
Това е най-големият бюджет
на Общината, след като за пръв
път миналата година над-
хвърли 10 млн. лева.

Финансовата рамка е в раз-
мер на 12 312 000 лв., разпред-
елена за делегирани от
държавата дейности – 7 233
104 лв. и за местни дейности –
5 078 896 лв.

Продължава предоставянето
на еднократна помощ за ново-
родено дете в размер на 500
лева, при спазването на опред-
елени критерии. И през тази
година продължава субсидира-
нето на спортните и пенсио-
нерските клубове в общината,
на сдруженията с нестопанска
цел.

Осигурени са средства за
„Домашен социален патро-
наж“, който е с капацитет от
140 души. Тук се приготвя хра-
ната и за настанените в ЦНСТ
- гр. Вършец, както и храната

по националната програма
„Обществена трапезария“, къ-
дето се хранят 130 социално
слаби хора.

За поредна година са осигу-
рени средства и за финанси-
ране на проектите по
публично-частното партньор-
ство за облагородяване на те-
рени и площи.

Инвестиционната програма
на Община Вършец за 2022 го-
дина е 2 985 883 лева. Средст-
вата са за реконструкция на
водопроводната и улична ин-
фраструктура на четири улици
в община Вършец: ул. „Сели-
щето“ в с. Спанчевци; ул. „Коз-
ница“ в кв. „Заножене“; ул.
„Хан Крум“ и улица „Репуб-
лика“ във Вършец.

Предвидени са и средства за
проектиране и изграждане на
фонтан в централната част,
ППР проектиране - „Рекон-
струкция на водопроводна и

улична мрежа в гр. Вършец“ -
ул. „Христо“ Ботев“ от ОТ286
до ОТ303; ул. „Кирил и Мето-
дий“ от ОТ188 до ОТ15а; ул.
„Неофит Рилски“ от ОТ74 до
ОТ75; ул. „Любен Каравелов“
от ОТ274, собствени средства
за текущи ремонти на стойност
153 502 лв.

30 000 лв. са предвидени за
ремонт на тротоарната нас-
тилка по корекцията на река
Ботуня.

Планирани са средства за за-
купуване на материали и за из-
вършване ремонт на стълбите
при минералната чешма, раз-
рушаване на съществуваща
тоалетна в Слънчевата градина
и подравняване на терена. На
нейно място ще бъде монти-
рана модерна нова тоалетна.
Това се налага, тъй като ремон-
тът на старата струва три пъти
по-скъпо.

Предвидени са средства за из-
дръжка на Палеопарка, за
въжен парк, спортната зала,
застраховки на спортни съоръ-
жения, както и средства за под-
дръжката им.

Финансово подсигурени са
културните мероприятия на
общината, заложени в Култур-
ния календар за 2022 година и
събитията от „Празника на ку-
рорта, минералната вода и Бал-
кана“.

Петя ГЕНОВА

От 14 до 16 април 2022 г. във
Велико Търново се проведе 17-
то издание на Международ-
ното изложение „Културен
туризъм“.

Заместник-министърът на ту-
ризма проф. Мариела Модева
откри събитието, като акцен-
тира върху рестарта на турис-
тическия сектор и
по-конкретно на културния ту-
ризъм в условията на непре-
къснати кризи. В откриването

на форума се включиха посла-
ници, кметът на община Ве-
лико Търново Даниел Панов,
членове на туристическите ра-
йони и представители на об-
ластни администрации.

Събитието е единственият
специализиран форум за кул-
турен туризъм на Балканите и
дава и възможност за предста-
вяне на усилията на общини,
културни институти, компа-
нии, граждански сдружения,

които работят непрестанно за
развитието на културния тури-
зъм у нас.

Община Вършец участва на
самостоятелен щанд, където
представи най-новата атракция
- Палеопарк Вършец, както и
богатия културен календар за
2022 г.

Участниците в изложението и
съпътстващата го богата дис-
кусионна програма предста-
виха нови обекти и
забележителности, създадени
атракции и услуги, издания за
култура и туризъм, фестивали
и празници, които разкриват
самобитното очарование на ре-
гионите.

Единственият специализиран
форум за културен туризъм на
Балканите предоставя уни-
кална възможност за осъщест-
вяване на ефективни и
ползотворни контакти и създа-
ване на дълготрайни партньор-
ски отношения.

Даниела ЛИЛОВА
Вера ИЛИЕВА

СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАН И БАЛАНСИРАН
БЮДЖЕТ ЗА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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16 април - Денят на консти-
туцията, а тази година и свет-
лият християнски празник
Лазаровден, ще остане за мла-
дите възрожденци от СУ
„Иван Вазов“ - град Вършец
паметна дата и незабравим
спомен.

На този ден те застанаха на
почетен караул пред памет-
ника на Апостола на свободата
Васил Левски в гр. София и
получиха ценен урок по родо-
любие и патриотизъм.

Участието им в събитието
беше по покана на Общобъл-
гарския комитет „Васил
Левски“, а личното присъствие
на неговия председател Васил
Василев даде допълнително
самочувствие на младите ро-
долюбци. Пред него децата из-
разиха интереса си към
историята и традициите и по-
лучиха като подарък уникално
издание, посветено на българ-
ската история - „България -
Френска хроника - 1841-1913“.

Целият ден беше изпълнен с
много емоции, които организа-
торите се погрижиха да бъдат
запечатани от обектива на про-
фесионален фотограф. В слън-
чевия следобед, след караула,
учениците се забавляваха с
културно-образователна раз-
ходка в централната градска
част – видяха храм-паметника

„Александър Невски“, гроба
на Незнайния воин, паметника
на цар Самуил, Народното
събрание, Софийския универ-
ситет. Нямаше как да пропус-
нем и посещението на
Националния исторически
музей.

Колко важни са тези родолю-
биви дейности за патриотич-
ното възпитание пролича още
в автобуса на път за вкъщи,
който беше огласян от възрож-
денски песни.

За уважението и сърдечното
посрещане, изказваме благо-
дарности на Васил Василев -
председател на ОБКВЛ и на
Силвия Калпакова.

Яна ПЕТРОВА

МЛАДИТЕ ВЪЗРОЖДЕНЦИ ОТ
ВЪРШЕЦ ЗАСТАНАХА НА ПО-

ЧЕТЕН КАРАУЛ ПРЕД
ПАМЕТНИКА НА АПОСТОЛА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДНОТО
ИЗЛОЖЕНИЕ „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“
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Пъстро хоро се изви в цен-
търа на с. Долно Озирово на
Великден. Верни на тради-
цията да празнуват заедно, жи-
телите се поздравиха сърдечно
за християнския празник, като
спазиха обещание, дадено по
време на осмомартенските
чествания в селото. Над 90 %
от празнуващите, местни хора
и техни гости, бяха облечени в
национални носии по инициа-
тива на кмета Ангел Петров и
председателя на местното чи-
талище „Просвета-1946“.

Радост за окото бяха децата с
корен от селото, които на всеки
празник и при всяка възмож-
ност са тук, за да продължат
традицията да са заедно и да не
забравят родното място. При-
ятели и роднини се видяха и
припомниха свои случки, а но-
сиите спомогнаха изключи-
телно много за настроението.

Хороводните мелодии изсви-
риха музикантите от духов ор-
кестър – гр. Вършец, които
пристигнаха в селото с подкре-

пата на кмета на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров.

„Кръшно и пъстро хоро с
много млади хора, облечени с
национални носии е гледка,
която несъзнателно вълнува и
възпитава в българщина“, спо-
дели кметът на селото Ангел
Петров, също облечен в на-
родна носия.

Запазената историческа
памет тук е силна, а по-мъд-
рите жители на селото разка-
заха на внуците си и свои
спомени от прадедите си – за
онези години, когато да си бъл-
гарин, е звучало гордо.

Ден по-рано жители и гости
на селото спазиха и още една
традиция – обикаляха мест-
ната църква „Св. Илия“ в полу-
нощ на Велика Събота –
отново млади и стари заедно,
свързани от невидимата нишка
на родовата памет. По-наблю-
дателни забеляха на следващия
ден и кръст в небето, с усеща-
нето за добра поличба.

Елена НИКОЛОВА

С УНИКАЛНО ПРАЗНИЧНО ХОРО С НАРОДНИ НОСИИ
В С. ДОЛНО ОЗИРОВО ОТБЕЛЯЗАХА ВЕЛИКДЕН

Уважаеми жители на об-
щина Вършец, скъпи гости,

Със смирение и вълнение
очакваме Христовото въз-
кресение, което всяка го-
дина ни напомня за обичта,
саможертвата и победата на
светлината над мрака. Този
празник обединява вярата в
доброто, надеждата за нас-
тоящето и бъдещето ни и
любовта към ближния.

На Великден всички ние
най-смирено изричаме
своята съкровена молитва за

мир и благодат, здраве и раз-
бирателство, търсим Бо-
жията благословия за себе
си и хората, които обичаме.

В най-светлата седмица за
всички православни хрис-
тияни искам да ви поздравя
от сърце. Да са добри дните
ви, да има мир в душите ви
и радост в домовете ви! Да
бъдем изпълнени с човеч-
ност и състрадание, с Хрис-
това обич и искрено
желание за взаимопомощ!

Да предаваме християн-
ските ценности на децата си
с вярата, че техният ден ще
бъде по-добър от днешния,
че ще бъдат мъдри, съзида-
телни и благородни!

Честито Възкресение
Христово!

Инж. Иван Лазаров,
Кмет на община Вършец

ПОЗДРАВ НА КМЕТА НА
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПО ПОВОД
ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

Най- цветният празник Лаза-
ровден оживя в с. Черкаски с
традиционния обичай лазару-
ване. Малки момиченца, обле-
чени в народни носии и
окичени с пъстри пролетни
цветя, огласиха селото с тради-
ционните лазарски песни.

Красивите лазарки обикаляха
къщите с пожелания за здраве,
дълголетие, берекет и плодоро-
дие. Стопаните на всеки дом ги
посрещаха с радост и както по-
велява обичаят, даряваха всяка
лазарка със сурово яйце - сим-
вол на безсмъртието.

С благодарност и с надежда,

че традициите в селото ще
продължават да се съхраняват,
домакините изпращаха мал-
ките лазарки.

Теодора АЛЕКСАНДРОВА

В СЕЛО ЧЕРКАСКИ
ТРАДИЦИИТЕ СЕ ПОЧИТАТ

През пролетта усърдно се
готвим да посрещнем един
от най-светлите и колоритни
празници - Великден. Ден на
духовно признание и съ-
чувствие към страданията на
Божия син Исус Христос и
неговото възкресение.

В тези дни се провеждат
църковни служби, празнични
семейни тържества с до-
машно приготвени козунаци,
боядисани великденски яйца
и красиви поздравления.

Великден се чества на тре-
тия ден след като Исус Хрис-
тос е разпънат на кръст и е
погребан. Жените-миро-
носци посещават гроба му и
учудено установяват, че той
е празен. По-късно образът
на Христос се явява на
Мария-Магдалена, а след
това и на Апостолите.

Празничните обичаи и тра-
диции на източното правос-

лавие включват боядисване
на разноцветни яйца, които
са символ и неизменна част
от празника. Началото на
обичая се поставя, след като
Мария-Магдалена отива да
се срещне с императора на
Рим, като му подарява обаг-
рено в червена боя яйце –
символ на кръвта на Хрис-
тос. Впоследствие започват
да обагрят яйцата и в други
цветове.

Затова и в нашите кош-
нички на Великден присъст-
ват най-различни пъстри
яйца. Те се боядисван рано
сутрин на Велики четвъртък
или в събота пред Великден.
Първото боядисано яйце
обезателно е червено и с
него се рисува кръст върху
челата на децата в семей-
ството. Това яйце се поставя
върху икона в храма или
върху домашната икона
вкъщи. Останалите бояди-
сани яйца са част от велик-
денското „борене“, което
започва от полунощ на Ве-
ликден. Най-здравото яйце
се провъзгласява за „борец“
и се смята, че то носи много
здраве, щастие, успехи и
късмет на победителя.

На този ден празничната
трапеза трябва да бъде много
богата и пищно украсена с
яйца, козунаци, агнешко
месо, пролетна зелена салата
и великденски сладки. Козу-
накът представлява обред-
ния хляб и символизира
тялото на Исус Христос, ви-
ното – кръвта му, а зелената

салата – цветната пролет,
свежест и настроение. Аг-
нешкото месо е жертвопри-
ношение.

По установена от години
традиция ние, членовете на
пенсионерски клуб „Чинари“
– гр. Вършец, с председател
Савка Серафимова, отбеляз-
ваме заедно Великден.
Всички носим боядисани
яйца, козунаци, домашно
приготвена баница, слад-
киши и домашно вино. И
тази година си създадохме
празнична и топла атмос-
фера в клуба. Скъп гост ни
беше кметът на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров,
който ни поздрави с тради-
ционното „Христос воск-
ресе!“

За пореден път доказахме,
че заедно можем повече и се
чувстваме по-силни!

Ева ДИМОВА

ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ В
ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЧИНАРИ“
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Центърът за настаняване
от семеен тип (ЦНСТ) на
хора с увреждания в гр.
Вършец посрещна във вто-
рия ден на Великден възпи-
таниците на СУ „Ив.
Вазов“, които не за първи
път са техни гости на хрис-
тиянски празник. Децата да-
риха продукти по повод
великденските празници,
събрани по тяхна инициа-
тива с помощта на целия

град.
На местата в местните ма-

газини, определени за съби-
ране на трайни продукти,
жителите на града купиха и
по един продукт за хората в
неравностойно положение.

Освен за обитателите на
Центъра, децата пакетираха
и по една чанта с олио,
захар, брашно, ориз, боб и
др. хранителни продукти за
над 20 самотно живеещи

хора от селата в община
Вършец. Продуктите бяха
раздадени чрез Социален
патронаж - Вършец.

Идеята на децата да пома-
гат започна с първата им
инициатива през 2019 го-
дина, когато в навечерието
на коледните и нового-
дишни празници, тогава ос-
мокласници, децата
подготвиха подаръци и кар-
тички за всички.

Даряването на радост на-
истина се превърна в такова.
Част от децата се замислиха
относно това, как се дър-
жим със своите баби и дя-
довци в ежедневието си,
когато забързани, понякога
забравяме да споделяме тре-
вогите и радостите им.

Благодарим на всички ко-
леги от СУ "Иван Вазов" и
жителите на града, както и
на местния бизнес, които
подкрепиха идеята на уче-
ниците!

Бъдете живи и здрави, и не
забравяйте, че доброто е за-
разително!

Елена НИКОЛОВА

На 26 април в залата на
пенсионерския ни клуб праз-
нувахме най-големия хрис-
тиянски празник на
празниците – Възкресение
Христово. Салонът беше
празнично украсен с градин-
ски и полски пролетни цветя.
Всички места за сядане бяха
заети, настроението на чле-
новете на ПК „Козница“ –
празнично. Хората идваха с
цветя и пъстри великденски
яйца.

Гост на празника беше на-
шият уважаван свещеник
отец Петко Балджиев. Бяхме
подготвили богата програма,
която открихме с нежната
лирична песен „Сладко-
пойна чучулига“ по текст на
Цоньо Калчев и музика Па-
найот Пипков. Всички апло-
дирахме прекрасното
изпълнение на Гергана Ер-
менкова и Мария Димит-
рова.

С голямо вълнение изслу-

шахме бесе-
дата от рубриката „Нашите
християнски добродетели“,
изнесена от отец Балджиев.
Зададохме му интересни въ-
проси, които ни вълнуват.
Свещеникът ни отговори ар-
гументирано и обстойно, за
което му благодарим.

Нашият активист Станчо
Станков декламира авто-
рското си стихотворение
„Икона“, посветено на Света
Богородица, на неговата
майка и на всички майки.
Чухме прекрасното стихо-
творение „Христос въз-
кресе“ написано от
поетесата Надежда Любе-
нова, изпълнено от Гергана
Александрова. Сперка Ми-
хайлова ни развесели с инте-
ресни слова, посветени на
големия празник.

Всички се развълнувахме
от великолепната мелодия на
една нова песен – „Заспали
чувства“ на дуета Гергана и

Мария. Нашата активистка
Гергана Ерменкова беше сът-
ворила музика на едно ново
стихотворение на писателя и
журналист Лозан Такев.

Програмата ни завърши с
веселите народни песни, из-
пълнени от Йорданка Гу-
цина. Тя изпя и „Два бука“
по текст на Иван Вазов.

Почерпихме се с козунак и
великденски яйца.

Радваме се, че с празнува-
нето на Възкресение Хрис-
тово възобновихме
провеждането на беседите си
от рубриката „Нашите хрис-
тиянски добродетели“. Ние
имаме нужда от тези беседи.
Християнските добродетели
са съхранили народа ни по
време на робство, войни и
кризи, запазили са достой-
нството на скъпата ни майка
България.

Цеца АНТОНОВА
Председател на
ПК „Козница“

УЧЕНИЦИ ОТ ХІА КЛАС НА СУ „ИВ. ВАЗОВ“ С
ВЪЛНУВАЩА СРЕЩА В ДОМА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

В тези светли, празнични
дни сърцата и душите ни се
разтварят и ни водят към
доброто, което винаги по-
беждава.

На Великден, начело с
председателя на пенсионер-
ски клуб „Чинари“ – гр.
Вършец Савка Серафимова,
група от членове на клуба
посетихме хората с увреж-
дания, настанени в местния
Център за настаняване от
семеен тип, за да им засви-
детелстваме нашето уваже-
ние и съпричастност.

Посрещнати бяхме ра-
душно от директора на Цен-
търа г-жа Минчева и от
целия персонал.

Срещнахме се с потреби-
телите на социалната ус-
луга, като им подарихме
козунаци и писани яйца.
Видяхме благодарността в
очите им, срещата ни с тях,

макар и кратка, с няколко
изречени думи и с един пог-
лед събра цял един човешки
живот в едно. Това беше
една много емоционална
среща на сдържани сълзи в
очите и трепет в душите ни,
но се разделихме, окрилени
от доброто!

Ева ДИМОВА

НА СВЕТЛИЯ ПРАЗНИК ВЕЛИКДЕН
ПОСЯХМЕ СВЕТЛИНА В ДУШИТЕ

НА ДОМУВАЩИТЕ ОТ ЦНСТ

ПРАЗНУВАНЕ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО Инициативата се ражда
спонтанно по време почист-
ването на гробищния парк в
с. Стояново.. Местният тво-
рец Васко Николов приема
идеята присърце и върху
стените на металния навес
вече са претворени библей-
ски сцени от разпъването на
Исус Христос на кръста,
раждането на Сина Божи,
Богородица с младенеца и
др..

Тъй като в малкото селце
няма църква, следващата
идея на местните ентуси-
асти е да построят малък
параклис, в който вярва-
щите да се помолят за
здраве и да запалят све-
щичка. Той ще бъде разпо-
ложен в просторния парк в
двора на кметството, в
който вече са монтирани бе-
седки и детска площадка.

Евелина ГЕОРГИЕВА

САМОУК ХУДОЖНИК ИЗОГРА-
ФИСА С БИБЛЕЙСКИ ОБРАЗИ
НАВЕС В ГРОБИЩНИЯ ПАРК

НА СЕЛО СТОЯНОВО
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Днес, 21.01.2022 г. (петък) от 13:00 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 взаимодействието му с
общинската администрация за мандата
2019 – 2023 г. се проведе извънредно засе-
дание на Общински съвет - Вършец, в засе-
дателната зала на Общинска
администрация Вършец.

Заседанието започва с 12 положили
клетва общински съветници.

Отсъства:Атанас Маджарски.

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, А.
Тошев-директор на дирекция „СА“.

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. № 13/ 20.01.2022 г.
относно разглеждане на Заповед № АК-04-
2/07.01.2022 г. на Областния управител на
област Монтана, с която връща за ново об-
съждане Решение № 305 от Протокол № 32,
от 29.12.2021 г. на Общински съвет – Вър-
шец.

Докладва: инж. Иван Лазаров – кмет
на община Вършец

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

Общински съвет – Вършец прие следното
решение:

РЕШЕНИЕ № 312
Във връзка със Заповед № АК-04-

2/07.01.2022 г. на Областния управител на
област Монтана, с която връща за ново об-
съждане Решение № 305 от Протокол № 32,
от 29.12.2021 г. Общински съвет – Вършец
взема решение, както следва:

Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 128
от Закона за устройство на територията
/ЗУТ/, продължава процедурата по ЗУТ,
като разгледа проекта за частично измене-
ние на Подробен устройствен план - План
за регулация и застрояване за делба на по-
землен имот с идентификатор
12961.423.601 и на сгради с идентифика-
тори 12961.423.601.1 и 12961.423.601.2 по
КК и КР на гр. Вършец, собственост на
„Медицински център – Вършец“ ЕООД в
отделен самостоятелен имот, заедно със
сградите, попадащи в него и приема същия
за обявен без възражения.

Гласували поименно: “за” – 7 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров,; “против” – 4 - Г. Ангелов, Б.
Христов, И. Цветанов, Г. Найденов; “въз-
държали се” – 1- Н. Томов.

Поради изчерпване на дневния ред, пред-
седателят на общински съвет – Вършец
закри заседанието в 13:18 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец

П Р О Т О К О Л № 33
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Днес, 16.02.2022 г. (сряда) 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 – 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 12 положили
клетва общински съветници.

Отсъства: Благовест Христов.

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 но дирекция „СА“,
Светла Вангелова – директор на Начално
училище „Васил Левски“, гр. Вършец.

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

Председателят на общински съвет – Вър-
шец инж. Анатоли Димитров, на основание
чл. 57, ал. 1, ал. 2 т. 2 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинската админист-
рация за мандата 2019 – 2023 г. предложи,
следните допълнения в дневния ред:

1. Включване на Докладна записка Вх.
№ 45/ 15.02.2022 г. като точка 9-та от
дневния ред на заседанието.

2. Допълнение на Приложение № 2 за
землище Вършец, към Докладна записка
с Вх. № 34/ 08.02.2022 г.

Общият брой точки в дневният ред ста-
ват 10.

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

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка с Вх. № 31/ 08.02.2022 г.
относно отчет на кмета на община Вършец
за изпълнение на решенията на Общински
съвет – Вършец за периода 01.07.2021г. до
31.12.2021 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 23/ 31.01.2022 г.
относно отчет на Общински съвет – Вър-
шец за периода 01.07.2021 – 31.12.2021 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров –
председател на ОбС – Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 27/ 03.02.2022 г.
относно предложение за изработване на
ПУП – ПРЗ за УПИ VIII – 22 в кв. 213 по
действащия регулационен и застроителен
план на гр. Вършец от 1986 г., представля-
ващ поземлен имот с идентификатор
12961.421.22 по КК и КР на гр. Вършец,
терен на Начално училище „Васил Левски“,
гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 32/ 08.02.2022 г.
относно заявление вх. № 9400-
3699/24.11.2021 г. от Димитър Георгиев
Замфиров, с постоянен адрес: гр. София,
жк. “Овча купел“, бл. 407, вх. „Б“, ет.1,
ап.13, с искане за разрешаване изработва-
нето на ПУП, с цел промяна предназначе-
нието на поземлен имот с идентификатор
12961.33.23 по КК и КР на гр. Вършец и
делбата му на два имота с ново предназна-
чение: „за малкоетажно жилищно застроя-
ване“, без засягане на конфигурацията и
кадастралните граници на имота.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 33/ 08.02.2022 г.
относно предложение за отмяна на Решение
№ 173 от Протокол № 17/09.12.2020 г. на
Общински съвет – Вършец и приемане на
ново решение от Общински съвет – Вършец
за провеждане на публичен търг с тайно
наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и
НУРПТК на община Вършец за продажба
на автобус марка „Ивеко“, модел 315.8.17, с
ДК № М 72-76 ВК, собственост на Община
Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 34/ 08.02.2022 г.,
включително и допълнение на приложение
№ 2 за землище Вършец относно вземане

на решение по реда на чл. 37и, ал. 3 от За-
кона за собствеността и ползването на зе-
меделските земи /ЗСПЗЗ/ за имотите с НТП
пасища, мери и ливади за индивидуално и
общо ползване за предоставяне под наем по
реда на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ на животно-
въди - собственици или ползватели на жи-
вотновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на
БАБХ, съобразно броя и вида на регистри-
раните животни.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 20/ 24.01.2022 г.
относно определяне на представител на Об-
щина Вършец в свиканото за 18.02.2022 г.
извънредно общо събрание на акционерите
на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД град
Монтана, гласуване на изрични пълномо-
щия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: д-р Румяна Дамянова –
председател на ПК по ЗСДЕ

8. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 39/ 10.02.2022 г.
относно отпускане на финансова помощ по
молби с Вх. № 271/ 25.10.2021 г. и Вх. № 12/
17.01.2022 г.

Докладва: Иван Андров –
председател на ПК по АОНУОРС

9. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 39/ 10.02.2022 г.
относно заявление Вх. № 70 00 -
75/31.01.2022 г. от „ЕВРОПОДИУМ“
ЕООД, ЕИК 205611727, със седалище и
адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария
Луиза“ № 125, вх. „А“, ет. 6, ап. 17, пред-
ставлявано от управителя Ивайло Стамов
Кръстев, собственик на поземлен имот с
идентификатор 12961.49.789 по КК и КР на
землището на гр. Вършец, с искане за раз-
решаване на строителство и издаване на
виза за проектиране на фотоволтаична цен-
трала и предложение за приемане на реше-
ние по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ от Общински
съвет - Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

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”- 12; “против” – няма;
“въздържали се” – няма.

Общински съвет – Вършец прие следните
решения:

РЕШЕНИЕ № 313
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местно само-
управление и местна администрация, при-
ема за сведение отчета на кмета на община
Вършец за изпълнение на решенията на Об-
щински съвет – Вършец за периода от
01.07.2021 г. до 31.12.2021 г.

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

РЕШЕНИЕ № 314
Общински съвет Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА приема за све-
дение отчета за дейността на председателя
на Общински съвет Вършец, дейността на
Общински съвет Вършец и неговите коми-
сии за периода 01.07.2021 г. - 31.12.2021 г.

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

РЕШЕНИЕ № 315
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.
124а от ЗУТ, дава съгласие за допускане из-
работването на ПУП – ПРЗ за УПИ VIII –
22 в кв. 213 по действащия регулационен и
застроителен план на гр. Вършец от 1986 г.,
представляващ поземлен имот с идентифи-
катор 12961.421.22 по КК и КР на гр. Вър-
шец, терен на Начално училище „Васил
Левски“, гр. Вършец, с който да се кориги-
рат регулационните и кадастрални граници
на имота.

Съгласно чл. 124а, ал.5 на ЗУТ изработ-
ването на Подробния устройствен план –
План за регулация и застрояване да се из-
върши за сметка на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р.
Дамянова, В. Маринов, В. Замфиров, И.
Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, И.
Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; “против”
– няма; “въздържали се” – няма.
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Вършец се
включи в бла-
гот во р и т е л -
ната акция по
събиране на
капачки от
пластмасови
бутилки в под-
крепа на недо-
носени бебета
и осигуряване
на кувьози и
м е д и ц и н с к а
апаратура в
българските
лечебни заве-
дения.

Акцията се
проведе на 16-ти април от 10:00 часа до
12:00 часа на паркинга на магазин „Кауф-
ланд“ - град Враца.

Основната цел на инициативата „Капачки
за бъдеще“ е със събраните средства да се
подпомогне закупуването на неонатална ли-
нейка.

Спас ЗАРЧЕВ

ВЪРШЕЦ СЕ ВКЛЮЧИ ЗА
ПОРЕДНА ГОДИНА В

КАМПАНИЯТА
„КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ“



В навечерието на първи
април ние, членовете на пен-
сионерски клуб „Козница“ –
гр. Вършец, отбелязахме най-
веселия, най-жизнерадостния
празник – Деня на хумора и
сатирата, деня на лъжата и
шегата. Възобновихме една
прекрасна традиция, прекъс-
ната от епидемията от коро-
навируса.

В календара празникът не е
отбелязан специално, но
никой не го забравя. На този
ден хумористите и сатири-
ците се изявяват чрез вестни-

ците, радиото, телевизията,
на срещи с публика.

Ние, възрастните хора, с
удоволствие празнуваме
празника. Певческа група
„Детелина“ при нашия пен-
сионерски клуб изпълни ве-
селите песни: „Погледайте
ни“, „Майка на Марийка ду-
маше“, „Петър на Румяна ду-
маше“ и „Баба Дора“. Между
песните пожелаха да се из-
явят доста наши активисти.
Василка Дамянова разказа
интересни, забавни габ-
ровски шеги, Йорданка Али-

пиева изпълни веселата на-
родна песен „Снощи дойде,
мамо. Ани Стоянова, Заха-
ринка Николова и Мария
Петровна разказаха забавни
случки от ежедневието на на-
рода ни. Изпълнена с много
хумор беше песента „Три дни
след брака“, която чухме от
Мария Димитрова. Сперка
Михайлова разказа забавни
афоризми и анекдоти.

Черешката на тортата в про-
грамата ни за празника пос-
тави Йорданка Костова. Тя
цитира крилати мисли от Чу-
домир за темата, бита и все-
кидневието на българина.
Изключително емоционално
и артистично Данчето из-
пълни сътворения от нея съв-
ременен вариант на
хумористичния разказ „Не
съм от тях, как Сийке“. С ве-
щина и прецизност тя беше
вплела в разказа си случки и
мисли от всекидневието, за
които получи много благо-
дарности и аплодисменти.

На веселия юбилей отбеля-
захме и 85 годишнината на

Йорданка Гуцина, която ви-
наги е бил активен член н ПК
„Козница“. Тя пожела да из-
пълни хумористичните песни
„Ах, тази Гинка“ и „Заправи
се село“. Почерпи ни с бон-
бони и сладки, а ние й под-
рихме саксия с цъфнали
червени цветя и й пожелахме
дълъг и активен живот. Гер-
гана Ерменкова и Мария Ди-
митрова поздравиха
рожденичката с нежната
песен „Две капчици роса“.

Празникът премина в из-
ключително приятна, весела
атмосфера, с много смях и ве-
селие.

Различни са мненията за
произхода и датата на чества-
нето на този своеобразен
празник. Надделява версията,
че променливото, лъжливо
време на първи април се е на-
ложило като основен, неоспо-
рим аргумент. Ето защо
обичаят да се шегуват хората
на тази дата е жив. Често се
изпращат колеги в лъжлив
посока, особено при начал-
ника. Има лъжливи обажда-

ния по телефона, пускане н
слух, че се увеличават за-
плати и пенсии, и на кой как-
вото му хрумне. На този ден
някои хор се възползват и каз-
ват големи истини под фор-
мата на шега. В известен
смисъл първи април е и ден
на горчивата истина.

В българското народно
творчество има съхранени
няколко забележителни мъд-
рости за света. Най-извест-
ните са: „Който се смее зло не
мисли“, „Светът е оцелял, за-
щото се е смял“ и „Смехът е
здраве“. Наистина, обичаят
да се смеят и създават добро
настроение имат само духом
здравите и добри хора.

Различните народи по света
имат различно отношение
към хумора. При всички
случи ням човек, който да се
откаже от удоволствието да
послуша весела случка, афо-
ризъм или анекдот. Смехът
винаги носи здраве.

Цеца АНТОНОВА
Председател на
ПК „Козница“
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Срещнахме се с 85-годиш-
ния местен лесоинженер
Георги Владимиров - до-
айен на инженерите-озеле-
нители в Северозападна
България, който е завършил
„Лесоинженерство“ и „Пар-
ково строителство и озеле-
няване“, работил е дълги
години като ръководител на
сектор „Озеленяване“ към
БКС - Вършец.

Дипломната му работа при
завършването на висшето
образование е на тема „Чи-
нарите във Вършец“, а дан-
ните за написването й е взел
лично от сина на д-р Дамян
Иванов - основател на парка
във Вършец, който се явява
втори по големина изкуст-
вено създаден парк в стра-
ната ни след Борисовата
градина в София.

Попитахме го на каква въз-
раст са чинарите (плата-
ните) във Вършец, които са
емблематични за курорта и
дори по централната улица
на града е разположена
почти 2-километрова „Алея
н чинарите“.

По думите на инж. Влади-
миров чинарите в Боровия
парка са засадени по вре-
мето на д-р Дамян Иванов -

през 1910 година, а тези на
алеята с чинарите малко по-
късно - през 1912 г.

Пак според инж. Владими-
ров, чинарите, намиращи се
при „Горски кът“ са с висо-
чина 40 метра и обиколка на
ствола 2 м, а тези, между
„Слънчевата градина“ и
Старата баня са на 112 го-
дини, високи са 30 м, а оби-
колката на ствола им е над
3,50 м.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЕКОВНИТЕ ЧИНАРИ НА ВЪРШЕЦ
Те са емблемата и гордостта на курортния град

Атракционният въжен парк
във Вършец вече е открит за
новия туристически сезон и
започна работа на 22.04.2022
г.

Жителите и гостите на
града ще могат да го посеща-
ват от 10,00 ч. до 18,00 ч. пет
дни седмично - от петък до
вторник, а сряда и четвъртък
са почивни дни.

Изисквания към ползвате-
лите на Въжения парк:

- възрастова група: над 12
години;

- минимална височина: 120
см;

- деца под 14 г. ползват ат-
ракциона само и един-
ствено при задължителен
родителски контрол;

- ползвателите преминават

инструктаж и подписват
декларация, че лицето е
запознато с правилата за
безопасност и се е задъл-
жило да ги спазва.

Въжен парк – Вършец ще
работи сезонно от 22.04.2022
г. до 22.10.2022 г.

Евелина ГЕОРГИЕВА

„ВЪЖЕНИЯТ ПАРК“ ВЪВ ВЪРШЕЦ ОТВОРИ ВРАТИ
Атракционът е разположен в Боровия парк на курортния град



Б л а г о т в о р и т е л е н
моноспектакъл на актьора
Симеон Владов събра 1015
лева за реставрация на
Царското казино и Банския
комплекс във Вършец.

На 16 април, точно на
светлия християнски празник
Лазаровден, актьорът от
София Симеон Владов –
носител на наградата Икар за
„Златен глас на България,“
посвети и подариQ своя
моноспектакъл „Любовта не
може просто да отмине“ на
Вършец и на каузата за
реставрация на Царското
казино и Банския комплекс в

курортния град.
Театралният спектакъл бе

игран благотворително от
Владов за каузата на
Сдружение „Живи извори –
Вършец“, а входът в голямата
зала на НЧ „Христо Ботев-
1900“ беше с билети,
половината от които бяха
дарени на пенсионери като
откупка, направена от двама
наши млади съграждани -
Недялко Томов и младеж,
пожелал да остане анонимен.

„Изпитвам голяма симпатия
към Вършец и съм свързан с
него. Когато човек се
ангажира с кауза, която е от
голямо обществено значение,
трябва да бъде готов да даде
нещо лично от себе си и това
не винаги са материални
неща, а нещо съкровено, нещо
уникално, което е сътворено
от него - с талант, с ум, с
душа...

Обичам Вършец! Обичам
историята му, обичам
природата му, обичам
красивите му къщи, обичам
алеята с чинарите, обичам
хората му, които живеят и
работят тук, въпреки всичко.

Във Вършец живеят близки

до сърцето ми хора, те ме
запалиха за каузата за
спасяване на Царското казино
и Банския комплекс, за
спасяване на всички уникални
архитектурни бижута и за
запазване и обогатяване на
прекрасния му парк.

Това, което реших да подаря
на вършечани и да даря за
каузата, подета от
сдружението в обществена
полза „Живи извори -
Вършец“, е да изиграя
благотворително моя
моноспектакъл „Любовта не
може просто да отмине“.
Правя го от сърце!“, сподели
Владов.

Моноспектакълът е игран 75
пъти в цялата страна и в
чужбина - пред българските
общности в Атина (Гърция) и
Тел Авив (Израел). Той е по
сценарий и режисура на
Радослав Гизгинджиев и е
написан специално за актьора
Симеон Владов.

„Когато се говори за любов,
самото време спира, за да чуе
историята. То дори тръгва
назад. И онзи, който разказва
любовната история по
някакъв мистичен начин се

подмладява“, казва главният
герой.

А сюжетът на спектакъла
разказва как един мъж се
завръща от чужбина в дома си,
за да разбере, че любовта
никога не може просто така да
отмине. И говори за любов, за
да измами времето. Отрича
любовта единствено, за да
бъде опроверган от нея. Това е
една история за носталгията
към изминалото време, когато
сме били вкъщи. Носталгия по
онези, които оставяме зад
гърба си, и любовта, която
отнасяме със себе си в
различните краища на света,
където и да се намираме.

На финала на
представлението бе обявена
събраната сума от билети за
моноспектакъла – хиляда и
петнадесет лева, която
официално беше предадена на
Сдружение „Живи извори –
Вършец“ за реализиране на
благородната и патриотична
кауза, с която са се заели
членовете му, радетели за
възраждане на старата слава
на Вършец като
балнеологичен курорт.

Цветя с благодарност към

Мони Владов бяха поднесени
от името на зам.-областния
управител на област Монтана
Латинка Симова.

По-рано през деня, в малката
зала на читалището се проведе
и учредителното събрание на
Сдружението.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО ДА ДАРИШ ЧАСТИЦА
ДОБРОТА ЗА БЛАГОРОДНА КАУЗА

В своето историческо разви-
тие народните читалища са
играли и играят съществена
роля за културното издигане
на народа. Те се наложиха
като центрове на духовния и
обществения живот.

Българското читалище e
формирало в обществената
мисъл твърдото убеждение,
че неграмотният е сляп, че
знанието е злато, а книгите,
списанията и вестниците са
прозорци към света.

Повсеместното основаване
на читалища в нашия край за-
почва след Първата световна
война. Колкото и незначи-
телна да е била по своя харак-
тер просветната проява на
тази малка институция, тя е
изиграла своята историческа
роля.

Официално и по тържествен
начин читалище „Просвета“ в
с. Г. Озирово се открива на
23.04.1922 г., с 20 членове.
Утвърдено е от Министерство
на народната просвета с пред-
писание № 2301 от 22.05.2022
г.

Първоначално то се поме-
щава в една от стаите на
кметството, а след това в учи-
лището. Библиотеката снаб-
дявала читателите с
художествена литература и
вестници, а читалището се из-
държало от членски внос.

Активни читалищни дейци

са учителите в селото по това
време: Иван Д. Чокойски,
Андро Хр. Бончев, Йорданка
Чокойска, Георги М. Врабчев,
Параскева Табакова, Лазар и
Мария Бецови и др.

Към читалището се сформи-
рат: певческа група, танцов
състав, театрален състав. Не-
забравими ще останат прове-
дените мероприятия в чест на
1300-годишнината от основа-
ването на България.

Днес НЧ „Просвета-1922 г.“
разполага със стотици томове
художествена, техническа, на-
учно-популярна литература,
речници, карти и други мате-
риали.

В библиотеката се съхраня-
ват дарените книги от мест-
ния краевед и приятел на
читалището Емил Филипов:
„История на с. Горно Ози-
рово“, „Паметници на при-
знателност в община
Вършец“, „Свещени места
събират хората от община
Вършец“ и „Пещерите и при-
родните феномени в община
Вършец“.

Със своята дейност и изяви
на местно и регионално ниво,
фолклорната формация
„Стрешер“ с ръководител
Георги Митрофанов Яначков,
заслужи признанието на об-
ществеността, те са нашата
гордост.

Емил ФИЛИПОВ

100 ГОДИНИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„ПРОСВЕТА-1922“ – С. ГОРНО ОЗИРОВО

С фолклорен концерт в го-
лямата зала на НЧ „Христо
Ботев-1900“ отбелязаха
Цветница във Вършец.

Цветница или Връбница е
празник на пробуждането
на пролетта, празник на
всички, които носят имена
на цветя и дървета.

Посветен е на тържестве-
ното посрещане на Исус
Христос в Йерусалим с
маслинови и лаврови
клонки. Цветница се отбе-
лязва не само в православ-
ната, но и в католическата,
и протестантската църква.

В празничната програма
взеха участие: група за на-
родни танци „Чародейки“ –
гр. Вършец с ръководител
Красимира Георгиева, тан-
цов състав „Фолклорна
китка“ при НЧ „Хр. Ботев-
1900“ с хореограф Невена
Стоянова“, танцов състав
„Северняче“ при СУ „Иван
Вазов“ с хореограф Невена
Стоянова, ученически
духов оркестър „Дефилир“
с ръководител и диригент
Николай Пеев и мажоретен
състав при СУ „Иван
Вазов“ – гр. Вършец с ръ-
ководител и хореограф Не-
вена Стоянова.

Евелина ГЕОРГИЕВА

С ФОЛКЛОРЕН КОНЦЕРТ ОТБЕЛЯЗАХА
ЦВЕТНИЦА ВЪВ ВЪРШЕЦ


