
ДДС.

■ Ремонт на улична мрежа в гр. Вър-
шец

Обхват и параметри:
1. Преасфалтиране на уличната настилка

на ул. „Христо Ботев“ в участъка от бул.
„България“ до ул. „Харалампи Генчев“.

2. Изкърпване на улични настилки по ул
„Република“, ул. „Отец Паисий“, ул.“Ал.
Стамболийски, ул. „Кирил и Методий“, ул.
„Дунав“, ул. „Цар Иван Асен II“, ул. Стефан
Караджа“, ул. „Васил Левски“, ул. „Ботуня“,
ул. „Стефан Стамболов“, ул. Хан Омуртаг“,
ул. „Климент Охридски“, ул. „Тодорини
кукли“, ул. Д-р Константин Пенев“, ул.
„Преслав“, ул. „Младост“ – кв. Заножене,
ул. „Детелина“ – кв. Заножене.

Стойността на извършваните ремонти: 83
333,33 лв. без ДДС.

■ „Изграждане на ул. „Пета“, кв. Изток,
гр. Вършец – етап 1.“

Изпълнена е реконструкция на улица
„Пета“ с дължина 326,10 м, с платно за дви-
жение от 5 метра (двупосочна). Изградени
са два асфалтови тротоара с ширина от по 2
метра. Платното за движение е отделено от
тротоара с пътни бордюри 18/35/50 см. Из-
градена е достъпна среда при кръстовищата
и понижени бордюри на транспортните
достъпи към имотите, както и нови улични
оттоци. Положена е хоризонтална марки-
ровка и е монтирана вертикална сигнализа-
ция.

Обектът е въведен в експлоатация с Удос-
товерение за въвеждане в експлоатация №
12/24.11.2021 г.

Общата стойност на извършеното строи-
телство е 114 813,12 лв. без ДДС, Финанси-
рането е по ПМС № 348/18.12.2019 г.

■ „Текущ ремонт на Ритуален дом в
гробищен парк“

Извършен е частичен ремонт на покрив-
ната конструкция на сградата, монтирани са
водосточни тръби, обновени са фасадите,
направена е обшивка на стените и ремонт
на помещението за погребални ритуали.

Стойността на извършените СМР/СРР е
29 998,48 лв. без ДДС.

■ „Нов облик и трайно обозначаване на
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северния вход на гр. Вършец“
Монтирани са декоративни габиони и све-

тещ надпис с изглед от север и от юг. Окол-
ното пространство е облагородено,
засадени са декоративни дръвчета, залесено
е с райграс и е положен тревен чим. Около
габионите е изпълнена декоративна нас-
тилка от плочи на тревна фуга, обособена с
градински бордюри, поставени са прожек-
тори и пилони със знамена.

Стойността на обекта е 19 919,90 лева.

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

■ В с. Спанчевци: смяна на дървената
дограма с пластмасова и започване на ре-
монтни дейности на помещението до ком-
пютърната зала в сградата на кметството.
Обзаведена е нова компютърна зала в сгра-
дата на кметството с 4бр. компютри, дарени
от Фондация „Възраждане на българските
села“; поддръжка на отворената библиотека
във фоайето на кино салона.

■ В с. Долно Озирово е извършен осно-
вен ремонт на стълбите на храм Св. Пр.
„Илия“ и монтаж на предпазен парапет;
монтирани са три броя камери за постоянно
видео наблюдение на населеното място; до-
вършване на беседката в местността „Мла-
ката“; изградена е детска площадка в
градинката пред бившето ОУ „Христо
Ботев“.

Подменени са градински пейки около
фонтана в центъра на селото, който ще бъде
подменен с новозакупен при подходящи
климатични условия.

Изработени и монтирани са фитнес уреди
на открито; доставени са 25 бр. градински
пейки за монтиране около детската пло-
щадка, фонтана и откритата сцена; доста-
вени и подменени нови пейки в
читалищния салон;

Запълване с фрезована асфалтова смес на
най-компрометираните улици в селото; за-
пълване с бетон на дупките по главната
улица; разрушаване и подготовка за извоз-
ване на стари и рушащи се сгради в двора
на училището, ползвани за парокотелно и
склад за отоплителни материали. Закупен
тример „Щил“ за окосяване на тревни
площи.

■ В с. Горно Оэирово: ремонт на един от
мостовете над реката; монтиране на нова
ограда на гробищния парк; чакълиране на
улица „Елин Пелин“.

■ В с. Черкаски: механизирано почист-
ване на речното корито под пешеходните
мостове от наноси, изкоренени дървета и
клони. Запълване на дупките с фрезован ас-
фалт по улиците „Изгрев“, „Игрище“, „Син-
чец“ и „Ямачо“. Изграждане на нов комин
на църквата „Успение Богородично“.

■ В с. Драганица: в кметското наместни-
чество са подменени три броя дървени про-
зорци с пластмасови; запълване дупките на
улици с фрезована смес; частично цимен-
тиране на ул. „Четиринадесета“ и ул. „Пета;
циментиране на площадно пространство
пред кметското наместничество.

■ В с. Горна Бела речка: запълване с фре-
зована смес на дупките по ул. „Втора“ и ул.
„Четиринадесета“; насипване и подравня-
ване на площада пред гробищния парк с
фрезована смес; монтиране на детска пло-
щадка при чешмата в селото.

■ В с. Долна Бела речка се запълниха с
фрезована смес дупките по ул. „Шестнад-
есета“; частично циментиране на ул.
„Осма“ и ул. „Петнадесета“; механизирано
почистване на канала по ул. „Седемнай-
сета“; монтиране на детска площадка в учи-

лищния двор.
■ В с. Стояново: почистване на гробищ-

ния парк от къпини и саморасли храсти; ме-
ханизирано почистване на ул. „Първа“ от
пясъка след опесъчаване през зимата; мон-
тиране на детска площадка; подмяна на
входната дървена врата на кметското на-
местничество с алуминиева; боядисване на
спирките, ремонт и боядисване на пейките
в селото; монтиране на ново информаци-
онно табло; пререждане на тротоарните
плочки пред кметското наместничество; из-
ографисване на навеса в гробищния парк.

■ В кв. Заножене: направа на канализа-
ция на ул. „Роза“; изграждане на нов водо-
провод в м. „Селище“; механизирано
почистване на каналите в м. „Редежо“ и ул.
„Водопада“ и поставянето на отводнителни
тръби; ремонт покрива на църквата „Св. Ус-
пение Богородично“ и направата на нов
комин.

■ 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.

Сектор „Чистота“ към Община Вършец
извърши следните дейности:

- Поддържане на парковата зона: засаж-
дане и поливане на цветя; поддръжка и
окопаване на цветни лехи; поддръжка и
ремонт на пейки, беседки и кошчета; ко-
сене и поддръжка на тревни площи и
жив плет в зелените и паркови зони в
рамките на гр. Вършец и общината.

- Ремонт на част от тротоари по ул.“Ре-
публика“.

- Ремонт и изграждане на отводнителни
канали - кв. Заножене и кв.Красна.

- Сметосъбиране и сметоизвозване на те-
риторията на община Вършец на 2322 т
отпадъци.

- Погребални услуги и изработка на ков-
чези.

- Ремонт детски площадки.
- Ремонт на „Водното огледало“ в парка до

спортните площадки.
- Опесъчаване на улици на територията в

гр. Вършец и почистване на тротоари и
паркови алеи от снега.

- Поддръжка на указателни табели и пътна
маркировка.

- Запълване на дупки по уличната мрежа
и селата на община Вършец с фрезован
асфалт и чакъл.

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 -
3 079 892 лв. Това се определя от специфи-
ката и характера на дейностите. В указания
от Закона за държавния бюджет в срок със
заповед на кмета на общината беше утвър-
дена формула за 2021 г., въз основа на която
се разпределиха средствата между учебните
заведения, според броя на децата и учени-
ците и единните разходни стандарти.

През учебната 2020/2021 г. в общинските
училища СУ „Иван Вазов“ и НУ „Васил
Левски“ - кв. „Изток“ се обучаваха 698 деца
и ученици, а в ДГ „Слънце“ в гр. Вършец и
филиалите ѝ в кв. Заножене и с. Долно Ози-
рово - 162 деца.

Чрез редица национални програми и про-
екти Министерството на образованието и
науката отпусна допълнително финанси-

ране и даде възможност на училищата и
детските градини да подобрят качеството на
образователно-възпитателния процес. Фи-
нансирани бяха и проекти за развитие на
физическото възпитание и спорт в учили-
щата и детските градини, на стойност 4 000
лв. Изготвени бяха 185 бр. отчети, справки,
становища и писма до различни институ-
ции – МОН, РУО, учебни заведения.

Съставени бяха 14 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 предучи-
лищно 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); „Пей, танцувай и на Зелени дел се
любувай“ - кв. Заножене; Фолклорен фес-
тивал - с. Драганица; Фолклорен фестивал-
с. Черкаски; Фолклорен фестивал - с. Долно
Озирово; „Усмихнато лято“ - детски пленер
по живопис в с. Спанчевци; годишнина от
обесването на Васил Левски; празнично
честване на Деня на българската просвета
и култура и на славянската писменост - 24
май; Международен ден на детето.

Празникът на курорта, минералната вода
и Балкана продължи цял месец - от
01.08.2021 г. до 31.08.2021 г. и включваше:

- Лятно кино - всяка събота и неделя;
- Спортни изяви: конни състезания за ку-

пата на община Вършец; тенис на корт
за аматьори; състезание за велосипеди за
деца;

- Изложби: Георги Паунов, Георги Паунов
- младши - изложба живопис; Антон Ан-
тонов - фото изложба;

- Концертни изяви: Тони Димитрова,
Васил Петров, Виктория Куприна, рок
група „KROSSFIRE“, струнен квартет
„Филхармоника“, Вероника Тодорова -
акордеон, Родопско трио - Николета Ни-
колова, Светлозар Чалов и Христо Янев,
Майсторите на танца;

- Театрални постановки: „Криворазбра-
ната цивилизация“ - ТФ „Медека“

-„Една приказно блатна история“ и „При-
казка за слънцето“ - ОКТ – Монтана;

- Връчване на награда „Лъчезар Станчев
за поезия в сонет - 2021“;

- Рисунка на асфалт „Детство мое“;
- Алея на занаятите „Да изберем българ-

ското“;
- Фестивал „Бабините гозби“ - конкурс за

най-вкусна сладка и солена баница;
- Природно училище „Великото навън“ и

Поход към здравето с Мариана Асенова,
Катерина Вълчева и д-р Илко Асенов.

V. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
През отчетния период бяха разкрити общо

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

• Национална програма „ПВЗ“ - 26 бр.
аварийни работници.

Срок на проекта: 01.12.2021 г. -
01.01.2022 г.
Стойност на проекта: 10 440 лв.

• Регионална програма за заетост - 9 бр.
общи работници.

Срок на проекта: 31.05.2021 г. -
30.11.2021 г.
Стойност на проекта: 39 133 лв.

• ОПРЧР - проект „Обучение и заетост
за хора с увреждания“

- 10 лица - пазачи.
Срок на проекта: 20.02.2019 г. -
20.02.2021 г.
Стойност на проекта: 57 200 лв.

• ОПРЧР - проект „Патронаж + в об-
щина Вършец“ - 2 медицински специа-
листи, 3 бр. социални работници и 1
координатор, обслужващи 35 бр. потреби-
тели; 3 бр. работници в ЦНСТ като „хигие-
нист в здравно заведение“.

Срок на проекта: 21.05.2021 г. -
21.05.2022 г.
Стойност на проекта: 98 644,75 лв.

• ЕП „Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания“ - компонент
4“ - 2 медицински специалисти, 3 домашни
помощници и 1 диспечер, обслужващи 38
потребители.

Срок на проекта: 24.09.2020 г. -
23.03.2021 г.
Стойност на проекта: 32 961,36 лв.

• Механизъм „Лична помощ“ - назна-
чени са 100 лични асистенти, обслужващи
100 потребители.

Срок на проекта: 01.11.2019 г. -
28.09.2026 г.
Стойност на проекта: 506 776,52 лв.

• По НП „Хора с трайни увреждания“
бяха заети 8 лица - пазачи.

Срок на проекта: 01.01.2021 г. -
14.07.2023 г.
Стойност на проекта: 83 692,00 лв.

• НП „Помощ при пенсиониране“: 4 бр.
чистач-хигиенист.

Срок на проекта: 15.04.2021 г. -
14.08.2023 г.
Стойност на проекта: 70 393,00 лв.

• НП „Активиране на неактивни лица“
- 2 бр. инспектори.

Срок на проекта: 01.10.2018 г. -
01.01.2022 г.
Стойност на проекта: 19 854 лв.

• НП „Асистентска подкрепа“ - 16 до-
машни помощници, обслужващи 35 потре-
бители на услугата.

Срок на проекта: 01.02.2021 г. -
01.01.2022 г.
Стойност на проекта: 108 232,60 лв.

VІ. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

● Организация на Домашен социален
патронаж за възрастни и болни хора. До-
машният социален патронаж обхваща гр.
Вършец, кв. Заножене и селата: Д. Б.речка,
Г. Б. речка, Д. Озирово, Г. Озирово, Стоя-
ново, Черкаски, Спанчевци и Драганица.
Средният брой обслужвани лица на ден
през 2021 г. е 130 човека.

● Проект „Обществена трапезария в об-
щина Вършец“, финансиран от фонд „Со-
циална закрила“ , с период на изпълнение
04.01.2021 – 31.12.2021 г. На 130 бр.потре-
бители на услугата от гр. Вършец, кв. Зано-
жене и селата: Д. Б. речка, Г. Б. речка, Д.
Озирово, Г. Озирово, Стояново,Черкаски,
Спанчевци и Драганица е осигурен без-
платно топъл обяд – супа, основно ястие,
хляб и поне веднъж седмично - десерт.

● 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
поетия ангажимент за стимулиране на раж-
даемостта. През 2021 г. бе отпусната фи-
нансова помощ на 6 новородени деца,
отговарящи на специалните критерии, на
обща стойност 3000 лв.

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

● Във всички села от общината ежеме-
сечно бе осигурено присъствие по график
на специалисти от Дирекция „Бюро по
труда“ за полагане подписи от регистрира-
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ните безработни, както и прием на място на
документи.

● През цялата 2021 г. бе осигурен безпла-
тен автобусен превоз за жителите по мар-
шрутна мрежа в общината, съгласно график
и маршрутно разписание.

● За 2021 г. на преференциална цена бяха
доставени дърва за огрев на 179 социално
слаби лица и лица с увреждания от общи-
ната.

● И през 2021 г. община Вършец запази 6
бр. медицински персонал (фелдшери, меди-
цински сестри в училищата и детската гра-
дина и 1бр. здравен медиатор).

● Дейностите по превенция за деца и се-
мейства в риск от уязвими общности
(главно от ромски произход) се осъществя-
ват чрез здравния медиатор, служители на
общинска администрация гр. Вършец,
МКБППМН, съвместно с Регионална
здравна инспекция Монтана, Дирекция
„Социално подпомагане“ и ЦОП – Берко-
вица, кв. Раковица.

VІІ. ТУРИЗЪМ И СПОРТ
Туризмът е основен приоритет за община

Вършец, залегнал в Програмата за развитие
на туризма 2021 г. През м. юни 2021г. Ту-
ристически център (ТЦ) - Вършец бе отли-
чен с грамота за успешно популяризиране
на туризма в общината на годишната среща
на туристическия бранш - 2021 в София.

През туристически сезон 2021г. дейнос-
тите на ТЦ – Вършец бяха насочени към
промотирането на туристическите атрак-
ции, участия в медийна реклама и туристи-
чески списания. Продължава поддържането
и разработването на фейсбук страницата
„Туризъм и СПА“ със статии и на англий-
ски език. Страницата съдържа актуална и
полезна информация както за забележител-
ностите и местата за настаняване, така и за
предстоящите събития от културния кален-
дар. Поддържа се мобилното приложение
„Визит Вършец“, като редовно се актуали-
зира информацията за нови обекти, събития
и промоции.

Община Вършец рекламира и представи
на самостоятелен щанд на XVI-тo туристи-
ческо изложение „Уикенд туризъм Русе“
през м. юни 2021 г. възможностите за тури-
зъм в общината.

Въпреки, че сезон 2021г. не се отличаваше
с резки промени от миналогодишния, отчи-
таме ръст в нощувките. Той се дължи и на
развитието на културния туризъм и съби-
тийните форми на туризъм като основни ту-
ристически продукти. Обогатеният с много
културни и спортни прояви Празник на ку-
рорта, минералната вода и Балкана в про-
дължение на целия месец август
предизвика интерес сред посетителите и
гостите на града.

През 2021 г. броят на посетителите е 40
000, а реализираните нощувки - 60 000 бр.
Събраният туристически данък е в размер
на 44 682 лв.

Категоризираните нови обекти през годи-
ната са: 1 бр. заведение за хранене и раз-
влечения и 2 бр. къщи за гости. Обектите с
подновена категория са: 1 бр. стаи за гости,
2 бр. къщи за гости, 3 бр. хотела, 1 бр. бун-
гала и 8 заведения за хранене и развлече-
ния.

През юли и август 2021г. бяха почистени и
бе обновена маркировката на 3 бр. екопъ-
теки: Вършец – с. Спанчевци - Клисурски
манастир; Вършец - кв. Заножене - връх То-
дорини кукли и Вършец - Бялата вода.

По инициатива на ТЦ през м. май бяха об-
новени 2 бр. информационни табла, разпо-
ложени пред Туристическия
информационен център и на входа на Слън-
чевата градина.

Преди започване на активния туристи-

чески сезон беше облагородено простран-
ството пред Туристическия център.

От м. май 2021г. започна използването на
нов атракцион - планински електро велоси-
педи. Те предоставиха възможността на ту-
ристите бързо и лесно да разгледат
забележителностите, както и да се насладят
на красивата природа.

В областта на спорта, Футболен клуб
„Вършец - 2012“ участва за десета поредна
година в първенството на „А“ областна
група - Монтана. Сезон 2021/2022 г. е по-
различен от досегашните поради продъл-
жаващата пандемия от Covid-19. Отборът
се представя на прилично до момента ниво,
като заема 7-мо място след Есенния дял на
шампионата.

ФК „Вършец - 2012“, съвместно с ръко-
водството на ДГ „Слънце“ организира тре-
нировъчни занимания два пъти седмично в
сградата на детската градина. Благодарение
на средствата, отпуснати от Община Вър-
шец, инициативата бе напълно безплатна за
децата, като се радва на огромен интерес и
за първите 3 месеца близо 30 малчугани от
3-та и 4-та група се записаха и редовно по-
сещаваха тренировките.

През 2021 г. Волейболен клуб „Вършец“
взе участие в един турнир по волейбол,
който е част от Националния волейболен
календар на Българската федерация по во-
лейбол. През месец март отборът участва в
турнир в град Монтана.

„Арена Вършец“ бе домакин на адриати-
ческата лига по баскетбол при жените. Сре-
щата се проведе между отборите на
„Партизан Белград“ и „Монтана 2003“.
През миналата година се проведоха няколко
срещи по хандбал между отборите на
„Локо“, гр. Мездра - „Левски“, гр. Левски и
„Локо“ - Мездра - „Гоце Делчев“. Отборът
по хандбал „Локо“ , гр. Мездра проведе и
тренировъчен лагер в спортната зала на гр.
Вършец.

VІІІ. БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕТО И ДЕЙНОСТИ

ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
През 2021 г. се проведоха две заседание на

Комисията по безопасност на движението
към Община Вършец, назначена със Запо-
вед на кмета на общината. На тях бяха взети
3 решения за подобряване организацията и
безопасността на движението, с цел нама-
ляване на предпоставките за възникване на
ПТП и намаляване на травматизма и жер-
твите от пътно транспортни произшествия
в гр. Вършец и населените места на общи-
ната.

През 2021 г. на територията на община
Вършец са възникнали 30 бр. ПТП, от тях -
регистрирани като леки с издаден протокол
за ПТП са 23; 7 бр. са с пострадали, като об-
щият брой на ранените е 5, а на загиналите
- 2.

През отчетния период на територията на
община Вършец не са възникнали значи-
телни бедствия, аварии и катастрофи. „Доб-
роволно формирование“ –Вършец не беше
ангажирано за участие в спасителни опера-
ции.

Изготвен е План за действие при терорис-
тични дейности на „Многофункционална
спортна зала“ - Вършец

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

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

ІХ. ГОРИ, ЗЕМЕДЕЛИЕ
И ЕКОЛОГИЯ

• Разгледани бяха 190 заявления на жители
от община Вършец за включване в кон-
тингент 2021 г. за добив на дърва за
огрев и добив на дървен материал от
държавния горски фонд, като само от
жители на гр. Вършец са постъпили 90
заявления;

• Беше изготвен списък на одобрените и
разпределени лимити от 1 200 м3 широ-

колистна дървесина (дърва за огрев) и
иглолистен материал: 10 м3 обли греди и
70 м3 иглолистни дърва за горене, отпус-
нати за местното население на община
Вършец от държавния горски фонд;

• Издадените разрешителни за отсичане на
дървета в регулация в населените места
от общината са общо 26 бр.;

• Разрешителни за отсичане на дървесина,
добита извън горския фонд, в земедел-
ски земи по смисъла на чл. 32, ал. 2 и ал.
3 от Закона за опазване на селскостопан-
ското имущество - 54 бр.;

• Разрешителни за отсичане на дървета
извън горски територии, собственост на
Община Вършец -13 бр.

• Разрешителни за достъп до горски тери-
тории - 20 бр.;

• Становища във връзка с Наредбата за ус-
ловията и реда за извършване на оценка
за въздействието върху околната среда за
инвестиционни намерения, постъпили в
общината – 5 бр.;

• Издадени позволителни за събиране на
лечебни растения по смисъла на Закона
за лечебните растения - 2 бр.;

• Сключен договор с „МЕД100ВЕТ“
ЕООД за овладяване на кучешката попу-
лация - залавяне, кастрация, ваксинация
против бяс и обезпаразитяване срещу
вътрешни паразити;

• Заловени, обезпаразитени и ваксинирани
са 28 кучета;

• Регистрирани са 5 домашни кучета;
• Проведени са 3 заседания на Епизоотич-

ната комисия към Община Вършец във
връзка с влошената епизоотична обста-
новка по отношение на заболяванията
Високопатогенна инфлуенца по птиците
и Африканска чума по свинете;

• За периода бяха обработени 10 бр.
справки за бели петна по заявления на
граждани по смисъла на чл. 37в, ал. 2 от
Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи относно рентно из-
плащане от Областна дирекция „Земеде-
лие“ за ползване на земеделски имоти;

• Съгласно договор с „ДДД-1“ ООД - Мон-
тана за дезинсекция, дератизация и деза-
каризация на подлежащите площи в
договорените обекти на община Вършец
за периода са извършени следните дей-
ности:

- 3 обработки срещу кърлежи на трев-
ните площи, подворни обработки в
кв. „Изток“ и обработка на козарни-
ците;

- 2 обработки - дезинсекция срещу
бълхи;

- 2 обработки - дезинфекция на детс-
ките площадки;

- 3 обработки - дезинсекция срещу
мухи на кофи и контейнери за смет и
площадките около тях в гр. Вършец и
кварталите.

• През 2021 г. община Вършец заедно със
служителите на офис „Еконт“ взеха
участие в кампанията „Засаждаме Бъ-
деще“, създадена от фондация „Го-
рата.бг“. По време на кампанията бяха
засадени 150 млади дръвчета от раз-
лични видове в парк „Слънчева градина,
„Новия парк“ и на входа на града.

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 прозрачност
на решенията на Общински съвет Вършец,
като протоколите от заседанията на ОбС се
публикуваха редовно на страниците на об-
щинския вестник „Вършец“ и официалния
сайт на община Вършец.

Гарантиран и улеснен бе достъпът на
гражданите до информация, която изрично
не посочена в закон като класифици-
рана.Чрез репортажи, снимки и рекламни
материали, публикувани в електронни и пе-
чатни регионални и национални издания
беше ангажирано вниманието на българ-
ските медии към Вършец и общината.

ХІ. ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ И
НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

През 2021 г. финализирахме следните
проекти:

• Проект „Реконструкция, ремонт и об-
новяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“,
административен договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG06RDNP001-7.004-
0014-C01 от 14.05.2019 г., финансиран по
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 -2020 г., съфинансирана от
Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони.

• Проект „Ремонт и обновяване на спор-
тна инфраструктура в гр. Вършец“, ад-
министративен договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-
0038-C01 от 14.05.2019 г., финансиран по
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 -2020 г., съфинансирана от
Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони.

• Проект „Палеопарк, ограда и инфор-
мационен център с експозиционна
площ“, по проект: ROBG-471 „Нови дести-
нации в трансграничния туризъм“, съфи-
нансиран от Програмата за трансгранично
сътрудничество Интеррег V-A Румъния-
България 2014-2020 г.

През 2021 г. Община Вършец продължи
да работи по 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
„Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания – Компонент 4“.

● Проект „Обществена трапезария в об-
щина Вършец“, финансиран от фонд „Со-
циална закрила“ , с период на изпълнение
04.01.2021 – 31.12.2021 г.

Уважаеми съграждани,

Свършеното до тук е благодарение на
екипната ни работа - работим съвместно и с
доверие заедно: Общинска администрация
и Общински съвет. Партнираме си успешно
с местните институции и неправителстве-
ните организации.

Казват, че мечтите са за смелите, но когато
има с кого да мечтаеш – смелостта идва
сама. Така че – продължаваме напред за-
едно.

инж. Иван ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец



/продължава от миналия брой/

РЕШЕНИЕ № 285
Общински съвет – Вършец, на осно-

вание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната
администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона
за общинската собственост, реши:

1. Актуализира Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост за 2021 г. на
община Вършец в частта раздел III.
Описание на недвижимите имоти,
които общината има намерение да
предложи за предоставяне под наем и
за продажба през 2021 г., точка 1. Опи-
сание на имотите, които общината има
намерение да предложи за предоста-
вяне под наем, подточка 1.1. Нежи-
лищни обекти, части от сгради и
терени, билбордове и рекламни еле-
менти общинска собственост, за които
ще се проведат публични търгове и
публично оповестени конкурси по
реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК
на община Вършец за отдаването им
под наем за търговски и други нужди
и поставяне на павилиони, съоръже-
ния, кафе-автомати, банкомати и т.н. в
населените места на територията на
община Вършец през 2021 г., като в
тази подточка се включват следните
части от имоти:

- Част от 1 кв.м пред входа на сгра-
дата на корпус I на СУ „Иван
Вазов“, гр. Вършец за поставяне
на 1 бр., кафе-автомат;

- Част от 1 кв.м пред входа на сгра-
дата на корпус II на СУ „Иван
Вазов“, гр. Вършец за поставяне
на 1 бр., кафе-автомат;

- Част от 1 кв.м пред сградата на
Кметство с. Горно Озирово за пос-
тавяне на 1 бр. кафе-автомат;

2. Промяната на Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост за 2021 г. на
община Вършец влиза в сила от датата
на приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС
промяната в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2021 г. на об-
щина Вършец да се обяви на таблото
пред сградата на Общинска админист-
рация – Вършец и да се отрази в пуб-
ликуваната в сайта на община Вършец
Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2021 г. на община Вър-
шец.

Гласували поименно: “за” – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се”
– няма.

РЕШЕНИЕ № 286
Общински съвет – Вършец, на осно-

вание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС, във връзка с
чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за
реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост
на община Вършец и чл. 25, ал. 1 от

Наредбата за условията и реда за про-
веждане на търгове и конкурси на об-
щина Вършец, взема решение за
провеждане на публичен търг с тайно
наддаване, за отдаване под наем на
части от имоти публична общинска
собственост на община Вършец, както
следва:

- Част от 1 кв.м пред входа на сгра-
дата на корпус I на СУ „Иван
Вазов“, гр. Вършец за поставяне
на 1 бр., кафе-автомат;

- Част от 1 кв.м пред входа на сгра-
дата на корпус II на СУ „Иван
Вазов“, гр. Вършец за поставяне
на 1 бр., кафе-автомат;

- Част от 1 кв.м пред сградата на
Кметство с. Горно Озирово за пос-
тавяне на 1 бр. кафе-автомат;

Срок за отдаване под наем на частите
от недвижимите имоти – 3 календарни
години, считано от датата на сключ-
ване на договора/договорите за наем.

Определя първоначална тръжна ме-
сечна наемна цена - 50 лв. без ДДС за
1 кв.м за 1 бр. кафе-автомат.

Цена на тръжната документация - 50
лв.

Депозит за участие в търга - 150
лв.за всяка отделна площ.

Стъпка за наддаване - 5 % върху
първоначалната тръжна месечна на-
емна цена.

При сключване на договор за наем
спечелилият/спечелилите търга участ-
ници заплащат 3 месечни наемни
вноски за наетите от тях площ/площи.

Задължава кмета на община Вършец
да организира и проведе търга по реда
на Глава втора “Търгове” от НУРПТК
на община Вършец и да сключи дого-
вор/и за отдаване под наем на частите
от имоти публична общинска собстве-
ност със спечелилия/те търга участ-
ник/ци.

Гласували поименно: “за” – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се”
– няма;

РЕШЕНИЕ № 287
I. Общински съвет – Вършец, на ос-

нование чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 25, т. 3 от „Наред-
бата за създаване и функциониране на
общински предприятия на терито-
рията на Община Вършец“, предос-
тавя за временно безвъзмездно
управление на Общинско предприятие
„Общински дейности и туризъм –
Вършец“ за извършване на дейността
„Дърводобив“ 2 бр. недвижими имота
частна общинска собственост на об-
щина Вършец, находящи се в земли-
щата на с. Горно Озирово и с.
Драганица описани, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор
16866.73.12 по КК и КР на земли-
щето на с. Горно Озирово, с НТП
ливада, с площ 12 244 кв.м.

2. Поземлен имот с идентификатор
23073.172.344 по КК и КР на зем-
лището на с. Драганица с НТП
друг вид трайно насаждение, с
площ 45 695 кв.м.

II. Дейностите по дърводобив да се
извършат от Общинско предприятие
„Общински дейности и туризъм –
Вършец“ в срок до 30.11.2021 г.

III. След извършване на дейностите
по дърводобив или след изтичане на
срока по т. II, за които са предоставени
на Общинско предприятие „Общин-
ски дейности и туризъм – Вършец“,
земеделските имоти подробно опи-
сани в т. I от настоящото решение про-
дължават да се управляват, ползват и
стопанисват от община Вършец, съг-
ласно тяхното НТП по реда на чл. 37и
от ЗСПЗЗ.

Гласували поименно: “за” – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се”
– няма.

РЕШЕНИЕ № 288
Общински съвет – Вършец, на осно-

вание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
допълва текста на т. 1 от свое Решение
№ 553, от Протокол № 41 от
28.03.2018 г., като след гр. Вършец се
добавя: „и населените места на тери-
торията на общината“. Всички оста-
нали текстове на Решение № 553, от
Протокол № 41 от 28.03.2018 г. оста-
ват непроменени.

Възлага на кмета на община Вършец
да извърши всички необходими дей-
ствия по изпълнение на настоящото
решение.

Гласували поименно: “за” – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се”
– няма.

РЕШЕНИЕ № 289
1. Общински съвет – Вършец, на ос-

нование чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и
чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка
с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ,
взема решение за предоставяне на на-
следниците на Мито Тошов Младенов,
следния имот:

1.1. Поземлен имот с идентификатор
16119.16.175 по кадастралната
карта и кадастралните регистри
на село Горна Бела речка, об-
щина Вършец, област Монтана, с
площ 2448 кв.м, местност „Уг-
лешница“, земи от общинския
поземлен фонд на община Вър-
шец, съгласно скица-проект №
15-770790-15.07.2021 г.

2. На основание §19 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се об-
жалва пред Районен съд - гр. Берко-
вица по реда на Административно
процесуалния кодекс.

3. На основание чл. 45 ж, ал. 2, изре-
чение второ, от ЗИДЗСПЗЗ, реше-
нието да се връчи по реда на
Административно-процесуалния ко-
декс на заявителя и служебно на об-
щинска служба по „Земеделие“ гр.

Берковица.
Гласували поименно: “за” – 13 –

инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се”
– няма.

РЕШЕНИЕ № 290
Общински съвет – Вършец, на осно-

вание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона
за местното самоуправление и мест-
ната администрация, отпуска от собст-
вения си Бюджет 2021 г. § 10-98
еднократна финансова помощ в раз-
мер на 300,00 лева на Петрана Ранге-
лова Миладинова.

Гласували поименно: “за” – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се”
– няма.

РЕШЕНИЕ № 291
Общински съвет – Вършец, на осно-

вание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона
за местното самоуправление и мест-
ната администрация, отпуска от собст-
вения си Бюджет 2021 г. § 10-98
еднократна финансова помощ в раз-
мер на 300,00 лева на Иван Иванов То-
доров.

Гласували поименно: “за” – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се”
– няма.

РЕШЕНИЕ № 292
Общински съвет – Вършец, на осно-

вание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона
за местното самоуправление и мест-
ната администрация, отпуска от собст-
вения си Бюджет 2021 г. § 10-98
еднократна финансова помощ в раз-
мер на 300,00 лева на Росица Симео-
нова Вачова.

Гласували поименно: “за” – 13 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Ма-
джарски, Г. Ангелов, Б. Христов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов;
“против” – няма; “въздържали се”
– няма.

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на Общински съвет –
Вършец закри заседанието в 14:50 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на

Общински съвет – Вършец
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