
Всеки народ има своите герои.
Във вековната история на Бълга-
рия народната памет е съхра-
нила редица личности,
посветили се на българската
кауза през различни епохи. В
пантеона на най-почитаните, да-
рени с ореола на безсмъртието е
и Васил Левски. В нашата нова
история няма друга такава лич-
ност, която да е останала не-
опетнена от бурите на
политическия и обществения
живот, която така да респектира
и вълнува нацията със своите ка-
чества - личност, която и днес,
147 години след смъртта си, ос-
тава недостижим връх.

Във всяко българско сърце
живее споменът за него – Апос-
тола на българската свобода, не-
уловимия Дякон, за човека с
най-чистата душа! Всяко дете
започва да учи българската исто-
рия с неговото име – символ на
безгранична обич към род и Ро-
дина.

Не случайно народът ни е из-
брал да почита подвига на
Левски в деня на неговата смърт.
19 февруари 1873 г. е денят, в
който завършва земният път на
Васил Иванов Кунчев, още не
навършил 36 години и започва
безсмъртието на Апостола –
една национална икона, човек,
чиято философия на саможертва
пред олтара на Отечеството е

събрана в едно единствено изре-
чение: „Ако спечеля, печеля за
цял народ, ако загубя, губя само
мене си”.

На този ден цяла България пре-
кланя глава пред делото на
Левски, пред неговия нелек и са-
можертвен път за благото на ро-
дината. За поредна година
жителите на Вършец се покло-
ниха и запазиха минута мълча-
ние пред паметника на Апостола
на свободата Васил Левски в ку-
рортния град.

За да почетат паметта на Апос-
тола и да положат венци и цветя
пред паметника му, бяха дошли
кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров, зам.-кметът Гео-
рги Янкулов, секретарят на об-
щината Даниела Тодорова,
зам.-председателят на Общин-
ския съвет Иван Андров, об-
щински съветници,
представители на общинската
администрация,, политически,
обществени организации, учи-
тели и ученици, граждани.

С възпоменателна церемония,
заупокойна панихида, отслужена
от енорийския свещеник на град
Вършец свещеноиконом Петко
Балджиев, заедно с Георги Ма-
джарски, поклонение и подна-
сяне на венци и цветя пред
паметника на Васил Левски, на
19 февруари беше отбелязана
147-та годишнина от трагичната

гибел на Апостола. Инициати-
вата бе организирана от Община
Вършец.

В словото си кметът на общи-
ната инж. Иван Лазаров отбе-
ляза: “Левски дава живота си за
Свободата на България. На този
ден загива един велик народен
водач, който в условия на робски
страх и диктатура успява да съз-
даде една мощна народна рево-
люционна организация и да
разклати основите на една ве-
лика империя. Нека днес да си
спомним за неговия живот и не-
говото дело. Той остава за нас и
нашите деца един много силен
пример за родолюбие, смелост и
саможертва. Поклон, дълбок
поклон пред паметта на най-ве-
ликия син на майка България –
Апостола на Свободата Васил
Левски!“

Ученици от СУ „Иван Вазов“ с
ръководител Бояна Алексан-
дрова рецитираха стихове, пос-
ветени на Левски, а ученици от
НУ „Васил Левски“, с ръководи-
тел Цветелина Крумова, пред-
ставиха литературно-
музикалната композиция „Без-
страшният Левски“.

В церемонията със свои изпъл-
нения взеха участие мъжка во-
кална група „Българи“ към НЧ
"Христо Ботев-1900" - гр. Вър-
шец с диригент и корепетитор
Велислав Таралански и младите
музиканти от ученически духов
оркестър „Дефилир“ при СУ
„Иван Вазов“, с диригент и ръ-
ководител Николай Пеев.

Венци и цветя на признател-
ност бяха поднесени от името на
Общинска администрация -
Вършец, Общински съвет - Вър-
шец, общинските организации
на ГЕРБ и БСП, от СУ “Иван
Вазов”, НУ “Васил Левски”,
Сдружение на пенсионерите
“Козница”, Пенсионерски клуб
„Чинари“, ръководители на сдру-
жения и организации, граждани.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПОКЛОН, АПОСТОЛЕ!

Публичното представяне на
проекта за бюджет на община
Вършец за 2020 г. се проведе на
30.01.2020 г. в Конферентната
зала на СПА хотел „Съни Гар-
дън”.

На представянето и обсъжда-
нето на бюджета присъстваха:
кметът на общината инж. Иван
Лазаров, председателят на Об-
щинския съвет инж. Анатоли
Димитров и общински съвет-
ници, зам.-кметовете на общи-
ната - Петър Стефанов и Георги
Янкулов, секретарят на общи-
ната Даниела Тодорова, служи-
тели от Общинска
администрация, кметове на
кметства и кметски намест-

ници, представители на биз-
неса и неправителствени орга-
низации, второстепенни
разпоредители с бюджет, граж-
дани.

Кметът на общината направи

мултимедийна презентация на
проектобюджета, в която бе
представена рамката на бю-
джета, инвестиционната про-
грама на общината, проектите,
финансирани по Европейски

програми, които ще се изпълня-
ват през 2020 г.

Финансовата рамка на бю-
джета е в размер на 8 121 000
лв. , като от държавната хазна
Вършец ще получи 4 345 625
лева. Най-голям дял (около
40%) заема функция „Образ-
ование“.

И през тази година ще про-
дължи субсидирането на спор-
тните и пенсионерските
клубове в общината, поощрява-
нето на раждаемостта чрез
предоставянето на еднократни
помощи за новородени деца,
отговарящи на определени кри-
терии.

За трета поредна година в ин-

вестиционната програма на Об-
щината целевите средства са на
стойност над 1 млн. лева, като
за 2020 година те са 1 025 000
лева. Средствата са за : рекон-
струкция на водопроводната
мрежа и възстановяване на
улична инфраструктура на 5
улици в гр. Вършец - "Бялата
вода", "23 Септември", "Хи-
саря", "Аспарух", "Промиш-
лена зона ; за изграждане на
ул."Пета" в кв.Изток; изготвяне
на проекти за реконструкция на
уличната мрежа и площи за ши-
роко обществено ползване; за-
купуване на техника за нуждите
на сектор „БКС“.
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196 човека са се срещнали с
кмета в приемния му ден през
миналата година. Неофициално
той е приемал и всички оста-
нали граждани, които не са за-
явили предварително желанието
си.

И тази година приемният ден
на кмета остава същият – втор-
ник от 10:00 до 12:00 часа.

ЗА КОНТАКТИ: тел.:
09527/22-22, 20-02 - централа:
вътр. 22.

Хората търсят градоначалника
по всякакви въпроси – междусъ-
седски, работа, аварии, посред-
ничество с институции и др.

Заместник-кметът Петър Сте-
фанов продължава да приема
граждани всеки ден от 11:00 до
12:00 часа.

ЗА КОНТАКТИ: тел.:
09527/22-22, 20-02 - централа:
вътр.20.

Новият заместник-кмет Георги
Янкулов ще бъде с приемно
време за граждани също всеки

ен от 11.00 до 12.00 часа.
Георги Янкулов е роден 1 март

1970 г. във Вършец, където за-
вършва гимназия. Висшето си
образование придобива в Техни-
ческия университет в София
като магистър-инженер със спе-
циалност „Технология на маши-
ностроенето и металорежещите
машини“. Ще отговаря за об-
служването на едно гише и
електронното управление и За-
кона за защита на личните
данни.

ЗА КОНТАКТИ: тел.:
09527/22-22, 20-02- централа:
вътр. 24.

Председателят на ОбС – Вър-
шец, инж. Анатоли Димитров
остава с досегашния си приемен
ден – четвъртък от 10:00 до
12:00 ч. Но, както и до сега, вра-
тите на кабинета му са отворени
за граждани по всяко време.

ЗА КОНТАКТИ: тел.:
09527/21-34.

Петя ГЕНОВА

БЛИЗО ДВЕСТА ЧОВЕКА СА
ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ ПРИЕМНАТА
НА ИНЖ. ЛАЗАРОВ ПРЕЗ 2019 Г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2020 ГОДИНА

Вършец почете 147-та годишнина от гибелта на Васил Левски

ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ ЗА ЧЕТВЪРТАТА
ГОДИНА ОТ МАНДАТА НА
УПРАВЛЕНИЕ 2015 - 2019 г.
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Общински съвет – Вършец,
на основание чл. 68, ал. 1, във
връзка с чл. 68е от Закона за
съдебната власт и писмо вх. №
262/18.11.2019 г. на председа-
теля на Окръжен съд – Мон-
тана и свое Решение № 64 от
Протокол № 5 от 30.01.2020 г.,
обявява откриването на проце-
дура за определяне на 1 (един)
съдебен заседател от община
Вършец за попълване на кво-
тата на Окръжен съд – Мон-
тана.

Процедурата за избор на съ-
дебен заседател да бъде прове-
дена при спазване на следните
правила:

І. Кандидатите за съдебни за-
седатели подават в деловодст-
вото на Общински съвет –
Вършец, в сградата на Общин-
ска администрация Вършец,
бул. „България“ № 10, всеки
работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
изискуемите от закона доку-
менти, съгласно чл. 68, ал. 3 от
Закона за съдебната власт, в
срок до 05.03.2020 г., както
следва:

1. Подробна автобиография,
подписана от кандидата;

2. Нотариално заверено копие
от диплома за завършено об-
разование;

3. Свидетелство за съдимост,
издадено за кандидатстване за
съдебен заседател;

4. Медицинско удостовере-
ние, че лицето не страда от
психическо заболяване;

5. Данни за контакт на две
лица, към които общинските
съвети да се обръщат за препо-
ръки;

6. Мотивационно писмо;
7. Писмено съгласие;
8. Декларация за липса на об-

стоятелствата по чл. 67, ал. 3;
9. Документ за извършена

проверка по реда на Закона за
достъп и разкриване на доку-
ментите и за обявяване на при-
надлежност на български
граждани към Държавна си-
гурност и разузнавателните
служби на Българска народна
армия, ако са родени преди 16
юли 1973 г.

ІІ. Подадените документи от
кандидатите ще бъдат разгле-
дани от временна комисия,
определена в т. V от Решение
№ 64 от Протокол № 5 от
30.01.2020 г. на Общински
съвет – Вършец, която ще из-
върши проверка на докумен-
тите на кандидатите за съдебни
заседатели и ще изготви док-
лад от работата си.

Приложенията (по образец)
могат да бъдат получени от де-
ловодството на ОбС – Вършец
или да бъдат изтеглени от ин-
тернет-страницата на Община
Вършец.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ ОТ

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА
ПОПЪЛВАНЕ НА КВОТАТА НА
ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА

В работата на проведеното във
Вършец регионално делегатско
заседание на Националното
сдружение на общините в Ре-
публика България взеха участие
70 кметове и председатели на
общински съвети от Североза-
падния регион. Съгласно при-
етите правила заседанието бе
председателствано от кмета на
общината домакин, г-н Иван
Лазаров.

Издигнати бяха кандидати за

членове на ръководните органи
на единствената организация, в
която членуват всички българ-
ски общини и която представ-
лява интересите на местните
власти на национално и между-
народно ниво.

За членове на Управителния
съвет на НСОРБ от региона,
който обхваща областите
Видин, Враца, Монтана, Ловеч
и Плевен бяха номинирани кме-
тът на община Борован - Десис-

лава Тодорова, кметът на об-
щина Троян - Донка Михай-
лова, кметът на община
Монтана - Златко Живков и
кметът на община Враца -
Калин Каменов.

Представителите на Общи-
ните от Северозапада издигнаха
и кандидатурата на кмета на об-
щина Мездра - Иван Аспарухов
за член на Контролния съвет на
НСОРБ.

С провеждането на регионал-
ните делегатски заседания в
страната започна процесът по
обновяване на управителните
органи на Сдружението на об-
щините за мандат 2019 – 2023 г.
Съгласно правилата на Сдруже-
нието, номинираните от регио-
налните заседания кандидати за
ръководните органи на НСОРБ,
предстои да бъдат гласувани от
Общото събрание, което ще се
проведе на 25 и 26 февруари
2020 г. в гр. София.

Спас ЗАРЧЕВ

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ БЕШЕ ДОМАКИН НА РЕГИОНАЛНОТО
ДЕЛЕГАТСКО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
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През 2020 г. за текущ ремонт

на улиците: “Република“,
“Христо Ботев“, “Ал.Стамбо-
лийски“, “Отец Паисий“, “То-
дорини кукли“, “Ботуня“,
.“Стефан Стамболов“ и Кли-
мент Охридски“, са предви-
дени 138 300 лв.

50 000 лева средства от собст-
вени приходи на общината са
предвидени за облагородяване
на входно-изходните артерии
на гр. Вършец.

Над 75 хиляди лева е предви-
дила общината за културните
събития през 2020 г. Местната
управа разчита да привлече по-
вече туристи и чрез фестива-
лите и културните прояви в
града, сред които са утвърде-
ните вече Национален преглед
на духовите оркестри и мажо-
ретни състави, Международ-
ния фолклорен фестивал
„Пъстра огърлица“ и Празника
на курорта, минералната вода
и Балкана. Предвидени са суми
и за провеждане на фолклор-
ните фестивали в селата от об-
щината.

Планираната сума от турис-
тически данък за 2020 г. е 45

000 лева.
Според кмета Лазаров, Бю-

джет 2020 е добре балансиран,
реалистичен и изпълним бю-
джет. В него има разчетени
средства за ремонти и соци-
ални разходи.

„Постарали сме се да запазим
всички публични услуги, пред-
оставяни до сега от Общината
и функционирането на всички
дейности, финансирани от об-
щинския бюджет. Надявам се
бюджетът да бъде реализиран
в максимален процент и да из-
пълним бюджетната рамка,
която сме предначертали в Бю-
джет 2020 г. Благодаря на
всички присъстващи за про-
явената активна гражданска
позиция и че са част от бю-
джетния прецес, че се интере-
суват от това, какво се случва в
общината, какви са намере-
нията на общинска админист-
рация, какво ще се случи през
бюджетната година и как ще
бъдат изразходвани публич-
ните средства. Това означава,
че има доверие между инсти-
туциите и гражданите», до-
пълни градоначалникът.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА
ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБ-

ЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2020 ГОДИНА

Това мнение се наложи в края
на срещата, породена от спорове
кой и как да ползва помеще-
нията, предназначени за дей-
ността на пенсионерските
клубове във Вършец.

Срещата бе организирана по
инициатива на председателя на
Общински съвет Вършец инж.
Анатоли Димитров и инж. Иван
Лазаров – кмет на община Вър-
шец. Тя се проведе на 14 януари
в заседателната зала на Общин-
ска администрация – Вършец в
присъствието на представители
на Пенсионерски клуб „Коз-
ница“, Клуб „Диабетик – Вър-
шец 2017“ и Пенсионерски клуб
„Чинарите“.

Предмет на възникналия казус
са две помещения, намиращи се
в сградата на БКС. Голямото по-
мещение от 2007 г. се използва от
ПК „Козница“, без това да е офи-
циално взето като решение от
Общинския съвет в предходни
мандати. През 2016 и 2017 г. се
създават ПК „Чинарите“ и Клуб
„Диабетик – Вършец 2017“.
Малкото помещение е дадено
безвъзмездно от Общината за
ползване от ПК „Чинарите“, а
Клуб „Диабетик – Вършец 2017“
използва голямото помещение,
когато има организирани масови
събития.

Всички разходи на двете поме-
щения се поемат от общинския
бюджет.

През м. ноември 2019 г. от клуб
„Чинарите“ е входирана молба до

председателя на ОбС – гр. Вър-
шец и до кмета на община Вър-
шец с искане за общо ползване
по график на голямото помеще-
ние и от трите клуба. Искането е
мотивирано с увеличаването на
членската маса на клуба и с не-
възможността да обогатяват дей-
ността си и да посрещат
достойно гости от сродни клу-
бове от страната. В искането се
предлагат и два варианта за пол-
зването на голямото помещение.
За малкото се предлага също да
се ползва и от трите клуба за за-
седания на Управителните съ-
вети и извършване на
административна работа, без ог-
раничения и за трите клуба.

Във връзка с искането, на про-
ведено заседание на ОбС – Вър-
шец на 20.12.2019 г. е взето
решение за съвместно ползване
на голямото помещение „Клуб на
пенсионера“ и на малкото поме-
щение /и двете в сградата на сек-
тор „Чистота“ към Община
Вършец/ по график и съвместно,
като се запазва Община Вършец
да заплаща консумативите за
ползване.

Клуб „Козница“ категорично
отхвърлят това решение.

В началото на срещата инж.
Димитров благодари на всички,
че са се отзовали на поканата и
сподели в своето изказване:
„Този проблем не е възникнал в
Общинска администрация и Об-
щински съвет - Вършец. Това е
заварен проблем и ние тук сме в

ролята на посредници, за да по-
могнем да решите възникналите
между вас спорове по най-добър
и справедлив начин. Става въ-
прос за човешки взаимоотноше-
ния и е важно да намерите път и
начин за разбирателство по-
между си.“

„Трябва да има мир и да сме
добри. Помещението е общинско
и е за всички, дори и на тези,
които не са членове на нито един
от клубовете.“ – подкрепи каза-
ното и Соня Живкова, председа-
тел на Клуб „Диабетик – Вършец
2017“.

Инж. Иван Лазаров също бе ка-
тегоричен, че клубът е социално
значим и трябва справедливо да
се ползва от всички пенсионери.

„Силното ми желание е да се
разберете. Искам да назнача и
човек, който да се грижи за по-
мещението и трите клуба. Огор-
чен съм, че не стигате до
съгласие. Клуб „Козница“ винаги
е бил с привилегии като най-от-
давна създаден, но не можем да
пренебрегваме останалите клу-
бове.

За съжаление, Общината не
разполага с друго голямо сво-
бодно и обитаемо помещение.
Освен това разходите по поддър-
жане на две или три помещения
ще са в тежест на бюджета, за-
щото общината е малка.

Не бива да затваряте вратите,
имате еднакви потребности.
Дори по този начин ще се опоз-
наете повече и ще обогатите со-
циалния си живот.“ – каза инж.
Иван Лазаров в изказването си.

Зад решението на Общинския
съвет категорично застанаха ПК
„Чинарите“ и Клуб „Диабетик –
Вършец 2017“.

Помещението ще се ползва по
график от трите клуба, като при
специални събития могат да пра-
вят вътрешни размествания на
графика или да се събират за-
едно.

Петя ГЕНОВА

ПОМЕЩЕНИЯТА НА ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ
СА СЪС СОЦИАЛНА ЗНАЧИМОСТ И СА ЗА ВСИЧКИ



Значимото туристическо изло-
жение се организира ежегодно в
средата на месец февруари и се
провежда под патронажа на Ми-
нистерството на туризма на Ре-
публика България.

Официални партньори на съ-
битието са Националният борд
по туризъм, Българският съюз
по балнеология и спа туризъм и
община Бурса, Турция.

В една от вечерите на изложе-
нието туристически фирми и хо-
тели от четвъртия по големина
град в Турция представиха въз-
можностите, които предлага ра-
йонът на Бурса за ваканция и
пътешествия.

За 13-та поредна година Об-
щина Вършец участва със собст-
вен щанд на 37 -та
Международна туристическа

борса "Ваканция и СПА Експо",
която е и единствен представи-
тел от Северозападна България.

Дигиталното развитие на ту-
ристическия бранш бе акцент в
международната туристическа
борса тази година.

В изложението се представиха
над 360 участници от 20 дър-
жави - национални туристи-
чески организации,
туристически фирми, общини,
курортни комплекси, хотелиери,
авиокомпании, софтуерни ком-
пании, съпътстваща туризма ин-
дустрия.

За първи път във „Ваканция и
СПА Експо“ участваха предста-
вители на туристическия сектор
от Босна и Херцеговина, Кения
и Франция.

Даниела ЛИЛОВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ УЧАСТВА
В МЕЖДУНАРОДНАТА

ТУРИСТИЧЕСКА БОРСА
„ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО“

Община Вършец вече пред-
лага на жителите и гостите на
курортния град безплатен дос-
тъп до Интернет, след като ус-
пешно реализира
изграждането на безжична ин-
фраструктура от 12 точки за
достъп - WIFI4EU, по инициа-
тивата на Европейската коми-
сия.

Точките за достъп са разпо-
ложени така, че да покриват
централната част на града, ця-
лата площ на Слънчевата гра-
дина, външната сцена на
читалище „Христо Ботев-
1900“ - гр. Вършец, както и
фоайето в сградата на общин-
ска администрация. Покри-
тието е на обща площ от близо
60 000 кв. м. По този начин
Вършец не само става част от
европейската мрежа за безпла-
тен безжичен достъп до Ин-
тернет на обществени места,
но и допълва предлаганите об-
ществени услуги за гражда-
ните и гостите на града.

Услугата ще е достъпна за
всички мобилни и други уст-
ройства с функция за безжична
свързаност (WiFi), като преди
това всеки потребител ще има
възможност да се запознае с
общите условия за ползване на
услугата. След първоначално
свързване с безжичната мрежа
„WIFI4EU“, за която не се из-

исква парола, на екрана на уст-
ройството се появява портал за
достъп (автоматично съобще-
ние), запознаващ с общите
правила и политика за достъп
до мрежата. Общите условия
следва да бъдат приети от пот-
ребителя, чрез избор на отмет-
ката „Приемам“ и последващо
натискане на бутона „Свържи
ме“. Веднъж допуснато до
мрежата на „WIFI4EU“ уст-
ройство, не е необходимо да
приемат отново Общите усло-
вия в период от 12 часа. След
изтичането на този период
обаче, устройството трябва да
бъде допуснато отново до мре-
жата през портала за достъп и
натискане на бутона „Свържи
ме“. За безпроблемното изпол-
зване на услугата е препоръ-
чително устройствата,
свързани в мрежата
„WIFI4EU“ да са с актуални
версии на операционната сис-
тема, както и на приложе-
нията, които ще използват
интернет достъпа.

Всички точки за достъп под-
лежат на постоянен 24-часов
мониторинг от сървърите на
Европейската комисия и Из-
пълнителна агенция за инова-
ции и мрежи (INEA) към ЕК.
Мрежата няма да проследява
трафика на потребителите,
както и няма да събира инфор-

мация за личните данни.
Основната цел на инициати-

вата WIFI4EU е улесняване на
достъпа до електронни услуги
и сближаване на общностите в
условията на цифров единен
пазар, предоставяне на въз-
можност за създаване на нови
идеи за електронно приобща-
ване и повишаване на цифро-
вата грамотност на
населението. През 2020 г. е
планирано внедряване на за-
щитена, централна и единна за
Европейския съюз система за
идентификация и мониторинг
на равнище ЕС, с възможност
за преминаване към федери-
рана структура.

С реализирането на този про-
ект, Община Вършец демон-
стрира активността си относно
утвърждаването на модерния
имидж на курорта, спомагайки
за неговата конкурентоспособ-
ност, редом с останалите евро-
пейски туристически
центрове.

Благовест ДРАГИЕВ

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ С НОВА УСЛУГА –
БЕЗПЛАТЕН БЕЗЖИЧЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ
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Какво е празник без хубаво
вино – все едно сватба без булка.
Нашият народ от край време по-
чита и празнува празника на ло-
заря – Трифон Зарезан, празника
на божествената напитка – ви-
ното.

И тази година жителите на
квартал Заножене се събраха за-
едно, за да отпразнуват този ден
подобаващо, да покажат един на
друг какво домашно вино са на-
правили и да се похвалят с
юнашките си мезета. Така, както
се лееше виното в студената
февруарска вечер, така любов и
топлина изпълваше сърцата на
всички събрали се в клуба на
местното читалище.

С песни за вино и любов, с

танци и веселие, забравихме за
грижите си и сивото ежедневие.

Наши гости бяха самодейците
от състава за изворен фолклор
„Зеляница“ при НЧ „Възраж-
дане -1932 “ – гр. Бойчиновци,
които са наши дългогодишни
приятели, дошли специално да
споделят празника с нас.

Ние пазим и тачим традициите
и вече много години подред се
събираме всички заедно в Зано-
жене, за да празнуваме Трифон
Зарезан, Коледа, Бабинден.
Очакваме ви и на 8-ми март, за
да отпразнуваме празника на на-
шите жени!

Боян ГЕОРГИЕВ
Председател на НЧ

“Пробуда-1934-Заножене“

ПРАЗНИК НА ВИНОТО ОРГАНИЗИРА
ЧИТАЛИЩЕТО В ЗАНОЖЕНЕ

Има ли по-силно изживяване
от това, да прегърнеш и усетиш
малкото топло телце и го пред-
адеш в майчината прегръдка?
Чувството и радостта са неопи-
суеми от това, че си дал нов
живот, огрял със слънчев лъч
сутринта на деня, а тръпката
при раждането на рожбата ти е
несравнима с нито едно друго
преживяване!

В миналото нашите майки и
баби са раждали вкъщи, до топ-
лото огнище, в купата слама, на
нивата и полето. След завър-
шване на раждането бабата
пълнела стомната с вода и с
китка босилек я носела в чер-
квата за освещаване от свеще-
ника.Осветената вода се

връщала в дома на родилката за
миене на ръцете и за къпане на
бебето до 40 дни. За благодар-
ност, в дома на бабувалата жена
се носела баница, печена ко-
кошка, погача и бъклица с
вино.

Родилките правели подарък
на акушерката – блуза, чорапи
и платно и й целували ръка.

На бебето се връзвал конец
със сребърна монета. Ражда-
нето се пазело в тайна, докато
не се кръстело новороденото.

В днешно време Бабинден е
изгубил много от обредните ри-
туали и обичаи, но пък ние,
възрастните хора от пенсионер-
ски клуб „Чинари“ го отпразну-
вахме с много настроение, смях

и веселие в ресторанта на хотел
„Съни гардън“, с музиката и
песните на оркестър „Вършец“.

Гости на тържеството ни бяха
кметът на община Вършец
инж. Иван Лазаров и директор-
ката на НУ „Васил Левски“
Светла Вангелова.

За историята на празника ни
разказа Линка Иванова – с ин-
тересно и съдържателно слово.
С авторските стихотворения на
Калина Алексиева и Катя Мар-
кова: „Бабинден“ и „Наздраве
за Бабинден“ бяха поздравени
всички акушерки.

С много емоции, вълнение и
радост посрещнахме присъж-
дането на титлите „Мис баба с
най-много внуци“ на Димит-
ранка Христова и „Мис най-
млада и желана баба“ на Нина
Богданова, които получиха
ленти и корони, цветя и под-
аръци.

Чрез анонимна анкета бе из-
бран и „Мистър“. Приза спе-
чели Серафим Серафимов.

Веселието ни продължи с
хора и танци и сякаш в краката
на бабите нямаше умора. Пото-
пени в магията на празника,
имахме усещането, че той е
безкраен.

Да са живи и здрави всички
баби, да се радват на своите
внучета и да са щастливи!

Ева ДИМОВА

БАБИНДЕН – ЗА АКУШЕРКИ
И БАБИ БЛАГОСЛОВЕН
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- Готов е проектът на Бю-
джета на Община Вършец.
Каква е бюджетната рамка и
ще ви стигнат ли парите за
нещата, които искате да на-
правите?

- Не вярвам да има кмет, осо-
бено на малка община, който
да каже, че парите са му доста-
тъчни. Но тук няма как да има
пожелания, а само реални въз-
можности за приходи, които
ние приоритетно и законосъ-
образно да разпределим.

Тук е мястото да кажа, че за-
коните и наредбите за разход-
ването на бюджета на
общините са много строги и
ясно разписани и от тях не
може да се отклоняваме. Всяка
година Общината подава отчет
и в Сметна палата, който се за-
верява. Това винаги е било
наша безкомпромисна поли-
тика – законност, прозрачност
и балансираност.

Бюджетната рамка е 8 121 000
лв., като от местни дейности
прогнозираме приходи в раз-
мер на 3 757 375 лв., а от деле-
гирани от държавата дейности
– 4 363 625 лв. Това е с около
250 000 лева повече от заложе-
ния бюджет за 2019 г.

Залагаме инвестиционната
програма за 2020 г. в размер на
1 025 000 лв. Разбира се, на
мен и на моите колеги ни се
иска тази инвестиционна про-
грама да е в пъти повече, но
няма как да инвестираме по-
вече от това, което имаме като
средства.

В приходната част на бю-
джета за 2020 г. в § 61-02 са
предвидени средства в размер
на 260 000 лв. за отчисления по
Закона за управление на отпа-
дъците, които трябва да пред-
оставим на РИОСВ – Монтана.

Имаме и преходен остатък от
2019 г., който е заложен в бю-
джета за 2020 г. – това са 932
246 лв. и още 10 915 лв. по ва-
лутни сметки.

- Бихте ли обяснили как се
формира един общински бю-
джет?

- Бюджетът на една Община
се формира на базата на про-
гнозираните местни приходи и
финансирани от държавата
дейности, като обикновено ние
дофинансираме някои от тези
дейности и с общински
средства, когато е наложително
и когато това е от важност за
местната общност.

Местните приходи се форми-
рат от местни данъци и такси,
наеми, дарения, помощи и пос-
тъпления от материални ак-
тиви.

Средствата от държавния бю-
джет са за делегирани от дър-
жавата дейности, каквито са
образованието, някои соци-
ални дейности, възнагражде-
нията в държавния сектор,
здравеопазване, отбрана и си-

гурност и т.н.
Отново искам да подчертая,

че е много важно ние всички
да бъдем коректни данъкоп-
латци, защото с местните да-
нъци и такси покриваме важни
дейности като чистотата, под-
държането на зелените площи,
уличното осветление, ремон-
тни дейности, някои социални
ангажименти – например едно-
кратната помощ за новоро-
дено, която е от най-големите в
Северозапада – 500 лева, едно-
кратната помощ за болни, под-
крепа за спортните клубове и
читалищата и други.

- Как са разпределени тези
средства по функции?

- Най-много средства са за
функция „Образование“ –
малко над 40% от бюджета на
общината. Тук влиза издръж-
ката на детската градина, която
дофинансираме от собствени
средства с 96 600 лв., и подгот-
вителните групи в училище,
двете училища и Центърът за
подкрепа личностно развитие,
който беше преди Обединен
детски комплекс.

Втора по заложени средства е
функция „Жилищно строител-
ство, БКС и опазване на окол-
ната среда“. За нея
предвиждаме 2 370 900 лв. На
100% средтвата по това перо се
осигуряват от общинския бю-
джет. Тук влизат средства за
ВиК, улично осветление, из-
граждане, ремонт и поддър-
жане на уличната мрежа,
озеленяване и чистота. Все
важни дейности, особено за
град, който развива туризъм.

На трето място е функция
„Общи държавни служби“, къ-
дето влизат заплатите на слу-
жителите от различите
общински звена и служби,
както и бюджета на Общински
съвет - 1 109 307 лв.

Много важна е функцията
„Социално осигуряване, под-
помагане и грижи“. За нея сме
заложили 464 162 лв., като
близо 56% се осигуряват от об-
щински средства. Тя е изклю-
чително важна, защото
осигурява подкрепа и соци-
ална интеграция на много хора
– възрастни и в неравностойно
положение. Тук влиза Социал-
ния патронаж, програмите за
временна заетост, подкрепата
на пенсионерските клубове и
на клубове на хора със здра-
вословни проблеми и грижата
за Центъра за настаняване от
семеен тип.

По близо 4% са заложените
средства във функциите „По-
чивно дело, култура и религи-
озни дейности“ и
„Икономически дейности и ус-
луги“.

Във функциите „Почивно
дело, култура и религиозни
дейности“ влизат грижата за
спортната база за спорт за

всички, културния календар,
читалищата и обредните до-
мове. Общата бюджетна рамка
за тези дейности е 319 580 лв.

За „Икономически дейности
и услуги“ са заложени 311 966
лв. Това са разходите за раз-
личните служби и дейности по
поддържането, ремонта и из-
граждането на пътищата и
други икономически дейности,
както и бюджета на общинско
предприятие „Общински дей-
ности и туризъм“.

За здравеопазване са зало-
жени 108 049 лв. Това са
средствата за детската ясла и
яслени групи в детските гра-
дини, които не попадат в сфе-
рата на образованието,
поддържането на здравни ка-
бинети в детските градини и
училищата и други.

Последната функция е „От-
брана и сигурност“ - 139 344
лв. Тези разходи почти изцяло
се осигуряват от държания бю-
джет.

- Казахте, че са заложени
средства за инвестиционната
програма за 2020 г. в размер
на 1 025 000 лв. За какво и
как ще разпределите тези
средства?

- Да, това е особено важно за
нас и е част от усилията ни за
подобряване на инфраструкту-
рата и качеството на живот на
местните хора.

Предвижда се реконструкция
ва водопроводната мрежа и
възстановяване на уличната
настилка на ул.“Бялата вода“,
ул.“23 Септември“,ул.“Хи-
саря“,ул.“Аспарух“, ул.“Про-
мишлена зона“в град Вършец
на стойност 708 000.00 лв. О
тях 600 000 лв. са с Постанов-
ление на Министерския съвет
и 108 000 лв. са целеви
средства за капиталови раз-
ходи.

Тук влиза и изграждане на ул.
„5-та“ в кв. Изток – първи етап,
иженеринг на стойност 160
000.00 лв., също предоставени
с постановление на Министер-
ския съвет.

25 000 лв. са предвидени за
проектиране за реконструкция
на улична мрежа и площи за
широко обществено ползване.

Предвидили сме и средства за
закупуване на самоходна ме-
тачна машина, на камион с

опесъчител, камери за видео-
наблюдение, трактор със само-
свално ремарки,
високопроходим автомобил за
доброволното формирование
при бедствия и аварии – все
неща необходими на общи-
ната.

30 000 лева са предвидени за
наше участие в изработване на
Общ устройствен план на ця-
лата община, като останалата
част – по-голямата, ще са от
МРРБ.

Предвиждаме и текущи ре-
монти на улици - ул. “Репуб-
лика“, ул. “Христо Ботев“,
ул.“Ал. Стамболийски“,
ул.“Отец Паисий“, ул.“Тодо-
рини кукли“, ул.“Ботуня“,
ул.“Стефан Стамболов“, ул.
„Климент Охридски“. Това са
138 300 лв. от трансформирана
целева субсидия за капиталови
разходи.

50 000 сме заложили от
собствени средства за облаго-
родяване на входно-изходните
артерии на гр. Вършец.

- Общината е известна като
отличник в печеленето на
проекти. Как стои въпросът
за тази година? Ще дойдат ли
средства от там?

– Така е – през последните
осем години сме спечелили
много проекти, което е хубаво
и се гордея с екипа от екс-
перти, които постигнаха това.
Но ето че в момента това в ня-
какъв смисъл ни е спирачка,
защото имаме спечелени и реа-
лизирани проекти по всички
възможни програми и вече не
можем да кандидатстваме за
нови евросредства. Така че ще
доизпълним започнатите от
миналите две години и ще ча-
каме новия програмен период,
където – сигурен съм, отново
ще намерим своите ниши.

- Какво остава да бъде реа-
лизирано?

- Общо 11 проекта са акту-
ални в момента. Работим по
два трансгранични проекта със
Сърбия, свързани с туризма.

Също така шест са инфраст-
руктурните проекти за рехаби-
литация и ремонти на улици и
общинска пътна мрежа, об-
щинския музей, на градския
парк и спортната инфраструк-
тура, както и обновяване на ДГ

„Слънце“.
Още три са проектите, свър-

зани със социална подкрепа –
за лични асистенти, патро-
нажна грижа и за временна за-
етост.

- Бюджетът на общината е
със силата на законов доку-
мент. Разпределянето на
средствата и правилното им
разходване е много важно.
Как вие залагате своите цели
по отношение на бюджета на
община Вършец?

- Напълно съм съгласен с Вас.
Осъзнаваме отговорността във
връзка с реализирането на бю-
джета. Това, което си поста-
вяме като цели, и което ни води
в планирането ни за предстоя-
щите месеци може накратко да
се обобщи в няколко неща.

На първо място, казвам го не
за пръв път, да повишим съби-
раемостта на местните данъци
и такси и да оптимизираме раз-
ходите за местни дейности.
Давам веднага пример – ако ге-
нерираме по-малко отпадъци и
събираме разделно, ще имаме
по-малко разходи за сметоиз-
возване.

Важно е да оптимизираме и
добре да управляваме общин-
ската собственост.

Основен акцент ще бъде да
планираме добре инвести-
циите в общината, и мисля, че
го правим – най-вече в ин-
фраструктура, туризъм и тех-
нологии, които ще имат
устойчив във времето и поло-
жителен ефект.

Още в предизборната кампа-
ния казахме с инж. Анатоли
Димитров и другата си голяма
цел – да подобрим бизнес сре-
дата и диалога с местния биз-
нес и жителите на община
Вършец.

Не на последно място за нас
е важно качествено и в срок да
изпълним тези 11 проекта с ев-
рофинансиране, за които вече
стана дума.

И разбира се - всичко това,
като стриктно спазваме зако-
новите документи на нацио-
нално и местно ниво.

– Какво ще кажете за
финал?

– Вярвам, че въпреки недос-
татъчните средства за изпълне-
ние на всички наши идеи, в
края на годината ще се поздра-
вим с един успешно реализи-
ран бюджет. Ще има осезаеми
постижения и качествени про-
мени.

Няма да спра да повтарям, че
усилията трябва да са общи и
че всички ние – жителите на
общината, сме скачен съд. От
всеки от нас зависи по нещо, за
да върви общината към по-
добро.

Отново искам да пожелая на
всички спорна и здрава нова
година.

ВЯРВАМ, ЧЕ ЩЕ ИЗПЪЛНИМ БЮДЖЕТ 2020 Г. ПО НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН
На 30 януари се проведе публично обсъждане по проекта за бюджет на Община Вършец за 2020 г. За параметрите на
бюджета и коментар на приоритетите – едно интервю на Петя Генова с инж. Иван Лазаров, кмет на община Вършец
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НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ЧЕТВЪРТАТА
ГОДИНА ОТ МАНДАТА НА УПРАВЛЕНИЕ 2015 – 2019 г.

Уважаеми съграждани,
Изминаха четири години от началото на

мандат 2015 - 2019 г., за който вие, жителите
на община Вършец гласувахте доверие на
мен и екипа ми.

Благодаря на всички служители от Об-
щинска администрация - Вършец, които ра-
ботиха всеотдайно и отговорно за
просперитета на общината.

Благодаря на общинските съветници,
които съзидателно и с мисъл за бъдещето
взимаха решения за съдбата на нашата об-
щина.

Благодаря на всички, които градивно ми
даваха идеи и ми посочваха какво още може
да се направи.

Благодаря най-вече на вас, гражданите, за-
щото община Вършец е всеки от нас и
всички ние заедно!

След като в предходните години от ман-
дата бяха подготвени, спечелени и старти-
рани редица важни проекти за подобряване
на инфраструктурата и социалния климат в
общината, бих определил четвъртата година
от мандата като година на видимите резул-
тати.

Отчетът, който предоставям на вашето
внимание е организиран по отделни направ-
ления, в съответствие с основните приори-
тети в работата на Общинска
администрация.

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

І. БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И
ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

За поредна година общината спази бю-
джетната процедура, съгласно Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 година. Организирахме и прове-
дохме публично обсъждане на проектобю-
джета на общината.

Бюджетът беше приет с Решение № 682/
31.01.2019 г. на ОбС - Вършец и е в размер
на 7 857 000 лв. През годината бяха извър-
шени редица актуализации поради настъ-
пили промени в размера на
взаимоотношенията на общината с централ-
ния бюджет. В резултат на това, уточненият
бюджет на община Вършец към 31.12.2019
г. в приходната и разходната му част дос-
тигна 9 472 657 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
73 %. Сумите, събрани от собствени при-
ходи - данъчни и не данъчни по бюджета за
2019 г. са 1 512 651 лв., при уточнен план
2 073 707 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
8 207 495 лв. или 86,6 % от уточнения годи-
шен 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
2019 г. без общински дълг и с преходен ос-
татък по бюджетната сметка от 932 246 лв.

През 2019 г. Общината продължи изпъл-
нението на четири проекта: един по Про-
грама Интеррег V-A Румъния-България
2014-2020 г и три по ОП» Развитие на сел-
ските райони», и започна изпълнението на

нови четири проекта - три по ОП «Развитие
на селските райони» и един по Програмата
за трансгранично сътрудничество Interreg-
ИПП България – Сърбия, общата стойност
на които е над 6 милиона лева.

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

● 786 бр. удостоверения за данъчни
оценки, декларирани данни, за наличия или
липса на задължения, удостоверения за пла-
тен данък МПС и др. и са обработени 3946
бр. декларации.

● изготвените актове за установяване на
задължения на физически и юридически
лица са 169 бр. Предадените актове на адво-
кат за образуване на изпълнителни дела са
150, а изготвените разсрочени плащания - 30
бр.

Събраните са приходи за годината са от:
- Патентен данък – 8 522,90 лв.
- Данък върху недвижимите имоти – 130

538,49 лв.
- Данък върху превозните средства - 200

842,22 лв.
- Туристически данък - 40 558,13 лв.
- Такса битови отпадъци - 435 125,62лв.
- Такса за административни услуги - 3

587,50 лв.
- Глоби - 200,00лв.
- Данък таксиметров превоз - 225,00лв.
- Такса куче - 133,73лв.

ІІ. 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 2019 г. извършихме следните
строително-ремонтни дейности:

• Обект „Реконструкция на вътрешна
водопроводна и улична мрежа в гр. Вър-
шец“.

ПО РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРО-
ВОДНАТА ИНФРАСТРУКТУРА:

Общата дължина на реконструираната во-
допроводна инфраструктура е 1 397,00 м.

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

- Водопроводен клон по ул. „Д-р Констан-
тин Пенев“ от ОТ315 до ОТ320 – с тръби
ф110 РЕ100-RC, PN 16, с дължина 111 м;

- Водопроводен клон по ул. „Арх. Нешев“
от ОТ283 до ОТ284 - с тръби ф90 РЕ100-RC,
PN 16, с дължина 138 м;

- Водопроводен клон по ул. „Алеко Кон-
стантинов“ от ОТ207 до ОТ537 - с тръби
ф90 РЕ100-RC, PN 16, с дължина 297 м и
ф315 РЕ100-RC, PN 16 – дължина 24 м.;

- Водопроводен клон по ул. „Иван Вазов“
от ОТ215 до ОТ428 - с тръби ф90 РЕ100-RC,
PN 16, с дължина 166 м;

- Водопроводен клон по ул. „Трети март“
от ОТ90 до ОТ100 - с тръби ф90 РЕ100-RC,
PN 16, с дължина 145 м;

- Водопроводен клон по ул. „Георги Д. Ис-
татков“ от ОТ413 до ОТ528 - с тръби ф90
РЕ100-RC, PN 16, с дължина 149 м;

- Водопроводен клон по ул. „Явор“ от
ОТ413 до ОТ518 - с тръби ф90 РЕ100-RC,
PN 16, с дължина 218 м;

- Водопроводен клон по ул. „23 септем-
ври“ от ОТ518 до ОТ530 - с тръби ф90
РЕ100-RC, PN 16, с дължина 149 м.

По трасето на реконструираните водопро-
води са монтирани пожарни хидранти DN
70/80 – надземен монтаж, общо 9 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 83.

ПО РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА:

Общата дължина на реконструираната
улична инфраструктура е 1 447 м, разпред-
елена по улици, както следва:

- Ул. „Д-р Константин Пенев“ - от ОТ315
до ОТ320, дължина на реконструирания
участък – 115 м.;

- Ул. „Арх. Нешев“ - от ОТ283 до ОТ284,
дължина на реконструирания участък – 137
м.; нови тротоари – 544,40 м2; бордюри
15/25/100 – 358,15 м.; бордюри 8/16/50 –
142,10 м.;

- Ул. „Алеко Константинов“- от ОТ206 до
ОТ537, дължина на реконструирания учас-
тък - 258 м.; нови тротоари – 797,90 м2; бор-
дюри 15/25/100 – 486,90 м.;

- Ул. „Иван Вазов“ - от ОТ202 до ОТ215,
дължина на реконструирания участък - 308
м.; нови тротоари – 1716,09 м2; бордюри
15/25/100 – 611,00 м.; бордюри 8/16/50 –
86,00 м.;

- Ул. „Трети март“ - от ОТ90 до ОТ100,
дължина на реконструирания участък -135
м.; нови тротоари – 307,48 м2; бордюри
15/25/100 – 266,10 м.; бордюри 8/16/50 –
13,00 м.;

- Ул. „Георги Д. Истатков“ - от ОТ413 до
ОТ528, дължина на реконструирания учас-
тък - 148 м.; нови тротоари – 402,12 м2; бор-
дюри 15/25/100 – 263,35 м.; бордюри 8/16/50
– 12,10 м.;

- Ул. „Явор“ - от ОТ413 до ОТ518, дъл-
жина на реконструирания участък -209 м.;
нови тротоари – 600,69 м2; бордюри
15/25/100 – 421,80 м.;

- Ул. „23 септември“ - от ОТ518 до ОТ530,
дължина на реконструирания участък - 137
м.; нови тротоари – 230,35 м2; бордюри
15/25/100 – 278,40 м.

Общата площ на изградените нови тро-
тоари е 4 599,03 м2.

Съществуващите зелени площи в обхвата
на тротоарите са оградени с градински бор-
дюри с размери 8/16/50 cм. – с обща дъл-
жина 253 м.

Отводняването на пътното платно се осъ-
ществи чрез положените бетонови бордюри
15/25/100 cм, с обща дължина – 2 685,70 м.
Коригирано е нивото на ревизионните
шахти (общо 17 броя) и дъждоприемните
оттоци (общо 11 броя) до нивото на новопо-
ложената асфалтобетонова настилка; изгра-
дени са нови 33 бр. дъждоприемни шахти.
Монтирани са пътни знаци и е положена
маркировка, определящи режима на движе-
ние 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-16/16.10.2019 г.

Обектът е възложен на инженеринг, като
стойността на проектирането и осъществе-
ния авторски надзор е 19 900,00 лв. без ДДС,
а общата стойност на изпълненото строи-

телство е 835 800,00 лв. без ДДС.
● Извършено е частично преасфалтиране

и изкърпване на асфалтобетонови настилки
на ул. „Първа“ в с. Драганица; ул. „Първа“ в
с. Долно Озирово и ул. „Христо Ботев“ в с.
Черкаски, с обща площ 4 575,66 м2.

● Извършено е изкърпване на единични
дупки в асфалтобетоновите настилки и час-
тично преасфалтиране в гр. Вършец - по ул.
„Любен Каравелов“, ул. „Цар Иван-Асен II“,
ул. „Христо Ботев“, ул. „Пейо Яворов“, ул.
„Република“, бул. „България“, ул. „Банкя“,
ул. „Климент Охридски“, „Хан Аспарух“,
ул. „Неофит Рилски“, ул. Цар Самуил“, ул.
„Ботуня“, ул. „Дунав“, ул. „Стефан Кара-
джа“ – с обща площ 2 633,79 м2.

Стойността на дейностите от горепосоче-
ните две точки е 138 424,97 лв. без ДДС.

● Приключихме проект „Реконструкция
и рехабилитация на част от общинската
пътна мрежа в община Вършец - общин-
ски път MON 1092 /III - 812/ Вършец - кв.
Заножене – с. Спанчевци /III - 812/ и об-
щински път MON 3097 /MON1092/ кв. За-
ножене – м. „Водопада”, Договор №
12/07/2/0/00019/19.09.2017 г. за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ по под-
мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, под-
обряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода
2017 -2020 г., съфинансирана от Европей-
ския земеделски фонд за развитие на сел-
ските райони.

Обект на проектното предложение бяха
следните 2 обекта от пътната мрежа на об-
щина Вършец:

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

2. „Реконструкция и рехабилитация на об-
щински път MON 3097 /MON1092/ кв. За-
ножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км
1+835, с обща дължина 1835 м“.

Извършени дейности: ремонт и преасфал-
тиране на пътните платна, изграждане на
бордюри и тротоари, нова хоризонтална
маркировка и вертикална сигнализация, от-
водняване, изграждане на мрежа от 2 бр.
тръби за бъдещо полагане на оптичен кабел,
изграждане на нова подпорна стена.

Обектите са приети от назначена от
РДНСК - Монтана Държавна приемателна
комисия без забележки и са въведени в екс-
плоатация с Разрешения за ползване ДК-07-
М-38 от 27.12.2019 г. и ДК-07-М-39 от
27.12.2019 г.

Стойността на отпуснатата финансова
помощ по договора е 3 336 961,86 лева без
ДДС.

През четвъртата година от мандата за уп-
равление, в населените места от общината
бяха извършени следните дейности по бла-
гоустрояване на средата:

● В с. Долно Озирово: частично преас-
фалтиране и изкърпване на асфалтобето-
нови настилки на ул. „Първа“; текущ ремонт
на покрива на кметството; основен ремонт
на оградата на детската градина; отстраня-
ване на авария и подмяна на захранващия
водопровод в сградата на кметството; ця-
лостна подмяна на покрива на външната
тоалетна в двора на кметството и оборудва-
нето й с нови врати и санитарна арматура;

2019 .
( .)

31.12.2019 .
( .)

4 627 286 4 477 251 

4 827 371 3 730 244 

Ремонт на ул. „Д-р Дамян Иванов“Ремонт на ул. „Д-р Дамян Иванов“

Ремонт на ул. „Серафим Георгиев“

Ремонт на ул. „Иван Вазов“Ремонт на ул. „Иван Вазов“
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основно почистване на площада на ул.
„Шеста“ № 7, чрез механизирано почист-
ване и извозване на натрупаната пръст, ка-
мъни, дървета и храсти и обособяването му
в приветлив кът; доставка и монтаж на 30
бр. пейки, монтирани по уличната мрежа на
селото, както и пред откритата сцена в двора
на училището; насипване с фрезован асфалт
и инертни материали на най-компрометира-
ните участъци по улиците: „Четвърта“,
„Пета“, „Шеста“, „Седма“, „Десета“, „Се-
демнадесета“, „Двадесет и трета“ и „Дваде-
сет и шеста“; основен ремонт и оборудване
на лекарския кабинет, подмяна с пластма-
сова дограмата, обособяване и оборудване
на чакалня за пациенти пред кабинета; ос-
новен ремонт, подмяна с пластмасова дог-
рама и оборудване на „Клуб на пенсионера и
самодееца“; ремонт на прилежащи общи по-
мещения пред лекарския кабинет, клуба на
пенсионера и пощенската станция.

● В с. Горно Озирово: построяване на ма-
сивна сцена в парка при старата чешма, нас-
тилане на улицата до гробищния парк;
настилане на няколко улици с фрезован ас-
фалт; почистване и подравняване на ул.
„Васил Петлешков“; подмяна на оградата
около минералната чешма; ремонт и обли-
цоване с ламарина на масите в гробищния
парк; възстановяване на оградата в гробищ-
ния парк.

● В с. Спанчевци: подмяна на водопро-
вода на ул. „Селището“; основен ремонт на
ул. „Пета“ и ул.„Шеста“, с изграждането на
нови тротоари и полагането на нов асфалт;
ремонт на пътя до м. Минкови бани; направа
на нова градинка за отдих с пейки; ремонт
на преддверието на киносалона.

● В с. Драганица: частично преасфалти-
ране и изкърпване на асфалтобетонови нас-
тилки на ул. „Първа“; подмяна на
водопровода от училището до моста на ул.
„Първа“; настилане с фрезован асфалт на ул.
„Втора“ и ул. „Четвърта“.

● В с. Черкаски: частично преасфалти-
ране и изкърпване на асфалтобетонови нас-
тилки на ул. „Христо Ботев“; циментиране
на площадка и построяване на навес за об-
реди в гробищния парк; циментиране на пъ-
теката от сградата до входа на гробището;
почистване с багер на натрупаните отпадъци
в гробищния парк – камъни, пръст, остатъци
от разрушената стара обредна сграда; осно-
вен ремонт на покрива на църквата; основно
почистване на ул. „Бозаджийска“ от нерег-
ламентирано изхвърлени битови, строи-
телни и растителни отпадъци.

● В с. Стояново: монтиране на детска кла-
тушка и въртележка; ремонт на лекарския
кабинет - боядисване на цокъла с блажна
боя, ремонт на част от падналия таван,
смяна на счупени стъкла, ремонт на пода;
ремонт и боядисване на пода в салона на
кметството; настилане с фрезован асфалт на
ул. „Осма“, ул. „Трета“, ул. „Десета“; по-
чистване с багер на уличното платно на ул.
„Десета“.

● В с. Г. Б. речка: настилане на улици с
фрезован асфалт; ремонт на стълбите и пло-
чата пред кметството.

● В с. Д. Б. речка: основен ремонт на са-
лона в училището, с подмяна на дограмата с
пластмасова и закупуването на 10 бр. маси и
25 бр. пейки; ремонт и настилане на улици с
фрезован асфалт; почистване на речното ко-
рито.

● В кв. Заножене на гр. Вършец: подоб-
рения в гробищния парк; монтиране на З бр.
соларни улични лампи в м. „Радежо“; боя-
дисване на автобусните спирки, стените на
фонтана и пейките в центъра на квартала;
поставяне на 4 броя табла за съобщения и
некролози.

● Във всички населени места от общината
беше извършвана редовна поддръжка на
уличното осветление; косене и пръскане с
хербициди на тревните площи; почистване
на тротоарите; редовно почистване и под-
държане на гробищните паркове; засаждане
на декоративни храсти и цветя; поддържане
и боядисване на детски и спортни пло-
щадки; боядисване на огради и парапети.

● Сектор „БКС“ към Общинска админист-
рация извърши следните дейности: смето-
извозване и сметопочистване на
територията на община Вършец; погре-

бални услуги и изработване на ковчези; ко-
сене и тесане на тревните площи на гр. Вър-
шец и принадлежащите села, както и на
зелените площи в гробищните паркове;
миене на улици на територията на община
Вършец; изработване на временни боксове
за животни в м. „Иванчова поляна“; почист-
ване на суха маса, клони и паднали листа в
градския парк; засипване на дупки по улич-
ната мрежа на гр. Вършец, кв. Заножене и
селата от общината; изработка и поставяне
на стълбове за осветление и осветителни
тела в м. „Редежо“, кв. Заножене.

● През периода беше извършено снегопо-
чистване и опесъчаване на гр. Вършец, се-
лата от общината и четвъртокласната пътна
мрежа, съгласно сключените договори с
фирмата-изпълнител „Пътища – М“ ЕООД
– гр. Монтана.

● Община Вършец продължи публично-
частното партньорство за благоустрояване и
озеленяване на имоти - публична общинска
собственост.

През 2019 г. бяха финансирани 7 проекта,
на обща стойност 4 685,37 лева.

Дейностите включваха: ремонт на приле-
жащи тротоарни площи – подмяна на трото-
арни плочи, настилки, подравняване на
площите и др.; допълнително оформяне,
озеленяване /облагородяване/ на предбло-
кови пространства и направа на декоративна
дървена ограда; оформяне на тревни площи
и направа на цветни градини.

ІІІ. АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ И

НОРМАТИВНА УРЕДБА
През четвъртата година от мандат 2015 –

2019 г. Общинска администрация изготви и
актуализира следните нормативни доку-
менти, приети от Общинския съвет:

● Правилник за финансово подпомагане на
изследвания и процедури, свързани с лече-
ние на безплодие на семейства и лица, жи-
веещи на семейни начала, с репродуктивни
проблеми, на територията на община Вър-
шец.;

● Годишна програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собственост
за 2019 г. на община Вършец;

● Програма за развитие на туризма в об-
щина Вършец за 2019 г.

● Годишен отчет за изпълнението на Про-
грамата за управление на кмета на община
Вършец за третата година от мандата на уп-
равление 2015- 2019 г.;

● Годишен доклад за наблюдение на из-
пълнението за 2018 г. на общински план за
развитие на община Вършец 2014 – 2020 г.;

● Актуализиране на Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2019 г. на община
Вършец;

● Актуализиране на Наредбата за опред-
елянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на
община Вършец /по чл. 9 от ЗМДТ/;

● Актуализиране на Наредбата за опред-
еляне размера на местните данъци на об-
щина Вършец;

● Актуализиране на Плана за провеждане
на спасителни и неотложни аварийно- въз-
становителни работи на територията на об-
щина Вършец;

● Годишен план за действие по изпълне-
ние на общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в община Вършец за
2020 г.

В Дирекция „Специализирана адми-
нистрация“ през 2019 г. са проведени 15 па-
зарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП.
Проведени са 13 процедури за обществени
поръчки по ЗОП, от които 4 «открити про-
цедури» и 9 «публично състезание». Част от
обществените поръчки продължават по про-
цедурните правила на ЗОП за избор на из-
пълнител през 2020 г. Проведени са 3
обществени поръчки, чрез «събиране на
оферти с обява», по реда на Глава двадесет и
шеста от ЗОП, като едната е приключила и
са сключени договори по обособените пози-
ции с избраните изпълнители, а по другите
две не са избрани изпълнители.

Проведените обществени поръчки по вид
на възлагането са: за строителство – 4, за
доставки – 3 и за услуги – 6. Чрез събиране

на оферти с обява по реда на Глава двадесет
и шеста от ЗОП по вид са, както следва: за
строителство 2 и за услуга – 1.

Изготвени бяха 11 бр. акта за общинска
собственост. Всички съставени актове са за
имоти - частна общинска собственост.

Уважени бяха всички подадени молби и за-
явления от физически и юридически лица за
наемане на свободните земеделски земи
през 2019 г., като имотите бяха включени в
Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти общинска собственост на
община Вършец за 2019 г., а разпорежда-
нето бе извършвано, чрез провеждане на
процедурата, указана в чл.37и от ЗСПЗЗ.

Бяха проведени 3 публични търга с явно
наддаване по реда на чл.37и, ал.13 и ал.14
от ЗСПЗЗ и ЗОС за отдаване под наем на зе-
меделски имоти с НТП пасища, мери и ли-
вади.

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 по
реда чл.56 от ЗУТ и Наредбата за реда и ус-
ловията за поставяне на преместваеми
обекти на територията на община Вършец.
За целта бяха проведени 2 публични търга с
явно наддаване за отдаване под наем на
места за поставяне на кафе-автомати и за
едно място за поставяне на банкомат.

Бяха уважени малка част от подадените
молби и заявления от физически и юриди-
чески лица за закупуване на земеделски
имоти и имоти в регулация, като същите
бяха включени в Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти общинска
собственост на община Вършец за 2019 г.,
като беше организиран и проведен 1 публи-
чен търг с явно наддаване по реда на ЗОС,
НРПУРОС и процедурните правила на
НУРПТК на община Вършец за продажба на
недвижимите имоти.

Бяха уважени всички молби и заявления от
физически и юридически лица за закупу-
ване на недвижими имоти по реда на чл.35,
ал.3 от ЗОС и чл.37 от НРПУРОС на община
Вършец, върху които е учредено право на
строеж /суперфиция/.

Предприети бяха административни проце-
дури за събиране на стари вземания на Об-
щина Вършец по договори за наем на
земеделски земи и на части от поземлени
имоти в регулация, павилиони и др., като
бяха събрани над 5 000 лв. недобори от
предходни години.

През периода са събрани следните суми:
- от продажба на недвижими имоти – 28

860 лв.
- от наем на земеделска земя – 157 103 лв.
- от наем на имущество – 61 659 лв.
- от пазари, тържища и тротоарно право –

18 787 лв.
- от лихви по просрочени плащания – 3 125

лв.
Обработени са 114 акта за установяване на

административни нарушения по ЗМДТ, За-
кона за гражданската регистрация, ЗУТ,
ЗПУО, 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 които са издадени
114 наказателни постановления. Събраната
сума от община Вършец от наложените
глоби е в размер на 3 460 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. За неплатените глоби
от предходните години са предприети дей-
ствия за принудително събиране по реда на
ГПК, чрез държавни или частни съдебни из-
пълнители.

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

● 145 скици;
● 25 визи;
● 145 удостоверения за идентичност;
● 120 удостоверения за административен

адрес;
● 21 удостоверения за факти и обстоятел-

ства по ЗУТ;
● 23 становища по ЗУТ;

● 41 отговори на заявления и жалби на
граждани;

● 96 удостоверения за търпимост;
● 8 одобрени подробни устройствени пла-

нове;
● 45 одобрени проекта.
Издадени са:
● 29 разрешения за строеж;
● 10 разрешения за поставяне;
● 8 удостоверения за въвеждане в екс-

плоатация;
● регистрирани са 11 технически пас-

порти;
● регистрирани и заверени са 10 заповедни

книги.
Извършени са 6 проверки за установяване

на съответствието на строежа с издадените
строителни книжа и за това, че подробният
устройствен план е приложен по отношение
на застрояването; осъществяване на контрол
по строителството при откриване на строи-
телна площадка и определяне на строителна
линия и ниво на строежа - 14 бр; одобрени са
19 плана за управление на строителните от-
падъци и/или план за безопасност и здраве;
допускане изработването на проекти за изме-
нение на подробни устройствени планове –
17 бр.; учредяване на еднократно право на
прокарване и/или преминаване на съоръже-
ние на техническата инфраструктура през
имот-общинска собственост – 2 бр.; разре-
шаване изработването на комплексен проект
за инвестиционна инициатива – 1 бр.; изда-
дени заповеди за учредяване на право на про-
карване на отклонения от общи мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура
през чужди имоти – 2 бр.; допускане на из-
менения в одобрен инвестиционен проект – 5
бр.; освидетелстване на сгради и издаване на
заповед за премахване /поправяне или зазд-
равяване/ на строежи, негодни за използване
или застрашени от самосрутване – 1 бр.; пре-
заверяване на разрешение за строеж, което е
изгубило действието си поради изтичане на
срока – 5 бр.

Извършени са 74 бр. попълване /поправка
на кадастрален план.

Проведени са 8 Заседания на Експертен
съвет по устройство на територията, на
които са взети 35 решения.

Извършени са 61 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 8 констативни протоколи и заповеди
към тях - 3 бр. по чл. 225а, 4 бр. по чл. 57а и
1 бр. по чл. 195 от ЗУТ.

Съставен е 1 Акт за установяване на адми-
нистративно нарушение.

Изготвени са 38 бр. справки и информации
за различни държавни институции.

За отчетния период събраните такси за тех-
нически услуги възлизат на 29 592,96 лв.

През 2019 г. в община Вършец бяха извър-
шени следните административни услуги
по гражданска регистрация и актосъста-
вяне:

● издадени удостоверения за наследници
– 589;

● за семейно положение – 8;
● за семейно положение, съпруг/а и деца –

59;
● за постоянен адрес, след подаване на за-

явление за заявяване или за промяна на пос-
тоянен адрес – 64;

● за съпруг/а и родствени връзки - 23;
● за идентичност на лице с различни

имена – 16;
● за сключване на брак от български граж-

данин в чужбина – 1;
● за постоянен адрес при вече регистриран

постоянен адрес – 28;
● за настоящ адрес при вече регистриран

настоящ адрес – 26;
● за настоящ адрес, след подаване на ад-

ресна карта за заявяване или за промяна на
настоящ адрес – 173;

● за правно ограничение – 6;
● за раждане (оригинал) – 16;
● удостоверение за раждане (дубликат) –

26;
● за сключен граждански брак– оригинал –

28;
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● за сключен граждански брак – дубликат –

7;
● съставени актове за гражданско състоя-

ние на български граждани, които имат ак-
тове, съставени в чужбина – 21;

● за промяна в актовете за гражданско със-
тояние - 11;

● издаден препис-извлечение от акт за
смърт – за първи път – 52;

● препис-извлечение от акт за смърт за
втори и следващ път – 6;

● заверка на документи по гражданско със-
тояние за чужбина – 8;

● предоставяне на данни по гражданската
регистрация на държавни органи и институ-
ции и др. – 84;

● уведомления за Регистъра на имуществе-
ните отношения на съпрузите – 37;

● издаване на документи, свързани с пар-
ламентарните и местните избори – 563;

● комплектуване и проверка на документи
към искане за установяване на българско
гражданство – 2;

● издаване на многоезично извлечение от
акт за гражданско състояние – 10.

● удостоверения по чл. 157 от КТ – 38.
● платени гробни места–13.

През 2019 г. в деловодството на Общи-
ната са постъпили общо 10 031 бр. доку-
мента.

● Документи към отдел ГРАО –1 491 бр.;
● Писма от съдебната власт (съдилища и

прокуратури ):
Входирани – 110
Изходирани – 148
Общо: 258 бр.;
● Документи от институции :
Входирани –1 478
Изходирани – 923
Общо: 2 401 бр.;
● Документи на граждани:
Входящи – 3 391
Изходящи – 892
Общо : 4 283 бр.;
● Документи от фирми :
Входирани –518
Изходирани – 223
Общо: 741 бр.;
● Документи към Общински съвет – Вър-

шец:
Входирани – 31
Изходирани – 90
Общо: 121 бр.;
● Удостоверение – Каса – 123 бр.;
● Удостоверения – Обстоятелствена про-

верка ( УДТСУ ) – 42 бр.;
● За парламентарни избори 2019 г.:
- Заявление за вписване в избирателния

списък по настоящ адрес – 137;
- Заявление за гласуване с подвижна изби-

рателна кутия – 24;
● За местни избори 2019 г.:
- Заявление за вписване в избирателния

списък по настоящ адрес – 336
- Заявление за гласуване с подвижна изби-

рателна кутия – 57;
● Други – 17 бр.;
● Писма, изпратени чрез „Български пощи“

– 2 507 бр.;
● Писма, получени по Български пощи –

710 бр.;
● Нотариални удостоверения –– 912 бр.

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 - 2
671 890 лв. Това се определя от спецификата
и характера на дейностите.

В указания от Закона за държавния бюджет
срок със заповед на кмета беше утвърдена
формула за 2019 г., въз основа на която се
разпределиха средствата между учебните за-
ведения, според броя на децата и учениците
и единните разходни стандарти.

През учебната 2018/2019 г. в общинските
училища СУ ”Иван Вазов” и НУ ”Васил
Левски”- кв. ”Изток” се обучаваха 806 деца и
ученици, а в ДГ „Слънце в гр. Вършец и фи-
лиалите в кв. Заножене и с. Долно Озирово“
- 168 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 2 527
лв.

Изготвени бяха 215 бр. отчети, справки,
становища и писма до различни институции
– МОН, РУО, учебни заведения.

Съставени бяха 68 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 2019 г. беше изготвен и приет на засе-
дание на Общинския съвет «Културен ка-
лендар», с бюджет 70 250 лв. Същият беше
публикуван на интернет-страницата на Об-
щина Вършец.

Организирахме и проведохме редица кул-
турни мероприятия, някои от които са уни-
кални за нашата община, като:
Международен фолклорен фестивал
«Пъстра огърлица»; Национален преглед на
ученическите духови оркестри «Димитър
Пеев»; Национален събор „Да покажем бъл-
гарското“; пленер по живопис; Празник на
курорта, минералната вода и Балкана.

В кв. Заножене и селата Д. Озирово, Г. Ози-
рово, Д. Б. речка, Г. Б. речка, Спанчевци,
Драганица, Черкаски и Стояново се органи-
зираха курбани на църковни празници, фи-
нансирани от Общината. Във всички села се
отбелязаха местните празници (събори), с
финансовата подкрепа на Община Вършец.
В с. Черкаски се проведе регионалния фол-
клорен събор на самодейни групи, в с. Спан-
чевци – пленер по живопис за деца
«Усмихнато лято» и фолклорен празник
«Спанчевци пее», в с. Горно Озирово - фес-
тивал на народното творчество „Горно Ози-
рово пее и танцува“, в с. Драганица -
фолклорен празник „Драганица пее и тан-
цува“, в с. Долно Озирово ” - „На весел праз-
ник в с. Долно Озирово”; в кв. Заножене -
фолклорен празник „Пей, танцувай и на „Зе-
лени дел се любувай“.

Групата за народни песни „Китка“ и гру-
пата за народни хора „Здравец“ към НЧ
„Просвета-1935“ – с. Спанчевци участва в
проекта „Живи човешки съкровища“ който
се проведе на територията на Румъния.

Организирахме и проведохме станалите
вече традиционни: литературен конкурс
„Вършец – мой любим град“ и конкурс „На-
града Лъчезар Станчев за поезия в сонет“.

Бяха отбелязани всички национални, офи-
циални празници и годишнини.

Оказвахме активно съдействие на ръково-
дителите на Народните читалища в Общи-
ната при изпълнение на техните задачи.

V. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ
ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

През отчетния период бяха разкрити общо
168 работни места по различни европейски,
национални и регионални програми и про-
екти за осигуряване на временна заетост.

● По Регионална програма за заетост - 4
бр. общи работници; 4 бр. метачи.

Стойност на проекта: 35 336,04 лв.
● По ОПРЧР – проект „Обучение и за-

етост за младите хора“ - Програми за мла-
дежи до 29-години – 11 специалисти.

Стойност на проекта: 55 682,32 лв.
● По ОПРЧР – проект “Обучение и за-

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

29.10.2020 г.
- 10 лица – пазачи.
Срок на проекта: от 20.02.2019 г. до

20.02.2021 г.
Стойност на проекта: 57 200,00 лв.
• По ПМС № 344 - 41 домашни помощ-

ника, обслужващи 63 потребители на услу-
гата.

Стойност на проекта 24 900,00 лв.
• ЕП „Патронажна грижа за хора с ув-

реждания“ – 2 медицински специалисти , 4
лични помощника и 1 координатор, обслуж-
ващи 50 бр. потребители.

Стойност на проекта: 12 600,00 лв.
• ЕП „Работа „ – 27 лица - 15 пътни строи-

тели; 12 градинари.
Стойност на проекта: 164 200,00 лв.
• Механизъм „Лична помощ“ – назначени

са 40 лични асистенти, обслужващи 40 пот-
ребители

Стойност на проекта: 18 400,00 лв.
• НП «Хора с трайни увреждания» бяха

заети 7 лица – пазачи.
Стойност на проекта: 56 364,00 лв.
• НП „Помощ при пенсиониране“ : 1 бр.

чистач-хигиенист и 1 бр. метач улици.
Стойност на проекта: 16 023,00 лв.
• НП „Активиране на неактивни лица» –

2 бр. инспектори.
Стойност на проекта: 32 070,24 лв.
• НП „Старт на кариерата“ – 1 бр. спе-

циалист туризъм.
Стойност на проекта: 6 974,37 лв.
• НП „Ние също можем 2“ - 2 бр. гради-

нари сезонни.
Стойност на проекта: 8 011,56 лв.

● 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.

Срокът за изпълнение на дейностите по
проекта - 31.12.2019 г.

На 130 бр. потребители на услугата от гр.
Вършец, кв. Заножене и селата: Д. Б. речка, Г.
Б. речка, Д. Озирово, Г. Озирово, Стоя-
ново,Черкаски, Спанчевци и Драганица е
осигурен безплатно топъл обяд.

Общата стойност на проекта за 2019 г. е 89
017,50 лева.

● 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, Стоя-
ново, Черкаски, Спанчевци и Драганица.
Средният брой обслужвани лица на ден през
2019 г. е 120 човека.

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

● През цялата 2019 г. осигурихме безпла-
тен автобусен превоз за жителите по мар-
шрутна мрежа в общината, съгласно график
и маршрутно разписание.

● За 2019 г. на преференциална цена, бяха
доставени дърва за огрев на 214 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.

● Община Вършец продължи да спазва по-
етия ангажимент за стимулиране на раж-
даемостта. През 2019 г. бе отпусната
финансова помощ на 10 новородени деца, от-
говарящи на специални критерии, на обща
стойност 5 000 лв.

● Със съдействието на Община Вършец
продължават да развиват дейност 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.

VІ. ТУРИЗЪМ И СПОРТ
През туристически сезон 2019 г. дейнос-

тите на Туристическия информационен цен-
тър – Вършец бяха насочени основно към
промотиране на туристическите атракции,
отпечатване на рекламни флаери и сувенири,
медийна реклама.

Община Вършец рекламира и промотира
на самостоятелен щанд на 3 туристически
изложения потенциала на региона, местните
празници и фестивали. На изложенията бяха
представени рекламни брошури за култур-
ните и исторически забележителности, хо-
тели, къщи за гости и заведения, спорт и
атракции на територията на общината. През
м. февруари 2019 г. Общината се представи
на 36-то издание на Международната турис-
тическа борса „Ваканция и СПА Експо
2019”. На този най-голям туристически
форум Вършец получи Златен приз за най-
добър Туристически център за 2018 г. На
най-голямата наемана площ досега от Об-
щината, посетителите имаха възможност да
дегустират и млечни продукти от мандра
„Вършец“. През м. април 2019 г. Общината
взе участие в 16-то издание на Международ-
ното изложение „Културен туризъм“, а през
м. май 2019 г. - в туристическото изложение
«Уикенд туризъм» - Русе.

През 2019 г. започна разработването и под-
държането на фейсбук страницата „Вършец
- Туризъм и СПА“, която съдържа в сбит вид
цялата актуална и полезна информация за ту-
ристите - както забележителностите и мес-
тата за настаняване, така и предстоящите
събития от културния календар на общината.

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

Извършено е почистване, маркиране и пос-
тавяне на указателни табели на 5 бр. екопъ-
теки: Вършец – с. Спанчевци – Клисурски
манастир; Вършец – кв. Заножене – връх То-
дорини кукли; Вършец – Бялата вода; Вър-
шец - Иванчова поляна - Райски водопад;
Вършец - Водопада. Отпечатани са и карти с
екопътеките.

Поставени са 2 бр. информационни табла,
разположени пред Туристически информа-
ционен център и на входа на Слънчевата гра-
дина. Картите включват 42 места за
настаняване – хотели, къщи за гости, стаи за
гости, бунгала и забележителности на тери-
торията на община Вършец. Посочени са ад-
ресите и телефоните за връзка с местата за
настаняване, а монтираното осветление поз-
волява информационните табла да бъдат из-
ползвани от туристите денонощно.

Активният туристически сезон във Вършец
традиционно е от юни до август, но тази го-
дина продължи силно и през септември. Реа-
лизираните нощувки и броят на
посетителите ежегодно бележат ръст, според
статистиката на Туристическия център. За
2019 г. броят на посетителите е 45 500, а реа-
лизираните нощувки – 66 000 бр. Събраният
туристически данък е в размер на 40 560, 86
лв..

Национален преглед наНационален преглед на
ученическите духови оркестриученическите духови оркестри

Национален събор „ДаНационален събор „Да
покажем българското“покажем българското“

Международен фолклоренМеждународен фолклорен
фестивал „Пъстра огърлица“фестивал „Пъстра огърлица“

Празник на курортаПразник на курорта
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Категоризирани нови обекти през годи-

ната са: 1 бр. заведение за хранене и раз-
влечения, 2 бр. къщи за гости, 1 бр.
апартамент за гости, 1 бр. стаи за гости, 1
бр. бунгала. Обектите с подновена катего-
рия са: 5 бр. стаи за гости, 1 бр. къщи за
гости, 2 бр. бунгала и 11 заведения за хра-
нене и развлечения.

Спортът и развитието му сред младите
хора продължи да бъде сред приоритетите
ни и през 2019 г.

● През 2019 г. ВК “Вършец“ взе участие
в два турнира по волейбол, които са част от
националния волейболен календар на Бъл-
гарската федерация по волейбол. През
месец април отборът завоюва първо място
в турнира в гр. Плевен, а през месец ноем-
ври се класира на трето място в турнира в
гр. Севлиево.

● За поредна година ФК „Вършец -
2012“ участва в първенството на “А” об-
ластна група Монтана.

През настоящия сезон 2019/2020 г. отбо-
рът не се представи на познатото до мо-
мента ниво, като зае 7 място след Есенния
дял на шампионата. Община Вършец от-
ново осигури необходимите средства и под-
крепа на отбора, чиито амбиции са далеч
по-големи в мачовете през пролетта.

ФК „Вършец – 2012“ участва и в турнира
по футбол на община Вършец през 2019 г.,
който е част от празника на града.

● ФК „Озирово’’ продължава да е част от
спортната общественост на община Вър-
шец в момента се състезава в „Б“ ОФГ
Монтана, благодарение и единствено на
оказваната от Община Вършец финансова
помощ. ФК “Озирово“ изигра много силен
полусезон в първенството на “Б” областна
група. Отборът зае 2-ро място във времен-
ното класиране, като записа 7 победи, 1 ра-
венства и само 1 загуба.

● През 2019 г. отборът на СК «Неза-
бравка 2004’’ взе участие в четири състе-
зания по ориентиране, от които едно
Държавно първенство. Състезателите имат
спечелени общо 4 медала от състезанията
през годината.

● По традиция, в рамките на „Празника
на курорта, минералната вода и Балкана“
имаше редица спортни прояви. Турнирите
по футбол и волейбол отново предложиха
много емоции и се радваха на огромна по-
сещаемост и интерес.

● За поредна година бяха проведени
Конни състезания по прескачане на пре-
пятствия за купата на Община Вършец.

● «Арена Вършец» за пръв път бе дома-
кин на ХІV международен турнир по спор-
тни танци. Състезанието беше част от
държавния спортен календар на българ-
ската федерация по спортни танци. В над-
преварата се включиха над 200 танцови
двойки от 11 държави,.

● В многофункционалната спорта зала
„Вършец“ се проведе четвъртият пролетен
турнир по волейбол за купа „Вършец
2019“. В него взеха участие отбори от
седем града – Варна, Русе, Велико Тър-
ново, Монтана, Берковица, Арда и Вършец.

VІІ. БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕТО И ДЕЙНОСТИ

ЗАЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
През отчетния период се проведоха 5 за-

седания на Комисията по „Безопасност на
движението“ към община Вършец, на
които бяха взети 26 решения.

През 2019 г. на територията на община
Вършец са възникнали 32 бр. ПТП, от
които 24 бр. с материални щети. Общият
брой на пострадалите е 10, няма загинали.

По проект на общината, финансиран от
Програмата за развитие на селските ра-
йони, е извършена е реконструкция на чет-
въртокласен път MON 1092 /III - 812/
Вършец - кв. Заножене – Спанчевци с обща
дължина 2 951,32 м. и на общински път
MON 3097 /MON1092/ кв. Заножене – м.
„Водопада“ с обща дължина 1 835 м., която
се състои в изграждане на нова пътна нас-
тилка, изграждане на тротоари, изграждане
на хоризонтална и вертикална маркировка,
със съответните пътни знаци Д-17 „Пеше-
ходна пътека“.

Доброволците от „Доброволно формиро-
вание за защита при бедствия аварии и ка-
тастрофи“ при Община Вършец взеха
участие в потушаването на 3 горски и пол-
ски пожара, възникнали в землищата на гр.
Вършец - кв. Заножене и с. Спанчевци.
Спасени от опожаряване са десетки декара
смесени гори и селскостопански култури.

Изготвен бе нов План за защита при
бедствия, аварии и катастрофи, приет с Ре-
шение № 679 от Протокол № 51/31.01.2019
г. на Общински съвет-Вършец.

Актуализирани бяха щаба за изпълнение
на Общинския план за защита при БАК; ко-
мисията за управление при кризи и коми-
сията по „БД”.

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

Постоянно беше изпращана информация
за състоянието на хидро-техническите съо-
ръжения, проводимостта на речните корита
и др., изисквани от Областния щаб.

Беше извършена есенна и пролетна про-
верка заедно с оператор за язовир „Топил-
ките“, намиращ се в землището на с.
Спанчевци.

VІІІ. ГОРИ, ЗЕМЕДЕЛИЕ
И ЕКОЛОГИЯ

● През 2019 г. беше почистена парковата
зона на гр. Вършец от изкоренени, прекър-
шени и опасно наклонени дървета след
ураганния вятър в началото на годината.

● Разгледани заявления на жители от об-
щина Вършец за включване в контингент
2019 г. за добив на дърва за огрев по такса
„на корен“ и добив на дървен материал от
Държавни горски територии – 400 бр., като
само от жители на гр. Вършец постъпиха
общо 250 заявления.

● Разпределени бяха лимитите от 1200 м3
дърва за огрев и иглолистен материал: 10
куб. м. обли греди и 70 куб.м. иглолистни
дърва за горене, отпуснати за община Вър-
шец от контингента за местното население
и изготвен списък на одобрените.

● Издадените разрешителни за отсичане
на дървета в регулация на населените места
от общината и в земеделските земи са 120
бр.

● Издадени позволителни за събиране на
лечебни растения – 2 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 – 12 бр.

● Сключен договор за борба с кучешката
популация – залавяне, кастрация, ваксина-
ция против бяс и обезпаразитяване срещу
вътрешни паразити. За периода са зало-
вени, обезпаразитени и ваксинирани 36 ку-
чета.

● Сключен договор с „Дезинфекционна
станция“ ЕООД - Монтана за дезинсекция,
дератизация и дезакаризация на подлежа-
щите площи в договорените обекти на Об-
щина Вършец – извършени 3 обработки
срещу мухи на кофи и контейнери за смет и
площадките около тях и 3 обработки срещу
бълхи и кърлежи на тревните площи и жи-
вотновъдните обекти.

● Издадени разрешителни за достъп до
горски територии – 22 бр.

● Бяха организирани две мероприятия за-
едно с ЕКОПАК, с цел подобряване на раз-
делното събиране на отпадъци.

● През 2019 г. училища и детски градини
от община Вършец, получиха общо 450
комплекта за засаждане от кампанията „За-
саждаме бъдеще“. Целта е да бъдат заса-
дени и отгледани 450 дървета от вида
„явор“ и „черен дъб“.

● В депото за твърди битови отпадъци в
Монтана през 2019 г. бяха извозени 2
224,52 тона смесени битови отпадъци и
16,120 тона разделно събрани отпадъци от
Екопак, от които – 12,947 тона отсортиран
отпадък.

● За поредна година община Вършец се
включи в пролетното и есенното издание
на Националната кампания „Да изчистим
България заедно”.

ІХ. 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 национални издания беше ан-
гажирано вниманието на българските медии
към Вършец и общината.

Х. ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ
И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

През 2019 г. финализирахме
следния проект:

● „Реконструкция и рехабилитация на
част от общинската пътна мрежа в об-
щина Вършец - общински път MON 1092
/III - 812/ Вършец - кв.Заножене - Спан-
чевци /III - 812/ и общински път MON
3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. Водо-
пада”, Договор №
12/07/2/0/00019/19.09.2017 г. за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ 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 развитие
на селските райони за периода 2017 -2020 г.,
съфинансирана от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони.

Обект на проектното предложение бяха
следните 2 обекта от пътната мрежа на об-
щина Вършец:

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

2. „Реконструкция и рехабилитация на об-
щински път MON 3097 /MON1092/ кв. За-
ножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км
1+835, с обща дължина 1835 м“.

Извършени дейности: ремонт и преасфал-
тиране на пътните платна, изграждане на
бордюри и тротоари, нова хоризонтална
маркировка и вертикална сигнализация, от-
водняване, изграждане на мрежа от 2 бр.
тръби за бъдещо полагане на оптичен кабел,
изграждане на нова подпорна стена.

Обектите са приети от назначена от
РДНСК - Монтана Държавна приемателна
комисия без забележки и са въведени в екс-
плоатация с Разрешения за ползване ДК-07-
М-38 от 27.12.2019 г. и ДК-07-М-39 от
27.12.2019 г.

Стойността на отпуснатата финансова
помощ по договора е 3 336 961,86 лева без
ДДС.

През 2019 г. Община Вършец продължи
да работи по следните проекти:

● „Реконструкция и рехабилитация на
част от уличната мрежа на гр. Вършец,
община Вършец“, Договор №
12/07/2/0/00757/18.10.2017 г. за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ по подмярка
7.2. от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2017 -2020 г., съфинанси-
рана от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони.

Подлежащи на реконструкция са ул. „Я.

Сакъзов”, „Цар Симеон”, „Н. Вапцаров”, „В.
Априлов”, „Липа” и „Н. Геров”, а на реха-
билитация - ул. „Христо Ботев” и ул.
„Първа”.

Дейностите, предвидени за тези участъци
са: разчистване на сервитута, общ обикно-
вен изкоп, фрезоване на съществуващата ас-
фалтова настилка, демонтаж на
съществуващи бордюри и тротоари, направа
на нова пътна конструкция и основа за тро-
тоари, полагане на нови бордюри, направа
на нови тротоари от бетонови плочи, мон-
таж на нови отводнителни дъждоприемни и
ревизионни шахти, подмяна капаците на съ-
ществуващи ревизионни шахти, цялостно
асфалтиране от неплътен и плътен асфалто-
бетон, поставяне на хоризонтална и верти-
кална сигнализация.

Общата дължина на уличната мрежа, под-
лежаща на реконструкция и рехабилитация,
предмет на настоящия проект е 2,97811 км.

Стойността на отпуснатата финансова
помощ по договора е 1 952 332,79 лева без
ДДС.

През 2019 г. започна реализирането на
строително-монтажните работи на част от
обекта.

Срокът за изпълнение на договора е 36 ме-
сеца от датата на подписването му.

● „Осигуряване на топъл обяд в община
Вършец“, финансиран по Оперативна про-
грама за храни и/или основно материално
подпомагане, съфинансирана от Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите
се лица в България за периода 2016-2020 г.

Срокът за изпълнение на дейностите по
проекта - 31.12.2019 г.

На 130 бр.потребители на услугата от гр.
Вършец, кв. Заножене и селата: Д. Б. речка,
Г. Б. речка, Д. Озирово, Г. Озирово, Стоя-
ново,Черкаски, Спанчевци и Драганица е
осигурен безплатно топъл обяд.

Общата стойност на проекта за 2019 г. е 89
017,50лева.

● „Ремонт и обновяване на съществу-
ваща сграда на общинска музейна колек-
ция“, Договор № 12/07/2/0/00815/25.10.2017
г. за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в съз-
даването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби ин-
фраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги
и обновяване на селата в селските райони“
от Програмата за развитие на селските ра-
йони за периода 2014-2020 г., съфинанси-
рана от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони.

Проектът включва дейности за основен ре-
монт и обновяване на съществуваща дву-
етажна масивна сграда на общинска музейна
колекция в гр. Вършец – сграда, паметник на
културата от местно значение. Предвиде-
ните обемно-планировъчни данни за сгра-
дата включват: ремонтирана площ на първия
етаж: 130,3 кв.м.; ремонтирана площ на вто-
рия етаж: 227,4 кв.м; ремонтирана площ на
тавански етаж: 106,1 кв.м.; общо ремонти-
рана площ - 463,8 кв.м. Предвижда се също
и доставка и монтаж на ново обзавеждане и
оборудване за залите на музея.

Стойността на отпуснатата безвъзмездна
финансова помощ е 250 571,62 лева без
ДДС.

Срокът за изпълнение на договора е 36 ме-
сеца от датата на подписването му.

● През 2019 г. продължихме да реализи-
раме проект № ROBG-471 „Нови дестина-
ции в трансграничния туризъм“, за който
беше подписан административен договор за
безвъзмездна финансова помощ на
29.08.2018 г.

Ремонт на сградатаРемонт на сградата
на общинския музейна общинския музей

Ремонт наРемонт на
ул. „Васил Левски“ул. „Васил Левски“
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продължава от 8 стр. >>>
Община Вършец е водещ пар-

тньор по проекта, в партньорство
с Музей „Олтения“, гр. Крайова за
участие по покана за представяне
на предложения 3, Програма Ин-
террег V-A Румъния-България
2014-2020 г.

Основни цели на проекта: да обе-
дини хората и общностите на гра-
ницата между Румъния и България
и да се насърчи сътрудничеството
за съвместно устойчиво развитие,
като се използват културните и
природните ресурси.

Очаквани резултати по проекта:
създаване на нов туристически
продукт „Трансграничен музей“ от
музея „Олтения“, Крайова и Па-
леопарк и информационен център
с изложбена площ, гр. Вършец съз-
даване на модерен, иновативен и
интерактивен набор от инстру-
менти за насърчаване на трансгра-
ничното наследство; увеличаване
на туристите в трансграничния ре-
гион.

Обща стойност на проекта е 1
364 438,28 евро, като проектният
бюджет на община Вършец въз-
лиза на 904 986, 92 евро с ДДС.

Срокът за изпълнение на дого-
вора е 36 месеца от датата на под-
писването му.

През 2019 г. стартирахме реа-
лизирането на следните 7 нови
проекта:

● „Патронажна грижа за въз-
растни хора и лица с уврежда-
ния - Компонент 2“.

На 23.07.2019 г. беше подписан
административен договор с Ми-
нистерство на труда и социалната
политика за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 по
процедура BG05M9OP001-2.040
«Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания – Ком-
понент 2».
Основната цел на проекта е под-

обряване качеството на живот и
превенция на социалната изолация
на възрастни хора над 65 години, с
ограничения или в невъзможност
за самообслужване, както и на хора
с увреждания и техните семейства.

Проектът включва предоставяне
на почасови мобилни интегрирани
здравно-социални услуги за нуж-
даещи се 50 потребители.

По проекта са назначени: 2 лица
– медицински специалисти, 4 лица
– лични помощници, 1 лице –
координатор.

Срокът за изпълнение на проекта
е 14 месеца, считано от датата на
подписване на договора за безвъз-
мездно финансиране.

Обща стойност на проекта е 65
923,20 лв., от които 56 034,72 лв. -
финансиране от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд
и 9 888,48 лв. - национално съфи-
нансиране.

● „Доставка на ново кухнен-
ското оборудване за нуждите на
Домашен социален патронаж,
град Вършец“.

Община Вършец подписа дого-
вор за съвместна дейност № РД 04-
58 от 01.07.2019 г. с Фонд
„Социална закрила“ на обща стой-
ност от 29 200, 00 лева с ДДС, от
които: средства от Фонд „Соци-
ална закрила“ - 26 280, 00 лева и
собствено финансово участие - 2
920,00 лева

Основна цел на проекта е обно-
вяване на материалната база в До-
машен социален патронаж, гр.
Вършец, чрез закупуване на ново
кухненско оборудване.

Беше доставено и монтирано
професионално кухненско оборуд-
ване, както следва: електрическа
печка с 6 плочи; миялна машина,
електропарен казан; електрически
фритюрник.

● Проект № CB007.2.12.034
„Подобряване на зимното турис-
тическо предлагане в общините
Сокобаня и Вършец”, финанси-
ран по Програмата за трансгра-
нично сътрудничество
Interreg-ИПП България – Сърбия.

Община Вършец е водещ пар-
тньор и ще изпълнява проекта съв-
местно с община Сокобаня,
Сърбия.

Дейностите, предвидени в рам-
ките на проекта включват: провеж-
дане на „Зимно събитие за
културен туризъм във Вършец -
Зима, звезди и вино“; провеждане
на „Зимно събитие за спортен ту-
ризъм в Сокобаня – Зимна спортна
магия“; развитие на нова туристи-
ческа инфраструктура – доставка и
монтаж на 10 дървени базарни къ-
щички в гр. Вършец, модерно мул-
тимедийно оборудване; развитие
на нова туристическа инфраструк-
тура – изграждане на ледена пър-
залка и писта за шейни в Сокобаня.

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

Срок за изпълнение на проекта -
15 месеца.

● Проект № BG06RDNP001-
7.007-0038 «Ремонт и обновяване
на спортна инфраструктура в гр.
Вършец», финансиран по мярка
7.2 от ПРСР 2014-2020 г.

Целта на проекта е да подобри
средата и условията за активен
начин на живот, свързани със спор-
туване и осмисляне на свободното
време на жителите на община Вър-
шец, както и да повиши привлека-
телността на територията като
туристическа дестинация

Проектът включва ремонт и об-
новяване на спортна инфраструк-
тура в градския парк, в поземлен
имот (ПИ) 12961.40.913, гр. Вър-
шец - баскетболно и волейболно
игрище.

Срокът за реализиране на про-
екта е 36 месеца: от м. май 2019 г.
до м. май 2022 г.

Обща стойност на проекта: 94
816, 09 лева.

● Проект № BG06RDNP001-
7.006-0092 «Обновяване на
градски парк, гр. Вършец», фи-
нансиран по мярка 7.2 от ПРСР
2014-2020 г.

Целта на проекта е подобряване
средата и условията за активен и
природосъобразен начин на живот
на жителите на община Вършец,
както и повишаване привлекател-
ността на територията като турис-
тическа дестинация.

По проекта ще бъде обновен

градски парк, гр. Вършец в позем-
лен имот (ПИ) 12961.420.1 (УПИI-
1, КВ.75) - Слънчева градина, гр.
Вършец с площ 12 128 кв.м, чрез
изграждане на автоматизирана по-
ливна система.

Срокът за реализиране на про-
екта е 36 месеца: м. май 2019 г. –
м. май 2022 г.

Обща стойност на проекта: 100
322, 84 лева.

● Проект № BG06RDNP001-
7.004-0014 «Реконструкция, ре-
монт и обновяване на ДГ
«Слънце» - гр. Вършец», финан-
сиран по мярка 7.2 от ПРСР 2014-
2020 г.

Проектът предвижда извършване
на строително-монтажни работи за
обект „Реконструкция, ремонт и
обновяване на ДГ „Слънце” – гр.
Вършец“ - основна сграда, вклю-
чително част „Паркоустройство и
благоустройство“; както и дос-
тавка на оборудване и обзавеждане
за детската градина.

Срокът за реализиране на про-
екта е 36 месеца: м. май 2019 г. –
м. май 2022 г.

Обща стойност на проекта: 967
871,22 лева.

● Проект, финансиран от ини-
циативата WiFi4EU на ЕК - вау-
чер на стойност 15 000 евро. Чрез
инициативата WiFi4EU се насър-
чава безплатният достъп до безжи-
чен интернет за гражданите на
обществени места, включително
паркове, площади, обществени
сгради, библиотеки, здравни цен-
трове и музеи в общини в цяла Ев-
ропа.

По проекта е инсталирано на
WiFi оборудване на обществени
места в гр. Вършец, където все
още няма точки за достъп до без-
жичен интернет – парк «Слънчева
градина», външната сцена на НЧ
«Хр. Ботев-1900», централната
градска част, фоайето и сградата на
Общинска администрация.

Безплатният интернет ще може
да се ползва най-малко 3 години.

Уважаеми съграждани,

Смятам, че в условията ограни-
чени бюджетни възможности,
единствената алтернатива за при-
вличане на външно финансиране е
разработването на проекти и кан-
дидатстването с тях пред Европей-
ските фондове по оперативни
програми на Европейския съюз.
Ето защо, Общинска администра-
ция - Вършец ще продължи да ра-
боти активно в това направление,
за осигуряване на по-добър живот
за всички жители на общината.

Като кмет, ще дам най-доброто от
себе си, както винаги съм го пра-
вил, защото за мен Вършец е кауза
и съдба!

Очаквам и занапред да работим
заедно, ще съм отворен във всеки
момент за вашите прагматични
идеи и предложения.

Защото съм убеден, че община
Вършец заслужава най-доброто!

инж. Иван ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец

О Т Ч Е Т
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ЧЕТВЪРТАТА

ГОДИНА ОТ МАНДАТА НА УПРАВЛЕНИЕ 2015 – 2019 г.
Ние, членовете на пенсионер-

ски клуб „Чинари“, с председател
Савка Серафимова, не скучаем.
Стремим се да изживеем оста-
тъка от отредените ни години
пълноценно, с мисълта, че ста-
ростта е привилегия.

Освен многото инициативи,
срещи, благородни дела и праз-
ници, провеждаме излети сред
природата, екскурзии в страната
и съседните балкански държави.

В слънчев януарски ден група
пенсионери потеглихме с авто-
бус на туристическа агенция от
Монтана по маршрута: Русе –
Дунав мост – Букурещ (известен
още като „малкия Париж“ и една
от големите столици на Балка-
ните, с население малко над 2
млн. души).

В столицата на Румъния си на-
правихме панорамна автобусна
обиколка с екскурзовод и беседа,
с гледки към Парламента – вто-
рата по големина сграда в света
след Пентагона, площада на уни-
верситета, площад „Виктория“,
Природо-научния музей, Триум-
фалната арка, построена по под-
обие нае арката в Париж през
1922 г. в памет на Първата све-
товна война, красивия булевард
„Виктория“, площада на Револю-
цията, Атенеума – най-голямата
концертна зала.

Посетихме Музея на румън-
ското село, а през втория ден и
Терме Букурещ – най-големият
СПА и уелнес комплекс в Ев-
ропа, наречен „тропическия рай
на Балканите“, идеално място за
релакс и забавления. В него тем-
пературата на въздуха е посто-
янна – 29-30° С , а температурата
на водата през цялата година е 33
°С.

В Терме Букурещ природата

среща човека по възможно най-
красивия начин – това е най-го-
лямата ботаническа градина в
Румъния с над 800 000 растения,
включително 1500 палми, без-
брой орхидеи и много други уни-
кални видове.

СПА-центърът е разположен на
площ от над 30 000 кв.м, приема
до 4000 посетители едновре-
менно и разполага с 9 басейна с
термална вода с площ над 3000
кв.м, 3 външни басейна с целого-
дишна температура от 33°С, 16
водни пързалки, 6 сауни, 4 парни
бани, джакузита, множество ба-
рове и ресторанти, кът библио-
тека със стени от хималайска
сол, басейн с вълни, детски зони,
контрастни душове, хидрома-
сажни легла, басейни със селен и
много други зони за релакс и за-
бавления на малки и големи.

Останахме впечатлени от по-
следните технологии за масаж и
релаксация. Престоят ни се
стори кратък, а ни се искаше да
останем тук вечно. Омагьосани
от екзотиката и красотите на ком-
плекса си обещахме догодина да
се върнем отново, за да могат и
най-невероятните ни мечти да се
превърнат в реалност.

Ева ДИМОВА

ДО БУКУРЕЩ И ОБРАТНО

Отново е празник. Коледа е.
Отново заедно празнуват пен-
сионерите от клуб „Козница“.

Възрастните хора прииждат в
залата на ресторант „Тинтява“ с
приповдигнато настроение, под
звуците на приятната музика.

Председателката на клуба Цеца
Антонова поздрави присъства-
щите пенсионери с празника.
Певческа група „Детелина“ към
клуба ни поднесе музикална
програма, като повиши настрое-
нието ни с веселите и хумори-
стични песни, избрани от бога-
тия й фолклорен репертоар.

Дядо Коледа раздаде своите
подаръци на „послушни“ и „не-
послушни“ баби и дядовци.

Извиха се кръшни хора, на
които хората от третата възраст
се заловиха, забравяйки за
своите грижи и болежки.

Бабите си припомниха и ста-
рото време с модерните танци, в
които се включиха без умора и
танцуваха до края на това вълну-
ващо и незабравимо тържество.

Да е честита, здрава и успешна
2020 година, мили хора от тре-
тата възраст!

Захаринка НИКОЛОВА

ЗАЕДНО ПОЧЕТОХМЕ КОЛЕДА

ФитнесФитнес
площадки на откритоплощадки на открито

Скейтборд площадкаСкейтборд площадка
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Идващ от вековете, този хубав
празник – Бабинден, официално
наречен Ден на родилната
помощ, продължава да се праз-
нува и днес. Той е свързан с най-
светлите моменти в живота на
човека – раждането на нов
живот. В този ден по традиция се
отдава почит на онези светици –
бабите, които в миналото са по-
магали да се явят на бял свят
здрави бебета.

Както всяка година, така и сега,
на 21 януари в нашия пенсио-
нерски клуб «Козница» заедно
отпразнувахме Бабинден.

Гостоприемният ресторант
«Тинтява» ни посрещна топло и
с вкусно меню.

С трогателно слово председа-
телката на клуба Цеца Антонова
откри празника, представи гос-
тите и поднесе поздравления.

Получихме поздравление и от
кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров, чрез поздравите-

лен адрес, който бе прочетен от
Василка Дамянова.

Желани гости на тържеството
бяха акушерките Антоанета Са-
вова и Станка Цветкова. С кратко
слово Антоанета Савова позд-
рави присъстващите с празника.

Скъп гост беше и уважаваният
от нас отец Петко Балджиев. С
топли, човешки слова и «На мно-
гая лета» той ни накара да се по-
чувстваме значими. Благодарим
му!

Празникът ни продължи с из-
пълнения на певческа група «Де-
телина», с ръководител Венка
Методиева и съпровод на аккор-
деон – Тодор Илиев. Краткият
скеч, изпълнен от Вени и Ани и
веселите, хумористични песни
на певческата група допринесоха
за още по-добро настроение в за-
лата. Певиците бяха посрещнати
и изпратени с бурни аплодис-
менти и завършиха с кръшно
българско хоро.

И на този празник, музикално
ни «подгряваше» диджей Марин.

Захаринка Николова рецитира
свое стихотворение «Моята
баба», написано специално за
празника, с което предизвика
сълзи в очите на бабите, чиито
внуци са далече.

Геновева Александрова из-
пълни „Живот в пелени“, Йор-
данка Костова – „Баба в лозето
ме прати“, а Станчо Станков ни
поднесе своя авторска басня,
посветена на бабата.

И както всяка година, имахме
различни конкурси. Жури в със-
тав: Василка Дамянова – предсе-
дател, Георги Маджарски и
Тодор Илиев, след обстойна
оценка, след многото хора и
танци, отсъди кои са победите-
лите. За „Мис баба“ беше из-
брана Маргарита Симова.
„Най-игрива баба“ стана Пенка
Михайлова, „Най-млада баба“ –
Лили Русимова, а приза „Баба с
най-многобройно потомство“ за-
служи Галина Малджанова.
Всички баби бяха наградени,
поздравени и бурно аплодирани.

А после следваха още хора,
танци и веселие!

Мили баби и дядовци, присъст-
вали на празненството с мисълта
и гордостта за нашите деца,
внуци и правнуци, за тяхното
здраве и благополучие – бъдете
живи и здрави!

Мария ДИМИТРОВА

БАБИНДЕН - ВЕКОВЕН ПРАЗНИК

От незапомнени времена коло-
ритният и самобитен празник на
лозарите и винарите – Трифон
Зарезан, е влязъл в бита на на-
рода ни. В никоя друга страна не
се отбелязва такъв ден, породен
от любовта към лозовите насаж-
дения и искрящото вино. С него
в началото на февруари се от-
крива стопанската година в ло-
зята с първата работа в тях –
резитбата.

Във Вършец празникът Три-
фон Зарезан се отбелязва от
дълги години без прекъсване и
традиционно е очакван с нетър-
пение и от млади, и от стари.

И тази година на 14 февруари,
Денят на лозаря и винаря оживи
с песни, танци и духова музика
площада пред сградата на Об-
щината.

Шествие съпровождаше по
централния градски площад
царя на лозята, качен в писана
магарешка каручка.

Кметът на община Вършец

инж. Иван Лазаров, който е един
от най-добрите винопроизводи-
тели в региона, енорийският
свешеник на Вършец свещенои-
коном Петко Балджиев и царят
на лозята – 78-годишният дъл-
гогодишен лозар и производи-
тел на домашно вино Янчо
Иванов, заедно с внучето му
Пепи, облечено в народна
носия, заразяха символично ло-
зата, посадената пред сградата
на Общината специално за ри-
туала.

В традиционния конкурс за
най-добро домашно вино, тази
година бяха предоставени общо
39 проби, като претендентите
при червените вина бяха 26, а
при белите - 13. След дегуста-
ция на място и попълване на
оценъчни карти със специални
критерии, жури в състав: инж.
агр. Георги Аврамов - председа-
тел и членове - инж. агр. Радос-
лав Радков и Михаил Лазаров,
определи победителите.

Призьор при червените вина
стана Антон Тошев, а негови
подгласници - Димитър Петров
и Николай Павлов. В катего-
рията за най-хубаво домашно
бяло вино първото място за-
воюва Георги Ерменков от с.
Долно Озирово, второ – Краси-
мир Кръстев и трето – Димитър
Петров. Победителите в двете
категории получиха парични на-
гради и грамоти от кмета на об-
щина Вършец.

Празникът беше съпътстван от
изпълнения на ученически
духов оркестър „Дефилир“ с ръ-
ководител Николай Пеев, на мо-
мичетата и момчетата от танцов
състав „Северняче“ при СУ
„Иван Вазов” с хореограф Не-
вена Стоянова, на мъжката во-
кална група „Българи“ към НЧ
„Христо Ботев-1900“ с ръково-
дител Велислав Таралански.

От бурето на централния пло-
щад се леешe руйно вино -
собствено производство, пред-
оставено от кмета на общината
инж.Иван Лазаров, а веселието
и доброто настроение се допъл-
ваха от ароматно ухаещата
скара, безплатната топла ба-
ница, приятелските разговори и
закачки, наздравиците за добър
берекет през тази година и от
пожеланията да се съхрани жива
традицията на празника, в който
са събрани и любовта към зе-
мята, и магията на виното, която
сближава хората и присъства в
живота ни от хилядолетия.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪВ ВЪРШЕЦ ИЗБРАХА НАЙ-
ХУБАВОТО ДОМАШНО ВИНО

На 14 февруари 2020 г. в са-
лона на НЧ "Христо Ботев-
1900" - гр. Вършец, актьорите
от Драматичен театър - гр. Тър-
говище представиха пиесата
"Лоши деца" от румънската ав-
торка Михаела Михайлов.

Турнето на гостуващата теат-
рална трупа беше организи-
рано по инициатива и със
съдействието на Местната ко-
мисия за борба с противооб-
ществените прояви на
малолетни и непълнолетни към
Община Вършец, а входът
беше свободен.

Сюжетът представя произ-
шествие в училище - група уче-
ници завързват и малтретират
съученичката си. Версиите на
участниците обаче силно се

различават. Героите се опитват
да прояснят скритите причини,
които са предизвикали акта на
насилие. Ирония и хумор не
липсват в тази игра на ума и въ-
ображението – те ни помагат да
мислим по – добре.

Спектакълът е ориентиран
към младите хора, техните ро-
дители, учители, психолози и
всички, които искат да задават
въпроси и да търсят отговори.

Той отговаря на въпроса: „Кое
в човека поражда насилието?”
и лансира вярата, че ако има
диалог между ученик, учител и
родител, може би ще успеем
така да коригираме разбира-
нето и поведението си, че да
бъдем по- добри хора.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА,
НАСОЧЕНА КЪМ ТОЛЕРАН-

ТНОСТТА И ВЯРАТА В ДОБРОТО
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На всеки 1 март по стар българ-
ски обичай посрещаме пролетта
и Баба Марта с надежда за много
здраве и късмет през годината и
се закичваме с мартенички.

На всички читатели на в-к
„Вършец“ – ЧЕСТИТА БАБА
МАРТА!

Райна СИМОВА

По традиция, на 21 януари
(по стар стил), жените от с.
Спанчевци отбелязват Бабин-
ден - един от големите народни
женски празници, посветен на
"бабите" - жените, които пома-
гат при раждане и на младите
булки и невести, които са раж-
дали.

Тази година за празника на
възрастните хора и доброто им
настроение се погрижи кметът
на Спанчевци Емил Иванов.

По случай Бабинден, кметът
на община Вършец инж.Иван
Лазаров поздрави празнува-
щите: „Уважаеми дами, днес е
един от най-красивите праз-

ници в традиционния национа-
лен празничен календар –
Денят на родилната помощ или
Бабинден. Народният празник
Бабинден е една прекрасна
традиция, с която отдаваме
уважението си към хората, по-
могнали за появата на нов
живот и към тези, отдали
грижа и тревоги за отглежда-
нето на нашите деца. На вас,
уважаеми баби и майки, поже-
лавам крепко здраве, много ра-
дост и щастие! Още веднъж се
прекланям пред духа, волята и
силата ви и ви желая весел
празник!”

Спас ЗАРЧЕВ

БАБИНДЕН В СПАНЧЕВЦИ


