
Всеки народ има своите герои.
Във вековната история на Бълга-
рия народната памет е съхранила
редица личности, посветили се
на българската кауза през раз-
лични епохи.

В пантеона на най-почитаните,
дарени с ореола на безсмъртието,
е и Васил Левски. В нашата нова
история няма друга такава лич-
ност, която да е останала неопет-
нена от бурите на политическия
и обществения живот, която така
да респектира и вълнува нацията
със своите качества - личност,
която и днес, 150 години след
смъртта си, остава 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 история с не-
говото име – символ на безгра-
нична обич към род и Родина.

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 на-
вършил 36 години и започва без-
смъртието на Апостола – една
национална икона, човек, чиято
философия на саможертва пред
олтара на Отечеството е събрана
в едно единствено изречение:
„Ако спечеля, печеля за цял
народ, ако загубя, губя само мене
си“.
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Възможностите за канди-
датстване за енергийно обно-
вяване на жилищния сграден
фонд в община Вършец, из-
исквания и сроковете бяха част
от темите, които се дискути-
раха на информационна среща
с граждани.

Събитието се проведе на 30
януари в сградата на Общи-
ната. Срещата бе открита от
инж. Георги Янкулов – замест-
ник-кмет на община Вършец, а
представянето на насоките за
кандидатстване за предоста-
вяне на средства, чрез подбор
на предложения беше презен-
тирано от Антон Тошев – ди-
ректор на дирекция
„Специализирана администра-
ция“ в ОбА.

На срещата присъстваха до-
моуправители на сгради, пред-
ставители на вече
регистрирани сдружения на

собствениците в общината и
граждани, собственици на са-
мостоятелни обекти в много-
фамилни жилищни сгради.

Настоящият етап на процеду-
рата „Подкрепа за устойчиво
енергийно обновяване на жи-
лищния сграден фонд - етап I“
осигурява безвъзмездната фи-
нансова помощ в размер на 100
% от допустимите разходи.

Подаването на заявления за
участие в програмата става
чрез община Вършец, а срокът
е до 10.05.2023 г. Комплекту-
ваните документи се изпращат
от Общината на Министерство
на регионалното развитие и
благоустройството, чрез елек-
тронната информационна сис-
тема ИСУН в срок до
31.05.2023 г.

Допустими кандидати по
тази процедура са всички
сдружения на собствениците

на многофамилни жилищни
сгради, които се управляват по
реда на Закона за управление
на етажната собственост. Сгра-
дите обаче трябва да са проек-
тирани преди 26 април 1999 г.

Задължително условие за
кандидатстване по процеду-
рата е сдружението на собстве-
ниците, което ще подава
заявление за участие, да има
предварително изготвено об-
следване за енергийна ефек-
тивност и валиден сертификат
за енергийни характеристики
на сграда в експлоатация, из-
готвени по реда на чл. 48 от
ЗЕЕ, както и обследване за ус-
тановяване на техническите
характеристики на сградата, ,
архитектурно заснемане и Тех-
нически паспорт в съответст-
вие с изискванията,
определени в глава трета на
Наредба № 5 от 2006 г. за тех-
ническите паспорти на строе-
жите.

Разходите за изготвяне на об-
следването за установяване на
техническите характеристики
трябва да се поемат от сдруже-
нията. При одобрение на про-
ектното предложение, тези
разходи ще бъдат възстановени
на сдруженията на собствени-
ците на максимална стойност
до 6,28 лв. с ДДС за 1 кв. м.
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ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА РАЗЯСНЯВАНЕ
КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ
НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ВЪРШЕЦ

150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ

Международното туристи-
ческо изложение „Ваканция &
СПА 2023“ вече 39 години е в
календара на най-значимите
събития в туристическия биз-
нес. То е най-представителното
и посещавано от бранша изло-
жение в България, под патро-
нажа на Министерството на
туризма на Република Бълга-
рия.

Под мотото „Динамика и до-
верие – най-доброто от турис-
тическата индустрия!“, си
дават среща туристически ком-
пании, хотели и курортни ком-
плекси, организации за
управление на дестинациите,
местни власти от туристически
региони, дипломатически
мисии от Алжир, България,
Гърция, Дубай (OAE), Индия,
Италия, Испания, Литва, Мав-
риций, Малдиви, Перу, Румъ-
ния, Сърбия, Тунис, Турция.

Броят на участниците е два
пъти по-голям от този през
2022 г., което е сигурен инди-

катор, че туристическият биз-
нес успешно преодолява пан-
демичната криза и все
по-уверено се справя с пореди-
цата кризи, засегнали сектора в
глобален план.

За 15-та поредна година Об-
щина Вършец представи ка-
чествата си на туристическа
дестинация на най-голямото
туристическо изложение в Бъл-
гария от 15 до 17 февруари
2023 г. в Интер Експо Център
– София.

Общината беше презентирана
наравно с 250 изложители от
15 страни, като в трите дни
през изложението са преми-
нали над 15 000 потенциални
туристи.

Показахме предимствата на
общината на самостоятелен
щанд - както всяка година с
нова визия, където посетите-
лите се запознаха с обновените
рекламни материали, показ-
ващи живописната природа,
еко пътеките, местата за наста-

няване, атракционите и култур-
ните събития.

Посетителите имаха възмож-
ността да дегустират и се на-
сладят на вкусно приготвени
меденки с логото на Община
Вършец, предоставени от „Пе-
карна Вършец“, млечните про-
дукти на „Мандра Вършец“, на
бяло и червено вино.

Установихме контакти със
списания и рекламни сайтове
за ползотворно бъдещо сътруд-
ничество в сферата на туризма
и културата. Обменихме опит и
добри практики с общини от
изложението във връзка с кул-
турните събития и промотира-
нето на забележителностите.
Щанда на Община Вършец бе
посетен от министъра на ту-
ризма д-р Илин Димитров, за-
едно с предшествениците си
Николина Ангелкова и Ма-
риана Георгиева, кметове и
гости на изложението.

Туристически център -
Вършец

МЕЖДУНАРОДНО ТУРИСТИЧЕСКО
ИЗЛОЖЕНИЕ „ВАКАНЦИЯ & СПА“

ИНТЕРВЮ С КМЕТА НА
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ
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Вършец почете 150-та годишнина
от гибелта на Васил Левски



продължава от 1 стр. >>>
За поредна година жителите на

Вършец се поклониха и запазиха
минута мълчание пред памет-
ника на Васил Левски в курор-
тния 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, секретарят на об-
щината Даниела Тодорова, зам.-
председателят на Общинския
съвет Иван Андров, общински
съветници, представители на об-
щинската администрация, поли-
тически, обществени
организации, учители и уче-
ници, граждани.

С възпоменателна церемония,
заупокойна панихида, отслужена

от енорийския свещеник на град
Вършец свещеноиконом Петко
Балджиев, поклонение и подна-
сяне на венци и цветя пред па-
метника на Васил Левски, беше
отбелязана 150-та годишнина от
трагичната гибел на Апостола.
Инициативата беше организи-
рана от Община Вършец.

„Левски е сред плеядата светци
на майка България. Той никога
няма да бъде забравен, защото
постигна своя човешки зенит. А
да достигнеш своя човешки
зенит означава да надминеш
себе си няколко пъти и да зажи-
вееш само с доброто и с лю-
бовта, в името на любовта към
целия свой народ. Това е пред-
аност, това е честност, това е
най-великото нещо, което може

да съществува“, изтъкна в про-
поведта си след отслужената па-
нихида свещеноиконом
Балджиев.

В словото си кметът на общи-
ната инж. Иван Лазаров отбе-
ляза:

„На този ден преди 150 години
на бесилото увисва най-велик-
ият българин - Васил Иванов
Кунчев, наречен Левски. На този
ден вече век и половина ние от-
белязваме не неговата гибел, а
неговото безсмъртие.

Няма друга личност в нашата
история тъй чиста и свята, за
която да е говорено толкова
много и да се знае толкова малко.
Той ще остане най-важният фак-
тор в нашето национално-осво-
бодително движение. Неговото
име е било и ще бъде винаги
пример за безсмъртие и родолю-
бие, за мъжество, жертвоготов-
ност и честност.

Затова, нека всеки от нас да за-
пази в сърцето си частица благо-
дарност и преклонение пред
неговото велико и героично
дело, каквото е борбата за свобо-
дата на България.

Нека днес да сведем глави и да
се преклоним пред най-великия

син на майка България – Васил
Левски. Поклон! Дълбок пок-
лон!.“

Ева Цветкова и Марио Нико-
лаев - ученици от СУ „Иван
Вазов“, изпълниха стихотворе-
нието „Левски“, а учениците от
НУ „Васил Левски“, които на
този ден отбелязаха и патронния
празник на училището, предста-
виха литературно-музикалната
композиция „С Левски в сър-
цата“.

В церемонията със свои изпъл-
нения взеха участие младите му-
зиканти 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, СУ „Иван
Вазов“, НУ „Васил Левски“,
пенсионерски клуб „Козница“,
пенсионерски клуб „Чинари“,
клуб „Млади Възрожденци“ към
СУ „Иван Вазов“, театрална
формация „Медека“ при НЧ
„Христо Ботев-1900“, граждани
и гости на Вършец.
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За община Вършец 2022 беше
успешна година с изпълнени про-
екти, които промениха облика
на Вършец, но и година на
тежко природно бедствие, ще-
тите от което ще бъдат въз-
становявани дълго време, заяви
в интервю за БТА кметът Иван
Лазаров.

През миналата година във
Вършец е открит първият у нас
палеопарк с макети на праисто-
рически животни, ремонтирана
е главната улица „Република“ и
известната алея на чинарите.
Броят на туристите се е увели-
чил през годината, културният
живот също е разнообразен с
много нови прояви, разказа той.
В периода 10-12 юни обаче по-
ройните дъждове вдигнаха мно-
гократно нивото на река
Ботуня във Вършец и тя отнесе
мостове и излезе от коритото
си, като разруши корекцията си
и части от градския парк във
Вършец.

- Г-н Лазаров, каква беше
2022 година за община Вър-
шец, как повлияха кризите?

- Въпреки инфлацията, полити-
ческата и здравната криза, Вър-
шец имаше добра година, що се
отнася до изпълнение на важни
проекти за общината и за ту-
ризма в нашия курортен град.
Успешно реализирахме проект
за обновление на емблематич-
ната за Вършец алея с чинарите,
намираща се на главната улица
на града - „Република“. При ре-
монта се старахме да запазим
една носталгична нотка на
алеята, позната на поколения

българи, идвали на почивка във
Вършец в близкото и по-далеч-
ното миналото. Обновената пе-
шеходна част от алеята е с
бетонови блокчета в мозаечен
вариант с нови тротоари и ас-
фалтова настилка. Водопроводът
в тази част също е сменен.

По проект с европейско финан-
сиране изградихме първия у нас
палеопарк с автентични макети
на праисторически животни, жи-
вели някога по нашите земи. За
по-малко от година от неговото
откриване паркът беше посетен
от около 15 000 туристи от близо
и далеч. Всекидневно в парка
пристигат организирани групи
от деца и възрастни, които се
радват на новата атракция.

Тя обаче не е единствената,
през последните години бяха из-
градени и много други обекти -
модерна спортна зала с игрища
за различни спортове на закрито
и басейни, рампа за скейтборд,
въжен парк за забавление на
деца и младежи, пързалка за
кънки, обновени бяха игрищата
за волейбол и футбол в градската
градина, асфалтирани бяха
алеите в боровия парк, който е
вторият по големина след Бори-
совата градина в София и т.н.
Сега вече лековитата минерална

вода и чистият планински въз-
дух не са единствените неща, с
които Вършец привлича турис-
тите.

- Как новите атракции пов-
лияха на развитието на ту-
ризма?

- Броят на туристите през ми-
налата година нарасна значи-
телно и се създаде трайна
тенденция за посещаемост на
курорта през всички сезони.
Вече спа хотелите във Вършец
са пълни на 70% целогодишно и
на 100% в почивните дни. Раз-
мерът на внесения в Общината
през миналата година туристи-
чески данък е най-големият за
последните десетилетия.

- Имаше ли раздвижване в
областта на културата във
Вършец след падането на ог-
раничителните мерки през ми-
налата година?

- Стремяхме се да поддържаме
културните събития дори в пе-
риодите на ограничения и ус-
пешно отбелязахме 170-та
годишнината на курорта Вършец
с прояви, които не предполагат
събиране на много хора. След
падането на мерките организи-
рахме богата програма за Праз-
ника на курорта, минералната
вода и Балкана през лятото на
миналата година, която включ-
ваше много културни и спортни
прояви. Тези прояви продължиха
близо два месеца и доставиха
много приятни емоции на жите-
лите и гостите на Вършец.

В началото на лятото беше про-

веден фолклорният фестивал
„Пъстра огърлица“, където със-
тави от няколко страни показаха
своето певческо и танцово из-
куство. Подобаващо отбеля-
захме много национални и
местни празници.

- Какви цели си поставяне за
2023 година?

- Въпреки очертаващите се
трудности за годината, породени
от инфлацията и други фактори,
ние имаме амбициозна програма
да продължим възходящото раз-
витие на община Вършец от по-
следните години. Трябва да
продължим обновлението на
алеята с чинарите, да изградим
нов фонтан в центъра на града,
да асфалтираме улици, да под-
меним водопроводи и т.н.

- Какво се прави за възстано-
вяване на щетите от наводне-
нието през юни 2022 година?

- Веднага след бедствието ко-
мисия от експерти на държавата
и общината направи оглед на
щетите и ги описа. Отнесени
бяха няколко моста, бетонните
подпорни стени по поречието на
река Ботуня бяха счупени или
отнесени, реката си беше напра-
вила ново корито и минаваше
през част от боровия парк във
Вършец. В първите дни след на-
воднението взехме от военно
поделение понтонен мост и за-
менихме временно единия мост,
който свързваше Вършец с
важни обекти и вили от другата
страна на реката.

Държавата ни отпусна 150 000

лева за проектиране на щетите и
в момента това се прави. За въз-
становяване на мостовете ще
трябват около 3 милиона лева, а
за корекцията на реката – над 10
милиона лева.

Проектът за корекцията на ре-
ката е изключително тежък,
енергоемък, с много сложни
строително-монтажни работи.
Ще трябва огромни количества
земни маси да бъдат изкарани от
обекта, а след това да бъдат вър-
нати. От двете страни на реката
трябва да бъдат изградени от-
ново 800 метра подпорни стени
с височина четири метра и дъл-
боко вкопаване в земята, а други
400 метра стени да бъдат възста-
новени. Спрели сме се на вари-
ант с най-малки криви на реката,
но въпреки това няма да е евтино
за изпълнение. Надяваме се до
края на месец март проектите да
са готови и да търсим финанси-
ране от държавата чрез Между-
ведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане
към Министерския съвет.

Ние знаем, че през 2022 година
имаше природни бедствия и в
други райони на страната и
добре разбираме, че не сме един-
ствената община, която търси
финансиране, но нямаме въз-
можност да възстановим щетите
със собствени средства от нашия
бюджет и заради това разчитаме
на държавата. При подобни
бедствия общини като нашата са
безсилни да се справят с послед-
ствията от тях без помощ. И в
момента следите от наводне-
нието не са заличени, само ни-
вото на реката е спаднало.

Цветомир ЦВЕТКОВ

Година на успешно изпълнени проекти, но и на тежко наводнение,
беше 2022 г. за Вършец, коментира кметът Иван Лазаров



Община Вършец подписа До-
говор за съвместна дейност №
РД04-46/12.01.2023 г. с Фонд
„Социална закрила“ към
МТСП.

Одобрените за подпомагане
общини в страната са 88, от
общо 124, кандидатствали с
проектни предложения по целе-
вата програма „Патронажна мо-
билност за доставка на топъл
обяд“ на Фонд „Социална за-
крила“.

Проектът „Патронажна мо-
билност за доставка на топъл
обяд в община Вършец“ е на
обща стойност 62 837, 07 лева с
ДДС. Размерът на финансовата
помощ от Фонд „Социална за-
крила“ е 35 993, 07 лв., а собст-
веното финансиране от
общината – 26 844, 00 лв.

По проекта ще бъде закупен
чисто нов лекотоварен автомо-
бил за разнасяне на храна до
потребителите на услугите „До-
машен социален патронаж“ и
„Топъл обяд“.

Реализирането на проекта ще
допринесе за подобряване на
социалната инфраструктура и
повишаване качеството на пред-

оставяните социални услуги в
община Вършец; за подобря-
ване на условията на труд на
персонала, пряко ангажиран с
предоставянето на услугите и
повишаване на неговата моти-
вация; предоставяне на по-си-
гурна, бърза и навременна
доставка на храната по домо-
вете на потребителите.-;

Със закупуването на автомо-
била, специализиран за разна-
сяне на храна, ще бъде
оптимизиран графика за разнос
на храна за потребителите във
вече обхванатите в мрежата на
социалните услуги населени

места, което ще бъде съчетано
с покриване изискванията по
HACCP за превоз на храни и
хранителни продукти.

Услугите „Домашен социален
патронаж“ и „Топъл обяд“ се
осъществяват изцяло от Об-
щина Вършец – чрез собствен
кухненски блок за приготвяне
на храната, собствен транспорт
и персонал. Потребителите на
услугите получават приготве-
ния топъл обяд до дома си от
служителите на Домашния со-
циален патронаж - шофьори и
разносвачи на храна.

Двете услуги предоставят на

над 300 потребители (170 в „До-
машен социален патронаж“ и
130 в „Топъл обяд) във всички
населени места на община Вър-
шец (гр. Вършец, кв. Заножене
и селата Д. Б. Речка, Г. Б. Речка,
Д. Озирово, Г. Озирово, Стоя-
ново, Черкаски, Спанчевци и
Драганица), както и на потреби-
тели от с. Лютаджик, община
Враца. Предоставя се и закуска,
обяд и вечеря на 15 потребители
в ЦНСТ – Вършец.

Предвиденият за закупуване
автомобил е многофункциона-
лен и с достатъчно голям това-
рен обем. Община Вършец
разполага с още два лекото-
варни автомобила за разнасяне
на храна, като се предвижда те
да бъдат ползвани и за предос-
тавяне на мобилната социално-
здравна услуга „Грижа в дома“.

В социалната услуга „Дома-
шен социален патронаж“ са
включени са различни дейности
според желанието на потреби-
телите - доставка на храна и ле-
карства, битови услуги,
оказване на специфична помощ,
поддържане на социални кон-
такти и други.

Услугата „Предоставяне на
топъл обяд“ представлява
форма на местна дейност за без-
възмездно предоставяне на
храна за нуждаещи се лица,
които не могат да си я осигуря-
ват сами.

Чрез реализирането на настоя-
щия проект ще бъде обновен ав-
томобилния парк на община
Вършец за предоставяне на со-
циални услуги, ще бъдат опти-
мизирани условията на труд в
„Домашен социален патронаж“
и „Топъл обяд“, които се утвър-
диха като една от най-важните
публични функции в условията
на кризисната ситуация на
Ковид -19.

Тези социални дейности, след
здравните грижи, се оказаха из-
ключително ефективни за тери-
торията на общината,
помагайки на възрастните хора
да се справят със създалата се
ситуация.

Проектът „Патронажна мо-
билност за доставка на топъл
обяд в община Вършец“ е със
срок на изпълнение до
08.12.2023 г.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЩЕ ЗАКУПИ НОВ ЛЕКОТОВАРЕН
АВТОМОБИЛ ЗА РАЗНАСЯНЕ НА ХРАНА
ЗА ДОМАШНИЯ СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Финансирането е по проект „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Вършец“
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Днес, 30.09.2022 г. (петък), от 10:00 ч., на ос-
нование чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 56,
ал. 1 от Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет – Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация за мандата 2019 –
2023 г., се проведе заседание на Общински
съвет - Вършец, в заседателната зала на Об-
щинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 9 положили клетва об-
щински съветници.

Отсъстват: Вътко Маринов, Георги Анге-
лов, Благовест Христов, Ивайло Цветанов.

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

На заседанието присъстваха още: инж.
Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П.
Стефанов – зам.-кмет на община Вършец, К.
Тачева-директор дирекция „ОА“, П. Петкова-
старши юрисконсулт и УОС, А. Тошев-дирек-
тор дирекция „СА“.

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

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка с Вх.№ 229/30.08.2022 г. от-
носно приемане отчета за изпълнение на бю-
джета на община Вършец за периода
01.01.2021–31.12.2021 г..

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх.№ 247/21.09.2022 г. от-
носно одобряване на окончателен проект на
Общ устройствен план на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх.№ 237/08.09.2022 г. от-
носно вземане на решение за кандидатстване

с проект „Изграждане и реконструкция на
група улици в гр. Вършец“ по Процедура
№ BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строител-
ство, реконструкция и/или рехабилитация на
нови и съществуващи улици и тротоари и съо-
ръженията и принадлежностите към тях“, по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на се-
лата в селските райони“ от Програмата за раз-
витие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020
г..

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх.№ 245/21.09.2022 г. от-
носно предложение за приемане на решения
от Общински съвет - Вършец за актуализи-
ране на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собстве-
ност на община Вършец за 2022 г. и за про-
дажба на 1 бр. недвижим имот с учредено
право на строеж /суперфиция/ по реда на чл.
35, ал. 3 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл. 37, ал. 1 от Наредбата за реда
на придобиване, управление и разпореждане
с общинска собственост на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх.№ 248/21.09.2022 г. от-
носно предложение за приемане на решения
от Общински съвет - Вършец за актуализи-
ране на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собстве-
ност на община Вършец за 2022 г. и за про-
веждане на публичен търг с тайно наддаване
по ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община
Вършец за продажба на 3 недвижими имота,
собственост на община Вършец, в изпълнение
на Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собственост
за 2022 г. на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх.№ 246/21.09.2022 г. от-
носно заявление Вх.№ 70 00 - 280/16.05.2022
г. от Петър Харалампиев Петров, управител на
„ДРИЙМС ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИ“ ООД, ЕИК
205163265, със седалище и адрес на управле-
ние: гp. Вършец, ул. „Д-р Елена Теодосиева“
№ 17, бл. 9, вх. „А“, ап. 12 - собственик на
УПИ XIV - 157 в кв. 83 от подробния устрой-
ствен план на гр. Вършец, урегулиран имот с
приложена регулация съответстващ на позем-
лен имот с идентификатор 12961.424.157 по
КК и КР на гр. Вършец, с искане за одобря-
ване на проект за ЧИ на ПУП – план-схема за
захранване на поземлен имот с идентифика-
тор 12961.424.157 по КК и КР на гр. Вършец
с минерална вода от сондаж № 4 в гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх.№ 249/23.09.2022 г. от-
носно доклад от Ани Ангелова - директор на
СУ „Иван Вазов“ – град Вършец с Вх. №
238/13.09.2022 г. във връзка с покана за учас-
тие във Фестивал на училищните оркестри в
Каварна.

Докладва: Адрияна Николова –
председател на ПК по ОКМДС

8. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх.№ 250/23.09.2022 г. от-
носно определяне на размер на финансиране
съгласно Бюджета на Община Вършец за 2022
година на спортните и туристическите дру-
жества, сдруженията с нестопанска цел ре-
гистрирани на територията на Община
Вършец.

Докладва: Адрияна Николова –
председател на ПК по ОКМДС

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

Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на общински съвет
– Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинската администрация за
мандата 2019 – 2023 г., дневният ред бе приет:

Гласували: „за“- 8; „против“ – 1; „въз-
държали се“ – няма.

Промяна в кворума.
Влизат Вътко Маринов и Ивайло Цвета-

нов.
Общо 11 общински съветници.
Промяна в кворума.
Влиза Благовест Христов.
Общо 12 общински съветници.

Общински съвет – Вършец прие следните
решения:

РЕШЕНИЕ № 404
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 52 ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 5 от
Закона за публичните финанси, Общински
съвет-Вършец

Р Е Ш И :
1. Приема уточнен годишен план на бю-

джета за 2021 година по приходната и разход-
ната част, по функции и дейности, както
следва:

ПО ПРИХОДА 13 396 409 лв.
в т.ч.:
Приходи с държавен характер - 8 122 954 лв.;
Приходи с общински характер - 5 273 455 лв.;

ПО РАЗХОДА 13 396 409 лв.
в т.ч.:
Държавни дейности - 8 122 954 лв.;
Общински дейности - 5 273 455 лв.;

/Приложение № 1/

2. Одобрява окончателен поименен списък
за капиталови разходи за 2021 год., в размер
на 4 811 027 лв., от които с източник на фи-
нансиране бюджетни средства – 3 444 246 лв.
и финансирани със средства от Европейския
съюз и от други източници – 1 366 781 лв.,
представен по обекти и източници на финан-
сиране, съгласно Приложение № 2.

продължава на 4 стр. >>>

П Р О Т О К О Л № 44
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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3. Приема отчета за изпълнение на бюджета
за 2021 год. по приходната и разходната част,
по функции и дейности, както следва:

ПО ПРИХОДА - 10 214 063 лв.
в т.ч.:
Приходи с държавен характер - 6 295 923 лв.;
Приходи с общински характер - 3 918 140 лв.

ПО РАЗХОДА - 10 214 063 лв.
в т.ч.:
Държавни дейности - 6 295 923 лв.;
Местни дейности - 3 918 140 лв.;

/Приложение № 1/

4. Приема отчета на поименен списък за ка-
питалови разходи за 2021 г., в размер на 2 129
887 лв., от които 1 130 230 лв., финансирани
със средства от бюджета на общината и 999 657
лв., финансирани със средства от Европейския
съюз и от други източници, представен по
обекти и източници на финансиране, съгласно
Приложение № 2.

5. Приема отчетите на извънбюджетните
сметки и фондове, съгласно приложения № 4,
5, и 6.

6. Приема отчета за състоянието на общин-
ския дълг за 2021 година в размер на 0 лв., съг-
ласно Приложение № 3.

7. Приема за сведение Одитен доклад №
0100304422 на Сметна палата за извършен фи-
нансов одит на консолидирания годишен фи-
нансов отчет на община Вършец за 2021
година.

Гласували поименно: „за“ – 11 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; „против“ – 1 - Б. Христов; „въз-
държали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 405
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, Общински съвет – Вър-
шец:

Р Е Ш И:
1. Одобрява окончателен проект на Общ уст-

ройствен план на община Вършец, заедно с
правилата и нормативите по неговото прила-
гане.

2. На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, реше-
нието да се обнародва в „Държавен вестник“.

3. Възлага на кмета на абщина Вършец да
представя ежегодно в Общински съвет - Вър-
шец доклад за изпълнението на Общия уст-
ройствен план на община Вършец в неговия
обхват и предложение за измененията му, ако
такива се налагат, съгласно чл. 127, ал. 9 от
ЗУТ.

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

РЕШЕНИЕ № 406
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуп-
равление и местната администрация:

1. Дава съгласие за кандидатстване с проект
„Изграждане и реконструкция на група
улици в гр. Вършец“ по Процедура №
BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство,
реконструкция и/или рехабилитация на нови и
съществуващи улици и тротоари и съоръже-
нията и принадлежностите към тях“ по под-
мярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на се-
лата в селските райони“ от Програмата за раз-
витие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейски земеделски фонд за развитие на
селските райони;

2. Удостоверява, че дейностите, включени в
проект „Изграждане и реконструкция на
група улици в гр. Вършец“ съответстват на
Приоритет 3. „Подобряване на свързаността,
техническата инфраструктура и качеството на
средата на живот“, Мярка 3.2. „Изграждане, ре-
конструкция на селищната улична инфраст-
руктура“ от Плана за интегрирано развитие на
община Вършец (ПИРО Вършец), 2021-2027 г.;

3. Общински съвет - Вършец възлага на кмета
на община Вършец да предприеме всички не-

обходими последващи действия, свързани с
подготовката на проектното предложение.

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

РЕШЕНИЕ № 407
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация и чл.
8, ал. 9 от Закона за общинската собственост,
реши:

1. Актуализира Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2022 г. на община Вършец в
частта раздел III. Описание на недвижимите
имотите, които общината има намерение да
предложи за предоставяне под наем и за про-
дажба през 2022 г., както следва:

1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти общин-
ска собственост през 2022 г., подточка 2.5.2
Имоти за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от
ЗОС, във връзка с чл. 37 от НРПУРОС на об-
щина Вършец /поземлени имоти върху, които е
учредено право на строеж суперфиция по реда
на ЗОС/ се включва следния недвижим имот:

- Поземлен имот № 501.55, за който е образ-
увано УПИ І в квартал № 32 по действащия ре-
гулационен план на село Спанчевци, община
Вършец, област Монтана, ЕКАТТЕ 68179,
одобрен със Заповед № 412/1989 г., адрес на по-
земления имот: село Спанчевци, община Вър-
шец, област Монтана, ул. „Седма“ № 2, площ
на имота: 723 кв.м, УПИ І е с площ 638 кв.м,
трайно предназначение на територията: урба-
низирана, отреден за жилищно застрояване.
Продажна цена на имота без ДДС – 1735,20 лв.

2. Промяната в Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2022 г. влиза в сила от датата на
приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промя-
ната в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2022 г. на община Вършец да се обяви на
таблото пред сградата на Общинска админист-
рация – Вършец и да се отрази в публикуваната
в сайта на община Вършец Годишната про-
грама за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2022 г..

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

РЕШЕНИЕ № 408
1. Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.
35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за реда на придо-
биване, управление и разпореждане с общин-
ска собственост на община Вършец, взема
решение за продажба на Гергана Стоядинова
Божилова, като собственик на законно пост-
роена сграда върху общинска земя - ПОЗЕМ-
ЛЕН ИМОТ № 501.559, за който е образувано
УПИ І в квартал № 32 по действащия регула-
ционен план на село Спанчевци, община Вър-
шец, област Монтана, ЕКАТТЕ 68179, одобрен
със Заповед № 412/1989 г., адрес на поземле-
ния имот: село Спанчевци, община Вършец,
област Монтана, ул. „Седма“ № 2, площ на
имота: 723 кв.м. УПИ І е с площ 638 кв.м,
трайно предназначение на територията: урба-
низирана, отреден за жилищно застрояване.
при граници и съседи: Поземлен имот №
501.9530 – улица, поземлен имот № 501.558 –
двор на община Вършец, край на населеното
място, поземлен имот № 501.371 – двор на
Асен Михайлов Николчов и поземлен имот №
501.9536 – улица. Акт за частна общинска собл-
ственост № 713 от 19.03.2018 г. вписан в дв. вх.
рег. № 305/20.03.2018 г., акт № 148, том 1 на
Служба по вписванията при Районен съд – Бер-
ковица. Продажна цена на имота – 1735,20
лв. без ДДС.

2. Упълномощава кмета на община Вършец
да издаде заповед по реда на чл. 35, ал. 6 от
ЗОС и чл. 37, ал. 4 от Наредбата за реда на при-
добиване, управление и разпореждане с об-
щинска собственост на община Вършец и след
заплащане на сумата за закупуване на имота от
купувача Гергана Стоядинова Божилова да
сключи договор за продажба на имота по ЗОС

и ЗС.
Гласували поименно: „за“ – 12 – инж. А.

Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въз-
държали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 409
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация и чл.
8, ал. 9 от Закона за общинската собственост,
реши:

1. Актуализира Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2022 г. на община Вършец в
частта раздел III. Описание на недвижимите
имоти, които общината има намерение да пред-
ложи за предоставяне под наем и за продажба
през 2022 г. както следва:

1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти общин-
ска собственост през 2022 г., подточка 2.5.1
„Имоти за продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от
ЗОС, чрез провеждане на публичен търг или
публично оповестен конкурс“ се включват
следните недвижими имоти:

- Сграда на казана за изваряване на ракия,
състоящата от: 1. Масивна промишлена сграда
№ 501.206.1, със застроена площ 101 кв.м., на
1 етаж и 2. Масивна промишлена сграда №
501.206.2 със застроена площ 41 кв.м, на един
етаж, построени в поземлен имот № 501.206,п
за които е образувано УПИ V в кв.19 по дей-
стващия регулационен план на с. Драганица,
одобрен със Заповед № 244/1993 г. Акт за
частна общинска собственост № 6/24.04.1997
г. Прогнозна продажна цена 2 340 лв.

2. Промяната на Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2022 г. влиза в сила от датата на
приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС, промя-
ната в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2022 г. на община Вършец да се обяви на
таблото пред сградата на Общинска админист-
рация – Вършец и да се отрази в публикуваната
в сайта на община Вършец Годишната про-
грама за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2022 г..

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

РЕШЕНИЕ № 410
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1
от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за
реда на придобиване, управление и разпореж-
дане с общинска собственост на община Вър-
шец и чл. 25, ал. 1 от „Наредбата за условията
и реда за провеждане на търгове и конкурси на
община Вършец, взема решение за провеждане
на публичен търг с тайно наддаване за про-
дажба следните недвижими имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор
12961.422.794 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри, одобрени със Заповед
РД-18-74/24.06.2008 г. на изпълнителния ди-
ректор на АГКК, адрес на поземления имот:
град Вършец, община Вършец, област Мон-
тана, площ на имота: 1000 кв.м, трайно пред-
назначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг вид произ-
водствен, складов обект, номер на предходен
план: квартал 1, парцел ХХ. Акт за частна об-
щинска собственост № 741/29.11.2018 г. Пър-
воначална тръжна продажна цена 13 800 лв.,
съгласно пазарната оценка.

2. Сграда на казана за изваряване на ракия,
състоящата от: 1. Масивна промишлена сграда
№ 501.206.1, със застроена площ 101 кв.м, на
един етаж и 2. Масивна промишлена сграда №
501.206.2, със застроена площ 41 кв.м, на един
етаж, построени в поземлен имот № 501.206,
за който е образувано УПИ V в кв.19 по дей-
стващия регулационен план на с. Драганица,
одобрен със Заповед № 244/1993 г. Акт за
частна общинска собственост № 6/24.04.1997
г. Първоначална тръжна продажна цена 2 340
лв., съгласно пазарната оценка.

3. Поземлен имот с идентификатор
12961.421.140 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на град Вършец, община
Вършец, област Монтана, одобрени със Запо-

вед РД-18-44 от 17.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АК, последно изменение на ка-
дастралната карта и кадастралните регистри,
засягащо поземления имот: няма данни за из-
менение, адрес на поземления имот: град Вър-
шец, ул. „Четвърта“ № 35, площ на имота: 455
кв.м, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 m), предишен идентифика-
тор: няма, номер по предходен план: 0. Акт за
частна общинска собственост №
863/13.06.2022 г. Първоначална тръжна про-
дажна цена 1400 лв., съгласно пазарната
оценка.

Цена на тръжната документация - 100 лв.
Депозит за участие в търга - 30 % от първо-

началната тръжна цена на съответният имот.
Стъпка за наддаване - 5 % върху първона-

чалната тръжна цена на съответният имот.
Задължава кмета на община Вършец да ор-

ганизира и проведе търга по реда на Глава
втора „Търгове“ от Наредбата за условията и
реда за провеждане на търгове и конкурси на
община Вършец и да сключи договори за про-
дажба на недвижимите имоти, след заплащане
на сумата за закупуване от спечелилият/спече-
лилите търга участник/участници.

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

РЕШЕНИЕ № 411
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал.
1 от Закона за устройство на територията, одоб-
рява проект за подробен устройствен план –
план-схема за захранване на поземлен имот с
идентификатор 12961.424.157 по КК и КР на
гр. Вършец, урегулиран в УПИ XIV - 157 в кв.
83 от подробния устройствен план на гр. Вър-
шец с минерална вода от сондаж № 4 в гр. Вър-
шец, с възложител „ДРИЙМС ГЛОБЪЛ
ПРОПЪРТИ“ ООД, ЕИК 205163265, със седа-
лище и адрес на управление: гp. Вършец, ул.
„Д-р Елена Теодосиева“ № 17, бл. 9, вх. „А“,
ап. 12.

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

РЕШЕНИЕ № 412
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, от-
пуска от собствения си Бюджет 2022 г. § 10-98
еднократна финансова помощ в размер на 1 500
лв. на СУ „Иван Вазов“ - град Вършец, за учас-
тие във Фестивал на училищните оркестри в
град Каварна.

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

РЕШЕНИЕ № 413
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и
във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет
- Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинска администрация за Ман-
дата 2019 - 2023 година от Бюджета на Община
Вършец за 2022 година от функция „Почивно
дело, култура и религиозни дейности“, Дей-
ност 2 714 „Спортни бази за спорт за
всички“, § 43-01 утвърждава за второто по-
лугодие на 2022 година на:

���ВК „ВЪРШЕЦ“, град Вършец – сумата
от 4 000 лева.

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

Поради изчерпване на дневния ред, предсе-
дателят на Общински съвет – Вършец закри за-
седанието в 10:50 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец



През февруари – месецът на
виното и любовта, ние, моми-
четата от клуб „Добротворци“
– град Вършец, решихме да
отделим време и да погово-
рим открито по темата #Love-
Errors или грешките, които
всяка една от нас може да до-
пусне, спирайки се на непод-
ходящ човек за брак или
съвместно съжителство.

Бяхме провокирани от
факта, че напоследък зачес-
тиха статиите в интернет про-
странството, свързани с
малтретиране или дори по-
губване на млади жени от тех-
ните партньори. А се оказа,
че много от нас знаят за та-
кива случаи в реалния живот.
За да се включим и в предиз-
викателството на „Купата на
героите“ избрахме и свой
здравен аспект при разглеж-
дане на темата, а именно рис-
ковете, които крие ранното
забременяване.

Поканихме гости – здравния
медиатор на ромската об-
щност в града, Лидия Илиева
и бившата доброволка и вече
студентка, кака Мария.

Семинарът започна ден по-
рано от предвиденото, поради
невъзможност на обичаната
от всички ни леля Лили да
присъства на 14 февруари. Тя
се ползва с доверието на же-
ните и момичетата от ром-

ската общност, тъй като е
една от нас и винаги е готова
да помогне. Образована, ус-
пяла, пример за всички ни.
Запозна ни от медицинска
гледна точка с рисковете от
ранна бременност и произти-
чащите от това последствия.
Говорихме откровено за лю-
бовта, брака, съвместното съ-
жителство и ни даде ценни
съвети и напътствия.

На втория ден всички с не-
търпение очаквахме продъл-
жението с кака Мария, тъй
като разликата във възрастта
ни е само няколко години. За-
едно украсихме класната
стая, попълнихме анкета,
свързана с нейно проучване
към Университета, където
учи, обсъдихме подробно те-
мата за грешките в любовта.
Разбрахме, че насилниците са
ловки манипулатори, които
умишлено завоалират дей-
ствията си уж под формата на
грижа и непрекъснато ти вме-
няват чувство за вина. Това да

не ти позволяват да работиш
(„аз ще се грижа за теб“), да
те следят („за да си в безопас-
ност“), да проверяват теле-
фона ти („защото те обичам“)
– това не е любов, това е на-
силие. Оказа се, че по-уяз-
вими сме ние, момичетата от
ромския етнос, а при българ-

ките подобни случаи са зна-
чително по-редки.

Всички получихме подарък
– книжки, осигурени от Бъл-
гарски фонд за жените, много
полезни съвети и начини за
елиминиране на насилник в
живота ни. Научихме, че за
насилието не трябва да се
мълчи. Напротив – да се спо-
деля с родители, учители,
училищния психолог, орга-
ните на реда. Защото всяка от
нас е личност и за да напра-
вим света по-добър, трябва да
започнем от себе си. И ние да
проектираме собственото си
щастие.

Финалът на семинара беше
прегръдката под надслов
„Всички сме птици с едно
крило и за да полетим, трябва
да се прегърнем“.

За тези два ползотворни, от-
кровени, стоплящи и незабра-
вими дни ви разказвам аз –
Соня Симеонова, ученичка в
СУ „Иван Вазов“ – гр. Вър-
шец.

ЖЕНИТЕ ОТ МАЛКИЯ ГРАД

Първата премиера на новата
книга на Емилиана Стоиме-
нова се състоя в родния Вър-
шец. Втората стихосбирка на
талантливата поетеса включва
33 стихотворения и излиза 15
години след първата. Тя е
смела и казва винаги това,
което мисли. Стиховете ѝ са
категорични.

Книгата носи предизвика-
телното име „Есента е атеист“
и е нежно полиграфическо
бижу, благодарение на екипа
на „Библиотека България“. Ре-
дактор е голямата българска
поетеса Камелия Кондова,
която е предизвикала Еми-
лиана да я издаде.

Авторката е завършила бъл-
гарска филология, а увлече-
нията ѝ по белия лист са от
много години. Книгата събира
на едно място стихове, част от
които станаха хитови песни
като „Цялата любов“ и „Звез-
дите в нас“ на музиканта
Владо Димов. С песента
„Звездите в нас“ творческият
тандем спечели второ място
на Фестивала „Бургас и мо-
рето“ това лято. Друга част от
поезията ѝ в стихосбирката е
отличена в поетичната плат-
форма „Поетите live“, където
нейно стихотворение спечели
награда и бе прочетено от
един от най-големите актьори.
Последната ѝ награда е първо
място в Шестия национален
конкурс „Станка Пенчева“.

„Ще се изправя на крака и
ще се поклоня пред всички
вас, че уважавате празника на
думите и ми давате сили. Ще
говоря за любимия Вършец, за
моя роден дом, който са ми
дали моите прекрасни роди-
тели и всички вие, които сте
част от мен. Имате моята
любов и признание, че сте тук
и аз не бях планирала тази
среща, въпреки че съм тук
всяка лято и малко през зи-
мата. Вършец е уют и топ-
лина“, заяви развълнувана
поетесата. Тя прочете и стихо-
творението, посветено на род-
ния Вършец.

„Стихоплетствам от чет-
върти клас - за мама, за про-
летта. Моята учителка г-жа
Алипиева правеше часовете
под формата на дискусии „за“
и „против“ дадена теза и това

запали пламъка в сърцето ми.
Тя винаги ми казваше, че
трябва да пиша и така стана…
завърших Българска филоло-
гия и така пиша и до днес.
Нямам самочувствие, че съм
писател. Аз съм търсещ човек,
изключително скептична към
себе си и търся предизвика-
телства, които да ме накарат
да се занимавам с различни
неща, че правя нещо стой-
ностно и истинско. Срещата
ми с Камелия Кондова на Ака-
демия по творческо писане е
стимул за тази книга. Тя е ре-
зултат на вярата ѝ в мен, иначе
щях да я отложа за още 15 го-
дини… Изповядваме едни и
същи принципи в живота и в
поезията- любов, свобода и
семейство. Моята стихос-
бирка в живота са двете ми
деца - Явора и Момчил“, спо-
дели Емилиана Стоименова
пред почитателите си и пред-
стави красивите малчугани.

„Въпреки, че е бивша Мис,
„суперсилата“ на Емилиана е,
че е свъхорганизирана. „Напи-
сах стихосбирката на теле-
фона си, докато работя или
върша различни неща“, при-
знава тя. Силният вятър и
буря преди премиерата обаче
не ѝ попречиха да пристигне
през прохода Петрохан и то
със специални сладкиши за
коктейла.

„Обожавам думата уют -
вътре, вън, вкъщи. Другото
хоби, което развих покрай
раждането на двете ми деца,
са сладкишите. Исках за всяка
месечинка на малките да
правя забележителна торта и
така усъвършенствах тази
страст, тъй като четири го-
дини вкъщи се грижих за де-
цата“. Така майстори тя
своите бутикови торти, които
впечатляват с визия и вкус.

„Благодаря на Община Вър-
шец в лицето на кмета инж.
Лазаров, на хотел Съни гар-
дън за прекрасната зала, на
кмета на Спанчевци Емил
Иванов и на прекрасната во-
деща Петя Генова за това, че
направиха възможна тази моя
първа премиера в родния Вър-
шец“, заяви поетесата и раз-
даде автографи на своите
почитатели.

Ивайло ТОДОРОВ
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ПОЕТЕСА С ПЪРВА ПРЕМИЕРА
В РОДНИЯ ВЪРШЕЦ

Уважаеми жители на об-
щина Вършец,

Отново е 19-ти февруари,
отново се връщаме към онзи
трагичен ден, в който гибелта
си намира най-святата фи-
гура на българското Възраж-
дане и нашата свобода –
Васил Иванов Кунчев –

Левски.
Вече 150 години неговият

образ не спира да буди въз-
хита, преклонение и чувство
на синовна гордост.

Дори и днес, когато живеем
в свободна България, той ос-
тава нашият най-висок при-
мер за съизмерване и
подражание. Безпределно
смел, чист, родолюбив, спра-
ведлив, честен и скромен,
отдал целия си съзнателен
живот на майка България –
качества, които се нужни във
всяка епоха.

„Аз съм посветил себе си на
Отечеството…“ – прости
думи, които той изпълва с ог-
ромно съдържание. Те стават
негов път, венец и кръст – не-
гово безсмъртие.

Всичко, което ни е завещал,

като думи и дела, и до днес са
наше огледало и пример. За
да ни напомнят, че във всяка
епоха има начини да служиш
на Отечеството, да служиш
на общественото поле и да си
изпълнен с добродетели.

Бесилката стана „към без-
смъртието по-прекия път“ и
така вече 150 години. Човеш-
ката памет е слаба, историята
се променя, но образът на
Левски остава все така светъл
и вдъхновяващ.

Нека пазим паметта му най-
вече със собствените си дела
и да правим така, че да се из-
пълва със смисъл неговата
мечта за „чиста и света ре-
публика“!

Поклон!
Инж. Иван Лазаров

Кмет на община Вършец

ОБРЪЩЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ ПО ПОВОД 150 ГОДИНИ ОТ

ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ



И тази година празнуваме
на общоселско тържество
празника на виното и лю-
бовта.

Отбелязахме и щастливите

събития на двамата рожде-
ници Пенка Здравкова и
Трифон Езекиев. Пожелахме
им да бъдат здрави и благо-
словени още дълги години!

На празника Трифон Заре-
зан извършихме ритуално
„зарязване“ на лозата в дома
на Трифон Езекиев, а по-
късно тържеството про-

дължи в салона на местното
читалище.

Теодора АЛЕКСАНДРОВА
Председател на

НЧ „Просвета-1931 г.“
с. Черкаски

В СЕЛО ЧЕРКАСКИ ОТБЕЛЯЗАХА ПРАЗНИКА НА ВИНОТО И ЛЮБОВТА

Отколешен е денят на бъл-
гарските лозари и винари –
Трифон Зарезан. От незапом-
нени времена този колоритен,
самобитен и красив празник е
влязъл в бита на народа ни. В
никоя друга страна не се от-
белязват такъв ден, породен
от любовта към лозовите на-
саждения и виното.

Този празник традиционно
се отбелязва в балканското
градче Вършец от много го-
дини без прекъсване, незави-
симо от метеорологичните
условия – и в сняг и студ, ко-
гато лед е сковал земята, и
при слънчево и топло време,
този ден винаги е очакван с
нетърпение и е обичан от
млади и стари.

И тази година на 14 фев-
руари Денят на лозаря и ви-
наря оживи с песни, танци и
весела глъчка площада пред
сградата на Общината.

В центъра на курортния
град днес витае празнично
настроение, свири ученичес-
кият духов оркестър „Дефи-

лир“ при СУ „Иван Вазов“ с
ръководител Николай Пеев.
Площадът пред Общината се
оглася от песните на Мъжка
вокална група „Българи“ към
НЧ „Христо Ботев-1900“ с
ръководител Велислав Тара-
лански.

„На днешния ден почитаме
Великомъченик Трифон,
който е покровител на лоза-
рите и винарите и ритуално
зарязваме лозата, като поли-
ваме корените й с вино- за
плодородие и за берекет. По-
желавам ви здрава, успешна и
плодородна селскостопанска
година, много грозде в ло-
зята, много и хубаво вино в
бъчвите“, каза кметът на об-
щина Вършец инж. Иван Ла-
заров – домакин на празника,
който е и един от най-добрите
винопроизводители в ре-
гиона.

Енорийският свещеник на
града - свещеноиконом Петко
Балджиев, отслужи тържест-
вен водосвет и разказа какви
са основанията за отбелязва-

нето на този ден: в свещените
писания Господ сравнява чле-
новете на Църквата с лозо-
вите пръчки и Църквата - с
лозето, а в Кана Галилейска
Иисус Христос превръща во-
дата във вино.

Градоначалникът заряза ри-
туално специално засадената
за празника млада лоза пред
сградата на Общината и я
поля с вино от бакъреното
менче – за здраве и берекет, за
успешна година на всички зе-
меделски производители.

В традиционния конкурс
„Най-добър производител на
домашно вино“ тази година
бяха представени рекордно
голям брой проби – 27, като
претендентите при червените
вина бяха 18, а при белите - 9.

След дегустация и попъл-
ване на оценъчни карти със
специални критерии, три-
членно жури, съставено от
агрономи, технолози и дълго-
годишни винопроизводители,
определи победителите.

Призьор при червените вина

стана Александър Тодоров,
който спечели едновременно
първо и трето място с две раз-
лични вина, а негов подглас-
ник е Божидар Василев.

В категорията за най-хубаво
домашно бяло вино първото
място завоюва Красимир
Кръстев, второ– Жечко Мла-
денов и трето - Божидар Ва-
силев.

Победителите в двете кате-
гории получиха парични на-
гради и грамоти от кмета на
община Вършец. Според него
във Вършец се съчетават тра-

дициите със съвременните
винарски практики и през го-
дините конкурсът за най-
добро домашно вино бележи
неимоверно израстване и раз-
витие.

„Спомняме си в началото
какви проби идваха за дегус-
тация, тази година имаме
представени изключително
качествени вина, хармо-
нични, с много добър интен-
зитет, особено при червените
вина и много характерен пло-
дов аромат“, допълни при на-
граждаването на
победителите кметът Лаза-
ров, който по образование е
инженер-технолог със специ-
алност „Технология на ви-
ното и високоалкохолните
напитки“.

На централния градски пло-
щад веселието и доброто
настроение се допълваха от
приятелските разговори и за-
качки, от пожеланията за
добър берекет през тази го-
дина, и да е все така жив май-
сторлъкът на местните
винопроизводители.

Евелина ГЕОРГИЕВА

В СЕВЕРОЗАПАДА ПОЧИТАТ ТРАДИЦИИТЕ:
ДЕНЯ НА ЛОЗАРЯ И ВИНАРЯ ОТБЕЛЯЗАХА ВЪВ ВЪРШЕЦ
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