
Уважаеми жители на община Вършец,
В навечерието сме на един от най-светлите

и жизнеутвърждаващи празници, Рождество
Христово. Денят, в който Спасителят идва

при нас, е толкова важен за всички хрис-
тияни, че от него започва новото летоброене.
Това е така, защото смисълът на живота се из-
пълва с нова представа за доброто и злото, за
човеколюбието, споделянето и прошката.

Този ден е и един от най-радостните за нас,
защото е свързан с оптимизъм и вяра, че доб-
рото ще възтържествува и ще пребъде. Из-
пълнен е и с онзи копнеж по близост с
важните за нас хора – семейството, прияте-
лите, местната общност, с които искаме да
споделим нашите добри мисли и чувства.

И тази година ще е така – ще сложим къс-
мети в хляба; ще запалим свещичка с най-
съкровените благопожелания; ще прегърнем
хората, които обичаме; ще пожелаем мир и
добро на всички.

Присъединявам се към този Рождественски
дух и ви желая добри и светли дни! Да не
угасва вярата ви в доброто! Самите вие да
добротворствате! Да сте изпълнени с вяра и
християнски добродетели! Здравето и успе-
хът да са ваши спътници!

Честито Рождество Христово!

Инж. Иван Лазаров,
Кмет на община Вършец

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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На 16 декември на специална
церемония в парк хотел
„Москва“ в София Синдикатът
на българските учители (СБУ)
връчи традиционните си го-
дишни награди в различни ка-
тегории, с които отличи
директори на училища и
детски градини, социални пар-
тньори, кметове, журналисти.

С грамоти, плакети и значки
в ХVІ Национален конкурс
„Най-добър социален партньор
- директор“ бяха отличени 22-
ма ръководители на образова-
телни институции в страната.

За „Най-добър социален пар-
тньор - директор“ за област
Монтана беше отличена
Светла Вангелова - директор
на Начално училище „Васил
Левски“- гр. Вършец. Тя по-
лучи наградата си - златна
значка, плакет и грамота от
председателя на КНСБ Пла-
мен Димитров, а председате-
лят на СБУ Янка Такева обяви,
че имената на всички награ-
дени ще бъдат записани в
„Златната книга“ на Синди-
ката.

Вангелова бе номинирана в
конкурса от областния коорди-
натор на СБУ за област Мон-

тана.
За директорката на НУ

„Васил Левски“ - Вършец
връчването на приза на профе-
сионалния синдикат съвпадна
и с получаването на още една
награда, с която Регионалното
управление по образование
(РУО) – Монтана оцени дей-
ността й като директор.

Преди броени дни тя бе но-
минирана от РУО - Монтана и
удостоена с индивидуална па-
рична награда от министъра на
образованието и науката за
прилагане на ефективни поли-
тики в сектора; постигане на
високи резултати; прилагане
на ефективни модели за взаи-
модействие с родителите и
превръщането им в партньори
на институцията; мотивиране
на педагогическите специа-
листи да прилагат иновации в
образователния процес; за по-
вишаване доверието на об-
щността към училищния екип
и образователната система на
регионално и национално
ниво.

Поздравяваме я с получените
награди и й желаем още много
успехи!

Евелина ГЕОРГИЕВА

ДИРЕКТОР НА УЧИЛИЩЕ
ОТ ВЪРШЕЦ ПОЛУЧИ

ЕДНОВРЕМЕННО ДВЕ НАГРАДИ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА

ВЪРШЕЦ ПО СЛУЧАЙ КОЛЕДНИТЕ И
НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ

СКЪПИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБ-
ЩИНА ВЪРШЕЦ,

В навечерието сме на един от най-светлите
и обичани християнски празници - Рождество
Христово. Празник, който в символен план
свързваме с раждането на дете.

Децата са най-голямото богатство на този
свят. Те носят със себе си любовта и чисто-
тата, вярата и добротата. Те носят смисъла и
продължението на човешкия живот, семей-
ните традиции и бъдеще. Те са тези, които
олицетворят истински смисъла на Коледа. За

тях и тяхното по-добро бъдеще трябва да се
развиваме и работим всеки ден.

Коледа е и времето, когато се събираме със
своите близки и приятели, чувстваме повече,
ставаме по-скромни, по-човечни. Коледа е
празникът на доброто в човека – на протег-
натата ръка и благата дума. Нека запазим тези
чувства през цялата година.

Всички нас ни обединява любовта към Вър-
шец и желанието ни за неговото развитие.
През изминаващата година усърдно рабо-
тихме за подобряване условията на живот и
бизнес във Вършец, реализирахме идеи и
проекти с които се гордеем. Ще продължим
да работим както за тяхното доразвиване,
така и върху нови такива.

На прага на Новата 2023 година всички ние
се надяваме мирът и доброто отново да ста-
нат част от нашите дни. Заедно да продължим
пътя на развитието, да съхраним изграденото
досега и да работим с мисъл за децата и за бъ-
дещите поколения!

Пожелавам на всеки един от Вас благосло-
вени и щастливи празнични дни!

Заобиколени от любимите си хора, да се на-
сладим на коледната магия и топлината, която
носи със себе си!

Нека Новата 2023 година донесе много
здраве и щастие, успехи и сбъднати желания!

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
ЧЕСТИТА НОВА 2023 ГОДИНА!
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

Инж. Анатоли ДИМИТРОВ
Председател на ОбС Вършец

Светла Вангелова – директор на НУ „Васил
Левски“, стана най-добрият социален партньор в

област Монтана за 2022 година



Точно на 05.12.2022 г. –
Деня на доброволеца, в кор-
пус 1 на СУ „Иван Вазов“ -
гр. Вършец се проведе съв-
местно практическо трениро-
въчно занятие по гасене на
пожар и спасяване на постра-
дали, което беше организи-
рано от Регионална дирекция
„Пожарна безопасност и за-
щита на населението“
(РДПБЗН), с участието на
екипи на Областна дирекция
на Министерство на вътреш-
ните работи (ОДМВР) - Мон-
тана, Центъра за спешна
медицинска помощ (ЦСМП) -
Монтана, филиал Вършец и
Доброволно формирование
(ДФ) – Вършец.

Официални гости на уче-
нието бяха кметът на община

Вършец инж. Иван Лазаров и
комисар Венцислав Райков -
директор на РДПБЗН - Мон-
тана.

Занятието нагледно показа
как се реагира при пожар в
училище и какви последова-
телни действия се предпри-
емат от екипите на отделните
структури, като целта беше
теорията да премине в прак-
тически действия.

Учението показа нивото на
подготовка на екипите на
РДПБЗН, МВР, ФСМП и ДФ
за съвместна работа при из-
пълняване на подобни задачи.

Началото на тренировъч-
ното занятие беше поставено
в 10:00 часа, като беше ева-
куирано цялото училище,
след което започна спасява-

нето на „пострадалите и
бедстващите“ в училището и
действия по гасене на „по-
жара“.

Участие в пожаро-тактичес-
кото учение взеха общо 20
служители от РДПБЗН, два
екипа на ОД на МВР – Мон-
тана, един екип на ЦСМП –
Монтана, филиал Вършец и
Доброволното формирование
при община Вършец..

Ръководител на учението
беше старши инспектор Крум
Тодоров – началник на сектор
„Пожарогасителна и спаси-
телна дейност“ в РДПБЗН-
Монтана.

Антон ТОШЕВ
Ръководител на 

ДФ - Вършец

Община Вършец спечели
проект за обслужване на хора
с увреждания в домовете им
от домашни помощници.
Потребители на услугата ще
бъдат 57 души.

Проектът „Грижа в дома в
община Вършец“ е по Проце-
дура BG05SFPR002-2.001
„Грижа в дома“, финансирана
от Европейския социален
фонд плюс, чрез Програма
„Развитие на човешките ре-
сурси“ 2021-2027 и ще бъде
финансиран с 313 197,33
лева.

Той е с продължителност 12
месеца и предвижда да бъдат
разкрити 22 работни места –
за домашни помощници, ме-
дицински сестри, координа-
тори и психолог.

Услугите в дома ще се пред-
оставят на възрастни хора в
невъзможност за самооб-
служване и на хора с увреж-
дания.

Домашните помощници ще
доставят в домовете им храна
и продукти от първа необхо-

димост (закупувани със
средства на потребителите),
ще плащат битовите им
сметки, ще заявяват и получа-
ват от името на потребите-
лите неотложни
административни услуги.

Възрастните хора ще полу-
чават психологическа под-
крепа и консултации от
психолог, както и специали-
зирана помощ от медицински
специалисти.

В изпълнение на проектните
дейности ще бъдат осигурени
и супервизия и обучения на
служителите, предоставящи
почасови мобилни интегри-
рани здравно-социални ус-
луги в домашна среда.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Учението е организирано от РДПБЗН – Монтана и се проведе във Вършец

От 01.01.2023 г. в община
Вършец  стартира изпълне-
нието на проект №
BG05SFPR003-1 .001-144
„Топъл обяд в община Вър-
шец“ , финансиран по Опера-
тивна програма за храни и
основно материално подпома-
гане 2021-2027 г., съфинанси-
рана от Европейския социален
фонд плюс.

Безвъзмездната финансова
помощ за община Вършец е на
стойност 328 648,32 лв., които
включват топъл обяд с дневен
оклад от 3,20 лв. на едно лице
за 693 работни дни, админист-
ративни и транспортни раз-
ходи, разходи за съхранение и
приготвяне на обяда, както и
разходи за съпътстващи мерки.

По проекта ще бъде осигурен

топъл обяд на 130 потребители
от всички населени места на
общината класирани по опред-
елени критерии за включване в
социалната услуга.

Срокът за изпълнение на про-
екта е 33 месеца, той ще при-
ключи на 30.09.2025 г.

Основната целева група по
проекта са:

- лица и семейства без доходи
или с ниски доходи, възрастни
семейства пенсионери и само-
тно живеещи пенсионери,
които имат ниски доходи, не
могат да се издържат с тези до-
ходи и имуществото си и не
получават подкрепа от близ-
ките си;

- лица, обект на социално
подпомагане, включително и
от кръга на лицата по чл. 4, ал.
1 от Наредбата, които са в не-
възможност да задоволят ос-
новните си жизнени
потребности и за тях е устано-
вена нужда от ежедневна до-
пълнителна подкрепа;

- лица с ниски доходи, които
поради налични увреждания

или здравословни ограничения
са със затруднено или невъз-
можно самообслужване, в това
число самотни лица с трайни
увреждания с ниски лични до-
ходи от пенсия, за които няма
подходящ кандидат за асистент
по механизма лична помощ;

- лица, които поради инци-
дентни обстоятелства са в за-
труднена и уязвима ситуация и
за тях е установена нужда от
този вид подпомагане.

Подкрепа може да се предос-
тавя и на хора, изпаднали в за-
труднено положение в резултат
на природни бедствия, панде-
мии и др. форсмажорни об-
стоятелства, с оглед
овладяване на възникнали из-
вънредни ситуация в страната.
Водещ критерий е степента на
уязвимост и лишения, устано-
вени от органа по социално
подпомагане на местно ниво.

Заявления-декларации (по
образец) се приемат в Дело-
водството на Общинска адми-
нистрация Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СТАРТИРА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ
ПО ПРОЦЕДУРА „ТОПЪЛ ОБЯД“

ОДОБРЕН Е НОВ СОЦИАЛЕН
ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Община Вършец e бенефициент по проект
„Грижа в дома в община Вършец“

В средата на ноември 2022
г. Община Вършец сключи
договор с изпълнителя на
снегопочистването и опесъ-
чаването за зимен сезон 2022/
2023 г. на територията на об-
щина Вършец. Това е фирма
„Стефстрой 2010“ ЕООД, гр.
Монтана с управител Зина-
ида Герасимова.

Изпълнителят е избран чрез
обществена поръчка „пуб-
лично състезание“ според
правилата на Закона за об-
ществени поръчки.

Две са обособените пози-
ции, по които ще се извър-
шват дейностите:
„Снегопочистване на улич-
ната мрежа в населените
места на община Вършец“ и
„Снегопочистване и частично
опесъчаване на четвъртоклас-
ната пътна мрежа на община
Вършец“.

Почистването на снега при
необходимост ще се извър-
шва по всяко време на дено-
нощието, докато се осигури
нормална проходимост на
уличната мрежа и нормална
проходимост на МПС и ППС
по цялата четвъртокласната
пътна мрежа при зимни усло-
вия в населените места на об-
щината, включваща: гр.
Вършец, с. Спанчевци, с.

Драганица, с. Черкаски, с.
Стояново, с.Долно Озирово,
с. Горно Озирово, с. Долна
Бела речка и с. Горна Бела
речка.

За почистване на снега ще
се използват подходящи за
това високопроходими ма-
шини (камиони, трактори,
специализирани машини и
др.), а частичното опесъча-
ване на пътната мрежа ще се
извършва механично.

Предвидено е и опесъчаване
в участъка на път MON 1091
Сопово-Черкаски- границата
с община Берковица, в учас-
тъка от км. 0+000 до
км.4+000 от м.Сопово до на-
чалото на с.Черкаски с дъл-
жина 4 км., и в участъка от
началото на с.Драганица до
центъра на с.Драганица, с
дължина 1 км - при необхо-
димост, по всяко време на де-
нонощието.

Прогнозната стойност за
снегопочистването по двете
позиции е 150 000 лева без
ДДС.

Създаден е оперативен щаб
в Общината за отчетност и
контрол на изпълнението на
възложените дейности.

Договорът е в сила до
30.04.2023 г.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОСИГУРЕНО Е ЗИМНОТО
ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЦИТЕ И

ПЪТИЩАТА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Подписан е договорът за почистването 
на снега в общинския център и селата



Празничен благотворителен
концерт, с който отбелязаха
посрещането на най-светлия
християнски празник – Коледа,
организираха учениците и учи-
телите от СУ „Иван Вазов“ -
гр. Вършец.

Събитието се проведе в голе-
мия салон на НЧ „Христо
Ботев-1900 г.“, а каузата му е
закупуване и монтиране на
нови рекламни букви с името
на училището за сградата на
Корпус 1,които бяха повредени
при ураганен вятър.

Цветове и изящество, феерия
от ангелски гласове и много ко-
ледна музика, джуджета и сне-
жинки, малки и големи
мажоретки, ученически духов
оркестър, драматизация на
приказка, български фол-
клорни танци се редуваха в
един пъстър калейдоскоп, за да
накарат зрителите в препълне-
ната зала със затаен дъх да
следят редуващите се картини
и да се почувстват като в една
красива коледна приказка без
край.

И разбира се - накъде без
Дядо Коледа и Снежанка, без
коледарчетата и сурвакарче-
тата, без пресъздаването на

най-хубавите обичаи от народ-
ния календар на българите -
Бъдни вечер и Коледа!

Духов оркестър „Дефилир“  с
ръководител Николай Пеев и
група за мажоретни танци с ръ-
ководител Невена Стоянова
сложиха началото на тържест-
вото.

Учениците от I а клас с кла-
сен ръководител Галя Петрова
представиха кратък откъс от
приказката на Ханс Кристиян
Андерсен „Малката кибрито-
продавачка“.

Малките снежинки и джу-
джета от II клас с ръководи-
тели Райна Първанова, Петя
Горанова и Венислава Замфи-
рова получиха аплодисменти

за чудесните си изпълнения.
Песните на Вокална група

„Джой джуниър“ с диригент
Камен Пунчев бяха поздрав за
всички приятели на учили-
щето, а след тях на сцената се
появиха прекрасните дечица от
Група за мажоретни танци към
Общински детски комплекс -
тр. Вършец, с ръководител Не-
вена Стоянова.

Директорът на училището
Ани Ангелова представи малка
част от сериозната образова-
телна работа и иновациите на
СУ „Иван Вазов“, заради които
вече има интерес към работата
на екипа и учениците и от учи-
лища в много по-големи гра-
дове.

Венета Максимова, учител по
български език и литература,
представи резултатите от орга-
низиран от училището преди
няколко седмици конкурс за
коледно послание, което да е
оформено и естетически, и ли-
тературно.

Малките първокласници с
класен ръководител Бояна
Митрова наредиха  трапезата
за Бъдни вечер и показаха
своят прочит на празника.

Последва пресъздаването на
още един от най-хубавите бъл-
гарски обичаи - коледуването.
Коледарчетата от IIIа клас с
класен ръководител Петя Съл-
кова попяха за здраве и бере-
кет, като пресъздадоха

обикалянето от къща на къща
с наричания и  пожелания.

Сурвакари от ІV клас с класен
ръководител Емилия Цанкова
сурвакаха Дядо Коледа, който
беше и домакин на тържест-
вото.

Концертът завърши с изпъл-
ненията на танцов състав „Се-
верняче“, с ръководител
Невена Стоянова.

Организатори на концерта
бяха учениците от ХІІа и ХІІб
класове, с класни ръководи-
тели Елена Николова и Георги
Иванов.

Събраната сума от благотво-
рителния концерт-спектакъл е
3300 лева.

Адмирации за талантливите
деца на Вършец и техните учи-
тели!

Благословени да са!

Евелина ГЕОРГИЕВА
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„На седем километра от Вър-
шец“ – новата книга на Давид
Давидов събра жителите на
село Долно Озирово на
27.12.2022 г. в салона на бив-
шето училище.

Срещата беше организирана
от кметa на селото Ангел Пет-
ров, а гост на събитието беше
кметът на община Вършец
инж. Иван Лазаров.     „Изклю-
чително съм благодарен на г-н
Давидов за написването на
тази книга, защото по този

начин увековечаваме исто-
рията и легендите за село
Долно Озирово. Написаното
оставя следа във вековете!“,
каза инж. Иван Лазаров.

Давид Давидов е писател и
автор на книги, посветени на
историята на ФК „Ботев“
Враца,  на военното дело в Се-
верозападна България, както и
на неговото родно село Долно
Озирово. Футболен и рок фен.
Неговото кредо е свободата.

Спас ЗАРЧЕВ

НОВА КНИГА УВЕКОВЕЧАВА
ИСТОРИЯТА И ЛЕГЕНДИТЕ

НА ДОЛНО ОЗИРОВО

В навечерието на най-светлия
християнски празник – Коледа,
членовете на пенсионерски
клуб „Козница“ – гр. Вършец
проведоха на 21.12.2022 г. едно
прекрасно коледно и нового-
дишно тържество в местния
ресторант „Тинтява“.

Заобиколени от своите при-
ятели, те се насладиха на хуба-
вата музика и приятната
обстановка. В началото на тър-
жеството присъстващите бяха
поздравени от певческа група

„Детелина“ към клуба с ня-
колко коледни песни.

Гости на тържеството бяха
пенсионерите от с. Спанчевци
и с. Черкаски.

С хубави български хора и
съвременни ритми, оркестърът
накара всички да се включат
във веселието и да потанцуват
на дансинга.

В разгара на празненството
пристигнаха Дядо Коледа,
Снежанка и джуджето Пенчо.
Те бяха посрещнати с голям

интерес и много овации.
Добрият Дядо Коледа позд-

рави всички пенсионери и им
пожела много здраве и да
бъдат щастливи и благосло-
вени през Новата 2023 година.

Неговите верни помощници
Снежанка и джуджето Пенчо
също се присъединиха към
поздравленията и разиграха
томбола с награди.

След това тържеството про-
дължи с още по-голямо наст-
роение и задушевност.

Ръководството на ПК „Коз-
ница“ поздравява членовете на
клуба с настъпващата 2023 го-
дина и им желае здраве, къс-
мет, успехи и много поводи за
радост.

Илиана АЛЕКСАНДРОВА

СВЕТЛИ КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ В
ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „КОЗНИЦА“

КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ НА УЧЕНИЦИ ОТ СУ „ИВАН ВАЗОВ“
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П Р О Т О К О Л  № 42
Днес, 02.09.2022 г. (петък), от 10:00 ч.,

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА
и чл. 56, ал. 1 от Правилника за органи-
зацията и дейността на Общински съвет
– Вършец, неговите комисии и взаимо-
действието му с общинската админист-
рация за мандата 2019 – 2023 г. се
проведе заседание на Общински съвет -
Вършец, в заседателната зала на Общин-
ска администрация Вършец.

Заседанието започва с 9 положили
клетва общински съветници.

Отсъстват: д-р Румяна Дамянова,
Благовест Христов, Иван Замфиров,
Недялко Томов.

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

На заседанието присъстваха още:
инж. Иван Лазаров – кмет на община
Вършец, П. Стефанов – зам.-кмет на об-
щина Вършец, К. Тачева-директор ди-
рекция „ОА“, А. Тошев-директор
дирекция „СА“.

Промяна в кворума. Влиза Благовест
Христов.

Общо 10 общински съветници.

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

Председателят на общински съвет –
Вършец инж. Анатоли Димитров, на ос-
нование чл. 57, ал. 1, ал. 2 т. 2 от Пра-
вилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Вършец, неговите ко-
мисии и взаимодействието му с общин-
ската администрация за мандата 2019 –
2023 г., предложи, следните допълнения
в дневния ред:

1. Включване на Докладна записка
Вх. № 232/01.09.2022 г. като точка 7-ма
от дневния ред на заседанието.

Общият брой точки в дневният ред
стават 8.

Гласували: „за“- 10; „против“ –
няма; „въздържали се“ – няма.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка с Вх. № 220/19.08.2022
г. относно приемане на План за интегри-
рано развитие на община Вършец
(ПИРО) за периода 2021-2027 г..

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

2. Разглеждане на Докладна записка с
Вх. № 221/19.08.2022 г. относно актуали-
зация на бюджета на Община Вършец и
на поименния списък за капиталови раз-
ходи на Община Вършец за 2022 година.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

3. Разглеждане на Докладна записка с
Вх. № 222/22.08.2022 г. относно предло-
жение за приемане на решение за про-
веждане на публичен търг с явно
наддаване на основание чл. 37и, ал. 14 от
ЗСПЗЗ, чл.103 и чл.104 от ППЗСПЗЗ,
ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община
Вършец за отдаване под наем на недви-
жими имоти - земеделски земи с НТП па-
сища, мери и ливади на собственици на
пасищни селскостопански животни и на
лица, които поемат задължение да ги
поддържат в добро земеделско и еколо-
гично състояние, по ред, определен в

ППЗСПЗЗ.
Докладва: инж. Иван Лазаров -

кмет на община Вършец

4. Разглеждане на Докладна записка с
Вх. № 223/22.08.2022 г. относно предло-
жение за приемане на решения от Об-
щински съвет – Вършец за
актуализиране на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2022 г. на об-
щина Вършец, както и за провеждане на
публичен търг с тайно наддаване за от-
даване под наем на част от недвижим
имот публична общинска собственост -
1 кв.м. от тротоара на поземлен имот с
идентификатор 12961.420.31 по КК и КР
на  гр. Вършец, представляващ бул. „Бъл-
гария“ за поставяне на вендинг машина
за безалкохолни напитки, непосредст-
вено до сградата на „Медицински център
– Вършец“, в изпълнение на Годишната
програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2022
г. на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

5. Разглеждане на Докладна записка с
Вх. № 224/23.08.2022 г. относно заявле-
ние за инвестиционно намерение за мон-
тиране на зарядни станции за
електрически превозни средства върху
общински терени вх.№ 7000-324 от
04.06.2021 г. от „Грей Стоун България“
ЕООД, ЕИК 205865234 със седалище и
адрес на управление: гр. София, бул.
„Джеймс Баучер“ № 103 и предложение
за приемане на решения от Общински
съвет – Вършец за актуализиране на Го-
дишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска
собственост за 2022 г. на община Вър-
шец, както и за провеждане на публичен
търг с тайно наддаване за отдаване под
наем на част от недвижим имот - пуб-
лична общинска собственост на община
Вършец, за отдаване под наем на 1 кв. м.
от поземлен имот с идентификатор
12961.420.31 по КК и КР на гр. Вършец,
представляващ разширението на бул.
„България“ за монтиране на зарядна ко-
лонка за електрически превозни средства
/зарядно устройство (колонка) за автомо-
били с електрически двигатели/ по реда
на чл. 56 от ЗУТ.

Докладва: инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 226/25.08.2022
г. относно определяне на размер на фи-
нансиране съгласно Бюджета на Община
Вършец за второто шестмесечие на 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 ОКМДС

7. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с Вх. № 232/01.09.2022
г. относно разглеждане на Докладна за-
писка Вх. № 231/01.09.2022г. от Ани Ан-
гелова – директор на СУ „Иван Вазов“,
гр. Вършец и предложение за вземане на
решение от Общински съвет – Вършец за
утвърждаване на 3 маломерни паралелки
в СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец за учеб-
ната 2022/2023 г.

Докладва: Адрияна Николова –
председател на ПК по ОКМДС

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

Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника
за организацията и дейността на общин-
ски съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската ад-
министрация за мандата 2019 – 2023 г.,
дневният ред бе приет единодушно:

Гласували: „за“- 10; „против“ –
няма; „въздържали се“ – няма.

Общински съвет – Вършец прие след-
ните решения:

РЕШЕНИЕ № 393
Общински съвет – Вършец, на основа-

ние чл. 21, ал.(1), т. 12 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната
администрация и чл. 13, ал.(4), ал.(5) и
чл. 24, т.1 от Закона за Регионално раз-
витие, приема следното решение:

1. Общински съвет - Вършец приема
План за интегрирано развитие на община
Вършец за периода 2021-2027 г.

2. Възлага на кмета на община Вършец
осъществяване на всички дейности, не-
обходими за правилното и законосъоб-
разно изпълнение на решението.

Гласували поименно: „за“ – 10 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова, В.
Маринов, В. Замфиров, А. Маджарски, Г.
Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 394
Общински съвет – Вършец, на основа-

ние чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за пуб-
личните финанси, чл. 21, ал. 1, т. 6 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация , ПМС № 188
от 21.07.2022 г. и ПМС № 229/ 29.07.2022
г., и във връзка с изискванията на чл. 4,
ал. 1 от ПМС № 67/2010 г., Общински
съвет – Вършец, извършва промяна в бю-
джета на Община Вършец за 2022 година
както следва:

1. В приходната част :
Увеличава § 31-11- „Обща субсидия и

други трансфери за държавни дей-
ности“ със сумата от 75 328 лв.

Увеличава § 31-13- „Целева субсидия за
капиталови разходи“ със сумата от
192 000 лв.

Увеличава § 31- 18 „ Трансфери за
други целеви разходи“ със сумата от
150 048 лв.

2. В разходната част :
Увеличава § 5100 „ Основни ремонти“

от Разчета за финансиране на капи-
таловите разходи със сумата от 143
649 лв.

Увеличава § 5200 „ Придобиване на
ДМА“ от Разчета за финансиране на
капиталовите разходи със сумата от
177 351 лв.

Увеличава § 5400 „Придобиване на
земя“ от Разчета за финансиране на
капиталовите разходи със сумата от
15 000 лв.

Увеличава § 10-20 „Разходи за външни
услуги“ на дейност 284 „Ликвиди-
ране на последици от стихийни
бедствия и производствени аварии“
със сумата от 6 048 лв.

Увеличава средствата за възнагражде-
ния по съответните разходни параг-
рафи на дейност 122 „Общинска
администрация“ със сумата от 54 950

лв.
Увеличава средствата за възнагражде-

ния по съответните разходни параг-
рафи на функция „Здравеопазване“
със сумата от 20 378 лв.

Гласували поименно: „за“ – 10 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова, В.
Маринов, В. Замфиров, А. Маджарски, Г.
Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 395
Общински съвет – Вършец, на основа-

ние чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за пуб-
личните финанси, чл. 23, чл. 21, ал. 1, т.
6 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, ПМС №
188/21.07.2022 г. и ПМС 229/29.07.2022
г., Общински съвет – Вършец приема
предложената промяна в разчета за фи-
нансиране на капиталовите разходи на
община Вършец за 2022 година, по
обекти и източници на финансиране, съг-
ласно приложения Проект на Разчет за
финансиране. /Приложение № 1/

Гласували поименно: „за“ – 10 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова, В.
Маринов, В. Замфиров, А. Маджарски, Г.
Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов, Г.
Найденов; „против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 396
1. Общински съвет – Вършец, на осно-

вание чл.21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,
чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, чл.
103 и чл. 104 от Правилника за прилагане
на Закона за собствеността и ползването
на земеделски земи, чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от
Закона за общинската собственост във
връзка с чл. 13, ал. 1 от НРПУРОС на об-
щина Вършец и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1
от Наредбата за условията и реда за про-
веждане на търгове и конкурси на об-
щина Вършец, взема решение за
провеждане на публичен търг с явно над-
даване за отдаване под наем на земедел-
ски земи с НТП пасища, мери и ливади
на собственици на пасищни селскосто-
пански животни, регистрирани в Интег-
рираната информационна система на
БАБХ, както и на лица, които поемат за-
дължение да ги поддържат в добро земе-
делско и екологично състояние, по реда
на чл. 103 от ППЗСПЗЗ, описани в при-
ложения към настоящото решение съ-
държащи - идентификатор на имота,
землище, местност, начин на трайно пол-
зване, категория на земята и площ, както
следва:

- Землище гр. Вършец – 884 бр. имота
с НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Спанчевци – 219 бр.
имота с НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Драганица – 149 бр.
имота с НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Черкаски – 244 бр. имота
с НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Стояново – 102 бр. имота
с НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Д. Озирово – 208 бр.
имота с НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Г. Озирово – 690 бр.
имота с НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Д. Б. Речка – 203 бр.
имота с НТП пасище/мера и ливади;

- Землище с. Г. Б. Речка – 239 бр.
имота с НТП пасище/мера и ливади;

2. Определя първоначална годишна на-
емна цена - 12 лв. за 1 декар.

продължава на 5 стр. >>>
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3. Срок за отдаване под наем на недви-
жимите имоти подробно описани в т.1 от
решението - 1 стопанска година 2022 -
2023 г., считано от 01.10.2022 г.

4. Всеки участник в търга може да
участва за наемането 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 земеделски имот поотделно;

- за имоти с площ от 10 до 20 дка - 50
лв. за всеки земеделски имот поот-
делно;

- 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 имот поотделно;

6. Определя стъпка за наддаване: 5 %
върху първоначалната годишна тръжна
наемна цена на съответния недвижим
имот, за които участва съответния участ-
ник в търга.

7. Цена на тръжната документация 50
лв.

8. Дължимият годишен наем се за-
плаща от наемателите преди подписване
на договора за наем.

9. Задължава кмета на община Вършец
да организира и проведе търга по реда на
Глава втора „Търгове“ от Наредбата за
условията и реда за провеждане на тър-
гове и конкурси на община Вършец и да
сключи договор/и за отдаване под наем
на земеделските земи със спечелилите
търга участници.

Гласували поименно: „за“ – 10 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова,
В. Маринов, В. Замфиров, А. Маджар-
ски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Г. Найденов; „против“ – няма; „въз-
държали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 397
Общински съвет – Вършец, на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната ад-
министрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост, реши:

1. Актуализира Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2022 г. на об-
щина Вършец в частта раздел III. Описа-
ние на недвижимите имотите, които
общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем и за продажба
през 2022 г., точка 1. Описание на имо-
тите, които общината има намерение да
предложи за предоставяне под наем,
подточка 1.1. Нежилищни обекти, части
от сгради и терени, билбордове и рек-
ламни елементи общинска собственост,
за които ще се проведат публични тър-
гове и публично оповестени конкурси по
реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на
община Вършец за отдаването им под
наем за търговски и други нужди и пос-
тавяне на павилиони, съоръжения, кафе-
автомати, банкомати и т.н. в населените
места на територията на община Вършец
през 2022 г., като в тази подточка се
включва следната част от имот:

- Част от недвижим имот публична
общинска собственост - 1 кв.м. от
тротоара на поземлен имот с иден-
тификатор 12961.420.31 по КК и КР
на  гр. Вършец представляващ
бул.“България“ за поставяне на вен-
динг машина за безалкохолни на-

питки, непосредствено до сградата
на „Медицински център – Вършец“.

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

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС,
промяната в Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2022 г. на община
Вършец да се обяви на таблото пред
сградата на Общинска администрация –
Вършец и да се отрази в публикуваната в
сайта на община Вършец Годишна про-
грама за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2022 г.
на община Вършец.

Гласували поименно: „за“ – 10 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова,
В. Маринов, В. Замфиров, А. Маджар-
ски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Г. Найденов; „против“ – няма; „въз-
държали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 398
Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,
чл. 14, ал. 1 и ал. 8 от ЗОС във връзка с
чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда
на придобиване, управление и разпо-
реждане с общинска собственост на об-
щина Вършец и чл. 25, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за про-
веждане на търгове и конкурси на об-
щина Вършец взема решение за
провеждане на публичен търг с тайно
наддаване за отдаване под наем на част
от недвижим имот публична общинска
собственост - 1 кв.м. от тротоара на по-
землен имот с идентификатор
12961.420.31 по КК и КР на  гр. Вършец,
представляващ бул. „България“ за поста-
вяне на вендинг машина за безалкохолни
напитки непосредствено до сградата на
„Медицински център – Вършец“.

Срок за отдаване под наем на частта от
недвижимия имот – 3 календарни го-
дини, считано от датата на сключване на
договора за наем.

Определя първоначална тръжна ме-
сечна наемна цена - 70 лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация - 100
лв.

Депозит за участие в търга - 500 лв.
Стъпка за наддаване 5 % върху първо-

началната тръжна месечна наемна цена.
При сключване на договор за наем спе-

челилия търга участник заплаща 6 ме-
сечни наемни вноски за наетата площ.

Задължава кмета на община Вършец да
организира и проведе търга по реда на
Глава втора „Търгове“ от НУРПТК на
община Вършец и да сключи договор за
отдаване под наем на частта от недви-
жимия имот със спечелилия търга участ-
ник.

Гласували поименно: „за“ – 10 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова,
В. Маринов, В. Замфиров, А. Маджар-
ски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Г. Найденов; „против“ – няма; „въз-
държали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 399
Общински съвет – Вършец, на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната ад-
министрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост, реши:

1. Актуализира Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2022 г. на об-
щина Вършец в частта раздел III. Описа-
ние на недвижимите имотите, които
общината има намерение да предложи за

предоставяне под наем и за продажба
през 2022 г., точка 1. Описание на имо-
тите, които общината има намерение да
предложи за предоставяне под наем,
подточка 1.1. Нежилищни обекти, части
от сгради и терени, билбордове и рек-
ламни елементи общинска собственост,
за които ще се проведат публични тър-
гове и публично оповестени конкурси по
реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на
община Вършец за отдаването им под
наем за търговски и други нужди и пос-
тавяне на павилиони, съоръжения, кафе-
автомати, банкомати и т.н. в населените
места на територията на община Вършец
през 2022 г., като в тази подточка се
включва следната част от имот:

- Част от недвижим имот публична
общинска собственост - 1 кв.м. от
поземлен имот с идентификатор
12961.420.31 по КК и КР на  гр. Вър-
шец, представляващ разширение на
бул. „България“ /паркинг до „Меди-
цински център –Вършец/ за монти-
ране на зарядна колонка за
електрически превозни средства за
автомобили с електрически двига-
тели по реда на чл. 56 от ЗУТ.

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

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС
промяната в Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2022 г. на община
Вършец да се обяви на таблото пред
сградата на Общинска администрация –
Вършец и да се отрази в публикуваната в
сайта на община Вършец Годишна про-
грама за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2022 г.
на община Вършец.

Гласували поименно: „за“ – 10 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова,
В. Маринов, В. Замфиров, А. Маджар-
ски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Г. Найденов; „против“ – няма; „въз-
държали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 400
Общински съвет – Вършец, на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,
чл. 14, ал. 1 и ал. 8 от ЗОС, във връзка с
чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда
на придобиване, управление и разпо-
реждане с общинска собственост на об-
щина Вършец и чл. 25, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за про-
веждане на търгове и конкурси на об-
щина Вършец, взема решение за
провеждане на публичен търг с тайно
наддаване за отдаване под наем на част
от недвижим имот публична общинска
собственост - 1 кв.м. от поземлен имот с
идентификатор 12961.420.31 по КК и КР
на  гр. Вършец, представляващ разшире-
ние на бул. “България“ /паркинг до „Ме-
дицински център – Вършец/ за
монтиране на зарядна колонка за елек-
трически превозни средства за автомо-
били с електрически двигатели по реда
на чл. 56 от ЗУТ, съгласно изготвената
схема за поставяне от главния архитект
на община Вършец за пространственото
разположение на зарядното устройство
(колонка).

Срок за отдаване под наем на частта от
недвижимия имот – 10 календарни го-
дини, считано от датата на сключване на
договора за наем.

Определя първоначална тръжна ме-
сечна наемна цена – 30 лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация - 100
лв.

Депозит за участие в търга - 300 лв.
Стъпка за наддаване: 5 % върху първо-

началната тръжна месечна наемна цена.
Задължава кмета на община Вършец да

организира и проведе търга по реда на
Глава втора „Търгове“ от НУРПТК на
община Вършец и да сключи договор за
отдаване под наем на частта от недви-
жимия имот със спечелилия търга участ-
ник.

Гласували поименно: „за“ – 10 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова,
В. Маринов, В. Замфиров, А. Маджар-
ски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Г. Найденов; „против“ – няма; „въз-
държали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 401
Общински съвет – Вършец, на основа-

ние 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, не-
говите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация за Мандата
2019 - 2023 г. от Бюджета на Община
Вършец за 2022 година от функция „По-
чивно дело, култура и религиозни дей-
ности“, Дейност 2 714 „Спортни бази за
спорт за всички“, § 43-01 утвърждава за
второто полугодие на 2022 година на:

1.1 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ „ФУТБОЛЕН КЛУБ ВЪР-
ШЕЦ 2012“ – сумата от 5 000,00
лева;

1.2 „КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ ВЪР-
ШЕЦ 2014“ – сумата от 2 000,00
лева;

Гласували поименно: „за“ – 10 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова,
В. Маринов, В. Замфиров, А. Маджар-
ски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Г. Найденов; „против“ – няма; „въз-
държали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ № 402
Общински съвет –Вършец, на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във
връзка с чл. 100, ал. 1 и чл. 108, ал. 1 от
Закона за предучилищното и училищ-
ното образование (ЗПУО) и във връзка с
чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба за фи-
нансирането на институциите в систе-
мата на предучилищното и училищното
образование, (Приета с ПМС № 219 от
05.09.2017 г.) утвърждава 3 маломерни
паралелки в СУ“Иван Вазов“ град Вър-
шец за учебната 2022/2023 г., в рамките
на утвърдения бюджет на училището и
утвърдената численост на персонала, без
допълнително финансиране от общин-
ския бюджет, както следва:

1. XБ клас, професия „Изпълнител на
термални процедури“ и професия
„Готвач“ дуална форма на обучение
– 16 ученици;

2. XIIА клас, профил „Икономическо
развитие“ – 11 ученици;

3. XIIБ клас професия „Хотелиер“ – 15
ученици.

Гласували поименно: „за“ – 10 – инж.
А. Димитров, И. Андров, А. Николова,
В. Маринов, В. Замфиров, А. Маджар-
ски, Г. Ангелов, Б. Христов, И. Цветанов,
Г. Найденов; „против“ – няма; „въз-
държали се“ – няма.

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на Общински съвет –
Вършец закри заседанието в 10:40 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на 

Общински съвет – Вършец



Новото и интересното ви-
наги са ни привличали да
пътешестваме и се запозна-
ваме със загадъчни, любо-
питни и непознати за нас
места.

Зарадвахме се много от съ-
общението на ръководст-
вото на пенсионерски клуб
„Чинари“ – гр. Вършец да
посетим Празника на суше-
ницата в сръбския град Ди-
митровград.

Посветихме екскурзията си
на Деня на християнското
семейство, за да отбележим
по малко по-различен и ин-
тересен начин този празник.

Истинско предизвикател-
ство е да отидеш на пазар в
един наш български град от
миналото и с наша история,
чувства се някакво усещане
за близост. Усещане за нещо
специално, с дух на принад-
лежност и такава атмосфера,
сякаш сме си у дома.

По пътя се любувахме на
природата и разкриващата
се красива панорамна гледка
от есенно-цветните багри по
листата на вековните гори.

Фестивалът на царибродс-
ката сушеница превръща

всяка есен града в туристи-
ческа атракция. В миналото
Димитровград се е наричал
Цариброд, носещ името си
от брода на река Нишава.
Говори се, че по него е пре-
минала войската на цар Си-
меон. През времето на
турското робство селището
е било село и се е наричало
Теквур, което означава цар-
ски кладенец. Тук селяните
идвали да търгуват с погачи,
сирене, мляко, масло и
други  продукти.

През ХVІІІ век селото е
разделено на Голям и Малък
Цариброд, свързани по-
между си с два каменни

моста през река Нишава.
Населението е било чисто
българско. Но през 1919 г.
по решение на Ньойския до-
говор районът се предава на
кралството на сърби, хър-
вати и словенци, а между
1941 и 1944 г. вече е в пред-
елите на България. През
1951 г. градът е преимену-
ван на името на Георги Ди-
митров – Димитровград и по
това време наброява  13 488
души. Мнозинството се е са-
моопределяло като българи
(53,5%), сърби (27,8%) и
като „други“ – 18%.

По главната улица на града
днес от двете страни са раз-

положени десетки магазини
за сувенири и селскостопан-
ски продукти. Тук човек
може да види и да си купи
всичко, което му се поиска –
кулинарни чудесии и вся-
какви сладкарски вкусотии,
на които е трудно да устои.
На открито се продават до-
машно приготвени туршии,
лютеници, сладка, дюлеви,
вишневи, малинови вина и
ракии – всичко привлека-
телно и майсторски опако-
вано, личи си, че стоката е
приготвена с много любов и
от сърце.

Впечатлиха ни трудолю-
бието, търговският нюх и
приятелските обноски на
продавачите. Тук наистина
цареше нашенски, приятел-
ски, задушевен дух.

Самият Фестивал на суше-
ницата се провежда в спор-
тната зала на града,
разположена на стотина
метра от главната търговска
улица. Пространството пред
залата е заето от различни
стоки: сухи чушки, сирене,
чесън, ножове, скари и
други домашни потреби. Це-
нителите на кулинарията

можеха да си похапнат
сръбска плескавица и
вкусни топли мекички.

Същинската стока беше
разположена в спортната
зала, в която бяха събрани
над 300 изложители, всеки
от тях предлагащ най-доб-
рото, с възможност за дегус-
тация. Царибродската
сушеница е продукт – гор-
дост, с която местните про-
изводители се славят.
Сръбската сушеница е раз-
лична от нашите колбаси, тя
е приготвя с много под-
правки, пушено свинско
месо и е със силно пикантен
вкус.

Обикновено тук в събот-
ните дни животът кипи, има
добре заредени магазини за
месо и сирене и много бъл-
гари идват през уикендите
тук, за да си купят по-ка-
чествени и евтини продукти.

В празничния ден звучеше
само българска народна му-
зика, която повдигна духа ни
и ни зареди с положителни
емоции.

Това уникално пътуване и
преживяване дължим преди
всичко на председателя на
ПК „Чинари“ Савка Серафи-
мова, на шофьора и екскур-
зоводката от фирма
„Иркатур“, за което сър-
дечно им благодарим!

Историята на пътуването
ни започна от границата и
завърши с границата. За нас
това бе едно пътешествие на
обмяна на опит, на обогатя-
ване на знанията и духа ни,
на вдъхновение и приключе-
ние.

Ева ДИМОВА

ДУХЪТ НА ФЕСТИВАЛА НА СУШЕНИЦАТА
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П Р О Т О К О Л  № 41
Днес, 04.08.2022 г. (четвъртък) от

15:00 ч., на основание чл. 23, ал. 4,
т. 1 от ЗМСМА и чл. 56, ал. 2 от
Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинската ад-
министрация за мандата 2019 –
2023 г. се проведе извънредно засе-
дание на Общински съвет - Вър-
шец, в заседателната зала на
Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 9 поло-
жили клетва общински съвет-
ници.

Отсъстват: д-р Румяна Дамянова,
Георги Ангелов, Благовест Христов
и Иван Замфиров.

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

На заседанието присъстваха
още: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец, С. Зарчев –
„Връзки с обществеността“.

Заседанието беше открито и ръко-
водено от инж. Анатоли Димитров
– председател на Общински съвет -
Вършец.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на реше-

ние по Докладна записка с Вх. №
210/01.08.2022 г., относно инвести-
ционни намерения на Община Вър-
шец за строеж и реконструкция
(разширяване) на част от ул. „Цар
Симеон“ в гр. Вършец, между
осови точки 12-17 и необходимост
от разрешаване изработването на
ПУП – План-схема за транспортна
комуникация, отнасяща се за опред-
еляне на трасе за тази част от ул.

„Цар Симеон“, подлежаща на про-
карване.

Докладва: инж. Иван Лазаров –
кмет на община Вършец

Гласували: „за“- 9; „против“ –
няма; „въздържали се“ – няма.

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 392
Общински съвет – Вършец на ос-

нование чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от Закона
за устройство на територията, раз-
решава изработване на проект за
частично изменение на подробен
устройствен план – план-схема за
техническата инфраструктура - ко-
муникационна план-схема, отна-
сяща се за изграждане на улица
„Цар Симеон“, от осова точка 12 до
осова точка 17 в гр. Вършец.

Съгласно чл. 124а, ал.5 на ЗУТ, из-

работването на проекта за частично
изменение на подробен устрой-
ствен план – план-схема за техни-
ческата инфраструктура
-комуникационна план-схема да се
извърши за сметка на заинтересова-
ното лице по чл. 131 от ЗУТ – Об-
щина Вършец.

Гласували поименно: „за“ – 9 –
инж. А. Димитров, И. Андров, А.
Николова, В. Маринов, В. Замфи-
ров, Ат. Маджарски, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; „против“ –
няма; „въздържали се“ – няма.

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

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на 

Общински съвет – Вършец



Празнично настроение на
всички жители и гости на
Вършец поднесе в навече-
рието на коледните и ново-
годишните празници
Народно читалище „Христо
Ботев -1900“, чрез организи-
рания тържествен концерт
на 16 декември в големия
салон на културната инсти-
туция.

Новосформираното Детско
театрално студио „Малкият
принц“ при читалището, с
ръководител Цветелина Въг-
лярска, представи „Ражда-
нето на Исус“, а
председателят на НЧ
„Христо Ботев-1900“ инж.
Алекси Алексов поднесе
тържествено приветствие
към всички присъстващи.

Зрителите се насладиха на
изпълненията на още едни
дебютанти – най-малките та-
ланти от новосформирания
Детски танцов състав „Пла-
мъче“ при читалището, с ръ-
ководител и хореограф
Невена Стоянова.

В романтичното време, ко-
гато старата градска песен е

била повод за танц, за за-
качка, за влюбване, за много
емоции, ни върна групата за
стари градски песни „Нераз-
делни“ с ръководител и ко-
репетитор Велислав
Таралански, която възоб-
нови дейността си през
месец октомври тази година
след едногодишно прекъс-
ване.

Николай Иванов и Росен
Димитров - самодейни ак-
тьори от Театрална форма-
ция „Медека“ към
читалището, представиха
хумористичен скеч.

В програмата взеха участие
още мъжки хор „Българи“ с

диригент Велислав Таралан-
ски и Танцов състав „Фол-
клорна китка“ с хореограф
Невена Стоянова.

Гостуващи изпълнители
бяха малките мажоретки от
ІІ група на Детска градина
„Слънце“ с ръководители
Таня Иванова и Латинка Ми-
ронова, Ева Тодорова и
Йоана Петрова от ІІ клас на
СУ „Иван Вазов“, които ре-
цитираха коледни стихотво-
рения и Детски танцов
състав „Заноженче“ към НЧ
„Пробуда-1934 г. – кв. Зано-
жене“, с ръководител Боян
Георгиев.

Чрез изпълненията си тан-

цьорите, певците и рецита-
торите отправиха към пуб-
ликата пожеланията си за
здраве и сили, за много
сбъднати мечти през Новата

година.
И ни показаха, че Коледа е

магия, любов, доброта, над-
ежда. Коледата не е просто
празник, тя е чувство, за-
щото е олицетворение на се-
мейството, на мили спомени
от детството, на най-грее-
щите детски личица, очак-
ващи подаръци под елхата.
И че магията е в щастието,
отразено в очите на люби-
мите ни хора, в украсяването
на дома, в приготвянето на
богата коледна трапеза…и в
една коледна звезда, свър-
зана с най-съкровените ни
желания и мечти.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРАЗНИЧЕН КОЛЕДЕН И НОВОГОДИШЕН КОНЦЕРТ
ОРГАНИЗИРА НЧ „ХРИСТО БОТЕВ-1900“
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На 09.12.2022 г. в зала
„Огоста“ в областния център
Монтана се проведе приятел-
ска среща между детските во-
лейболни отбори на град
Монтана и град Вършец .

Нашите момчета победиха с
4 на 2 гейма домакините от
Монтана.

Във Волейболен клуб „Вър-
шец“  тренират ученици от
местното СУ „Иван Вазов“,
разделени в два отбора.

И двата са във възрастовата
група „деца до 12 години“, но
в единия са „батковците“ от
ІІІ и ІV клас, а във втория са
начинаещите спортисти –
ученици от І и ІІ клас, които
тепърва навлизат в спорта.
Подготовката и на двата
детски отбора се води с много
любов и себеотдаване от тре-
ньорите Ангел Тодоров и Ти-
хомир Тодоров – син и баща, в

многофункционалната спор-
тна зала „Арена Вършец“.

„Идеята на тези приятелски
срещи е да се трупа спортен
опит от състезателите и те да
преодоляват стреса и психи-
ческото напрежение, които
неминуемо съпътстват спор-
тистите при всеки мач. Имаме
договореност с колегата-тре-
ньор от ВК „Монтана“ при
възможност да организираме
постоянно такива приятелски
срещи, за да могат децата да

се „обиграват“. Преди ко-
ледно-новогодишните праз-

ници ще изиграем още един
контролен мач в Монтана, а
след Нова година монтан-
ските волейболисти ще вър-
нат визитата и ще изиграят
приятелски мач с нашите деца
на наш терен, във Вършец“,
сподели след мача треньорът
на децата Ангел Тодоров.

В началото на тази годината
отборът  участва за първи път
във волейболен турнир в гр.
Червен бряг в рамките на на-

ционалната програма на Бъл-
гарската федерация по волей-
бол (БФВ) и се представи
отлично.

През пролетта на 2023 го-
дина детският волейболен
отбор на Вършец има планове
да участва в Държавното пър-
венство по волейбол, като
предстои графикът му бъде
утвърден от БФВ.

Родителите на децата изказ-
ват своята благодарност към
треньорите Ангел и Тихомир
Тодорови, а ние честитим по-
редната победа на младите
волейболисти: Дани, Дими-
тър, Денислав, Божидар, Мла-
ден, Боян, Петър, Веселин и
Калоян, както желаем на тях и
на момчетата от другия
детски отбор нови спортни
успехи и да прославят Вър-
шец!

Евелина ГЕОРГИЕВА

МЛАДИТЕ  ВОЛЕЙБОЛИСТИ  ОТ  ВЪРШЕЦ 
СПЕЧЕЛИХА  ПОРЕДНАТА  СИ  ПОБЕДА
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