
- Инж. Лазаров, през годи-
ните периодично темата за
банята и казиното във Вър-
шец излиза на дневен ред и
разбунва духовете.

- Не периодично, бих казал
постоянно. Това е тема болна
за мен и всички вършечани и
няма момент, в който да сме я
забравяли. Тези дни обаче
имаме много силна гражданска
активност по темата.

- Преди дни бе създадена и
специална група във Фей-
сбук „Да спасим царското
казино“, която за дни над-
хвърли 1000 членове.

- Радвам се на тази граждан-
ска инициативност и на това,
че мислим в една посока.
Поздравления за нашия пре-
красен фотограф Антон Анто-
нов и за г-жа Гергана
Въглярска, и за всички, които
дават идеи в тази посока. Казу-
сът обаче е сложен.

- На Благовещение г-жа
Въглярска посети Плуме-
лина Мичева – вече трети
мандат директор на „Спе-
циализирани болници за ре-
хабилитация - Национален
комплекс“ ЕАД („СБР-НК“
ЕАД). За съжаление отгово-

рът на госпожа Мичева е по-
скоро пожелателен и в не-
обозримо бъдеще. Какви са
Вашите разговори с г-жа Ми-
чева?

- Не само аз, но и предиш-
ните кметове са се опитвали да
разрешат този казус. Моят
първи опит като кмет да на-
меря решение на въпроса бе
през 2015 г., когато писах до
всички отговорни институции
– без резултат. Лично съм се
срещал с г-жа Плумелина Ми-
чева, с министъра на здравео-
пазването Ананиев.

На 17.01.2020 г. изпратих
ново писмо, адресирано до ми-
нистъра на здравеопазването,
до министъра на културата, до
министъра на регионалното
развитие и благоустройство и
до „СБР-НК“ ЕАД. Писмото бе
подкрепено със снимков мате-
риал, от който се вижда окая-
ното състояние на трите
сгради, т. нар. Бански ком-
плекс. Обясняваме, че състоя-
нието на сградите изисква
незабавен основен ремонт с
цел консервирането им като
паметници на културата. Под-
чертаваме, че стратегията за
развитие на целогодишен ту-
ризъм в общината също ще
бъде благоприятствана, ако
тези емблематични за града ни
сгради са в добър вид и се из-
ползват. Тук дори не говорим
за чисто емоционалната им и
историческа стойност за
всички нас, жителите на общи-
ната.
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БАНСКИЯТ КОМПЛЕКС Е СТРАТЕГИ-
ЧЕСКИ ЗА НАС, НЕ САМО ТОВА - ТОЙ

Е ЕМОЦИЯ И ПАМЕТ. НЯМА ДА СЕ
ОТКАЖЕМ ДА СЕ БОРИМ ЗА НЕГО

Интервю на Петя Генова с
инж. Иван Лазаров, кмет на община Вършец

Като част от голямото про-
летно почистване на Вършец,
точно на 22-ри април - Деня на
Земята, Община Вършец стар-
тира традиционното пролетно
измиване на улиците в града.

Кампанията започна от цен-
тралните и първостепенните
артерии на курорта, като по-
етапно обхвана и останалите
улици.

Спас ЗАРЧЕВ

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ИЗВЪРШИ ПРОЛЕТНО
ИЗМИВАНЕ НА УЛИЦИТЕ В ГРАДА

Денят за избор на народни
представители за 45-то На-
родно събрание на 4 април 2021
г. приключи в община Вършец
до 20 ч. във всички 18 секции
(16 постоянни, 1 подвижна и 1 -
в СБР „Св. Мина“), без инци-
денти и при добра организация.

По данни от протоколите на
секционните избирателни ко-
мисии, от общо 6469 избира-
тели по списък (включително
дописаните в изборния ден),
правото си на глас са упраж-
нили 3605 човека т.е. актив-
ността за община Вършец е
55,7 %.

Броят на действителните бю-
летини е 3506, а на недействи-
телните – 99.

Най- висока активност в пос-
тоянните секции на терито-
рията на град Вършец е
регистрирана в 5-та секция
(58,5%) , а в населените места
от общината - в 10-та секция в
с. Долна Бела речка, в която са
гласували 84,0% от имащите
право на глас.

Най-ниска беше избирател-
ната активност във 2-та секция
в гр. Вършец, намираща се в
корпус 2 на СУ „Иван Вазов», в
която само 36,0 % от избирате-

лите упражниха правото си на
глас.

Получените гласове от дей-
ствителни бюлетини, разпред-
елени по партии и коалиции в
община Вършец са, както
следва:

ГЕРБ-СДС – 1110 гласа
(31,66%);
БСП за БЪЛГАРИЯ – 655
гласа (18,68%);
ДПС – 495 гласа (14,12%);
ИМА ТАКЪВ НАРОД – 488
гласа (13,92%);
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ
ВЪН! – 137 гласа (3,91%);
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГА-
РИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ – 117
гласа (3,38%);
ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА

БЪЛГАРИЯ – 108 гласа
(3,08%);
ПАТРИОТИЧНА КОАЛИ-
ЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ – 91
гласа (2,60%);
БНО – 73 гласа (2,08%);
ВЪЗРАЖДАНЕ – 55 гласа
(1,57%);
ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕ-
НИЕ – 47 гласа (1,34%);
АТАКА – 15 гласа (0,43%);
ПП АБВ – 11 гласа (0,31%);
Не подкрепят никого – 31
гласоподаватели, или 0,88%;
Други – 73 гласа (2,08%).

Най-много поддръжници
ГЕРБ-СДС получи в 4-та сек-
ция в гр. Вършец (119 действи-

телни гласове), най-много жи-
тели гласуваха за БСП ЗА БЪЛ-
ГАРИЯ също в 4-та секция в гр.
Вършец (103 гласа), ДПС по-
лучи най-голяма подкрепа от
гласувалите във 2-ра секция в
гр. Вършец (130 гласа), а ИМА
ТАКЪВ НАРОД – в 5-та секция
(84 гласа).

В разпределението на предпо-
читанията (преференциите) за
кандидатите от листите на пар-
тиите и коалициите, в община
Вършец най-голям брой гла-
сове събра Атанас Маджарски
от БСП за БЪЛГАРИЯ (306 пре-
ференции), следван от д-р
Христо Кастрев (ГЕРБ-СДС) –
173 гласа.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021 Г. В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

В неделния ден 11 април в
град Вършец бяха засадени
150 нови дървета.

Дейностите по засаждането
бяха извършени от служите-
лите на Общинска админист-
рация - Вършец и екипите на
куриерска фирма „Еконт“ от
офисите в гр. Вършец и гр.
Враца.

Част от фиданките бяха заса-
дени в парк „Слънчевата гра-
дина“ и „Новия парк“, а други
- на входно-изходния участък
от града в посока Монтана и
Враца.

Спас ЗАРЧЕВ

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗАСАДИ 150 НОВИ ДЪРВЕТА

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА

ÂÚÐØÅÂÚÐØÅÖÖ
април 2021 г. брой 4, година XCIwww.varshets.bg



Родолюбието е една от хуба-
вите черти на жителите на село
Драганица и много поколения
местни жители я носят в себе
си. Един от тях е нашият зем-
ляк Димитър Томов.

В последните няколко години
той присърце и с голям енту-
сиазъм се зае с обновяването на
паметниците на загиналите в
Първата и Втората световни
войни жители на селото. Не по-
жали време и финансови
средства и ангажира майстори-
каменоделци от гр. Берковица ,
които реставрираха паметници
и освежиха надписите с име-
ната на загиналите.

Димитър постоянно се грижи

и за градинката и тревните
пощи около тях. Миналата го-
дина засади декоративни дръв-
чета – смърч и ела, а тази
година добави към тях и три
туи, заедно с послание към бъ-
дещите поколения.

Други местни родолюбци, с
подкрепата на Община Вършец
и спонсори, оформиха алея и
засадиха 25 чинара.

Предстои изграждането на
масивна чешма и обособява-
нето на градинка с цветя, храс-
товидна растителност и
декоративни дървета.

Поздравления за такива родо-
любиви българи!

Иван ЦВЕТКОВ

РОДОЛЮБИЕТО – НЕИЗМЕННА
ЧЕРТА ОТ ХАРАКТЕРА НА ЖИТЕЛИТЕ

НА ДРАГАНИЦАВ училищния склад на
Средно училище „Иван
Вазов“ във Вършец вече ня-
колко месеца тече ремонт. В
сградата на корпус 1, в поме-
щение под столовата ще бъде
изграден СПА център, в
който ще се осъществява
практическата подготовка на
ученици, избрали да се обу-
чават по професията „Из-
пълнител на термални
процедури“. Специалността
е атрактивна за всички бал-
нео и СПА курорти, в това
число и за Вършец, чийто ос-
новен приоритет е туризмът.

Ръководството на средното
училище решава, че тук
може да се направи трениро-
въчна база - СПА център и
подава проектната идея към
Министерството на образ-
ованието и науката за одоб-
рение. Министерството
финансира строително-ре-
монтните работи, но само ре-
монт не е достатъчен, защото
обучителният СПА център

трябва и да се оборудва. За
целта са необходими около
56 хиляди лева, според ди-
ректора на училището Ани
Ангелова. С тях ще се заку-
пят уредите и съоръженията,
с които да се обучават бъде-
щите служители в СПА хоте-
лите.

За съжаление бюджетът на
учебното заведение е ограни-
чен и училището не разпо-
лага с тези средства.
„Обръщам се към всички, за
които образованието е цен-
ност и които смятат, че е в

техните възможности да ни
помогнат, за да можем да за-
купим тези съоръжения. Те
са сауна, парна баня и тан-
генторна вана с мокро легло
с масаж“, обясни Ангелова.

„Няма как някой да се научи
да чете, ако не му дадете кни-
гата. И тук е същото. Просто
за практическото обучение
трябва материална база. Тя
не е лукс, а нещо напълно не-
обходимо, за да имаме ка-
чествено образование.“,
категорична е директорката.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СУ „ИВАН ВАЗОВ“ ИЗГРАЖДА СВОЙ
ОБУЧИТЕЛЕН СПА ЦЕНТЪР
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В очакване на един от най-
значимите християнски
празници - Възкресение
Христово, момичетата и
момчетата от клуб „Доброт-
ворци“ при СУ „Иван
Вазов“ – град Вършец орга-
низираха мащабна кампа-
ния, свързана с подкрепа на
свои съученици, семей-
ствата на които са постра-
дали от кризата с
COVID-19.

В училището е получена
пратка от Англия – дрехи и
обувки в размер на 420 ки-
лограма, благодарение на
техните приятели от Англия
– сем. Тара и Адам Стюард.

Въпреки всички бюрокра-
тични трудности, в рамките
на месец и половина, пред
които бяха изправени и
двете страни, щастливата
развръзка на проблема с
Брекзит вече е факт. Незави-
симо от това, че пратката е
дарение, фирмата-превозвач
държеше да се наложи об-

митяване, тъй като Англия
вече не е член на ЕС. Евро-
пейските спогодби не пред-

виждат заплащане на мито
за подобен внос, но в крайна
сметка се наложи дарите-
лите да го заплатят допъл-
нително, за да може товарът
да пристигне.

Доброволците оцениха
техните големи сърца и же-
ланието им да помогнат. В
рамките на десет дни в СУ
„Иван Вазов“ поетапно на

смени работят момичета и
момчета от различни кла-
сове, като подреждат и паке-
тират пратката. Разпределят
и помагат за децата, които в
момента са в училището и
изпращат на заявилите
нужда от помощ.

Ежедневно са ангажирани
със съставяне на списъци по
класове и родители на по-
малки деца, които имат
нужда, със сортиране и
транспортиране. Освен че
имат по седем часа присъст-
вено или онлайн обучение,
работят в името на доброто,
което смятат, че предстои.

В трудни времена се раж-
дат силните хора. Нека сед-
мицата преди Христовото
Възкресение донесе за
всички ни вяра, когато сме
отчаяни, здраве, когато сме
болни, смелост, когато се
страхуваме, любов, когато
сме нещастни и път, когато
сме в безизходица.

Албена ЦВЕТКОВА

ТОПЛИНА И ОБИЧ ЗА ВЕЛИКДЕН

Местните жители и турис-
тите, посещаващи курорта Вър-
шец, ще могат да се порадват на
красивата му природа, на исто-
рическите и културните забеле-
жителности, чрез новата
услуга, която предлага Турис-
тическият информационен цен-
тър в града на здравето -
електрически велосипеди под
наем. Досега тази услуга се
предлагаше само от хотели и
къщи за гости в региона.

От 1 май всички, които имат

навършени 18 години ще могат
да използват новите возила, за
да разглеждат красивите кът-
чета на града и околностите му.

Таксата за наемане на един
електрически велосипед е 2
лева на час, като той ще може
да се ползва не повече от три
астрономически часа.

Първи изпробваха петте чисто
нови електровелосипеда слу-
жителите от местния Туристи-
чески информационен център.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НОВА АТРАКЦИЯ ЗА ЖИТЕЛИТЕ
И ГОСТИТЕ НА ВЪРШЕЦ

Обновени и ремонтирани са детските
съоръжеиня в Новия парк на Вършец
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Днес, 31.03.2021 г. (сряда) от 11:00 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 – Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация за мандата
2019 – 2023 г. се проведе заседание на Об-
щински 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, за-
седанието е законно и може да взема реше-
ния.

На заседанието присъстваха още: инж.
Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П.
Стефанов - зам.- кмет на община Вършец,
А. Тошев – директор на дирекция „СА“, С.
Зарчев – „Връзки с обществеността“.

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

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка с вх. № 98/ 18.03.2021 г.
относно кандидатстване на Община Вър-
шец с проектно предложение по процедура
за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-6.002
„Патронажна грижа“, Приоритетна ос №
6: „Подкрепа за преодоляването на послед-
иците от кризата, предизвикана от панде-
мията от COVID-19, и подготовка за
екологично, цифрово и устойчиво възста-
новяване на икономиката“ от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 102/ 18.03.2021 г.
относно кандидатстване на Община Вър-
шец с проектно предложение по целева
програма „Подобряване на материалната
база на Домашен патронаж и/или Общест-
вена трапезария“, финансирана от Фонд
„Социална закрила“ и осигуряване на съ-
финансиране по проект.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 105/ 22.03.2021 г.
относно приемане на решение от Общин-
ски съвет – Вършец за освобождаване от за-
плащане на наеми и тротоарно право за
ползване на помещения, терени и обекти –
общинска собственост за периода от
01.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 99/ 18.03.2021 г. от-
носно предложение за изменение и допъл-
нение на Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост на община Вършец
по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската
собственост.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 103/ 18.03.2021 г.
относно предложение за приемане на ре-
шение от Общински съвет – Вършец за
провеждане на публичен търг с тайно над-
даване по ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на
община Вършец, за продажба на 3 недви-
жими имота, собственост на община Вър-
шец в изпълнение на Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2021 г. на община
Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 100/ 18.03.2021 г.
относно предложение за приемане на ре-
шение от Общински съвет - Вършец за про-
веждане на публичен търг с тайно
наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и
НУРПТК на община Вършец, за отдаване
под наем на 7 части от имоти - публична и
частна общинска собственост на община
Вършец в изпълнение на Годишната про-
грама за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2021 г. на
община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 101/ 18.03.2021 г.
относно предложение за приемане на ре-
шение от Общински съвет – Вършец за
включване на м. „Андровото“ в землището
на с. Стояново, община Вършец, област
Монтана в Класификатора на адресите по
населени места в община Вършец, воден от
служба ГРАО при община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 106/ 23.03.2021 г.
относно определяне на размер на финанси-
ране съгласно Бюджет на Община Вършец
за 2021 г. на сдруженията с нестопанска
цел, регистрирани на територията на об-
щина Вършец.

Докладва: Адрияна Николова –
председател на ПК по ОКМД

9. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 107/ 24.03.2021 г..
относно вземане на решение за отпускане
на финансова помощ по молби с вх. № 53/
11.02.2021 г., № 78/ 05.03.2021 г., № 106/
22.03.2021 г.,

Докладва: Иван Андров – председател
на ПК по АОНУОРСГПБК

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

Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинската админист-
рация 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 № 209
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната адми-
нистрация Общински съвет – Вършец,
реши:

1. Дава съгласие Община Вършец да кан-
дидатства с проектно предложение по про-
цедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа“,
Приоритетна ос № 6: „Подкрепа за преодо-
ляването на последиците от кризата, пред-
извикана от пандемията от COVID-19, и
подготовка за екологично, цифрово и ус-
тойчиво възстановяване на икономиката“
от Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“ 2014-2020 г.

2. Общински съвет – Вършец, упълномо-
щава кмета на община Вършец да пред-
приеме всички необходими действия,
свързани с кандидатстването и реализира-
нето на проекта.

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. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма;

РЕШЕНИЕ № 210
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. (1), т. 23 и ал. (2) от Закона за
местното самоуправление и местната ад-
министрация и във връзка с чл. 27, ал. (1), т.
2 и т. 6 от Закона за социално подпомагане,
Общински съвет – Вършец:

1. Дава съгласие за кандидатстване на Об-
щина Вършец с проектно предложение „Ре-
монт на помещенията на Домашен
социален патронаж - гр. Вършец, Община
Вършец“ по целева програма „Подобряване
на материалната база на Домашен патро-
наж и/или Обществена трапезария“, фи-
нансирана от Фонд „Социална закрила“.

2. Поема ангажимент за осигуряване на
необходимото съфинансиране в размер на
10% от общата стойност на проекта, или 5
498, 18 лева с включено ДДС, за сметка на
бюджета 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. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма;

РЕШЕНИЕ № 211
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация и
чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собст-
веност реши:

1. Освобождава от заплащане на месечен
наем за периода от 01.03.2021 г. до
31.03.2021 г. всички лица, сключили дого-
вори за наем на помещения, терени и
обекти, собственост на община Вършец,
които временно са преустановили дей-
ността си, вследствие на въведените вре-
менни противоепидемични мерки на
територията на Република България.

2. Освобождава от заплащане на трото-
арно право за предобектна търговия по т. 1
от Тарифата за базисни наемни цени на об-
щина Вършец за периода от 01.03.2021 г. до
31.03.2021 г. всички лица, които временно
са преустановили дейността си, вследствие
на въведените временни противоепиде-
мични мерки на територията на Република
България.

3. Платените след 01.03.2021 г. наеми и
тротоарно право към община Вършец за
периода, за които лицата са освободени от
плащане по т. 1 и т. 2 от настоящето реше-
ние да се считат за платени за следващ на-
емен период.

4. Възлага на кмета на община Вършец да
предприеме всички необходими факти-
чески и правни действия по изпълнение 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. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма;

РЕШЕНИЕ № 212
I. Общински съвет – Вършец1 на основа-

ние чл. 21, ал. 2 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация и
чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собст-
веност, изменя и допълва Наредбата за реда
на придобиване, управление и разпореж-
дане с общинска собственост на община
Вършец по чл. 8, ал.2 от Закона за общин-
ската собственост както следва:

1. В Глава трета „Управление на имоти
и вещи общинска собственост“, раздел I
„Управление на имоти публична общин-
ска собственост“.

В чл. 11 се изменя и допълва текста на ал.
2, както следва:

Чл.11. (2) С решение на Общински съвет
– Вършец се определят имотите на терито-
рията на общината, извън имотите по чл.
12, ал. 2 от ЗОС, които се предоставят за
управление на кметовете на кметства. Кме-
товете на кметства управляват предоставе-
ните им имоти.

2. В Глава трета „Управление на имоти
и вещи общинска собственост“, раздел II
„Управление на имоти частна общинска
собственост“.

В чл.18 се изменя и допълва текста на ал.
1, както следва:

Чл.18.(1) Безвъзмездното предоставяне на
имоти по чл. 14, ал. 1 от ЗОС за нуждите на
общинските ръководства на политическите
партии, отговарящи на условията, предви-
дени в Закона за политическите партии, се
извършва от кмета на общината без търг
или конкурс.

В чл.18 се отменя текста на ал. 3, както
следва:

Чл.18.(3) Отменен с Решение № …… от
Протокол № …../……………. г. на Общин-
ски съвет – Вършец.

В чл. 18 се изменя и допълва текста на ал.
5, както следва:

Чл.18.(5) Договор/ите с политическа пар-
тия се прекратява/т, когато партията придо-
бие в собственост помещения от същия
вид, годни за постоянно ползване, престане
да отговаря на условията за предоставяне
на общински имот, определени с отделен
закон, както и в случаите по чл. 32, ал. 3 от
Закона за политическите партии.

В чл.18 се създава нова ал. 6 със следният
текст:

Чл.18.(6) Наемните правоотношенията се
прекратяват със заповед на кмета на об-
щина Вършец, в която се посочва основа-
нието за прекратяването на
правоотношението, събраните доказател-
ства и срока за опразване, който не може да
бъде по-дълъг от един месец. Заповедта
подлежи на обжалване по реда на чл. 15, ал.
5 от Закона за общинската собственост.

В чл.18 се създава нова ал. 7 със следния
текст:

Чл.18.(7) Заповедта по ал. 6 може да се об-
жалва пред административния съд по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Жалбата не спира изпълнението на запо-
ведта, освен ако съдът разпореди друго. Ре-
шението на административния съд е
окончателно.

В чл.19 се създава нова ал. 4 със следният
текст:

Чл.19.(4) Наемните правоотношения се
прекратяват и когато наемател – синди-
кална организация придобие в собственост
помещения от същия вид, годни за посто-
янно ползване;

В чл.22 се създават нови ал. 3, ал. 4 и ал.
5 със следните текстове:

Чл.22.(3) При възникване на належаща
общинска нужда наемателите на помеще-
ния по чл. 14, ал. 5 и 6 от Закона за общин-
ската собственост са длъжни да ги
освободят в срок от три месеца от връчва-
нето на съобщението за освобождаване.

Чл.22.(4) Ако имотът по ал. 1 не бъде ос-
вободен доброволно, той се освобождава
по административен ред възоснова на за-
повед на кмета на община Вършец, изда-
дена по реда на ал. 2, която се привежда в
изпълнение със съдействието на органите
на полицията.

Чл.22.(5) Заповедта по ал. 2 може да се об-
жалва пред административния съд по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Жалбата не спира изпълнението на запо-
ведта, освен ако съдът разпореди друго. Ре-
шението на административния съд е
окончателно.
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3. Във Глава четвърта „Разпореждане с
общински имоти и вещи, частна общин-
ска собственост“, раздел I „Общи разпо-
редби“.

1. В чл.28 се създава нова ал. 4 със след-
ния текст:

Чл.28.(4) Кметът на община Вършец
включва кметовете на кметства или кметс-
ките наместници в състава на комисиите по
провеждането на търговете или конкурсите
в случаите, в които предоставянето под
наем, под аренда или разпореждането с
имоти на територията на съответното насе-
лено място се извършва от кмета на общи-
ната, както и в комисиите за възлагане
изпълнението на дейности и за ползването
на дървесина и недървесни горски продукти
от горските територии в съответното насе-
лено място - общинска собственост.

В чл.37 се допълва текста на ал.1, както
следва:

Чл.37.(1) Продажбата на земя, частна об-
щинска собственост на собственика на за-
конно изградена върху нея сграда се
извършава от кмета на общината, без търг
или конкурс след решение на Общински
съвет – Вършец.

В чл. 37 се изменя и допълва текста на ал.
2, т. 1, както следва:

1. документ за собственост върху построе-
ната сграда/сгради, договор за учредено
право на строеж /суперфиция/ или нотариа-
лен акт за учредено право на строеж /супер-
фиция/ или удостоверение за признато
право на строеж в случаите по § 6 от Пред-
ходните правила на Закона за собствеността;

В чл. 37 се отменя текста на ал. 2, т. 2,
както следва:

2. Отменен с Решение № …… от Прото-
кол № …../……………. г. на Общински
съвет – Вършец.

II. Изменението и допълнението на Наред-
бата за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост на
община Вършец по чл. 8, ал. 2 от Закона за
общинската собственост влиза в сила от да-
тата на приемане на решението.

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 На-
редбата за реда на придобиване, управление
и разпореждане с общинска собственост на
община Вършец по чл. 8, ал. 2 от Закона за
общинската собственост.

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. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма;

РЕШЕНИЕ № 213
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 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 разпо-
реждане с общинска собственост на община
Вършец и чл. 25, ал. 1 от Наредбата за усло-
вията и реда за провеждане на търгове и
конкурси на община Вършец, взема реше-
ние за провеждане на публичен търг с тайно
наддаване, за продажба следните недви-
жими имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор
12961.423.446 по кадастралната карта и ка-
дастрални регистри на гр. Вършец, одоб-
рени със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г.
на Изпълнителния директор на АГКК; адрес
на поземления имот: гр. Вършец, ул.“ Сте-
фан Стамболов“ № 2, площ – 926 кв.м,
трайно предназначение на територията – ур-
банизирана, начин на трайно ползване –
ниско застрояване /до 10 м./, номер по пред-

ходен план: 1037, квартал 61, парцел XIII.
Акт за частна общинска собственост № 647
от 27.06.2016 г., ведно с построената в имота
сграда с идентификатор 12961.423.446.1 по
кадастралната карта и кадастрални регистри
на гр.Вършец, одобрени със Заповед № РД-
18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния ди-
ректор на АГКК, адрес на сградата гр.
Вършец, ул. „Стефан Стамболов“ № 2.

Сградата е разположена в поземлен имот
с идентификатор 12961.423.446 , застроена
площ – 89 кв.м, брой етажи – 2, предназна-
чение – жилищна сграда, еднофамилна. Акт
за частна общинска собственост № 646 от
27.06.2016 г., „Бейковата къща“, гр. Вършец.
Първоначална тръжна продажна цена на
имота - 41 380 лв. без ДДС, съгласно пазар-
ната оценка.

2. Жилище, апартамент с идентификатор
12961.422.611.1.11 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със За-
повед РД-18-74 от 24.06.2008 г. на Изпълни-
телния директор на АГКК, адрес на
сградата: гр. Вършец, община Вършец, об-
ласт Монтана, ул. „Хан Омуртаг“ № 1, вх.
Б, ет. 2, ап. 15. Самостоятелният обект се на-
мира в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 12961.422.611, пред-
назначение: жилище, апартамент, брой нива
на обекта: 1, площ на самостоятелния обект:
99,64 кв.м. Прилежащи части: избено поме-
щение № 15, с площ от 19,38 кв.м, ведно със
съответните идеални части от общите части
на сградата. /Акт за частна общинска собст-
веност № 747/12.02.2019 г./. Първоначална
тръжна продажна цена на имота – 41 630
лв., без ДДС, съгласно пазарната оценка.

3. Поземлен имот с идентификатор
12961.422.794 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри, одобрени със Запо-
вед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен
директор на АГКК, адрес на поземления
имот: град Вършец, община Вършец, област
Монтана, площ на имота: 1000 кв.м, трайно
предназначение на територията: урбанизи-
рана, начин на трайно ползване: за друг вид
производствен, складов обект, номер на
предходен план: квартал 1, парцел ХХ. Акт
за частна общинска собственост №
741/29.11.2018 г. Първоначална тръжна про-
дажна цена на имота – 12 900 лв., без ДДС,
съгласно пазарната оценка.

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

воначалната тръжна цена на съответният
имот.

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

Задължава кмета на община Вършец да
организира 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
продажба на недвижимите имоти, след за-
плащане на сумата за закупуване от спече-
лилият/спечелилите търга
участник/участници.

Гласували поименно: „за“ – 9 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, Л. Симова, Н. Томов; „против“ –
3 - Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов;
„въздържали се“ – 1 - А. Маджарски;

РЕШЕНИЕ № 214
I. Общински съвет – Вършец, на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.
1 ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС, във връзка с чл.
42, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост на община Вършец
и чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и
реда за провеждане на търгове и конкурси
на община Вършец, взема решение за про-
веждане на публичен търг с тайно надда-
ване, за отдаване под наем на части от имоти
публична и частна общинска собственост
/части от сгради и терени/ на община Вър-
шец описани, както следва:

1. 1 кв.м от поземлен имот с идентифика-
тор 12961.425.255 по КК и КР на гр. Вър-

шец, за поставяне на 1 бр. кафе-автомат в
центъра на кв. Заножене, до сградата на чи-
талището, с адрес: гр. Вършец, ул. „Репуб-
лика“. Първоначална месечна наемна цена
– 30 лв., без ДДС.

2. 1 кв.м от сграда с идентификатор
12961.422.629.1 по КК и КР на гр. Вършец /,
до входа на сградата на Общинска адми-
нистрация – Вършец/, с адрес: гр. Вършец,
бул. „България“ № 10, за поставяне на 1 бр.
банкомат. Първоначална месечна наемна
цена – 70 лв., без ДДС.

3. Част от поземлен имот с идентификатор
12961.424.158 по КК и КР на гр. Вършец, за
поставяне на преместваем търговски обект
по чл. 56 от ЗУТ. /Паркова зона срещу СБР/,
с площ 55 кв.м, за поставяне на 1 бр. пре-
местваем търговски обект по чл.56 от ЗУТ.
Първоначална месечна наемна цена – 150
лв., без ДДС.

4. Част от недвижим имот - 2 помещения
от сграда с идентификатор 12961.40.913.3
по КК и КР на гр. Вършец, представляваща
„Амфитеатър“, гр. Вършец, с обща площ 45
кв.м, за обществено хранене и търговия.
Първоначална месечна наемна цена – 100
лв., без ДДС.

5. Част от поземлен имот с идентификатор
12961.421.1 по КК и КР на гр. Вършец, за
преместваем търговски обект по чл. 56 от
ЗУТ /павилион за продажба на вестници и
списания в парк „Слънчева традина“, гр.
Вършец/ - 7 кв.м, за търговска дейност. Пър-
воначална месечна наемна цена – 50 лв., без
ДДС.

6. Част от поземлен имот с идентификатор
12961.424.2 по КК и КР на гр. Вършец, с ад-
министративен адрес: гр. Вършец, ул. „Д-р
Елена Теодосиева“, за преместваем тър-
говски обект по чл. 56 от ЗУТ – 40 кв.м. за
търговска дейност. Първоначална месечна
наемна цена – 80 лв., без ДДС.

7. Част от поземлен имот с идентификатор
12961.421.50 по КК и КР на гр. Вършец, с
административен адрес: гр. Вършец, ул.
„Пета“ № 26, за преместваем търговски
обект по чл. 56 от ЗУТ – 15 кв.м, за тър-
говска дейност. Първоначална месечна на-
емна цена – 50 лв., без ДДС.

II. Срок за отдаване под наем на частите
от недвижимите имоти – 3 календарни го-
дини, считано от датата на сключване на до-
говорите за наем. При наличие на действащ
договор за наем новият договор се сключва
след изтичане срока на действащият дого-
вор за наем.

III. Цена на тръжната документация 100
лв.

IV. Депозит за участие в търга, както
следва:

- За кафе –автомата и банкомата - 150 лв. за
всеки отделен обект.

- За останалите части от сгради и терени –
300 лв. за всеки отделен обект.

V. Стъпка за наддаване 5 % върху първо-
началната тръжна месечна наемна цена.

VI. Всеки участник в търга може да
участва за наемане на един, няколко или
всички части от имотите, предмет на търга.

VII. Задължава кмета на община Вършец
да организира и проведе търга по реда на
Глава втора „Търгове“ от НУРПТК на об-
щина Вършец и да сключи договори за от-
даване под наем на частите от имоти
публична и частна общинска собственост с
спечелилите търга участници.

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. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма;

РЕШЕНИЕ № 215
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното са-
моуправление и местната администрация
включва м. „Андровото“ в землището на с.
Стояново, община Вършец, област Монтана

в Класификатора на адресите по населени
места в община Вършец, воден от служба
ГРАО при община Вършец.

Възлага на кмета на община Вършец да
предприеме всички правни и фактически
действия за изпълнение на настоящото ре-
шение.

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. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма;

РЕШЕНИЕ № 216
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 Пра-
вилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Вършец, неговите коми-
сии и взаимодействието му с общинска ад-
министрация за Мандата 2019 - 2023 година
от Бюджета на Община Вършец за 2021 г.,
от функция „Социално осигуряване, подпо-
магане и грижи“, Дейност 2 525 „Клубове
на пенсионера“ § 43-01 утвърждава за 2021
година на:

��Клуб на пенсионера и самодееца „Ози-
ровци“, село Долно Озирово – сумата от
600, 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. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма;

РЕШЕНИЕ № 217
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
отпуска от собствения си Бюджет 2021 г. §
10-98 еднократна финансова помощ в раз-
мер на 300 лв. на Яким Петров Якимов.

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. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма;

РЕШЕНИЕ № 218
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
отпуска от собствения си Бюджет 2021 г. §
10-98 еднократна финансова помощ в раз-
мер на 500 лв. на Орлин Троянов Иванов.

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. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма;

РЕШЕНИЕ № 219
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
/ЗМСМА/, отпуска от собствения си Бюджет
2021 г. §10-98 еднократна финансова помощ
в размер на 500 лв. на Албена Славкова Пет-
рова.

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. Найде-
нов; „против“ – няма; „въздържали се“ –
няма.

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на Общински съвет – Вър-
шец закри заседанието в 12:10 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец



Днес, 10.03.2021 г. (сряда) от
16:00 ч., на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 56, ал. 2 от
Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинската ад-
министрация за мандата 2019 –
2023 г. се проведе извънредно за-
седание на Общински съвет - Вър-
шец, в заседателната зала на
Общинска администрация Вър-
шец.

Заседанието започва с 13 поло-
жили клетва общински съвет-
ници.

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

На заседанието присъстваха
още: Петър Стефанов – зам.-кмет
на община Вършец.

Заседанието беше открито и ръ-
ководено от инж. Анатоли Димит-
ров – председател на Общински
съвет - Вършец.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на ре-

шение по Докладна записка с вх.
№ 76/ 05.03.2021 г. относно пред-
ложение за изменение и допълне-
ние на чл. 29, ал. 2 от Наредбата за
определянето и администрирането
на местните такси и цени на ус-
луги на територията на община
Вършец по чл. 9 от ЗМДТ.

Докладва: инж.Иван Лазаров
– кмет на община Вършец

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

Общински съвет – Вършец прие
следното решение:

РЕШЕНИЕ № 208
I. Общински съвет – Вършец, на

основание чл. 21, ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 9 от
Закона за местните данъци и такси
/ЗМДТ/, изменя и допълва чл. 29,
ал. 2 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните
такси и цени на услуги на терито-
рията на община Вършец, по чл. 9
от ЗМДТ, както следва:

За децата от подготвителните
групи в задължително предучи-
лищно образование не се заплаща
такса за дейностите по хранене,
като средствата се осигуряват от
държавата и се предоставят, чрез
бюджета на община Вършец по
бюджета на ДГ „Слънце“, гр. Вър-
шец.

II. Изменението и допълнението
на чл. 29, ал. 2 от Наредба за
определянето и администрирането
на местните такси и цени на ус-
луги 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 при-
емане на настоящото решение да
публикува в сайта на община Вър-
шец изменението и допълнение на
чл. 29, ал. 2 от Наредбата за опред-
елянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги
на територията на община Вър-
шец, 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. Зам-
фиров, 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 заседа-
нието в 16:10 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец
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И тъй като до написването на
нашето писмо нямаше пред-
приети никакви дейности за
ремонт, нито изказани писмени
намерения в тази посока, аз от-
ново настоях да се деактуват
Старата баня, Новата баня и
Царското казино. От държавна
да станат публична общинска
собственост, за да може общи-
ната да търси възможност за
финансиране ремонта на тези
ценни паметници на културата.
Защото нали разбирате, ние не
можем просто така да влезем в
чужд имот и да правим нещо.
Но най-вече става въпрос за ог-
ромни финансови средства -
това не е просто една фасада да
се измаже и боядиса. Това е ре-
монт от порядъка на четири-
пет милиона, ако не и повече.

- Какъв отговор получихте
на всички тези Ваши писма?

- От г-жа Мичева получих от-
говор на 29.01.2020 г., а на
10.02.2020 г. от Министер-
ството на здравеопазването.

Според г-жа Мичева е
„крайно неприемливо“ безвъз-
мездно да ни бъдат предоста-
вени имотите. Защото те,
въпреки че са изградени с дър-
жавен капитал и са държавна
собственост, са прехвърлени на
дружеството и то изцяло раз-
полага с тях. Тоест те пред-
ставляват частна собственост
на „СБР-НК“ ЕАД. Тя при-
знава, че състоянието им е
много лошо и е необходима се-
риозна инвестиция, с която
дружеството в момента не раз-
полага. В същото време те,
като частно дружество, искат
да изкарат пари от трите сгради
като ги дадат възмездно.

В същия тон е и отговорът на
Министерството на здравео-

пазването. От там предлагат да
съдействат за изготвянето на
документацията и извършване
на процедурата по продажба от
дружеството на Общината,
като се проведе пряко догова-
ряне с начална цена, опред-
елена от независим оценител.
Това реално означава оценка
по пазарни цени, което нали
разбирате каква стойност е –
няколко стотин хиляди лева на
сграда. Това не е по силите на
бюджета на малка община като
нашата. И отново повтарям –
този ремонт ще е от порядъка
на няколко милиона лева, което
е огромна сума. Това са сгради
със специфична архитектура,
орнаментика, а и доста са
амортизирани. Например, ре-
монтът на банята в Банкя
струва няколко милиона лева с
вътрешното възстановяване и
оборудване, а сградата е само
една. Тук са три. Но по-важ-
ното е, в добрия смисъл, че
предназначението на сградите
не може да се променя. Начина
на трайно ползване е описан в
кадастралната карта и в ски-
ците. Имотите са собственост
на общината, сградите са
собственост на дружеството.
Просто трябва да се намерят
пари за ремонт и възстановя-
ване. След това стои и следва-
щият въпрос – да се търси
решение как да се използват
тези сгради, защото те трябва
да имат живот и да се управля-
ват по най-добрия начин. Това
е стратегически важно. Не е
въпросът да се направят само
едни ремонти и след това да се
заключат пак. Но това в мо-
мента не е във възможностите
на общината. В предишния
програмен период имаше въз-
можности общински сгради да
кандидатстват за грантове до 6
милиона по Програмата за раз-

витие на селските райони за
ремонти и възстановяване.
Това беше напълно реалис-
тична сума за тяхното възста-
новяване. За програмния
период, който престои, не се
знае ще има ли такава грантова
схема.

- Във фейсбук групата „Да
спасим царското казино“ се
предлага да се отчислят
такса смет и данък сгради на
тези собственици, които не
живеят постоянно тук и да се
пренасочат за тази цел.

- Това абсолютно противо-
речи на законовата уредба.
Средствата, събрани от данък
сгради и такса смет отиват за
конкретни дейности, описани в
закона. Те могат да бъдат из-
ползвани единствено за разхо-
дите по сметосъбиране,
сметоизвозване и поддържане
на обществени места. Но дори
и да не беше така – сумата ще е
незначителна.

- Виждате ли решение?
- Тук съм роден, тук съм из-

раснал и ми е мило и болно за
тези толкова красиви сгради,
свързана със славното минало
на Вършец и с появата му на
картата като курорт. Но за
„СБР-НК“ ЕАД това е въпрос
на бизнес и търсене на при-
ходи. Абсолютно се разминават
вижданията и целите ни.

Единственото решение е об-
щината да придобие сградите
безвъзмездно и държавата да
предостави средства за ремон-
тирането им. Отново искам да
изкажа благодарност за актив-
ността на гражданите. Дано
съвместните ни усилия дадат
знак на институциите, че това
е приоритет и необходимост, а
не прищявка. Дано имаме
успех във времето.

БАНСКИЯТ КОМПЛЕКС Е СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗА НАС,
НЕ САМО ТОВА - ТОЙ Е ЕМОЦИЯ И ПАМЕТ. НЯМА ДА

СЕ ОТКАЖЕМ ДА СЕ БОРИМ ЗА НЕГО

Атракционният въжен парк
във Вършец вече е открит за
новия туристически сезон и за-
почна работа на 28.04.2021 г.

Жителите и гостите на града
ще могат да го посещават от 10
до 13 часа и от 14 до 19 часа пет
дни седмично - от сряда до не-
деля, а понеделник и вторник са
почивни дни.

Изисквания към ползвателите
на Въжения парк:

- възрастова група: над 12 го-

дини;
- минимална височина: 120

см;
- деца под 14 г. ползват атрак-

циона само и единствено
при задължителен родител-
ски контрол;

- ползвателите преминават ин-
структаж и подписват декла-
рация, че лицето е запознато
с правилата за безопасност и
се е задължило да ги спазва.

Евелина ГЕОРГИЕВА

„ВЪЖЕНИЯТ ПАРК“ ВЪВ
ВЪРШЕЦ ОТВОРИ ВРАТИ

Атракционът е разположен в Боровия
парк на курортния град



Лазаровден е първият от
трите големи празника, свър-
зани с чудото на Възкресе-
нието, следван от Цветница и
Великден. Лазаровден или Ла-
зарица е християнски празник,
посветен на Възкресението на
Лазар. Според народните вяр-
вания Лазаровден е празник на
възраждането на природата.
Гори и пасбища се събуждат за
нов живот. Празникът се отбе-
лязва в съботата на шестата
седмица от Великия пост и
осем дни преди Великден.

Най-характерният български
обичай на този ден е лазарува-
нето. В същността си той е
посветителски обред, през

които трябва да преминат
всички девойки, за да могат да
минат под венчило. Момиче-
тата, облечени в невестини
дрехи взети на заем, ходят от
къща на къща и пеят за же-
нитба, любов, здраве и плодо-
родие. Интересното е, че
лазарските песни се изпълня-
ват единствено в този ден от
годината и по никакъв друг
повод.

Обичаят завършва на другата
сутрин с ритуала „кумичене“,
при който девойките пускат
венчетата си по реката. Тази,
чиято китка пристигне първа,
се обявява за кумица и остана-
лите й отдават почит през ця-

лата година.
В деня на празника две моми

носят кошници за яйца, защото
лазарките се даряват само с
бели яйца. Други две носят
криваци (дебели тояги) – сим-
волично по този начин играят
мъжка роля. Случва се едната
да носи кривак, а другата бал-
тия (брадва) и тя се нарича Ла-
зарова булка.

Празникът носи пролетното
настроение. Много хора в гра-
довете и селата очакват днес да
чуят песента на лазарките по
улицата, за да им отворят ши-
роко врати и да ги посрещнат в
домовете си!

Петя ГЕНОВА

Има обичаи, които предавани от
баби на внуци, продължават да
ни радват и до днес. Такъв е оби-
чаят Лазаровден. Традицията по-
велява на този ден малки
момичета и млади девойки да об-
личат най-пъстрите, празнични
премени и с песни и благослови
да наричат за здраве и берекет

във всяка къща.
Така наричаха и благославяха и

малките лазарки от с. Драганица.
Пременени и усмихнати, те се
събраха на площада в селото, за
да обиколят и да пожелаят здраве
и благоденствие.

Иван КАМЕНОВ
Кметски наместник на Драганица
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ЛАЗАРОВДЕН Е!

Лазарки от Детска градина
„Слънце“ претвориха първия
обичай от цикъла пролетни
празници, като гостуваха в
дома на Елена Николова. Ус-
михнати и цветни, те пристиг-
наха при семейството на
домакинята, наричайки за
здраве, плодородие и благопо-
лучие.

Водени от директора на учеб-
ното заведение Диана Гео-
ргиева и своите преподавателки
Таня Григорова и Таня Ива-
нова, момичетата от Четвърта
група събраха много аплодис-
менти и пожелания от жите-
лите на кв. „Заножене“. Смело
с тях пристъпваха и момчетата
от групата, които наблюдаваха
ритуала с възхищение.

Домакинята посрещна вести-
телките на пролетта с погача и
много подаръци, а лазарките
отрупаха дома с пролетни цветя
и много настроение. Те пяха,
рецитираха и танцуваха об-
редни танци, поставени от тях-
ната ръководителка Невена
Стоянова.

След благите пожелания мо-
мичетата бяха дарени с питки,
плодове, орехи, и задължи-
телно, както повелява тради-
цията – яйца. Яйцето в
народната вяра има много
важна роля. От една страна, то
е символ на безсмъртието, а от
друга – с него могат да се га-
даят тайните на съдбата и да се
развалят магии. По традиция
яйцата в кошницата на лазар-
ките този ден са само бели.

Лазаровден поставя началото
на празниците, свързани с Въз-
кресението, като е следван от
Цветница и Великден. Христи-

янското възкресение символи-
зира събуждането на приро-
дата, затова и Лазаровден е
празник на пробуждащите се
гори, ниви и пасища. Тради-
цията повелява да се откъснат
върбови клонки, които да се
поставят на входните врати на

следващия ден, когато отбеля-
захме Цветница.

Малките лазарки събудиха в
душите на всички надеждите,
които всеки от нас има, и доне-
соха много слънце и празнично
настроение.

Елена НИКОЛОВА

Обичаят „Лазаруване“ оживя, претворен
от малките лазарки на ДГ „Слънце“

Обичаят „Кумичене“ събра
край реката малки момичета от
Горната махала в с. Долно Ози-
рово, както всяка година. Той се
изпълнява само на Цветница су-
тринта и освен момичета, заедно
с тях присъстваха и малките мом-
чета от селото, които подкрепяха
с възгласи отчупеното парченце
обреден хляб в състезанието му
към победата.

Традицията повелява всички
лазарки и техните приятели и
членове на семейството да се от-
правят към реката. Всяка девойка
носи китка цветя, върбово венче
или малко хлебче, наричано
„кукла“. Момите се подреждат
една до друга покрай брега или
на мост над реката и едновре-
менно пускат китката, венеца или
хлебчето. Онази девойка, чийто
венец или хляб бъде понесен
най-бързо от водата и излезе най-
напред, се избира за „кумица“
или „кръстница“ на лазарките. В
селото всяка мома, станала „ку-
мица“, води в дома си всички и ги
гощава.

В с. Долно Озирово ритуалът се
подкрепя от кмета Ангел Петров,
а за поредна година малките
хлебчета, наречени „кукли“
омеси и нарече за здраве неговата
съпруга. Всички получиха и вър-
бови клонки, които извиха във
венци и поставиха на главата и
кръста си. Вярва се, че така цяла
година няма да има болка на мяс-
тото, където е поставено върбо-
вото клонче. То се занася в дома,
с него се закичва къщата и дори
животните преди паша – за да са
здрави и плодовити. Такова
клонче всеки взема и от църквата,
където е осветено и наречено за
здраве и благоденствие.

Празничният обред събра и

млади, и стари, а веселата глъч на
детски смях и настроение прово-
кира у всички най-добри пожела-
ния. Според вярванията
кумичането се прави, за да се
пречистят децата, за да може ре-
ката, която пречиства, да отнесе
проблеми и тревоги и донесе
здраве и благополучие на всички.

Елена НИКОЛОВА

ТРАДИЦИОННИЯТ ОБИЧАЙ
„КУМИЧЕНЕ“ ОТБЕЛЯЗАХА НА
ЦВЕТНИЦА В ДОЛНО ОЗИРОВО
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