
Уважаеми жители на община
Вършец,

На 22-и септември България
чества едно от най-значимите
събития от новата си история.
На тази дата през 1908 г. българ-
ската държава, една от най-ста-
рите в Европа, обявява своята
независимост.

Това става 30 години след
Руско-турска война от 1877-78 г.,
която приключва с подписания
на 3 март 1878 г. Санстефански
мирен договор. Така България
отново се появява на картата на
Европа след петвековно осман-
ско владичество.

Събитието е победа на българ-
ската дипломация и израз на ви-
сокото самочувствие на
българите за значимото им
място в европейската история.

България става царство, а бъл-
гарският владетел отново за-
почва да носи титлата на
великите си предшественици.

Но по-важното е, че тази по-
беда е постигната с мирни
средства и че България, едва 30

години след Освобождението,
гордо изправя снага и с право
претендира за самостоятелна по-
литика и път на развитие.

И това е най-големият урок!
Обединени, с мъдрост и само-
чувствие трябва да вървим по
пътищата на историята! Да пом-
ним идеалите и заветите, да се
учим от грешките и победите.

Трябват ни идеали, трябва ни
вяра! Пожелавам го за всички
нас и за нашата обичана Родина!

Честит празник!

Инж. Иван Лазаров,
Кмет на община Вършец

В съботния ден на 17 сеп-
тември Община Вършец за 10-
та поредна година активно
участва в националната ини-
циатива „Да изчистим Бълга-
рия за един ден!“.

Кампанията е част от про-
екта на bTV Media Group
„Добрият пример“ и за десета
година доказва, че когато
всички са обединени заедно,
могат да се случат дори невъз-
можни неща.

Акцията стартира в 9.00 часа
пред сградата на Общинска

администрация, като за участ-
ниците бяха осигурени ръка-
вици и найлонови чували.

В инициативата се включиха
доброволци, служители на
Общинска администрация,
членове на пенсионерските
клубове във всички населени
места от общината, ученици и
учители от НУ „Васил
Левски“, СУ „Иван Вазов“ и
ДГ „Слънце“.

Събраните отпадъци са изво-
зени от екипите на БКС.

Спас ЗАРЧЕВ

ФОТООКО
От месец септември 2022 година Алеята с чинарите е изцяло ре-

новирана с настилка от павета, образуващи пъстри симетрични
фигури.

Изцяло пешеходната алея разполага и с обособена велоалея.

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ
22-РИ СЕПТЕМВРИ - ДЕНЯ НА

НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми жители на об-
щина Вършец,

Отново е 6-и септември, от-
ново си спомняме за онзи тол-
кова важен исторически
момент, когато майка Бълга-
рия и Източна Румелия съеди-
няват земите си. Акт логичен
и единствено справедлив в ис-
торията на нашия народ. За-
щото земите, наречени
Източна Румелия след Бер-
линския конгрес, са български
- в тях живее българско насе-
ление, звучи българска реч,
пази се паметта на българ-
ското минало.

Ето защо Съединението на
Княжество България с Из-
точна Румелия е продължение
на Освобождението и на де-
лото на всички, загинали за
самостоятелното развитие на
нашата Родина.

Затова и го честваме като на-
ционален празник – какво по-
важно от това един народ да
бъде свободен и обединен, за
да може да разгърне потен-
циала си и да гради настоя-
щето и бъдещето си.

Съединението е още по-
важно с това, че е един наро-
ден акт; едно дело произтекло
от народа, а след това защи-
тено от народа по време на
Сръбско-българската война.

На нас, днешното настояще и
бъдеще на България, не ни ос-
тава нищо друго, освен да
помним и да бъдем отговорни
към Родината – с мислите и
делата си. Да обичаме род-
ното, да градим, да работим за
общността си.

Честито Съединение! Да
живее България!

Инж. Иван Лазаров
Кмет на община Вършец

ПОЗДРАВИТЕЛЕН
АДРЕС ПО ПОВОД
СЪЕДИНЕНИЕТО
НА КНЯЖЕСТВО

БЪЛГАРИЯ С
ИЗТОЧНА
РУМЕЛИЯ

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПА-
НИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“

Тази година тя се проведе под надслов
„Подай ръка на природата“ Уважаеми учители, скъпи

ученици,
15-ти септември винаги е бил

вълнуващ ден за нашия народ.
Защото знанието, още от епохата
на Възраждането, се е приемало
за свещено и важно. И макар
днес да живеем във времена, в
които информацията стига
много по-бързо до нас, то онова
особено чувство на почит към
книгата, към словото, към учи-
лището не се е променило.

Днес отново ще прекрачите
прага на родното училище, за да
вървите по пътя на знанието за-
едно - учители и ученици, и го-
тови за поредните
предизвикателства. Не се съмня-
вам, че ще успеете, защото в
училищата в община Вършец
работят подготвени, високо мо-
тивирани и с новаторски дух
преподаватели.

Уважаеми учители, от цялото
си сърце ви желая да сте здрави
и щастливи. Вълнувайте се от
работата си с нашите деца, во-
дете ги по нелекия път на зна-
нието и мъдростта, бъдете не
просто техни преподаватели, а
техни духовни наставници. За-
щото вярвам, че най-важното е
да направим от нашите деца Чо-
веци. Зная, че ще се справите
блестящо, защото познавам ра-
ботата и успехите ви.

Скъпи ученици, имате нещо
много важно, което милиони

деца по света нямат – достъп до
образование. Ценете този дар и
дайте най-доброто от себе си, за
да напредвате. Не е важно ви-
наги да сте първи. Важното е да
не спирате по собствения си път.
Състезавайте се със себе си. Бъ-
дете трудолюбиви и последова-
телни. А в лицето на вашите
преподаватели вие имате най-
добрата подкрепа.

Много важна е ролята на роди-
телите в този процес и се над-
явам те да бъдат ваша опора и
съюзници. Затова честитя този
ден и на тях – като празник, но и
като напомняне да бъдат близо
до радостите и проблемите на
училището.

Вярвам, че и тази учебна го-
дина ще бъде успешна и ще се
поздравим с постижения на на-
шите учители и ученици!

Честита нова учебна
2022/20223 година!

Инж. Иван Лазаров,
Кмет на община Вършец

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА
НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ПО ПОВОД 15-ТИ СЕПТЕМВРИ



Церемонията по повод откриване
на учебната година започнаха в
най-голямото училище на терито-
рията на общината – Средно учи-
лище „Иван Вазов“, с издигане на
националното знаме на Република
България под звуците на национал-
ния химн, с посрещане на училищ-
ното знаме, поднасяне на цветя
пред паметника на патрона на учи-
лищата и продължи с литературно-
музикална програма и танцови
изпълнения на възпитаниците, с
вълнуващи приветствия и пожела-
ния от директора Ани Ангелова и
официалните гости, със символич-
ния звън на първия училищен звъ-
нец.

Ръководството на община Вър-
шец, в лицето на кмета инж. Иван
Лазаров, зам.-кмета инж. Георги

Янкулов и секретаря на общината
инж. Даниела Тодорова, присъства
на тържествената церемония по от-
криването на новата учебна година
в училището. Специален гост от
София беше Дарин Маджаров - ос-
новател на образователната онлайн
платформа „Уча се“.

В СУ „Иван Вазов“, което е със
статут на средищно за общината,
през учебната 2022/2023 година ще
се обучават 520 ученици в 26 пара-
лелки, като първокласниците тази
година са 33, разделени в две пара-
лелки.

Възпитаниците на Средното учи-
лище ще се обучават на едносменен
режим, като учениците от І до VII
клас са включени в целодневна ор-
ганизация на обучение (занималня).

Двата корпуса на училището пос-

тоянно се обновяват и реновират. В
момента тече ремонт на столовата
на Корпус 2, в която ученици от на-
чална степен ще се хранят.

Голяма част от кабинетите тази
година са оборудвани с ергоно-
мични столове и маси, които под-
помагат екипната работа на
учениците и дават възможности за
трансформиране на пространството
в класната стая.

СУ „Иван Вазов“ е в списъка на
иновативните училища за страната
и продължава работата на инова-
тивните паралелки по проект
„Стандарт+“, които създадоха клуб
по „Роботика“ и се обучават с
LEGO® EDUCATION.

В часовете те конструират и про-
грамират роботи, като използват
проектно-базирано обучение и

междупредметни знания по българ-
ски език и литература, математика,
информационни технологии и тех-
нологии и предприемачество.

За втора учебна година СУ „Иван
Вазов“ е с признанието „Училище
за пример“ от фондация „Заедно в
час“. Програмата е насочена към
осигуряване на равен достъп до ка-
чествено образование на всяко
дете, като въвеждат добри практики
в образованието.

Продължава работата и по проект
„Равен достъп до училищно образ-
ование в условията на кризи“, като
в рамките на проекта на училището
са предоставени технически уст-
ройства за подпомагане на обуче-
нието.

СУ „Иван Вазов“ е сред трите
училища в страната, които са одоб-
рени за участие в проект „Умения
за иновации“ (Skills for innovation“)
по програма на INTEL, като съв-
местната работа се осъществява
чрез Център за творческо обучение.
Проектът включва предоставяне на
иновативни STEM образователни
материали, обучения за подготовка

на екипите в училищата и достъп
до най-съвременна технология от
INTEL.

Екип на СУ „Иван Вазов“ се обу-
чава по проект „MONTECH“ -
„Монтесори и креативни техноло-
гии за приобщаващо образование в
мултикултурни училище“, който
ще насърчи социалното приобща-
ване и равнопоставеността в мул-
тикултурните училища в Европа
чрез иновативни и ангажиращи
дейности, които съчетават метода
Монтесори с авангардно творческо
прилагане на технологиите (диги-
тални и аналогови).

Училището е одобрено да работи
по няколко национални програми:
„Заедно в изкуствата и спорта“ ,
„Иновации в действие“, „Подкрепа
за образователните медиатори и со-
циални работници“, „Професио-
нално образование и обучение“,
„Заедно за всяко дете“.

Екипът на училището се сертифи-
цира по обучение на GOOGLE -
„Google certified“ Level 1, което раз-
вива дигиталните компетентности
на учителите и разглежда кон-
кретни примери за облачната плат-
форма Google Workspace в
учебните занятия. През месец ок-
томври започват нови обучения на
учителите в „Google certified“ Level
2.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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СУ „ИВАН ВАЗОВ“ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА РАБОТИ ПО
МНОГО ПРОЕКТИ И ПРЕЗ ТАЗИ УЧЕБНА ГОДИНА

Новата учебна година в НУ
„Васил Левски“ – кв. Изток беше
открита на 15.09.2022 г. с издигане
на националния флаг в присъст-
вието на много родители и гости.

Букети с цветя и поздравителни
адреси поднесоха кметът на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров

и Савка Серафимова – председа-
тел на ПК „Чинари“. Гости на
официалната церемония бяха
зам.-кметът на общината инж.
Георги Янкулов и секретарят на
общината инж. Даниела Тодорова.

В празнично украсените класни
стаи на училището, в което се обу-

чават и възпитават деца от 100%
ромски произход, тази година вля-
зоха общо 166 ученици, разпред-
елени в 8 паралелки, от които 40
първокласници и 66 деца в ІV-та
полудневна предучилищна група
към училището.

За всички първокласници образ-
ователната институция беше оси-
гурила от собствения си бюджет
раници с всички необходими по-
собия и помагала.

И тази година образователният
процес ще се провежда на две
смени (сутрин и следобед), поради
големия брой ученици в училище
и недостига на класни стаи. В
процес на изграждане е нов уче-
бен корпус в дворното простран-
ство, който ще даде възможност
през следващата учебна година да
се премине на едносменен режим
на обучение, което е по-оптимал-
ният вариант за малките ученици.

Поради добрата поддръжка на

сградния фонд и дворните про-
странства, през летния сезон са из-
вършени само козметични
ремонти. Инсталирана е също така
система за радиоозвучаване, опо-
вестяване и автоматичен мелоди-
чен училищен звънец.

През учебната 2022/2023 г. в
училището ще се работи по след-
ните Национални програми и про-
екти: „Участвай и променяй -
родителят, активен партньор в
училищния живот“ (8 паралелки

с включени 160 родители); „Учи-
лищен плод“; „Училищно мляко“;
„За по-пълно обхващане на учени-
ците в задължителна училищна
възраст“; Проект BG05M2ОP001-
3.005-0004 „Активно приобща-
ване в системата на
предучилищното образование“ ;
Проект BG05M2ОP001-5.001-
0001 „Равен достъп до училищно
образование в условията на
кризи“.

Евелина ГЕОРГИЕВА

В ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ В НУ „ВАСИЛ
ЛЕВСКИ“ ПОЛУЧИХА РАНИЦИ С ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ПОМАГАЛА

Петнадесети септември отново се
превърна в истински празник за
Детска градина „Слънце“ – гр.
Вършец. Екипът на детското заве-
дение, начело с директора Диана
Георгиева и възпитаниците му, от-
белязаха първия учебен ден с
песни, стихове, много смях и пре-
гръдки.

След като издигнаха националния

флаг и изслушаха химна на Репуб-
лика България, музикален поздрав
към всички присъстващи подне-
соха децата от предучилищната ІV-
та група на ДГ „Слънце“ с
учителки Елеонора Ивайлова и
Петя Ташева.

В ДГ „Слънце“ през тази учебна
година ще се възпитават и обучават
общо 125 деца (с 13 по-малко от

миналата година), разпределени в 7
групи: една яслена и четири гра-
дински в основната сграда в град
Вършец, и по една разновъзрастова
група във филиалите в кв. Зано-
жене и с. Долно Озирово.

През 2022/2023 учебна година де-
цата от Вършец ще се обучават и
възпитават в още по-красива сграда
– след извършения през миналата
година основен ремонт по евро-
пейски проект, в началото на сеп-
тември на фасадата бяха
изрисувани цветен надпис с името
на детската градина и стилизирани
фигури.

В сградата на детската градина в
с. Д. Озирово е ремонтирано сани-
тарното помещение; закупена е
нова камина за спалното помеще-
ние; монтирана е дворна люлка и са
поставени щори в занималнята.

В сградата в кв. Заножене е из-
вършен ремонт на повредена част

от покрива; монтирана е дворна
люлка; монтирана е перална ма-
шина в офис на занималнята; нает е
работник по чистотата по Нацио-
нална програма „Помощ за пенсио-
ниране“ на Агенцията по заетостта.

Екипът на предучилищното заве-
дение ще продължи работата по
проект „Активно приобщаване в

системата на предучилищното об-
разование“ - за допълнителни за-
нимания по български език и
литература и „Подкрепа за приоб-
щаващо образование“- за закупу-
ване и оборудване на кабинет за
работа с деца на ресурсно подпо-
магане.

Евелина ГЕОРГИЕВА

С РАЗНОЦВЕТЕН НАДПИС НА ФАСАДАТА И ЦВЕТНО НАСТРОЕНИЕ
В ДУШИТЕ ОТКРИХА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ДГ „СЛЪНЦЕ“
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Днес, 27.05.2022 г. (петък), от 15:30 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 об-
щинската администрация за мандата 2019 – 2023 г. се
проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в за-
седателната зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва общински
съветници.

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

На заседанието присъстваха още: инж. Иван Лаза-
ров – кмет на община Вършец, А. Тошев-директор ди-
рекция „СА“.

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

Председателят на общински съвет – Вършец инж.
Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал. 2 т. 2
от Правилника за организацията и дейността на Об-
щински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимо-
действието му с общинската администрация за мандата
2019 – 2023 г. предложи, следните допълнения в днев-
ния ред:

1. Включване на Докладна записка Вх. № 146/
20.05.2022 г. като точка 15-та от дневния ред на засе-
данието.

Общият брой точки в дневният ред стават 16.
Гласували: „за“- 13; „против“ – няма; „въздър-

жали се“ – няма.

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

писка с Вх. № 142/18.05.2022 г. относно определяне на
такса по чл. 2, ал. 1, т. 8 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Вършец /по чл. 9 от ЗМДТ/,
за посещаване на забавно лятно училище към Център
за подкрепа за личностно развитие /Общински детски
комплекс/, гр. Вършец, за периода от 04.07.2022 г. до
26.08.2022 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх. № 145/19.05.2022 г. относно предложение за
изменение на Наредбата за определянето и админис-
трирането на местните такси и цени на услуги на тери-
торията на община Вършец по чл. 9 от ЗМДТ.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх. № 141/18.05.2022 г. относно предложение за
приемане на решение от Общински съвет - Вършец по
чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване и уп-
ражняване правата на община Вършец в публични пред-
приятия и търговски дружества с общинско участие в
капитала, за провеждане на публичен търг с тайно над-
даване по реда на НУРПТК на община Вършец, за от-
даване под наем на 1 кв.м. от входа на сградата на
„Медицински център – Вършец“ ЕООД, за поставяне на
банкомат.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх. № 140/18.05.2022 г. относно предложение за
приемане на решение от Общински съвет - Вършец за
провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда
на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за
отдаване под наем на 6 части от имоти - публична и
частна общинска собственост на община Вършец, в из-
пълнение на Годишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.
на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх. № 144/18.05.2022 г. относно предложение за
приемане на решения от Общински съвет - Вършец за
продажба на 2 бр. недвижими имота с учредено право на
строеж /суперфиция/ по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за
общинската собственост във връзка с чл. 37, ал.1 от На-
редбата за реда на придобиване, управление и разпо-
реждане с общинска собственост на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх. № 143/18.05.2022 г. относно предложение за
приемане на решение от Общински съвет – Вършец за
даване на съгласие, за учредяване на възмездно право
на прокарване по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ в полза на
„КРИД“ ООД, ЕИК 111031788, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н Красно село, бул. „Цар
Борис III“ № 81, вх. „В“, ет. 5, за реализиране на трасе
на техническата инфраструктура за обект: „Кабелно ел.
захранване – НН от съществуващ трафопост в УПИ I,
кв. 58 по регулационния план на гр. Вършец, представ-
ляващ поземлен имот с идентификатор 12961.423.157
по КК на гр. Вършец, през поземлен имот с идентифи-
катор 12961.423.154 до РК пред УПИ V, кв. 58 по регу-
лационния план, представляващ поземлен имот с
идентификатор 12961.423.605 по КК на гр. Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх. № 139/18.05.2022 г. относно предложение за
приемане на решение от Общински съвет – Вършец за
провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда
на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за

отдаване под наем на недвижими имоти - частна об-
щинска собственост, представляващи земеделски земи с
НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови
култури, изоставени трайни насаждения и други сел-
скостопански територии, находящи се в землищата в на-
селените места на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх. № 148/20.05.2022 г. относно определяне на
представител на Община Вършец в свиканото за
31.05.2022 г. редовно присъствено заседание на Общото
събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване и кана-
лизация“ ООД, град Монтана, гласуване на изрични
пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: Вътко Маринов –
председател на ПК по ТИУТУОС

9. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх. № 149/20.05.2022 г. относно отпускане на
награди за учениците зрелостници, показали отличен
успех за целия курс на обучение и помощ за дете сирак.

Докладва: Адрияна Николова –
председател на ПК по ОКМД

10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх. № 150/20.05.2022 г. относно определяне
на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община
Вършец за 2022 г. на спортните и туристическите дру-
жества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани
на територията на община Вършец.

Докладва: Адрияна Николова –
председател на ПК по ОКМД

11. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка с Вх. № 151/20.05.2022 г. относно определяне на
представител на Община Вършец в свиканото за
15.06.2022 г. редовно общо събрание на акционерите на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД град Монтана, гласу-
ване на изрични пълномощия на същия, неговите пози-
ции и мандат.

Докладва: Ивайло Цветанов –
член на ПК по ЗСПЕ

12. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх. № 152/20.04.2022 г. относно определяне
на представител на Община Вършец в Комисията за из-
работване на Областна здравна карта.

Докладва: Ивайло Цветанов –
член на ПК по ЗСПЕ

13. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх. № 153/20.05.2022 г. относно определяне
на представител на Община Вършец в Комисията за из-
работване на Областна аптечна карта.

Докладва: Ивайло Цветанов –
член на ПК по ЗСПЕ

14. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх. № 154/20.05.2022 г. относно отпускане на
финансови помощи по молби с Вх. № 116/ 14.04.2022 г.,
Вх. № 120/18.04.2022 г., Вх. № 129/09.05.2022 г., и Вх. №
131/11.05.2022 г.

Докладва: Иван Андров –председател
на ПК по АОНУОРСГПБК

15. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка с Вх. № 146/20.05.2022 г. относно заявлениe Вх.
№ 70 00 - 280/16.05.2022 г. от Петър Харалампиев Пет-
ров, управител на „ДРИЙМС ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИ“
ООД, със седалище и адрес на управление: гp. Вършец,
ул. „Д-р Елена Теодосиева“ № 17, бл. 9, вх. „А“, ап. 12 -
собственик на УПИ XIV - 157 в кв. 83 от подробния уст-
ройствен план на гр. Вършец, общ. Вършец, урегулиран
имот с приложена регулация (съответстващ на позем-
лен имот с идентификатор 12961.424.157 от КК на гр.
Вършец), с искане за разрешаване на изработване на ЧИ
на ПУП – план-схема за захранване на п.и.
12961.424.157 от КК на гр. Вършец с минерална вода от
Сондаж № 4 в гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

16. 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., дневният ред
бе приет единодушно:

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

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ № 350
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал.

1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 2, ал. 1,
т. 8 от Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на об-
щина Вършец, определя такси за посещение на Забавно
лятно училище през 2022 г. към Център за подкрепа за
личностно развитие гр. Вършец, за периода от
04.07.2022 г. до 26.08.2022 г., както следва:

- За един ден – 10,00 лева;
- За една седмица – 30,00 лева;
- За един месец – 100,00 лева.

2. Възлага на кмета на община Вършец, събраните
през периода такси за ползване на Забавно лятно учи-
лище към Център за подкрепа за личностно развитие гр.
Вършец да бъдат предоставяни в бюджета на Център за
подкрепа за личностно развитие гр. Вършец, след изти-
чане на съответния календарен месец.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Димитров,
И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Маринов,
В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов,
Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „про-

тив“ – няма; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 351
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, във връзка с § 5 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО изменя
Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на об-
щина Вършец, по чл. 9 от ЗМДТ, както следва:

1. В чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Вършец думите „детски
ясли“ и „детски градини“ се заличават, като текстът се
изменя, както следва:

- за ползване на общежития и други общински соци-
ални услуги, домове за социални грижи;

2. В Глава втора „Местни такси“ наименованието на
Раздел III „Такси за детски градини и други общински
социални услуги“, думите „детски ясли“ и „детски гра-
дини“ се заличават, като наименованието на раздела се
изменя, както следва:

- Раздел III „Такси за общински социални услуги“.
3. В Глава втора „Местни такси“ в Раздел III с ново на-

именование „Такси за общински социални услуги“ се
отменят текстовете на чл. 29 и чл. 30

II. Изменението на Наредбата за определянето и ад-
министрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Вършец“, по чл. 9 от ЗМДТ,
влиза в сила от 01.04.2022 г.

III. Задължава кмета на община Вършец в 7-дневен
срок от приемане на настоящото решение да публикува
в сайта на община Вършец изменението на Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община 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, Г. Ангелов,
Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „про-
тив“ – няма; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 352
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 2

от ЗМСМА, чл. 65, ал. 2 от Правилника за прилагане на
закона за публичните предприятия и 39, ал.1 от Наред-
бата за реда за учредяване и упражняване правата на об-
щина Вършец в публични предприятия и търговски
дружества с общинско участие в капитала и чл. 25, ал. 1
от Наредбата за условията и реда за провеждане на тър-
гове и конкурси на община Вършец, взема решение за
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на 1 кв.м., за поставяне на банкомат
до входа на сграда с идентификатор 12961.423.601.1 по
КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., представляваща
сграда на „Медицински център – Вършец“ ЕООД, с ад-
министративен адрес: гр. Вършец, бул.“България“ № 2.

Първоначална тръжна месечна наемна цена - 80 лв.
Срок за отдаване под наем на частта от недвижимия

имот – 3 календарни години, считано от датата на
сключване на договора за наем.

Цена на тръжната документация 100 лв.
Депозит за участие в търга – 300 лв.
Стъпка за наддаване: 5 % върху първоначалната

тръжна месечна наемна цена.
Задължава управителя на „Медицински център – Вър-

шец“ ЕООД да организира и проведе търга по реда на
Глава втора „Търгове“ от НУРПТК на община Вършец
и да сключи договор със спечелилия търга участник.

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

РЕШЕНИЕ № 353
I. Общински съвет – Вършец, на основание 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 об-
щинска 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 наддаване за отда-
ване под наем на части от имоти публична и частна
общинска собственост /части от сгради и терени/ на об-
щина Вършец, описани, както следва:

1. 1 кв.м. от поземлен имот с идентификатор
12961.423.156 по КК и КР на гр. Вършец, за поставяне
на 1 бр. кафе-автомат до входа на сградата на сектор
„Чистота“ с административен адрес: гр. Вършец, ул.
„Христо Ботев“. Първоначална месечна наемна цена –70
лв., без ДДС.

2. 1 кв.м. от тротоара на поземлен имот с идентифи-
катор 12961.420.31 по КК и КР на гр. Вършец /до входа
на сградата на Медицински център - Вършец/ с адрес:
гр. Вършец, бул. „България“ № 2, за поставяне на 1 бр.
кафе-автомат. Първоначална месечна наемна цена – 70
лв., без ДДС.

3. 1 кв.м. от тротоара на поземлен имот с идентифи-
катор 12961.422.428 по КК и КР на гр. Вършец от тро-
тоара на кръстовището на ул. „Иван Вазов“ и ул. „Цар
Иван Асен II“ с лице от към ул. „Иван Вазов“, за поста-
вяне на 1 бр. кафе-автомат. Първоначална месечна на-
емна цена – 70 лв., без ДДС.

4. Част от недвижим имот - 2 помещения от сграда с
идентификатор 12961.40.913.3 по КК и КР на гр. Вър-
шец, представляваща „Амфитеатър“, гр. Вършец с обща
площ 45 кв.м, за обществено хранене и търговия. Пър-
воначална месечна наемна цена – 150 лв., без ДДС.

5. Част от поземлен имот с идентификатор
12961.424.73, представляващ разширение на ул. „Д-р
Дамян Иванов“ с площ от 60 кв.м, за поставяне на пре-
местваем обект. Първоначална месечна наемна цена –
200 лв., без ДДС.

6. Част от поземлен имот с идентификатор
12961.423.156 с адрес: гр. Вършец, ул. „Република“ №
57, с площ от 15 кв.м. под сграда с идентификатор
12961.423.156.6 /тото-пункт/. Първоначална месечна на-
емна цена – 100 лв., без ДДС.

II. Срок за отдаване под наем на частите от недвижи-
мите имоти – 3 календарни години, считано от датата на
сключване на договорите за наем. При наличие на дей-
стващ договор за наем новият договор се сключва след
изтичане срока на действащият договор за наем.

III. Цена на тръжната документация 100 лв.
IV. Депозит за участие в търга, както следва:

- За площите за поставяне на кафе – автоматите - 150
лв. за всеки отделен обект.

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

V. Стъпка за наддаване“ 5 % върху първоначалната
тръжна месечна наемна цена.

VI. Всеки участник в търга може да участва за на-
емане на един, няколко или всички части от сгради и по-
землени имоти, предмет на търга.

VII. Задължава кмета на община Вършец да органи-
зира и проведе търга по реда на Глава втора „Търгове“
от НУРПТК на община Вършец и да сключи договори
за отдаване 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, Г. Ангелов,
Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „про-
тив“ – няма; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 354
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1,

т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската
собственост и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за реда на при-
добиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец, взема решение за про-
дажба на Трайко Ангелов Трайков, с постоянен адрес:
гр. Вършец, ул. „Тодорини кукли“ № 65, като собстве-
ник на законно построена сграда върху общинска земя
на 1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с иденти-
фикатор 12961.422.323 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри, одобрени със Заповед
РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на
АГКК, последно изменение на кадастралната карта и ка-
дастралните регистри, засягащо поземления имот: няма
данни за изменение, адрес на поземления имот: град
Вършец, община Вършец, област Монтана, ул. „Тодо-
рини кукли“ № 65, площ на имота: 684 кв.м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), предишен
идентификатор: няма, номер на предходен план: 100,
квартал 25, парцел ХІХ при граници и съседи:
12961.422.324, 12961.422.651, 12961.422.320,
12961.422.322, 12961.422.325. За имота е съставен Акт
за частна общинска собственост № 779/02.12.2020 г.

Продажна цена на имота без ДДС – 4 411,80 лв. без
ДДС.

2. Упълномощава кмета на община Вършец да издаде
заповед по реда на чл. 35, ал. 6 от ЗОС и чл. 37, ал. 4 от
Наредбата за реда на придобиване, управление и разпо-
реждане с общинска собственост на община Вършец и
след заплащане на сумата за закупуване на идеалната
част от имота от купувача Трайко Ангелов Трайков, с
постоянен адрес: гр. Вършец, ул. „Тодорини кукли“ №
65, да сключи договор за продажба на имота по ЗОС и
ЗС.

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

РЕШЕНИЕ № 355
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1,

т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската
собственост и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за реда на при-
добиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец, взема решение за про-
дажба на Юлия Крумова Игнатова с постоянен адрес:
гр. Монтана, бул. „Трети март“ № 72а, ап. 3, като собст-
веник на законно построена сграда върху общинска земя
– ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.533, за който е образуван
УПИ І в квартал № 30 по действащия регулационен
план на село Спанчевци, община Вършец, област Мон-
тана, одобрен със Заповед № 412/1989 г., адрес на по-
земления имот: село Спанчевци, община Вършец,
област Монтана, ул. „Петнадесета“ № 1, ЕКАТТЕ 68179,
площ на имота: 537 кв.м, УПИ І е с площ 537 кв.м, от-
реден за жилищно застрояване при граници и съседи:
Поземлен имот № 501.531 – двор на община Вършец,
поземлен имот № 501.532 – двор на Апостол Йорданов
Кирков и др., поземлен имот № 501.9533 – улица на об-
щина Вършец, поземлен имот № 501.535 – двор на насл.
Антония Каменов, поземлен имот № 501.534 – двор на
Кънчо Русимов, поземлен имот 501.9530 – улица на об-
щина Вършец. За имота е съставен Акт за частна об-
щинска собственост № 854/23.02.2022 г.

Продажна цена на имота без ДДС –1 121,30 лв. без
ДДС.
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2. Упълномощава кмета на община Вършец да из-
даде заповед по реда на чл. 35, ал. 6 от ЗОС и чл. 37,
ал. 4 от Наредбата за реда на придобиване, управле-
ние и разпореждане с общинска собственост на об-
щина Вършец и след заплащане на сумата за
закупуване на имота от купувача Юлия Крумова Иг-
натова с постоянен адрес: гр. Монтана, бул. „Трети
март“ № 72а, ап. 3, да сключи договор за продажба на
имота по ЗОС и ЗС.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Ма-
ринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г.
Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Най-
денов; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 356
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал.

1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 193, ал. 4 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/ взема следното ре-
шение:

1. Учредява възмездно право на прокарване и въз-
никването на сервитут на трасе на техническата ин-
фраструктура в полза на „КРИД“ ООД, ЕИК
111031788, със седалище и адрес на управление: гр.
София, р-н Красно село, бул. „Цар Борис III“ № 81, вх.
„В“, ет. 5, за реализиране на обект: „Кабелно ел. за-
хранване – НН от съществуващ трафопост в УПИ I,
кв. 58 по регулационния план на гр. Вършец, пред-
ставляващ поземлен имот с идентификатор
12961.423.157 по КК на гр. Вършец, през поземлен
имот с идентификатор 12961.423.154 до РК пред УПИ
V, кв. 58 по регулационния план, представляващ по-
землен имот с идентификатор 12961.423.605 по КК на
гр. Вършец“ през поземлени имоти публична и частна
общинска собственост на община Вършец, описани,
както следва:

Общата дължина на трасето е 126 линейни метра,
съгласно изготвената план-схема.

Обща площ на сервитута – 264,6 кв.м.
2. Утвърждава предложеното обезщетение по чл. 210

от ЗУТ за учреденото право на прокарване и възник-
ването на сервитут в полза на „КРИД“ ООД, ЕИК
111031788 през поземлен имот – частна общинска
собственост, с идентификатор 12961.423.157 по КК и
КР на гр. Вършец с отреждане „за курортен хотел, по-
чивен дом“ /терен под хотел „Здравец/ и през поземлен
имот – публична общинска собственост, с идентифи-
катор 12961.423.154 по КК и КР на гр. Вършец, с от-
реждане „за второстепенна улица“, представляващ ул.
„Христо Ботев“ по изготвената от независим експерт
оценител пазарна оценка за определяне размера на
обезщетението за право на прокарване на техническа
инфраструктура, която е приета от комисията, опред-
елена със Заповед № 133 от 21.04.2022 г. на кмета на
община Вършец, в размер на 2 106 лв.

3. Възлага на кмета на община Вършец изпълне-
нието на решението, като го упълномощава след за-
плащане на сумата, описана в т. 2 от решението от
„КРИД“ ООД, ЕИК 111031788, да издаде заповед по
реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, за учредяване право на
прокарване на техническата инфраструктура през опи-
саните в т. 1 от настоящото решение недвижими имоти
публична и частна общинска собственост на община
Вършец.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Ма-
ринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г.
Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Най-
денов; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 357
1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от Закона за об-
щинската собственост във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл.
42, ал. 1 и ал.2 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал.
1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси на община Вършец, взема реше-
ние за провеждане на публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем на недвижими имоти частна об-
щинска собственост на община Вършец, представля-
ващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни
градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени
трайни насаждения и други селскостопански терито-
рии, описани по землища, както следва:

- Землище гр. Вършец – 78 бр. имота, описани в
приложение към докладната.

- Землище с. Спанчевци – 139 бр. имота, описани в
приложение към докладната.

- Землище с. Драганица – 158 бр. имота, описани в
приложение към докладната.

- Землище с. Черкаски – 122 бр. имота, описани в
приложение към докладната.

- Землище с. Стояново – 151 бр. имота описани в
приложение към докладна.

- Землище с. Д. Озирово – 326 бр. имота, описани в
приложение към докладната.

- Землище с. Г. Озирово - 366 бр. имота, описани в
приложение към докладната.

- Землище с. Долна Бела речка – 124 бр. имота, опи-
сани в приложение към докладната.

- Землище с. Горна Бела речка – 64 бр. имота, опи-
сани в приложение към докладната.

2. Определя първоначални годишни наемни цени,
както следва:

- 12 лева за 1 декар за поземлените имоти с НТП
лозя, храсти, зеленчукови култури, изоставени
трайни насаждения, други селскостопански те-
ритории и овощни градини.

- 20 лева за 1 декар за поземлени имоти с НТП
ниви.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти
подробно описани в т. 1 от решението – 6 /шест/ сто-
пански години считано от 01.10.2022 г.

4. Всеки участник в търга може да участва за наема-
нето на един, няколко или всички земеделски имоти
предмет на търга.

5. Определя депозит за участие в търга, както следва:
- за имоти с площ до 10 дка - 20 лв. за всеки земе-

делски имот поотделно;
- за имоти с площ от 10 до 20 дка - 50 лв. за всеки

земеделски имот поотделно;
- за имоти с площ от 20 дка до 50 дка – 100 лв. за

всеки земеделски имот поотделно;
- за имоти с площ от 50 дка до 100 дка – 300 лв. за

всеки земеделски имот поотделно;
- за имоти с площ над 100 дка- 500 лв. за всеки зе-

меделски имот поотделно.
6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първо-

началните годишни тръжни наемни цени, описани в т.
2 от настоящото решение.

7. Цена на тръжната документация 50 лв.
8. Дължимият годишен наем се заплаща от наемате-

лите за първата стопанска година от договора при под-
писването му, а за останалите стопански години
падежът за плащане на дължимия наем е датата на
подписания договор.

9. Задължава кмета на община Вършец да органи-
зира 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 отдаване под наем на земеделските земи с
спечелилите търга участници.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Ма-
ринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г.
Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Най-
денов; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 358
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.198е, ал. 5 от Закона за
водите и чл. 5, ал. 6 ПОДАВК реши:

Гласува изрични пълномощия на Петър Ганчев Сте-
фанов – заместник-кмет на община Вършец, като за-
конен представител на община Вършец, които да
участва като представител на общината в редовно при-
съствено заседание на Общото събрание на Асоциа-
цията по ВиК Монтана на дата 31.05.2022 год. като:

По т. 1 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане
на отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обо-
собената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, град Монтана за 2021 г.;

По т. 2 от дневния ред – „ЗА“ приемане на отчет за
изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдя-
ване и канализация“ ООД, град Монтана за 2021 г.;

По т. 3 от дневния ред – „ЗА“ приемане на бюджет
на Асоциация по ВиК на обособената територия, об-
служвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД,
град Монтана за 2022 г.;

По т. 4 от дневния ред – „ЗА“ одобряване на проект
на подробна инвестиционна програма за инвестиции в
активи – ВиК системи и съоръжения, публична дър-
жавна и/или публична общинска собственост през
2022 г., които са договорени като част от задължител-
ното ниво по сключения договор с асоциацията по во-
доснабдяване и канализация и дължима престация от
оператора „ВиК“ ООД, град Монтана

По т. 5 от дневния ред – при предлагане, обсъждане
и гласуване на въпроси извън горепосочения дневен
ред, представителят на Община Вършец да гласува
както намери за добре, съобразно интересите на жи-
телите на Община Вършец.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Ма-
ринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г.
Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Най-
денов; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 359
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал.

1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска от собствения си бю-
джет за 2022 год. § 10 – 98 сумата от 1 700 лв.:

I. Награда за:
Отличен успех – 6.00:

1. Елица Ценкова Давидова – сумата от 250 лв.
2. Бенджамин Тодоров Горанов – ссумата от 250

лв.
3. Дейвид Петров Давидов – сумата от 250 лв.

Успех отличен 5.50-6.00:
1. Петя Костадинова Симеонова – сумата от 150

лв.
2. Анна Красимирова Борисова – сумата от 150

лв.
3. Христофър Трайко Трайков – сумата от 150 лв.

Дете-сирак:
1. Сандрина Иванова Иванова – сумата от 150 лв.

II. Да се закупят 7 броя ваучери на стойност по 50
лв. за закупуване на желана от тях книга.

Гласували поименно: „за“ – 13 – инж. А. Димит-

ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Ма-
ринов, В. Замфиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г.
Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Най-
денов; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Промяна в кворума. Излиза г-н Вътко Маринов.
Общо 12 общински съветници.

РЕШЕНИЕ № 360
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 дей-
ността на Общински съвет - Вършец, неговите коми-
сии и взаимодействието му с общинска
администрация за Мандат 2019 - 2023 г. от Бюджета
на Община Вършец за 2022 година от функция „По-
чивно дело, култура и религиозни дейности“, Дейност
2 714 „Спортни бази за спорт за всички“, §43-01 ут-
върждава за първото полугодие на 2022 година на:

1.1 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФУТ-
БОЛЕН КЛУБ ВЪРПЕЦ 2012“ – сумата от 3 000 лева,
разпределени, както следва:

- 2 500 лева за завършване на пролетния полусе-
зон

- 500 лева за закупване на екипировка.
Гласували поименно: „за“ – 12 – инж. А. Димит-

ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Зам-
фиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „про-
тив“ – няма; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 361
Общински съвет-Вършец, на основание чл. 21, ал. 1,

т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 6, ал. 1, т. 9 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Общински съвет Вършец,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация за мандата 2019-2023 г. и чл. 26 и чл.
28 от Наредба за реда за учредяване и упражняване
правата на общината в публичните предприятия и тър-
говски дружества с общинско участие в капитала
реши:

Гласува изрични пълномощия на Ивайло Величков
Цветанов – общински съветник в Общински съвет –
Вършец, който да участва като представител на общи-
ната в редовното общо събрание на акционерите в ор-
ганите на управление на дружество с общинско
участие МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана
на 15.06.2022 г. При липса на кворум на основание чл.
227 от ТЗ редовното общо събрание на акционерите в
органите на управление на дружество с общинско
участие МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана,
заседанието ще се проведе на 30.06.2022 г., на същото
място и при същия дневен ред.

По т. 1 от дневния ред–да гласува „ЗА“ приемане
на доклада на Съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2021 г..

По т. 2 от дневния ред–да гласува „ЗА“ одобряване
на годишния финансов отчет на дружеството за 2021
г., заверен от регистрирания одитор.

По т. 3 от дневния ред–да гласува „ЗА“ приемане
на консолидирания доклад за дейността за 2021 г.

По т. 4 от дневния ред–да гласува „ЗА“ одобряване
на консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г.,
заверен от регистриран одитор.

По т. 5 от дневния ред–да гласува „ЗА“ разпред-
еляне на печалбата на дружеството за 2021 г..

По т. 6 от дневния ред–да гласува „ЗА“ освобож-
даване от отговорност членовете на Съвета на дирек-
торите за дейността им през 2021 г.

По т. 7 от дневния ред–да гласува „ЗА“ избиране и
назначаване на предложения регистриран одитор за
2022 г..

По т. 8 от дневния ред–да гласува „ЗА“ приемане
на предложената промяна в капитала на дружеството.

По т. 9 от дневния ред–да гласува „ЗА“ приемане
на предложената промяна в Устава на дружеството.

По т. 10 от дневния ред–да гласува „ЗА“ приемане
на предложената промяна, която се състои в отмяна на
чл. 5 от Вътрешните правила за избор на регистриран
одитор за заверка на годишния финансов отчет на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“.

Гласували поименно: „за“ – 12 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Зам-
фиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „про-
тив“ – няма; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 362
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 29, ал.

4 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл.
17, ал. 1, т. 4, чл. 20 и чл. 21, т. 23 от ЗМСМА, както и
писмо с Вх. № 126 от 03.05.2022 г. за определяне пред-
ставител на Община Вършец в Комисията за изработ-
ване на Областна здравна карта и мотиви, изложени в
предложението,

РЕШИ:
1. Определя Ивайло Величков Цветанов–член на

Постоянната комисия по здравеопазване и социална
политика и екология за представител на Община Вър-
шец в Комисията за изработване на Областна здравна
карта.

2. Възлага на кмета на община Вършец да издаде За-
повед съгласно т. 1 в настоящото решение.

3. Възлага на лицето по т. 1 да докладва на Общин-
ски съвет – Вършец за работата по изготвяне на Об-
ластната здравна карта, както и да представи в
Общински съвет – Вършец в 7-дневен срок от про-
веждане на Комисията протокол от същата.

Гласували поименно: „за“ – 12 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Зам-
фиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „про-
тив“ – няма; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 363
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 227б,

ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4,
чл. 20 и чл. 21, т. 23 от ЗМСМА, както и във връзка с
писмо с вх. № 138/17.05.2022 г. за определяне на пред-
ставител на Община Вършец в Комисията за изработ-
ване на Областна аптечна карта и мотиви, изложени в
предложението

РЕШИ:
1. Определя д-р Румяна Трифонова Дамянова–пред-

седател на Постоянна комисия по здравеопазване и со-
циална политика и екология за представител на
Община Вършец в Комисията за изработване на Об-
ластна аптечна карта за област Монтана. При невъз-
можност за участие се замества от Ивайло Величков
Цветанов – общински съветник в Общински съвет –
Вършец.

2. Възлага на кмета на община Вършец да издаде За-
повед съгласно т. 1 в настоящото решение.

3. Възлага на лицето по т. 1 да докладва на Общин-
ски съвет – Вършец за работата по изготвяне на Об-
ластна аптечна карта, както и да представи в
Общински съвет – Вършец в 7-дневен срок от про-
веждане на Комисията протокол от същата.

Гласували поименно: „за“ – 12 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Зам-
фиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „про-
тив“ – няма; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 364
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 2022 г. §10-98 еднократна финансова помощ в
размер на 300,00 лева на Валентина Величкова Фло-
рова.

Гласували поименно: „за“ – 12 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Зам-
фиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „про-
тив“ – няма; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 365
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 2022 г. § 10-98 еднократна финансова помощ
в размер на 500,00 лева на Иван Петров Беличовски.

Гласували поименно: „за“ – 12 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Зам-
фиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „про-
тив“ – няма; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 366
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 2022 г. §10-98 еднократна финансова помощ в
размер на 1000,00 лева на Цветелин Красимиров Цве-
танов – родител и законен представител на двете деца,
Мартин Цветелинов Цветанов и Петър Цветелинов
Цветанов.

Гласували поименно: „за“ – 12 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Зам-
фиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „про-
тив“ – няма; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 367
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 2022 г. §10-98 еднократна финансова помощ в
размер на 500,00 лева на Иван Венков Иванов.

Гласували поименно: „за“ – 12 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Зам-
фиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „про-
тив“ – няма; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 368
Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал.

1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, разрешава изработване на
проект за подробен устройствен план – план-схема за
захранване на поземлен имот с идентификатор
12961.424.157 по КК и КР на гр. Вършец, урегулиран
в УПИ XIV - 157 в кв. 83 от подробния устройствен
план на гр.Вършец с минерална вода от Сондаж №4 в
гр.Вършец.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 на ЗУТ изработването на
подробния устройствен план – план за застрояване и
парцеларния план да се извърши за сметка на заинте-
ресованото лице по чл. 131 от ЗУТ - „ДРИЙМС ГЛО-
БЪЛ ПРОПЪРТИ“ ООД, със седалище и адрес на
управление: гp. Вършец, ул. „Д-р Елена Теодосиева“
№ 17, бл. 9, вх. „А“, ап. 12, собственик на недвижи-
мия имот.

С настоящото решение се одобрява и техническото
задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ.

Гласували поименно: „за“ – 12 – инж. А. Димит-
ров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Дамянова, В. Зам-
фиров, И. Замфиров, А. Маджарски, Г. Ангелов, Б.
Христов, И. Цветанов, Н. Томов, Г. Найденов; „про-
тив“ – няма; „въздържали се“ – няма.

Поради изчерпване на дневния ред, председате-
лят на Общински съвет – Вършец закри заседа-
нието в 16:55 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец

П Р О Т О К О Л № 38

, 2

12961.423.157 
.
: „

, “

5,8 12,2 2

12961.423.154 
.

. „ “

120,2 252,4 2



Община Вършец се погрижи
програмата на тазгодишния Праз-
ник на курорта да задоволи музи-
калните вкусове и жанровите
предпочитания на различни въз-
растови групи – от млади, до
стари. За всекиго имаше по нещо,
което да трогне душата му, да
взриви емоциите или на предиз-
вика спомени от отминали вре-
мена.

Организираните на открито кон-
церти на известни певци и музи-
канти се проведоха на естрадата
пред НЧ „Христо Ботев-1900 г.“ и
събраха многобройна публика от
жители и гости на града.

В последните дни на юли тър-
жествата започнаха с мегакон-
церта на примата на българския
поп-фолк Глория.

На 2 август зрителите се насла-
диха на танцовото шоу на „Про-
джект 360“ със спектакъла
„Нина“.

Младите естрадни изпълнители
Боян Михайлов и Мина Пенкова
изнесоха концерт на 4 август, а на
5 август, във вечерта на официал-
ната церемония по повод Праз-
ника на курорта, минералната вода
и Балкана, феновете си зарадва ча-
ровната Есил Дюран .

За любителите на Мелпомена ак-
тьорите от Драматичен театър -
Габрово представиха театралната
постановка „Агнес, жената на
Шекспир“ в голямата зала на НЧ
„Хр. Ботев - 1900“.

Човекът-глас Красимир Аврамов
зарадва вършечката публика на 12
август, а на следващата вечер
Емир Джулович взриви сцената с
изпълненията на сръбски песни.

На 19 август градусът на наст-

роението повдигна духовият ор-
кестър „Виво Монтана“ от гр.
Монтана с ръководител Пламен
Крумов, а в последните дни от
Празника фолклорна танцова фор-
мация „Асти денс“ и младият

певец Антонио Симеонов изне-
соха представление пред всички
любители на българския фолклор,
което на финала се превърна в ис-
тинско народно веселие.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ММУУЗЗИИККАА  ЗЗАА  ВВССЕЕККИИ  ВВККУУСС  ИИ  ВВССЯЯККАА  ВВЪЪЗЗРРААССТТ

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ5 áðîé 9, ñåïòåìâðè 2022 ã. Îáùèíàòà

Във връзка с проект „Легендите
на Вършец оживяват“, финанси-
ран от НФК по програма „Възста-
новяване и развитие на
организациите в областта на лю-
бителското творчество“(2022),

НЧ „ХРИСТО БОТЕВ – 1900,
ГР. ВЪРШЕЦ“ КАНИ ДЕЦА И
МЛАДЕЖИ, КОИТО ДА СЕ
ВКЛЮЧАТ В ДЕЙНОСТИТЕ
ПО ПРОЕКТА.

В рамките на проекта ще бъде
подготвен и представен музи-
кално-танцов спектакъл „Леген-
дите на Вършец оживяват“.
Спектакълът интерпретира идеята
за пресъздаване и представяне по
модерен начин на две от най-из-
вестните легенди на община Вър-
шец - „Легендата за връх
Тодорини кукли“ и „Мистичното
село със самодивите – село Стоя-
ново“.

Очаква се всеки проявил интерес
млад човек да вземе участие в

предвидените по проекта три
творчески работилници (wor-
kshop) на тема „Творческо писане
на сценарий - алтернативно пред-
ставяне на класическа легенда“.
Сценарият за музикално-танцо-
вият спектакъл ще бъде написан
професионално от сценарист и в
него ще бъдат включени най-доб-
рите идеи, предложени от младите
хора.

В спектакъла ще бъдат включени
участници от самодейните със-
тави на читалището, като в същото
време ще бъдат привлечени и нови
– деца и младежи в новосформи-
рани танцови групи, в театралната
формация, в певческите групи.

Скъпи млади хора, заповядайте
при нас!

ОЧАКВАМЕ ВИ!
Можете да заявите участието си

лично в читалището или на тел.
095 272 147; 0888 748 875 или
имейл: chitalishte_varshets@abv.bg

АКО ОБИЧАШ ИЗКУСТВОТО -
СТАНИ ЧАСТ ОТ НАШИЯ ПРОЕКТ!

Симеон Младенов, или бай
Симо, както го знаем всички, е
роден на 4 септември 1937 г. в с.
Трифоново, област  Монтана. То-
гава денят бил топъл, а месец сеп-
тември пращял от зеленчуци,
плодове и грозде, разказвали му
родителите.

Казват, че хората, родени през
септември, са от Бога благосло-
вени и надарени с младежки дух,
сила и красота.

Макар вече младостта отдавна да
го е подминала и старостта да го
преследва, то той я приема като
дар от Бога и смело покорява връх
след връх и успех след успех.

Преди повече от година, след
дълги години боледуване, изгуби
половинката на живота  си – кака
Пенка. С нея той прекарва повече

от 60 години семеен живот. Не ос-
тава сам, децата му се грижат за
него Щастлив е с двете си дъщери,
трите внуци и петимата правнуци.

Като човек от зодия Дева, Симо е
трудолюбив, точен, обича да пре-
смята и анализира, а така също
обича безрезервно и семейството
си.

Дълги години е работил като
строителен работник, оглавявал е
и строителна бригада. Участвал е
в строежа на Поликлиниката, Кли-
матичното училище и Градския
съвет във Вършец. Златни ръце
има бай Симо, за което го поздра-
вяваме и му изказваме голяма бла-
годарност.

И днес, въпреки тежестта на го-
дините, той е един от най-актив-
ните участници в мероприятията
на нашия пенсионерски клуб „Чи-
нари“ - още от създаването му.
Включва се и помага във всички
дейности. А ние, в знак на уваже-
ние към него организирахме с го-
ляма любов под ръководството на
председателя на клуба ни Савка
Серафимова празника по случай
кръглата му 85-годишнина. В ор-
ганизацията на тържеството с
голям ентусиазъм се включи и
Нина Богданова.

Симо Младенов ни почерпи с бо-
гата трапеза, ние тропнахме и
хорце, създаде се много топла и
приятелска атмосфера. Както в по-

вечето случаи, ръководството на
общината не подмина случая и в
знак на уважение и зачитане на
възрастните хора, му подариха
торта. А ние, членовете на клуба,
събрахме парични средства и му
ги подарихме с пожеланието сам
да си купи каквото той желае, за
спомен от нас.

Такъв е бай Симо – раздавал
обич, топлина и домашен уют,
превръщал болката в радост и ви-
наги успявал.

Пожелаваме му животът му да
бъде празник всеки ден, да бъде
все така благороден и човечен! А
за да забрави старостта, нека го
съпътстват здраве, радост и щас-
тие! За да продължи живота си и
над 100-те!

Ева ДИМОВА

ЧЕСТИТА КРЪГЛА ГОДИШНИНА



На 23 септември, в навечерието
на събора на с. Спанчевци, се
състоя премиерата на книгата за
неговата история. Пълната зала
на читалище „Просвета-1935“
събра жители от близо и далеч за
отдавна чаканото събитие.

Книгата „Спанчевци - духът на
Тодорини кукли“ е плод на упо-
ритата събирателска работа на
Елеонора Маркова-Иванова,
която тя започва като председател
на местното читалище преди 20
години.

„Аз съм свидетел как Ечка за-
почна да пише на ръка всички
онова, което научаваше от мест-
ните хора, как трудно намираше
материали. Защото от всички
жанрове най-трудно се прави
краеведско изследване. Това не е
художествена измислица, а
факти. Преписа тези 400 стра-
ници над три пъти на ръка и от
окъсаните тетрадки се получи
прекрасна книга - 200 страници

със стотици снимки. Чудя се от-
къде вземаше сили и едва ли друг
би успял. Затова днес е истори-
чески момент за селото ни. Това е
история, в която оживяват отиш-
лите си наши предци, ценна за
нас, но още по-стойностна ще
бъде тя за нас и децата на нашите
деца“, сподели редакторът на
книгата, поетесата Емилиана
Маркова.

„Много съм развълнуван и за
мен, а предполагам и за всички

присъстващи, този ден ще остане
в спомените ми като един от най-
важните. Свидетел съм на целия
процес на създаването на кни-
гата. Много пъти съм си мислил,
че няма да стане. Затова от сърце
благодаря на всички, които по-
могнаха и най-вече на инж. Иван
Лазаров - кмет на община Вър-
шец - за съдействието и за фи-
нансовата подкрепа, без която
това важно дело нямаше да бъде
завършено“, заяви кметът на с.
Спанчевци Емил Иванов.

„Благодаря на всички вас, които
препълнихте тази зала. Тази
книга е за вас и вие сте доказа-
телство, че тя трябваше да из-
лезе. Спанчевци има природна
красота, има минерална вода,
която дава здраве. Има прекрасни
хора. Тази книга, която е съжи-
вила духа на Тодорини кукли, съ-
бира в себе си всичко това, но ви
дава памет и мъдрост. Така че
днес имате повод за заслужено
самочувствие, защото това кътче
от българския рай -  Спанчевци,
има писана история, до която ще

се докоснат хиляди хора“, спо-
дели издателят Иво Йорданов.

Своето мнение за книгата спо-
дели и учителят и журналист
Петя Генова. „Свързана съм със
Спанчевци, но вълнението и съл-
зите на всички тук са доказател-
ство, че тетрадките на Елеонора
Маркова са се превърнали в сък-
ровище, до което всеки може да
се докосне. В сълзите ни, както и
в книгата, говори нашият силен
ген, силата му е от хилядолетия.
И тази памет ни дава светлина за
бъдещето. Дава ни самочувствие
и е завет към следващите поколе-
ния. Така че, авторката без съм-
нение е изпълнила не само своята
мисия, но и дългът на много от
нас да пазим паметта, за да има
бъдеще“.

„Много се вълнувам и искам да
ви кажа, че всяко изречение е
събрано с голяма любов, но и с
много трудности. Благодаря на

много хора, които не са вече сред
нас, които ме запалиха и ми по-
магаха с информация. Наистина
приех това като моя мисия.
Искам да приемете моята книга
със сърце, да бъде хубав спомен
за вас, бъдете здрави и Бог да ни
пази!“, призна Елеонора Мар-
кова.

Тя получи много букети, а по-
вече от час продължи раздава-
нето на автографи. Сред първите,
уважили авторката, бе народният
представител Ирена Димова.

Малък коктейл постави края на
вълнуващата литературна вечер.

Ивайло ТОДОРОВ
ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ
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Народно читалище „Христо
Ботев -1900“ - гр. Вършец  спечели
проект, финансиран от Национа-
лен фонд „Култура“ (National Cul-
ture Fund) по Програмата за
възстановяване и развитие на ор-
ганизации в областта на любител-
ското творчество за 2022 г.

Общата стойност на проекта е 35
214 лева, от които 28 107, 20 лв. се
предоставят от Национален фонд
„Култура“, а 7 106,80 лв., пред-
ставляващи 20% от общата стой-
ност на проекта е сумата, която
читалището предоставя от собст-
вения си бюджет.

Основната цел на проекта „Ле-
гендите на Вършец оживяват“ е да
възстанови, развие и добави стой-
ност в дейността на НЧ „Христо
Ботев – 1900“  в пост-пандемич-
ната обстановка.

Проектът цели да запознае, съх-
рани и насърчи културното и жан-
рово многообразие на сцената на
НЧ „Христо Ботев – 1900“, чрез
реализирането на нов творчески
проект – танцово-музикален спек-
такъл „Легендите на Вършец ожи-
вяват“ и да постигне
интелигентен, устойчив и включ-
ващ растеж на аудитория чрез дос-
тъпно, креативно и интерактивно
представяне на любителското
творчество.

Музикално-танцовият спектакъл
„Легендите на Вършец оживяват“
ще интерпретира идеята за пре-
създаване и представяне по моде-
рен начин на две от
най-известните легенди на община
Вършец - „Легендата за връх То-
дорини кукли“ и „Мистичното
село със самодивите – село Стоя-
ново“.

По проекта  ще бъдат проведени

три творчески работилници с
участието на до 20 младежи от об-
щина Вършец.

Ще бъде подготвен и представен
пред публика музикално-танцов
спектакъл „Легендите на Вършец
оживяват“ с участието на само-
дейци от съществуващите твор-
чески колективи, както и от две
новосформирани танцови групи.

Предвижда се спектакълът да се
разработи в два варианта – за
представяне на сцена, с времет-
раене един час и кратък вариант за
улично представяне (street perfor-
mance), за активно участие на пуб-
ликата. Едночасовият спектакъл
ще бъде заснет професионално за
разпространение и популяризи-
ране в он-лайн платформи.

Предвижда се изготвяне и раз-
пространение на видеоматериал на
спектакъла; изработване и закупу-
ване на декори, носии и костюми.

Проектът ще бъде популяризи-
ран в регионалните медии и чрез
изготвяне на каталог със снимки и
информация от спектакъла.

Очаква се чрез реализирането на
новия творчески проект читали-
щето да привлече вниманието на
своята традиционна аудитория –
жителите и гостите на град Вър-
шец, както и нова публика при
представянето на спектакъла в ре-
гиона.

Реализирането на проекта ще до-
принесе за обогатяването на кул-
турния календар на община
Вършец и ще добави стойност към
туристическия продукт на дести-
нация Вършец.

Продължителността на проекта е
една година: от 01.10.2022 г. до
30.09.2023 г.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЛЕГЕНДИТЕ НА ВЪРШЕЦ ОЖИВЯВАТ

Тази година се проведе едина-
десетото издание на фестивала.
На откритата сцена в село Чер-
каски се изявиха различни със-
тави, формации и изпълнители от
близо и далеч. Фолклорния събор
няма конкурсен характер, а цели
единствено хората да се забавля-
ват.

Гости на фолклорния събор бяха
кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров и секретарят на об-
щината  Даниела Тодорова. Фол-

клорният събор беше открит от
кмета инж. Иван Лазаров, който
поздрави всички участници и
гости.

Събитието носи много пози-
тивни емоции и е чакано с нетър-
пение цяла година от живущите в
селото. Тази година във фести-
вала участваха група за народни
песни към НЧ „Просвета 1931“ -
с. Черкаски с ръководител Мило-
тин Христов, вокална мъжка

група „Българи“ при НЧ „Христо
Ботев- 1900“ -  гр. Вършец с ръ-
ководител Велислав Таралански,
танцова формация „Стрешер“
при НЧ „Просвета-1922“ -  с.
Горно Озирово с ръководител
Георги Митрофанов и др.

Специални гости на фестивала
бяха Йордан Николов и „Пирин-
ското тройче“.

Спас ЗАРЧЕВ

В СЕЛО ЧЕРКАСКИ СЕ ПРОВЕДЕ ТРАДИЦИОННИЯТ
ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ПЪСТРА ПЛЕТЕНИЦА“


