
На 3 март честваме 143 го-
дини от Освобождението на
България – ден, в който
свеждаме глави пред храб-
ростта, героизма и жела-
нието за свобода!

Село Спанчевци посреща
празника всяка година с
голям трибагреник, гордо
развяващ се в центъра на се-
лото и с малки знамена и
мартеници, поставени с
много любов на всяка порта,
пред всяка къща.

Поклон пред паметта на
всички онези знайни и нез-
найни герои, дали живота
си за това, днес ние да жи-
веем свободно!

Нека се гордеем, че сме
българи!

Емил ИВАНОВ
Кмет на с. Спанчевци

На 3-ти март служителите на
Туристическия информацио-
нен център (ТИЦ) при Общин-
ска администрация - Вършец,
раздадоха пред сградата на Об-

щината трибагреници и позд-
равиха жителите и гостите на
града по случай Националния

празник на Република Бълга-
рия.

Спас ЗАРЧЕВ

На 3-ти март жителите на с.
Черкаски се преклониха пред
подвига на хилядите войни,
които с цената на живота си за-
щитаваха самоотвержено
своето Отечество.

Черкасчани се гордеят с
името на селото си – име на
велик руски държавник и дип-
ломат – символ на свобода и

независимост.
В слънчевия мартенски ден

поднесохме венци и цветя, све-
дохме глави в знак на призна-
телност пред паметника на
княз Владимир Черкаски в
центъра на селото ни.

Валери ТРЕНДАФИЛОВ
Кмет на с. Черкаски

3-ТИ МАРТ В СЕЛО ЧЕРКАСКИ

Предвидените средства за ка-
питалови разходи през 2021 го-
дина са в размер на 2 387 919
лева. Основното разпределе-
ние на финансите е за рекон-
струкция на част от
водопроводната и улична
мрежа в населените места на
община Вършец.

Заложени за реализиране са
два основни обекта:

- „Реконструкция на водо-
провод и обновяване на ул.
„Република“ ОТ ОТ270 ДО
ОТ358“.

Първият етап включва учас-
тък от ОТ270 до ОТ315 (учас-
тъка от хотел „Медикус“ до
пресечката на хотел „Ата“).
Предвижда се подмяна на съ-
ществуващия водопровод и из-
граждане на изцяло паважна
настилка по улицата, като се
обособи пешеходна зона.

- „Реконструкция на водо-
проводна и улична мрежа на
ул. „Селището“, с. Спан-

чевци; ул. „Козница“ - гр.
Вършец, кв. Заножене и ул.
„Хан Крум“ - гр. Вършец“.

Предвижда се подмяна на во-
допровод по ул. „Хан Крум“ и
ул. „Козница“ в кв. Заножене,
като и двете улици ще бъдат
изцяло асфалтирани, а за ул.
„Селището“ е предвидена ре-
конструкция на улицата и ас-
фалтиране.

Отделени са и средства за из-
граждане на допълнителна
нова сграда към НУ „Васил
Левски“, град Вършец, кв.
Изток, както и за закупуване на
две моторни превозни средства
за нуждите на Домашния со-
циален патронаж.

Предвидени са средства за
придобиване на земя за трасе
на общински път MON 1092 :
Вършец – кв. Заножене – с.
Спанчевци, както и за изгот-
вяне на Общ устройствен план
(ОУП) на общината.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗА ПРЪВ ПЪТ КАПИТАЛОВАТА
ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

НАДХВЪРЛЯ 2 МЛН. ЛЕВА

Уважаеми жители на об-
щина Вършец,

Днес отбелязваме един от

най-светлите моменти от но-
вата българска история – Осво-
бождението на България от
турска власт. На тази дата
преди 143 години нашето Оте-
чество възкръсна на полити-
ческата карта на Европа, за да
остане и до днес най-древната
европейска държава, съхра-
нила името и езика си.

Отдавайки почит на просвет-
ните и църковни дейци, на ре-
волюционерите, на
семейството – всички те кре-
пители на българския дух през
вековете на чуждо господство,
ние задължително трябва да си

отговорим на въпроса дали
предците ни от онази епоха
биха били горди с нашите дела
и съвременните прояви на ро-
долюбие.

Пожелавам на всички нас да
е силна паметта ни, да е будна
съвестта ни, да са големи сър-
цата ни! Делата ни да са повече
от думите! Да обичаме Бълга-
рия, така както светлите ни
възрожденци!

Честит национален празник!
Да живее България!

Инж. Иван ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 3 МАРТ -
НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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ОТБЕЛЯЗАХМЕ ТРЕТИ МАРТ НЕТРАДИЦИОННО
Поради извънредното положение тази година отбелязахме

Националния ни празник по различен начин

Честит Национален празник на всички българи!



За участието си в ежегод-
ния литературен конкурс на
Лигата на българските пи-
сатели в Съединените аме-
рикански щати и по света,

в началото на месец март
2021 година писателят-зем-
ляк Мартен Калеев получи
оригинала от крайното ре-
шение на журито.

Заслужилият гражданин
на Вършец бе удостоен с
грамота от Управителният
съвет на Лигата за дос-
тойно представяне с кни-
гата си „ВСИЧКО И

НИЩО“ в Международния
литературен конкурс на
името на Георги Витанов
Богат - 2020 г.

Участниците в конкурса
са десетки автори - бъл-
гари, живеещи по целия
свят.

Лигата на българските пи-
сатели е основана през 2010
година и е със седалище в
Чикаго, САЩ. Тя подпо-
мага разпространението на
българската духовност в
САЩ и Канада, както и по
света, насърчава български
автори да опазват българ-
ския език и родолюбие.

Евелина ГЕОРГИЕВА

МАРТЕН КАЛЕЕВ СРЕД
ВОДЕЩИТЕ БЕЛЕТРИСТИ

Изказвам своята огромна,
човешка благодарност към
съседите ми от квартала и
към моите приятели от пен-
сионерски клуб „Чинари“ –
гр. Вършец, които ме под-
крепиха с мили думи и ми
вдъхнаха сили да се боря с
мъката по загубата на съп-
руга ми.

Благодаря ви от сърце,
мили хора – за човечността,
проявена от вас в този тру-
ден за мен момент.

Желая ви здраве и спо-
койни старини!

Калина АЛЕКСИЕВА

Поздравявам всички жители
на най-китното село в област
Монтана, с. Долно Озирово, по
повод националния празник на
България – 3-ти март!

Селото е дало своите свидни
жертви в борбите за Освобож-
дение на България, за да
можем да вървим с гордо вдиг-
нати глави на свободни и ус-
пели хора.

Желая на всички здраве, да се
обичаме повече, да се защита-
ваме взаимно в условията на
пандемия и трудни дни, и да се
гордеем с нашата култура и ис-
тория!

Честит Национален празник
на всички българи!

Ангел ПЕТРОВ
Кмет на с. Долно Озирово

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА
ДОЛНО ОЗИРОВО ПО СЛУЧАЙ 3 МАРТ
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Едва ли има човек в града от
по-възрастното поколение,
който да не познава Цветко Че-
ластрата – доайен на сладка-
рите и готвачите във Вършец.
Само при споменаване на
името му, всички си спомнят за
прословутите му домашни ек-
лери, торти, тулумбички и три-
гуни, които правеше с
майсторлък.

Знае за прякора си и не се
обижда, че му казват Че-
ластра, даже се гордее с него.
А зевзеците му го измислили,
защото на младини Цветко не
пропускал и ден да не се об-
ръсне, обичал да е спретнат,
винаги гладко избръснат, та
оттам и прякора му (челастря
– изглаждам, заглаждам, най-
често камък)

Преди дни чичо Цветко
имаше рожден ден и навърши
достолепните 98 години.

Цветко Николов Ангелов е
роден на 19.03.1923 г. в с. Па-
волче, разположено на 7 км от
Враца. Завършва прогимназия
в родното си село с пълно от-
личие. От малък е научен на
труд, израства в бедно и мно-
голюдно семейство с 5 деца.
Не е учил специално училище
или курсове за готвач, кулина-
рията става негова професия
съвсем случайно. Сякаш съд-
бата сама го насочва към гот-
варството. „Самоук
готвач-технолог съм, но да съм

мастър-шеф, както сега мо-
дерно го наричат, явно ми е
било призвание“, казва Цветко
Ангелов.

В покрайнините на Враца
имало една гостилница, която
хранела 60 ученици от селата.
Чорбаджията Никола Узунов
го взима на работа в кухнята
като чирак. Един ден , през
1937 година пристигат с шев-
ролет семейство лекари от
Вършец – д-р Пенев и съпру-
гата му, които са били при-
ятели с Узунов и му казват, че
си търсят момче за личен гот-
вач у дома. Приготвят на
Цветко една торба с чисти
ризи и панталони и го назнача-
ват за готвач във вилата си.

„Влязох в кухнята им, имаше
всичко, само хладилник си ня-
маха. Но д-р Пенев сам си на-
прави. Плащаха ми много
добре, при тях работих 6 го-

дини“, връща се в спомените
си готвачът. През тези години
се оженва, а през 1942 г. го взе-
мат войник. След войниклъка
започва работа като готвач в
гостилница „Здраве“ , а после,
по препоръка на д-р Пенев, из-
карва 5 години в клуба на ДНА
(Военния клуб) във Враца, тъй
като предишният готвач е бил
от Вършец, но при бомбарди-
рането на Враца на 23.01.1943
г. се връща в родното си място.

Следват 12 години като вое-
нен готвач на летищата в Габ-
ровница, в Доброславци, във
военното поделение в град
Враца, където го произвеждат
в чин старшина.

Пенсионира се през 1960 г.
като военен, на 40-годишна
възраст, построява си къща във
Вършец и се премества тук със
семейството си през 1963 го-
дина, защото съпругата му Ма-
рийка Дончева е
кореняк-вършеченка. Работи
като готвач в „Механата“ на
НАРКООП и в ресторанта на

хотел „Здравец“ към Балканту-
рист ,като сладкар-готвач.

Дори и след пенсионирането
си хората продължават да го
търсят, превръща домашната
си кухня в сладкарска рабо-
тилничка, за да прави десерти
за сватби, кръщенета, банкети
и семейни празници. До пре-
клонна възраст все е на педали
– кара колело, за да разнася по-
ръчките по домовете, слави се
с хубаво лозе, с хубави гозби и
десерти.

Най-обичал да прави торти,
тригуни, еклери, но запазена
марка са му бине суфле, юн-
керски мекици и „момини
гърди“, които са любимият му
десерт.

Смята, че дълголетието му се
дължи на многото работа, на
чистия въздух и на качестве-
ната храна. Яде от всичко, но
винаги с мярка и знае как да
подбере най-качествените про-
дукти за ястията си. Месото,
например, избира да е крехко,
с определен цвят, да няма
мазни жилки по него и така е с
всеки един продукт, подбира
го внимателно, за да е сигурен,
че е качествен. А вероятно
друга причина за дълголетието
му е широко скроената му
душа – казва, че винаги е бил
ларж, обичал да черпи прияте-
лите си, да се раздава за дру-
гите. „Жена ми навремето все
ми се караше, че ако не е тя, ще

тръгна без обувки“, казва с
лека ирония Цветко.

Челастрата е с невероятно
чувство за хумор и голям май-
тапчия, на младини е майстор
на вицовете и душата на ком-
панията, много добър имита-
тор. А за луканката и
пастърмата за мезе има такъв
съвет: те трябва да се режат
толкова тънко на дъската, та
като вдигнеш срещу прозореца
нарязаното парченце, то да е
толкова прозрачно, че можеш
през него да видиш какво
прави комшията ти отсреща.

„Работата ми в кухнята ви-
наги е била празник, а кулина-
рията – магия. Обичах и да
подреждам красиво трапезата
с приготвените от мен ястия“,
разказва чичо Цветко.

Преди 21 години остава вдо-
вец. Има една дъщеря, двама
внуци и два правнуци.

Днес той все още се об-
служва сам. Слухът и зрението
му не са като на младини, но
пък акълът му е бистър и па-
метта му е запазена, може
сладкодумно и с прословутото
си чувство за хумор да раз-
казва с часове интересни
случки от живота си и от ми-
налото на Вършец.

Пожелаваме му да е жив и
здрав, за да отпразнува след
две години и 100-годишния си
юбилей!

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЦВЕТКО ЧЕЛАСТРАТА: „РАБОТАТА МИ В КУХНЯТА
ВИНАГИ Е БИЛА ПРАЗНИК, А КУЛИНАРИЯТА - МАГИЯ“

БЛАГОДАРНОСТ
ОТ СЪРЦЕ

Доайенът на готвачите и сладкарите във Вършец отпразнува своя 98-годишен рожден ден

Рано сутринта на 1 март –
Деня на Баба Марта, членове
на пенсионерски клуб „Чи-
нари“ – гр. Вършец посетиха
Община Вършец и закичиха с
мартенички кмета на общината
инж. Лазаров и неговия екип.

Председателят на клуба
Савка Серафимова пожела

здраве, енергия и много нови
идеи за добруването на общи-
ната. Тя благодари на кмета, че
и тази година пенсионерските
клубове не са забравени и от
Бюджет 2021 г. са отделени
средства, за да развиват те дей-
ността си.

Петя ГЕНОВА

БАБА МАРТА ГОСТУВА
НА ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ

Една от тортите на сладкаря



Днес, 29.12.2020 г. (вторник) от 15:00
ч., на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
ЗМСМА и чл. 56, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общин-
ски съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската ад-
министрация за мандата 2019 – 2023 г. се
проведе извънредно заседание на Об-
щински съвет - Вършец, в заседателната
зала на Общинска администрация Вър-
шец.

Заседанието започва с 11 положили
клетва общински съветници.

Отсъстват: д-р Румяна Дамянова,
Васил Замфиров;.

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

На заседанието присъстваха още:

инж. Иван Лазаров – кмет на община
Вършец.

Заседанието беше открито и ръково-
дено от инж. Анатоли Димитров – пред-
седател на Общински съвет - Вършец.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение

по Докладна записка с вх. № 337/
22.12.2020 г. относно вземане на реше-
ние от Общински съвет – Вършец за
приемане на направените инвестиции в
активи публична общинска собственост
от „ВиК“ ООД, гр. Монтана през 2020 г.
в община Вършец, като част от одобре-
ната инвестиционна програма, във
връзка с изпълнение на ангажимент за
минималното ниво на инвестициите от
ВиК оператора.

Докладва: инж. Иван Лазаров – кмет
на община Вършец

Гласували: “за”- 11; “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

Общински съвет – Вършец прие след-
ното решение:

РЕШЕНИЕ № 179
Общински съвет – Вършец, на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
реши:

1. Одобрява и приема списък на инвес-
тициите в активи публична общинска
собственост направени от „ВиК“ ООД,
гр. Монтана през 2020 г., в община Вър-
шец, като част от одобрената инвести-
ционна програма, във връзка с
изпълнение на ангажимент за минимал-
ното ниво на инвестициите, съгласно
приложението към настоящото решение
включващо 5 обекта на обща стойност
7 555.50 лв., без ДДС, а с ДДС 9 066.60
лв. .

2. Предава управлението на приетите

активи по т. 1 от настоящото решение в
Асоциацията по ВиК на обособената те-
ритория, обслужвана от „Водоснабдя-
ване и канализация“ ООД, гр. Монтана
и предава същите за стопанисване, под-
държане и експлоатация на действащия
ВиК оператор, чрез допълване и/или ак-
туализиране на приложение № 1 от до-
говора за изпълнение на дейностите по
чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите.

Гласували поименно: “за” – 11 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова,
В. Маринов, И. Замфиров, А. Маджар-
ски, Л. Симова, Б. Христов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; “против” –
няма; “въздържали се” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на общински съвет –
Вършец закри заседанието в 15:10 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец

áðîé 3, ìàðò 2021 ã. Îáùèíñêè ñúâåò ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ3
П Р О Т О К О Л № 18

Днес, 15.12.2020 г. (вторник) от 10:30
ч., на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
ЗМСМА и чл. 56, ал. 2 от Правилника
за организацията и дейността на Об-
щински съвет – Вършец, неговите ко-
мисии и взаимодействието му с
общинската администрация за мандата
2019 – 2023 г. се проведе извънредно за-
седание на Общински съвет - Вършец, в
заседателната зала на Общинска адми-
нистрация Вършец.

Заседанието започва с 12 положили
клетва общински съветници.

Отсъстват: Атанас Маджарски

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

На заседанието присъстваха още:
инж. И. Лазаров – кмет на община Вър-
шец;

Заседанието беше открито и ръково-
дено от инж. Анатоли Димитров – пред-
седател на Общински съвет - Вършец.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение

по Докладна записка с вх. № 329/

11.12.2020 г. относно предложение за
отмяна на Решение № 171 от Протокол
№ 17/ 09.12.2020 г. на Общински съвет
– Вършец. Приемане на ново решение
със съответните допълнение, които из-
исква фонд „Социална закрила“ при
МТСП за разкриване на обществена
трапезария, като местна дейност в об-
щина Вършец и кандидатства с проект
пред фонд „Социална закрила“ по це-
лева програма „Обществена трапеза-
рия“.

Докладва: инж. Иван Лазаров –
кмет на община Вършец

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

Общински съвет – Вършец прие след-
ните решения:

РЕШЕНИЕ № 177
Общински съвет – Вършец, на осно-

вание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА отменя
свое Решение № 171 от Протокол №
17/09.12.2020 г.

Гласували поименно: “за” – 12 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,

В. Замфиров, И. Замфиров, Л. Симова,
Б. Христо, И. Цветанов, Н. Томов, Г.
Найденов; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 178
Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА реши:

1. Дава съгласие за разкриване на об-
ществена трапезария, като местна дей-
ност в община Вършец, която включва
потребители (целеви групи), както
следва:

● Лица и семейства на месечно под-
помагане по реда и условията на чл. 9
от Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане;

● Лица с доказана липса на доходи и
близки, които да се грижат за тях;

● Самотно живеещи лица и семейства,
получаващи минимални пенсии /пен-
сии за осигурителен стаж и възраст;
пенсии за инвалидност; наследствени
пенсии; пенсии, несвързани с трудова
дейност;

● Скитащи и бездомни деца и лица;
● Лица от уязвими групи – граждани

на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17

от допълнителните разпоредби от За-
кона за убежището и бежанците;

● Лица, изпаднали в тежка ситуация,
в следствие на епидемичната обста-
новка – поставени под карантина, лица
завърнали се от други държави, оста-
нали без работа и без доход.

2. Дава съгласие община Вършец да
кандидатства с проект пред фонд „Со-
циална закрила“ по целева програма
„Обществени трапезарии“, финансиран
от фонд „Социална закрила“ по реда на
чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално
подпомагане.

Гласували поименно: “за” – 12 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, Л. Симова, Б.
Христо, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Най-
денов; “против” – няма; “въздържали
се” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на общински съвет –
Вършец закри заседанието в 10:45 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец

П Р О Т О К О Л № 19

Днес, 21.01.2021 г. (четвъртък) от 10:00
часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
ЗМСМА и чл. 56, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общин-
ски съвет – Вършец, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската ад-
министрация за мандата 2019 – 2023 г.
се проведе извънредно заседание на Об-
щински съвет - Вършец, в заседателната
зала на Общинска администрация Вър-
шец.

Заседанието започва с 12 положили
клетва общински съветници.

Отсъства: Недялко Томов.

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

На заседанието присъстваха още:
инж. Иван Лазаров – кмет на община
Вършец;

Заседанието беше открито и ръково-

дено от инж. Анатоли Димитров – пред-
седател на Общински съвет - Вършец.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение

по Докладна записка с вх. № 04/
11.01.2021 г. относно предложение за
приемане на решение за създаване на
нова социална услуга в община Вършец
- „Асистентска подкрепа“, която е деле-
гирана от държавата дейност.

Докладва: инж. Иван Лазаров –
кмет на община Вършец

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

Общински съвет – Вършец прие след-
ното решение:

РЕШЕНИЕ № 180
Общински съвет – Вършец, на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 25,
ал. 1 и ал. 2 и чл. 93 от Закона за соци-
алните услуги и чл. 84, ал. 1, т. 1, т. 2, т.
3, т. 4, т. 5 и т.6 от Правилника за прила-

гане на закона за социалните услуги,
реши:

Дава съгласие в община Вършец да
бъде създадена нова социална услуга
„Асистентска подкрепа“, като дър-
жавно-делегирана дейност.

Брой потребители в община Вършец -
28 за 2021 година, като натуралният по-
казател се определя съгласно Решение
№ 790 от 30.10.2020 г. на Министерски
съвет на РБ за приемане на Стандарти за
делегираните от държавата дейности за
натурални и стойностни показатели през
2021 г.

Начинът на организация и управление
на социалната услуга се администрира
от Общинска администрация - Вършец,
като се изпълнява Механизма за лична
помощ съгласно Закона за личната
помощ.

Място на предоставяне на социалната
услуга – домовете на потребителите на
социалната услугата на територията на
община Вършец.

5. Извършването на дейности по пред-
оставяне на социалната услуга ще се

осъществява и администрира от Анна
Тачкова на длъжност специалист „Про-
екти и интеграция“ при Общинска ад-
министрация – Вършец.

6. Предоставянето на социалната ус-
луга започва от 01.01.2021 г.

В срок от 7 работни дни от датата на
влизане в сила на настоящото решение
кметът на община Вършец да го изпрати
на Агенцията за социално подпомагане
и на Агенцията за качеството на социал-
ните услуги.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова,
д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В. Замфи-
ров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Си-
мова, Б. Христов, И. Цветанов, Г.
Найденов; “против” – няма; “въздър-
жали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на общински съвет –
Вършец закри заседанието в 10:10 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец

П Р О Т О К О Л № 20
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ÂÚÐØÅÖ4
П Р О Т О К О Л № 21

Днес, 16.02.2021 г., (вторник) от 14:00 ч., на основание
чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 56, ал. 1 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с общин-
ската администрация за мандата 2019 – 2023 г. се проведе
заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната
зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва общински
съветници.

Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, заседанието е за-
конно и може да взема решения.

На заседанието присъстваха още: инж. Иван Лазаров
– кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на
община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на об-
щина Вършец , К. Тачева-директор дирекция „ОА“, А.
Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Димитров – кмет с.
Спанчевци, В. Трендафилов – кметски наместник с. Чер-
каски, В. Милчев – кметски наместник с. Г.Б.Речка, В.
Илиева – гл. специалист „ТКДП“, Д. Лилова – специа-
лист „Туризъм“, С. Зарчев – „Връзки с обществеността“,
А. Алексов – председател на НЧ „Хр. Ботев-1900“ гр.
Вършец.

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Ана-
толи Димитров – председател на Общински съвет - Вър-
шец.

Председателят на общински съвет Вършец инж. Ана-
толи Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал. 2 т. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023
г. предложи, следните допълнения в дневния ред:

1. Включване на Докладна записка вх. № 51/
10.02.2021 г. като точка 23-та от дневния ред на засе-
данието.

Общият брой точки в дневният ред стават 24.
Гласували: “за”- 13; “против” – няма; “въздържали

се” – няма.

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

писка с вх. № 03/ 11.01.2021 г. относно отчет на кмета на
община Вършец за изпълнение на решенията на Общин-
ски съвет – Вършец за периода 01.07.2020 г. до 31.12.2020
г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с вх. № 26/ 29.01.2021 г. относно отчет на Общин-
ски съвет – Вършец за периода 01.07.2020 г. до 31.12.2020
г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател
на Общински съвет – Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 15/ 19.01.2021 г. относно годишен отчет за
изпълнението на „Програмата за управление на кмета на
община Вършец“ за първата година от мандата на уп-
равление.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 39/ 05.02.2021 г. относно годишен отчет за
2020 г. за изпълнение на Програмата за управление на от-
падъците на община Вършец за периода 2016 - 2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 40/ 05.02.2021 г. относно приемане на Про-
грама за управление на отпадъците на община Вършец
за периода 2021-2028 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 286/ 25.11.2020 г. относно приемане на план
– сметка, включваща необходимите разходи за дейнос-
тите по третиране на битови отпадъци и почистване на
площи за обществено ползване за 2021 год.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 09/ 15.01.2021 г. относно приемане на Про-
грама за развитие на читалищната дейност в община
Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 27/ 02.02.2021 г. относно приемане на Про-
грама за развитие на туризма в община Вършец за 2021
г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 08/ 15.01.2021 г. относно приемане на Кул-
турен календар по месеци и дейности на Община
Вършец – 2021 година.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 07/ 14.01.2021 г. относно приемане на Го-
дишна програма за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост за 2021 г. на община Вършец на
основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собстве-
ност /ЗОС/.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

11. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 28/ 02.02.2021 г. относно определяне на ин-
дивидуалните основни месечни заплати на кмета на
Община Вършец и кметовете на кметства в община Вър-
шец.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

12. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-

писка вх. № 29/ 02.02.2021 г. относно предложение за из-
менение и допълнение на чл. 65 от „Наредбата за опред-
елянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Вършец“ по чл. 9 от
ЗМДТ.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

13. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 13/ 19.01.2021 г. и допълнение с Докладна
записка вх. № 44/ 09.02.2021 г. относно освобождаване
от заплащане на наеми и тротоарно право за ползване на
помещения, терени и обекти - общинска собственост за
периода от 01.01.2021 г. до 28.02.2021 г.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

14. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 12/ 19.01.2021 г. относно вземане на решение
по реда на чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и пол-
зването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за имотите с НТП
пасища, мери и ливади за индивидуално и общо пол-
зване, за предоставяне под наем по реда на чл. 37и, ал. 1
от ЗСПЗЗ на животновъди, собственици или ползватели
на животновъдни обекти с пасищни селскостопански жи-
вотни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрира-
ните животни.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

15. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 38/ 05.02.2021 г. относно приемане на Бю-
джета на община Вършец за 2021 г.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

16. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 14/ 19.01.2021 г. относно предложение за
приемане на решение от Общински съвет – Вършец за
допускане изработването на парцеларен план на част от
общински път МОN 1092 Вършец – Заножене – Спан-
чевци в частта му от кв. Заножене до с. Спанчевци.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

17. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 10/ 19.01.2021 г. относно разглеждане на док-
лад на временна комисия, определена с Решение № 165
от Протокол № 14 от 29.10.2020 г. на Общински съвет –
Вършец и предложение за вземане на решение за опред-
еляне на 1 съдебен заседател за мандат 2020 – 2024 г. на
Районен съд – Берковица.;

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

18. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 45/ 09.02.2021 г. относно определяне на пред-
ставител на Община Вършец в свиканото за 26.02.2021 г.
редовно неприсъствено заседание на Общото събрание
на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“
ООД, град Монтана, гласуване на изрични пълномощия
на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: Вътко Маринов – председател на ПК по
ТИУТУОС

19. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 48/ 10.02.2021 г. относно определяне на пред-
ставител на Община Вършец в свиканото за 26.02.2021 г.
извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-
р Стамен Илиев“ АД град Монтана, гласуване на изрични
пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: Д-р Румяна Дамянова – председател на
ПК по ЗСПЕ

20. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 46/ 09.02.2021 г. относно приемане отчет за
дейността на Местната комисия за борба с противооб-
ществените прояви на малолетните и непълнолетните
при Община Вършец за календарната 2020 г.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по
АОНУОРСГПБК

21. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 43/ 09.02.2021 г. относно определяне на раз-
мер на финансиране съгласно Бюджет на община
Вършец за 2021 година на спортните и туристическите
дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани
на територията на Община Вършец.

Докладва: Адрияна Николова – Председател на ПК
по ОКМД

22. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 47/ 09.02.2021 г. относно вземане на решение
за отпускане на финансова помощ по молби с вх. № 323/
08.12.2020 г., вх. № 331/ 11.12.2020 г., вх. № 01/
06.01.2021 г. и вх. № 41/ 08.02.2021 г.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по
АОНУОРСГПБК

23. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка вх. № 51/ 10.02.2021 г. относно предложение за из-
менение и допълнение на текста на чл. 11, ал. 1, т. 17 от
Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, под-
държане на чистотата и опазване на околната среда в об-
щина Вършец, във връзка с Протест против разпоредбата
от Галя Александрова – прокурор при Окръжна проку-
ратура – Монтана и образувано административно дело
№ 56/2021 г. по описа на Административен съд – Мон-
тана.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

24. Изказвания, питания, становища и предложения на
гражданите.

Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за организа-
цията и дейността на общински съвет – Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандата 2019 – 2023 г., дневния ред бе
приет единодушно:

Гласували: “за”- 13; “против” – няма; “въздържали
се” – няма;

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ № 181
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1,

т. 24 от Закона за местно самоуправление и местна ад-
министрация приема за сведение отчет на кмета на об-

щина Вършец за изпълнение на решенията на Общински
съвет – Вършец за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020
г.

Гласували поименно: “за” – 13; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 182
Общински съвет Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т.

23 от ЗМСМА приема за сведение отчета за дейността на
Председателя на Общински съвет Вършец, дейността на
Общински съвет Вършец и неговите комисии за периода
01.07.2020 г. - 31.12.2020 г.

Гласували поименно: “за” – 13; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 183
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1,

т. 24 от ЗМСМА приема за сведение Годишен отчет за из-
пълнението на „Програмата за управление на кмета на
община Вършец“ за първата година от мандата на уп-
равление.

Гласували поименно: “за” – 13; “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 184
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1,

т. 24 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на
отпадъците, приема за сведение годишен отчет за пе-
риода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. за изпълнение на Про-
грамата за управление на отпадъците на община Вършец
за периода 2014 – 2020 г., съгласно приложението към
настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 12; “против” – няма;
“въздържали се” – 1;

РЕШЕНИЕ № 185
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1,

т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 8 от Закона за управ-
ление на отпадъците, приема Програма за управление на
отпадъците на община Вършец за периода 2021 – 2028 г.

Задължава кмета на община Вършец в 7-дневен срок
от приемане на настоящото решение да публикува на ин-
тернет страницата на община Вършец приетата Про-
грама за управление на отпадъците на община Вършец
за периода 2021 – 2028 г.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,
И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”
– няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 186
І. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал.

1 т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66 от ЗМДТ и чл. 17 от
«Наредбата за определяне и администрирането на мест-
ните такси и цени на услуги на територията на община
Вършец“, одобрява обобщената план-сметка за 2021 го-
дина, общата стойност на която възлиза на 1 133 000 лв.
и включва необходимите разходи за:

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите
отпадъци – контейнери, кофи и др., в размер на 33 000
лв.;

2. Събиране на битови отпадъци и транспортиране до
депото за обезвреждането им - 183 500 лв;

3. Проучване, проектиране, изграждане, подържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депото за обез-
вреждане на битови отпадъци, включително отчисле-
нията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО. – 338 000 лв;

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 578 500 лв.

ІІ. Запазва размера на такса битови отпадъци по
видове услуги и населени места в размерите на 2020 г.

ІІІ . Одобрява дофинансиране на услугите в размер
на 363 000 лв. от други собствени приходи.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,
И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”
– няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 187
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1,

т. 12 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните
читалища, приема Програма за развитие на читалищната
дейност в община Вършец за 2021 г.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,
И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”
– няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 188
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1,

т. 12 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1 и чл. 12, т. 1 от Закона за
туризма приема Програма за развитие на туризма по при-
оритети и дейности на Община Вършец за 2021 г.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,
И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”
– няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 189
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1,

т. 23 от ЗМСМА и във връзка с Бюджета на община Вър-
шец за 2021 г., приема изготвения Културен календар по
месеци и дейности на Община Вършец за 2021 г.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,
И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”
– няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 190
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната ад-

министрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за об-
щинската собственост /ЗОС/, реши:

1. Приема Годишна програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. на
община Вършец.

2. Приетата Годишна програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. на
община Вършец влиза в сила от датата на приемане на
решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС,Годишна програма
за управление и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2021 г. на община Вършец да се обяви на таб-
лото пред сградата на Общинска администрация –
Вършец и да се публикува на интернет страницата на об-
щина Вършец.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров,
И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов; “против” – няма; “въз-
държали се” – 1 - Г. Найденов;

РЕШЕНИЕ № 191
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1,

т. 5 от ЗМСМА и РМС № 790/30.10.2020 г. за приемане на
стандарти за делегирани от държавата дейности с нату-
рални и стойностни показатели през 2021 г., определя ин-
дивидуалните основни месечни заплати на Кмета на
община Вършец и кметовете на кметства в община Вър-
шец, както следва:

1. Кмет на община Вършец 2 750,00 лв.
2. Кметове на Кметства:
● Кметство с. Спанчевци 1 000,00 лв.
● Кметство с. Долно Озирово 1 000,00 лв.
Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А. Димитров,

И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, Б. Христов, И. Цветанов, Н.
Томов; “против” – няма; “въздържали се” – 3 - А. Ма-
джарски, Л. Симова, Г. Найденов;

РЕШЕНИЕ № 192
I. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал.

2 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация и чл. 9 от Закона за местните данъци и
такси, изменя и допълва чл. 65 от „Наредбата за опред-
елянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Вършец“, по чл. 9 от
ЗМДТ, като изменя текста на т. 1 и създава нови точки
3 и 4, както следва:

т.1 За провеждане на спортно-тренировъчен процес на
лицензирани спортни клубове в български спортни фе-
дерации – 35 лв. за 1 /един/ астрономически час.

Нова т. 3 За спортни мероприятия до 4 /четири/ часа –
400 лв.

Нова т. 4 За спортни мероприятия до 8 /осем/ часа –
800 лв.

II. Изменението и допълнението на чл .65 от „Наредба
за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община Вършец“, по
чл. 9 от ЗМДТ, влиза в сила от датата на приемане на ре-
шението.

III. Задължава кмета на община Вършец в 7- дневен
срок от приемане на настоящото решение да публикува в
сайта на община Вършец, изменението и допълнение на
„Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на об-
щина Вършец“, по чл. 9 от ЗМДТ.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,
И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”
– няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 193
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1,

т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската
собственост реши:

1. Освобождава от заплащане на месечен наем за пе-
риода от 01.01.2021 г. до 28.02.2021 г. всички лица, склю-
чили договори за наем на помещения, терени и обекти,
собственост на община Вършец, които временно са пре-
установили дейността си, вследствие на въведените вре-
менни противоепидемични мерки на територията на
Република България.

2. Освобождава от заплащане на тротоарно право за
предобектна търговия по т. 1 от Тарифата за базисни на-
емни цени на община Вършец за периода от 01.01.2021 г.
до 28.02.2021 г., всички лица, които временно са преус-
тановили дейността си, вследствие на въведените вре-
менни противоепидемични мерки на територията на
Република България.

3. Възлага на кмета на община Вършец да предприеме
всички необходими фактически и правни действия по из-
пълнение на настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,
И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”
– няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 194
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1,

т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ и чл. 42, ал. 4 и
ал. 5 от „Наредбата за реда на придобиване, управление
и разпореждане с общинска собственост на община Вър-
шец“, определя ливадите, описани в приложение № 1
към настоящото решение и пасищата и мерите, опи-
сани в приложение № 2 към настоящото решение от Об-
щинския поземлен фонд на община Вършец, които ще се
отдават под наем за индивидуално и общо ползване за
стопанската 2021/2022 година, по реда на чл. 24а, ал. 6,
т. 4 във връзка с чл. 37и, от ЗСПЗЗ на собственици или
ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскос-
топански животни, регистрирани в Интегрираната ин-
формационна система на БАБХ, съобразно броя и вида
на регистрираните животни.

продължава на 5 стр. >>>
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Възлага на кмета на община Вършец в срок до

01.03.2021 г., списъците с земеделските имоти за инди-
видуално ползване с категории за землищата на населе-
ните места на общината да се обявят на
информационното табло пред сградата на община Вър-
шец и на информационните табла пред сградите на
Кметствата на територията на общината, както и и се
публикуват на интернет страницата на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,
И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”
– няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 195
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 52, ал. 1

и чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за пуб-
личните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ
на 2021 г., ПМС № 408/2020 г. за изпълнение на ЗДБРБ за
2021 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следва-
щите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет на Община Вършец, Об-
щински съвет - Вършец

Р Е Ш И:
1. Приема бюджета на Община Вършец за 2021 го-

дина, както следва:
1.1. Приходи в размер на 10 731 000 лв., в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дей-

ности в размер на 5 702 530 лв., съгласно Приложение
№ 1 и 2 в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата
дейности в размер на 4 938 575 лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2020 година в размер на
498 861 лв., съгласно Приложение № 3.

1.1.1.3. Наличност по валутни сметки в левова равно-
стойност 32 066 лв.

1.1.1.4. Временно съхранявани средства на други
сметки и фондове -/ -86 072 лв.

1.1.1.5. Трансфери между бюджетни сметки 319 100 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 028

470 лв., съгласно Приложение № 2 в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни и не данъчни приходи в размер на

2 466 752 лв.
1.1.2.2. Трансфери за местни дейности в размер на

1 219 700 лв. в т.ч.:
1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 763

100 лв., включително трансфер за зимно поддържане и
снегопочистване в размер на 92 500 лв.

1.1.2.2.2. Целева субсидия за капиталови разходи в
местни дейности в размер на 456 600 лв.

1.1.2.3. Предоставени трансфери между бюджети в раз-
мер на -/- 200 000 лв.

1.1.2.4. Трансфери между бюджета и сметки за
средства на ЕС -/ -110 682 лв.

1.1.2.5. Средства на сметки от Европейския съюз в раз-
мер на - / - 337 936 лв.

1.1.2.6. Преходен остатък от 2020 година в размер на
1 678 343 лв., съгласно Приложение № 3.

1.1.2.7. Наличност по валутни сметки в левова равно-
стойност 312 293 лв.

1.2. Разходи в размер на 10 731 000 лв., разпределени
по функции, дейности и параграфи:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер
на 5 702 530 лв., съгласно Приложение № 2.

1.2.2. За местни дейности в размер на 5 028 470 лв., съг-
ласно Приложение № 2.

1.2.3. Определя годишна издръжка на едно дете в
детска градина – местна отговорност, при формиране бю-
джета на ДГ “Слънце“ за 2021 година, съгласно утвърде-
ните натурални показатели в информационната система
на МОН, както следва :

- от 0 до 4 годишни - 700 лв.
- от 5 до 6 годишни - 400 лв.
2. Приема програма за капиталовите разходи в раз-

мер на 2 387 919 лв., съгласно Приложение № 4.
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за

капиталови разходи в размер на 329 000 лв., съгласно
Приложение № 4.

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финанси-
рани с приходи от постъпление от продажбата на об-
щински нефинансови активи и други собствени приходи,
както и от преходния остатък в размер на 2 058 919 лв.,
съгласно Приложение № 4.

2.3. Дава съгласието си кмета на община Вършец , по
реда на чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. да направи предложе-
ние до Министъра на финансите за трансформиране на
целева субсидия за капиталови разходи в целеви тран-
сфер за финансиране на разходи за извършване на текущ
ремонт на улици и сграда, публична общинска собстве-
ност в община Вършец в размер на 127 600 лв., съгласно
Приложение № 5.

3. Утвърждава:
3.1. Утвърждава числеността на персонала за делеги-

рана от държавата дейност „Общинска администрация“
– 51 щатни бройки.

3.2. Утвърждава разпределението на плановите разходи
за заплати за 2021 г., без звената, които прилагат систе-
мата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №
2.

3.3. Утвърждава списък на педагогическия персонал и
длъжностните лица, които имат право на транспортни
разходи от местоживеене до месторабота, съгласно При-
ложение № 9.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии,
както следва за:

4.1. Членски внос - 5 390 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински

съвет - 10000 лв.
4.3. Субсидии за:
4.3.1. читалища - 137 808 лв.
4.3.2. спортни клубове - 20 000 лв.
4.3.3. организации с нестопанска цел - 10 000 лв.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО до 3 на 100 (не повече от 3 на 100) върху пла-

новите средства за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели и международна
дейност на кмета на общината в размер на 4 000 лв.

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя
на Общински съвет в размер на 500 лв.

5.4.Утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от За-
кона за публичните финанси за кметствата и населените
места на територията на общината, като одобрява разхо-
дите за осъществяване функциите им на органи на из-
пълнителната власт, разпределени съгласно Приложение
№ 8.

6. Утвърждава приходите и разходите, на общин-
ското предприятие, съгласно Приложение № 2.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за смет-
ките за средства от Европейския съюз , съгласно При-
ложение № 6.

8. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за
местните дейности с показатели за 2021 г. и прогнозни
показатели за периода 2022-2023 г, по приходите, по-
мощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и
финансирането и по разходите, съгласно Приложение
№ 7.

9. Определя максимален размер на дълга, както
следва:

9.1. Максимален размер на новия общински дълг за
2021 г. в размер на 0 лв.

9.2. Общинските гаранции, които може да бъдат изда-
дени през 2021 г. в размер на 0 лв.

9.3. Максимален размер на общинския дълг и общин-
ските гаранции към края на 2021 г. в размер на 0 лв.

10. Определя максимален размер на новите задъл-
жения за разходи, които могат да бъдат натрупани през
2021 г. по бюджета на общината, като наличните към края
на годината задължения за разходи не могат да надвиша-
ват 15 на сто от средногодишния размер на отчетените
разходи за последните четири години.

11. Определя максималния размер на ангажимен-
тите за разходи, които могат да бъдат поети през годи-
ната, като наличните към края на годината поети
ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на
сто от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години.

12. Определя размера на просрочените задължения
от 2020 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за
2021 г., в размер на 132 639 лв.

13. Определя размера на просрочените вземания,
които се предвижда да бъдат събрани през 2021 г. в
размер на 146 886 лв.

14. Оправомощава кмета да извършва компенси-
рани промени:

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности
между утвърдените показатели за разходите в рамките на
една дейност, с изключение на дейностите на делегиран
бюджет при условие, че не се нарушават стандартите за
делегираните от държавата дейности и няма просрочени
задължения в съответната делегирана дейност.

14.2. В частта за местни дейности- между утвърдените
разходи в рамките на една дейност или от една дейност
в друга, без да изменя общия размер на разходите .

15. Възлага на кмета:
15.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бю-

джет от по-ниска степен.
15.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бю-

джет от по-ниска степен.
15.3. Да организира разпределението на бюджета по

тримесечия и да утвърди разпределението.
15.4. Да информира Общинския съвет в случай на от-

клонение на средния темп на нарастване на разходите за
местни дейности и да предлага конкретни мерки за
трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или
трайно намаляване на бюджетните разходи.

16. Упълномощава кмета :
16.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от вре-

менно свободни средства по Общинския бюджет и от
сметките за средства от Европейския съюз и ДСД /други
сметки и дейности/ за авансово финансиране на плаща-
ния по проекти, финансирани със средства от Европей-
ския съюз и по други международни програми,
включително и на бюджетни организации, чиито бюджет
е част от общинския бюджет, при спазване разпоредбите
на Закона за публичните финанси

16.2. Да разработва и възлага подготовката на общин-
ски програми и проекти и да кандидатства за финанси-
рането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални
програми и от други източници за реализиране на го-
дишните цели на общината за изпълнение на общинския
план за развитие.

16.3. Да кандидатства със средства от централния бю-
джет и други източници за финансиране и за съфинан-
сиране на общински програми и проекти.

17. Приема за сведение Протокола от публичното
обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 10.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,
И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”
– няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 196
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 23 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от Закона за устройство
на територията /ЗУТ/, разрешава изработване на проект
за парцеларен план за проектиране на трасе за общински
път МОН 1092 Вършец – Заножене – Спанчевци в частта
му, отнасяща се от кв. Заножене до с .Спанчевци в съот-
ветствие със схема, която е неразделна част от настоя-
щото решение.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,
И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”
– няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 197
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 2 и 3 от ЗМСМА и чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната
власт, определя за съдебен заседател от община Вършец
за мандат 2020 – 2024 г. за Районен съд - Берковица – Зор-
ница Валериева Светославова, с постоянен адрес: гр.
Враца, ул. “Кръстьо Бързаков“ № 6.

Предлага на общото събрание на Окръжен съд – Мон-
тана, да бъде определено за съдебен заседател от община
Вършец за мандат 2020 – 2024 г. за Районен съд – Берко-
вица, лицето Зорница Валериева Светославова с постоя-
нен адрес: гр. Враца, ул. “Кръстьо Бързаков“ № 6.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,
И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”
– няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 198
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация /ЗМСМА/ и чл. 198е, ал. 5 от Закона
за водите /ЗВ/ и чл. 5, ал. 6 ПОДАВК реши:

Гласува изрични пълномощия на Петър Ганчев Сте-
фанов – заместник-кмет на община Вършец, като зако-
нен представител на община Вършец, които да участва
като представител на общината в редовно неприсъствено
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК
Монтана на дата 26.02.2021 г,. като:

По т. 1 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на
отчета за дейността на Асоциация по ВиК на обособе-
ната територия, обслужвана от „Водоснабдяване и кана-
лизация” ООД, град Монтана за 2020 г.;

По т. 2 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на
отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдя-
ване и канализация” ООД, град Монтана за 2020 г.;

По т. 3 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на
бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД,
град Монтана за 2021 г.;

По т. 4 от дневния ред – при предлагане, обсъждане и
гласуване на въпроси извън горепосочения дневен ред,
представителят на Община Вършец да гласува както на-
мери за добре, съобразно интересите на жителите на Об-
щина Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,
И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”
– няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 199
Общински съвет-Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т.

9 от Закона за местното самоуправление и местната ад-
министрация, чл. 6, ал. 1, т. 9 от Правилника за органи-
зацията и дейността на Общински съвет Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска ад-
министрация за мандата 2019-2023 г. и чл. 12, ал. 1 и чл.
33 от Наредба за упражняване правата върху общинската
част от капитала на търговските дружества с общинско
участие, за участието на Общината в граждански дру-
жества и сдружения с нестопанска цел реши:

Гласува изрични пълномощия на д-р Румяна Трифо-
нова Дамянова – общински съветник в Общински съвет
– Вършец, която да участва като представител на общи-
ната в извънредно общо събрание на акционерите в ор-
ганите на управление на дружество с общинско участие
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана на
26.02.2021 г.. При невъзможност за участие се замества
от г-н Ивайло Величков Цветанов – общински съветник
в Общински съвет – Вършец, като:

По т. 1 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на
правила за избор на регистриран одитор за заверка на го-
дишния финансов отчет на дружеството.

По т. 2 от дневния ред – да гласува „ЗА“ определянето
на възнаграждение на членовете на Съвета на директо-
рите, по реда на чл. 56, ал. 13 и т. 8 от Забележките към
Приложение 2 „Показатели и критерий за определяне на
балната оценка в публичните предприятия към чл. 56, ал.
2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните
предприятия/ППЗПП/, чрез определяне стойността на
една бална единица по смисъла на чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от
ППЗПП и замяна на показатели № 4 и № 5 от приложе-
ние 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,
И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”
– няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 200
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21 ал. 1,

т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация приема Отчет за дейността на Местната
комисия за борба с противообществените прояви на ма-
лолетните и непълнолетните при Община Вършец за ка-
лендарната 2020 г.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,
И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”
– няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 201
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 взаимо-
действието му с общинска администрация за Мандата
2019 - 2023 година от Бюджета на Община Вършец за
2021 г. от функция „Почивно дело, култура и религи-
озни дейности“, Дейност 2 714 „Спортни бази за спорт
за всички“, § 43-01 утвърждава за първото полугодие
на 2021 г. на:

1.1 „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ВЪРШЕЦ“ - сумата от
3 000,00 лева;

1.2 „КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ ВЪРШЕЦ 2014“ – су-
мата от 1 500,00 лева;

1.3 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФУТБО-
ЛЕН КЛУБ ВЪРШЕЦ 2012“ – сумата от 4 000,00 лева;

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,
И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”
– няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 202
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 взаимо-
действието му с общинска администрация за Мандата
2019 - 2023 г. от Бюджета на община Вършец за 2021 г,,
от функция „Социално осигуряване, подпомагане и
грижи“, Дейност 2 525 „Клубове на пенсионера“ § 43-
01 утвърждава за 2021 година на:

2.1 СНЦ “Козница” град Вършец – сумата от 1 800, 00
лева;

2.2 ПК “Еделвайс”, село Драганица – сумата от 700,00
лева;

2.3 ПК „Чинарите“, град Вършец – сумата от 1 400, 00
лева;

2.4 ПК „Магнолия“, село Горно Озирово – сумата от
700, 00 лева;

2.5 СНЦ „ Диабетик Вършец 2017“ гр. Вършец – су-
мата от 1 700, 00 лева;

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,
И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”
– няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 203
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1

т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация, отпуска от собствения си Бюджет
2021 г. параграф 10-98 еднократна финансова помощ в
размер на 300,00 лева на Владимир Славейков Митов.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,
И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”
– няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 204
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1

т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си
Бюджет 2021 г. параграф 10-98 еднократна финансова
помощ в размер на 300,00 лева на Слави Борисов Велис-
лавов.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,
И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”
– няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 205
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1

т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си
Бюджет 2021 г. параграф 10-98 еднократна финансова
помощ в размер на 300,00 лева на Димитрана Рафаилова
Иванова.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,
И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”
– няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 206
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1

т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация /ЗМСМА/, отпуска от собствения си
Бюджет 2021 г. параграф 10-98 еднократна финансова
помощ в размер на 150,00 лева на Емилия Михайлова
Георгиева.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,
И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”
– няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 207
I. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал.

2 от Закона за местно самоуправление и местна адми-
нистрация /ЗМСМА/ и чл. 177, ал. 1, т. 3 от Закона за ве-
теринарно-медицинската дейност, изменя и допълва
текста на чл. 11, ал. 1, т.17 от Наредба № 1 за осигуря-
ване на обществения ред, поддържане на чистотата и
опазване на околната среда в община Вършец, както
следва: т. 17 Извеждането на кучета без повод, а на агре-
сивните кучета и без намордник.

II. Изменението и допълнението на чл. 11, ал. 1, т. 17
от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, под-
държане на чистотата и опазване на околната среда в об-
щина Вършец влиза в сила от датата на приемане на
решението.

III. Задължава Кмета на община Вършец в 7 /седем/
дневен срок от приемане на настоящото решение да пуб-
ликува в сайта на община Вършец, изменението и до-
пълнение на чл. 11, ал. 1, т. 17 от Наредба № 1 за
осигуряване на обществения ред, поддържане на чисто-
тата и опазване на околната среда в община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров,
И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов, В.
Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Л. Симова, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”
– няма; “въздържали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на
Общински съвет – Вършец закри заседанието в 16:00 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец



Отново е осми март. Отново
празнуваме деня на жената. Тя
заслужава да бъде празнувана
винаги, защото с тялото си, с
духа и сърцето си жената носи,
дарява и кърми човешкия
живот и остава безсмъртна чрез
децата си. Защото тя, жената,
има много имена – „муза“,
„камбанария“, „олтар“, „му-
зика-лъчи“, „творец“…, но
едно е само свято и грее като
нимб с вечен пламък. С него за-
почва и свършва животът на Зе-
мята – първата и сетна дума –
мамо!

Отколешна традиция на въз-
растните от пенсионерски клуб
„Козница“ е да празнуваме този
свой празник. На него с умиле-
ние си спомняме за децата и
внуците , които с отдаденост
отгледахме и изучихме и сега те
със самочувствие вървят по жи-
тейския си път.

Но днешният ден беше по-
различен и ще остане незабра-
вим. След дългите месеци на
карантина, с тревоги и грижи за

опазване на здравето си, както
и неизвестността за живота на
приятелите ни от клуба – днес
сме отново заедно. Можем да се
хващаме за ръце, да се прегръ-
щаме…

Срещата-обяд се проведе в
ресторанта на местен балнео
хотел. Зажаднели за раздумка,
за заедност – очите ни се тър-
сеха и намираха. Маските
бавно се смъкваха, за да грей-
нат усмивките върху повехна-
лите ни лица А колко малко му
трябва на възрастния човек, за
да „плувнат“ очите му в сълзи
и да „залупа“ сърцето му! За-
едно сме! Здрави сме! Всички
изживяхме дълго чакана радост.
Наоколо ухаеше на пролет, на
празник, на… жена! А щом
сред нас е доайенът на клуба –
94-годишната кака Надка Ши-
вачката, значи че с воля, дис-
циплина и с желанието си за
живот успешно се справяме с
коварния вирус.

С кратко слово председателят
на клуба ни Цеца Антонова
откри тържеството, поздрави
жените и в края заяви: „жела-
нието ни заедно да празнуваме
е по-силно от пандемията! „

С поздравителен адрес и цветя
ни почете кметът на общината
инж. Лазаров. А прочувстве-
ното слово на отец Балджиев –
наш гост, ни просълзи.

Певицата запя позната песен.
Започна веселата част. Слу-
шахме тематично подбрани
стихове, песни, лично твор-
чество, анекдоти и хуморески.

Сред нас бяха и неколцина

„престрашили се „ мъже, които
поддържаха градуса на наст-
роението и внасяха колорит в
празника.

Музикалните парчета бяха ди-
намични и разгорещиха танць-
орките… Ех, момичета, и на 30,
и на 40 (по две), с правнучета
на колене – пак не се пред-
аваме! Годините не ни тежат и
не ни плашат, защото Вършец е
нашата лечебница за здраве и
дълголетие!

Днес царица на празника беше
усмивката, която не слизаше от
лицата ни. Тя одухотвори деня
ни и прогони тъгата.

Тържеството бе в края си. По-
желахме си да останем здрави,
да пазим здравето на децата и
внуците си, да се обичаме!

Този загрубял и навъсен свят
се нуждае от силни, умни и сър-
цати жени, от женска грижа,
топлота и обич.

Честит празник, мили жени!
Бъдете и останете опора,

крило и корен – където и да сте!
Гергана ЕРМЕНКОВА

Скъпи жени,
Днес отбелязваме един от

най-важните празници в
съвременната история –
вашия ден. Денят на май-
ката и съпругата, на жената,
която извоюва правото си да
бъде активна, да се чува
гласа й, да бъде пълноценна
част от обществения живот.

Но освен тези полити-
чески и граждански мотиви
за началото на отбелязва-
нето на този ден, в него има
и много красота. Защото вие
сте живот, вие сте творческа
енергия. На вас дължим
уюта на семейното огнище,
мекотата на обичта, всеот-
дайността, крехката сила, с
която подкрепяте децата и
съпрузите си. Вие сте тези,
които сплотявате семей-
ството и превръщате дома в

уютно пространство и кре-
пост. Вие сте тези, които
пренасяте традицията и па-
метта.

Малко е да ви благодарим,
малко е да ви почетем. И
вярвам, че това не бива да
става само на този ден, а
както вие ежеминутно отда-
вате цялата си обич и уси-
лия да правите света
по-красив, така и ние - мъ-
жете, трябва всеки ден да ви
ценим и почитаме.

Желая на всички вас
здраве, сили и енергия да
творите красота, да давате
обич и да я получавате!
Щастливи и пълноценни да
са дните ви!

Честит празник, уважаеми
български жени! Бъдете!

Инж. Иван ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец
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ЖЕНАТА – ВЕЧНА И СВЯТА

В началото на месец март, ко-
гато се разпуква пролетта, съ-
буждаща новия живот,
празнуваме и празника на же-
ната и майката – 8 март. Пос-
рещаме го весели, прегърнали
го с радост и усмивки.

Създателят подари на света
жената от плът и кръв – бого-
избрана. Дарила живот, мъд-
рост, светлина, любов и обич
на Земята.

Празникът 8-ми март е при-
знание за равноправие между
мъжа и жената. И въпреки, че
е минало столетие от борбата
за равноправие между поло-
вете, статистиката сочи, че все
още има разлика в заплаща-
нето на труда, като заплатите
на жените са с 20 % по-ниски.
Броят на жените с висше об-
разование е по-голям от мъ-
жете, но те по-трудно си
намират работа, жените по-
често са и жертви, попадайки в
черната хроника.

Днес международният ден на
жените не е политическо съби-
тие, каквото е било в зората си,
а е част от духовната ни кул-
тура. На този ден мъжката по-
ловина от човечеството
засвидетелства вниманието,
обичта и признателността си
към жената и майката – с

добри думи, с поднасяне на
подарък и букет с цветя. За-
щото жените притежават обая-
ние, магнетизъм и магия, а
истинската жена е хармония от
очарование, ум, доброта и
чувственост.

Всеки празник си има своя
история и красота, но празни-
кът 8 март е специфичен по
своята същност, той е един от
най-светлите и цветни праз-

ници, ден на признателност и
възторг.

На този ден широко отворе-
ните врати на местен ресто-
рант посрещнаха
гостоприемно членовете на
пенсионерски клуб „Чинари“ –
гр. Вършец и ние усетихме
духа на уютната атмосфера,

хубавата музика и богатото
меню. Отпразнувахме праз-
ника заедно, защото приятел-
ствата в клуба ни спомагат да
възкресим хубавите мигове,
богатата духовност и емоциите
на празника.

Традиционно наши гости
бяха членовете на пенсионер-
ски клуб „Клисура“ – с. Бързия
и на клубовете в с. Слатина и
гр. Берковица. Посрещнахме

нашите приятели по стар бъл-
гарски обичай с топла, аро-
матна питка и сол, с
мартенички и късметчета за
здраве.

Приветствия и поздрави-
телни слова към всички жени,
посветили живота си на децата
и внуците, на семействата и

възрастните си родители, от-
правиха председателят на ПК
„Чинари“ Савка Серафимова,
на ПК „Клисура“ – Бориска
Гълъбова и директорът на НУ
„Васил Левски“, Вършец
Светла Вангелова.

Получихме поздравителен
адрес от името на кмета на об-
щина Вършец инж. Иван Лаза-
ров, след което на всяка жена
бе подарено цвете в знак на
уважение.

Лили Иванова поздрави при-
състващите със свои авторски
стихотворения, посветени на
жената и майката, а припов-
дигнатото и емоционално наст-
роение на всички се изрази в
дългите хора и буйните танци
в залата.

Минали през болки и ра-
дости, през разочарования и
трудности – успели да съберем

парчета от себе си енергията от
живота, ние, жените сме нався-
къде в обществото: лекари,
учители, работнички-труже-
нички, дипломати, депутати,
инженери и полицаи.

Честит празник, жени и
майки! Желаем ви здраве и
кураж! Наближава пролетта и
всичко наоколо ще разцъфти,
градините ще се отрупат с кра-
сиви цветя… Нека всяко едно
от тях бъде пролетен подарък
за вас, в знак на благодарност
и обич!

Ева ДИМОВА

ЦВЕТЕ ЗА НЕЯ


