
Отбор студенти от Биологичес-
кия факултет на Софийския уни-
верситет, в състав: Габриела
Виячева – ІV курс, Стиляна Па-
нова – ІV курс, Калина Кукова –
ІІІ курс, Илка Цветкова - магис-
тър, Десислава Попова (завър-
шила) от специалност
„Молекулярна биология“ и
трима студенти от Медицинския
университет в София: Петър
Бонев - V курс, Диян Ганев - ІV

курс и Борян Спасов – ІV курс
по специалността „Медицина“,
ръководени от Борис Киров -
преподавател в Технически уни-
верситет София, завоюваха сре-
бърен медал в най-престижното
студентско състезание по синте-
тична биология в света iGEM. То
се проведе от 9 до 13 ноември
2017 г. в Бостън и в него взеха
участие 310 отбора от 44 страни.

продължава на 2 стр. >>>

Бъдещият лекар Петър Бонев от Вършец е част
от отбора ни по синтетична биология, спечелил

сребърен медал в Бостън

Въпреки студеното време,
много жители и гости на село
Черкаски дойдоха пред кметст-
вото и паметника на княз Влади-
мир Черкаски, за да поднесат

венци и цветя на признателност,
да сведат глава и да почетат па-
метта на всички, отдали живота
си за нашата Свобода. Тя е сим-
вол на достойнството ни като

народ – затова, нека предадем на
нашите деца завета да обичат
отечеството си и пазят христи-
янските ценности.

Тържеството по случай 140-та
годишнина от освобождението
на с. Черкаски от турско робство
откри кметът на селото Валери
Трендафилов. Той разказа за
онези тежки дни на месец ноем-
ври 1877 г., когато в селото при-
стига един казашки ескадрон с
около 200-250 саби. Признател-
ното черкаско население е свър-
зало Освобождението с това
място, където те са отседнали и
го нарекло „Казашката могила“
- в знак на признателност към
казаците, донесли Свободата в
този край.
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Военният, военноморски и военновъздушен аташе на посолството на Русия
в България полковник Василий Сазанович пристигна в Черкаски

специално за честванията

ВЕСТНИКЪТ НА ОБЩИНА
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УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ И

ГОСТИ НА ОБЩИНА ВЪР-
ШЕЦ,

В дните на Коледните и Ново-
годишните празници преоткри-
ваме топлината и надеждата, от
които всеки от нас има нужда.
Коледа е празник на вярата в
доброто, на ценността на дреб-
ните неща и вдъхновението на
приятелската ръка. Окрилени от
смисъла за ново начало, се ста-
раем да бъдем добри и да искаме
най-доброто за хората около нас
– за нашите семействата, за хо-
рата, с които работим, за прияте-
лите, чиято подкрепа търсим.

В навечерието сме на Новата
2018 година. Посрещаме я с над-
ежда за по-добър живот на
всички жители на общината, за
повече късмет и щастие във
всеки дом. Убеден съм, че ако
работим в съгласие, ако гледаме
в една посока, ще постигнем и
най-смелите си мечти за нашия
град и община. Вярвам, че успе-

хите винаги ще ни съпътстват,
ако и занапред имаме амби-
цията, волята и смелостта да ги
постигнем.

И през Новата 2018 г. внима-
нието и усилията на целия екип
на Община Вършец ще бъдат на-
сочени към надграждане на пос-
тигнатото, а фокусът ни ще бъде
отново разработването и реали-
зирането на нови проекти. Всеки
труд в полза на обществото
прави съвместния ни живот по-
добър, осмислен от европей-
ското ни настояще и бъдеще.
Нека с вяра побеждаваме пред-
извикателствата, а делата ни да
бъдат благословени!

Нека бъдем силни и упорити в
осъществяването на своите пла-
нове и в същото време – да се от-
насяме със съчувствие, искрена
и реална подкрепа към хората,
които се нуждаят от това, да от-
ворим душите си за повече доб-
рота, човешка топлина и обич!

Векове наред народът ни е пос-
рещал Нова година с надежда за
по-добър живот, за късмет и
справедливост, за плодородие и
здраве.

От сърце Ви желая 2018 година
да Ви донесе здраве и сили,
вдъхновение и мъдрост да пос-
тигате целите си, и приятели, с
които да ги споделяте.

Пожелавам Ви успешна Нова
година, изпълнена с добри дела
и повече поводи за усмивки!

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО!

ДА Е МИРНА, ЗДРАВА И
ЩЕДРА НОВАТА 2018 ГО-
ДИНА!

инж. Иван ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец

СВЕТОВНО ПРИЗНАНИЕ ЗА
БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ПО
БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА

140 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО
НА ЧЕРКАСКИ

СКЪПИ ЖИТЕЛИ НА
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ,

Обръщам се към Вас в навече-
рието на най-светлия християн-
ски празник – Рождество
Христово. Празник, озаряващ ни
със своята топлина и светлина,
празник на вярата, надеждата и
доброто.

По традиция Коледните и Но-
вогодишните дни са време на
равносметка за отминаващата го-
дина, време на мечти и надежди
за новата.

Поглеждайки назад, изпращаме
една различна година, изпълнена
с предизвикателства, промени,
търсене и намиране на решения,
и най-вече с даденото начало на
много нови проекти. Не липс-
ваха и трудности, но те са част от
пътя. Важно е да намираме съг-
ласие и да се обединяваме, за да
постигаме напредък по значи-
мите теми за Вършец.

Благодаря на всички за уси-
лията и постигнатите успехи
през изминалата 2017 г. Заедно
ще продължим да се борим за
постигане на още по-добри ре-
зултати и през Новата 2018 г.

Предстои ни вълнуваща година
не само за България, която ще оз-
наменува своето историческо
председателство на Съвета на
Европейски съюз през 2018 г., но
и за нашата малка община. Ще
бъдат реализирани нови инвес-
тиции и проекти, които ще на-
правят Вършец по-интересна и
по-привлекателна туристическа

дестинация за гостите й и ще до-
принесат за благополучието на
жителите й.

Коледният дух е тук навсякъде
– в топлината на семейното ог-
нище, в развълнуваните очи на
децата, в празничните украси и
традиции. В състраданието и лю-
бовта между хората, в желанието
да бъдем по-добри и по-човечни.

Обръщам се към Вас с пожела-
ние да запазим това чувство през
цялата Нова 2018 година.

Желая Ви светли и щастливи
празнични дни!

Здраве, радост и благоденствие
на Вас и Вашите семейства!

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО!

ЧЕСТИТА НОВА 2018 ГО-
ДИНА!

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

инж. Анатоли ДИМИТРОВ
Председател на

Общински съвет - Вършец

С наближаването на колед-
ните и новогодишните праз-
ници, ръководството и
членовете на клуб „Чинарите“ –
гр. Вършец благодарят най-сър-
дечно на кмета на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров, на
зам.-кмета Петър Стефанов и
на целия екип на Общинска ад-
министрация, за разбирането и
помощта при разрешаването на
всички възникнали въпроси и
проблеми на нашия клуб, пос-
тавени пред тях.

Пожелаваме през Новата 2018
година здраве и сили – на тях и
техните семейства, и все така
мъдро и отговорно да решават
и да изпълняват приетата про-
грама за развитието на нашия
град.

Благодарим Ви!
Весели празници!

Савка СЕРАФИМОВА
Председател на

клуб „Чинарите“

Ръководствата на сдружение
„Гражданско общество – Вър-
шец 2011“ и неговия клуб „Чи-
нарите“ – гр. Вършец поднасят
на своите членове, на жителите
и гостите на Вършец поздрав и
пожелание за здраве, благоден-
ствие и късмет през Новата го-
дина!

ЧЕСТИТА КОЛЕДА И
НОВА 2018 ГОДИНА!

Кметът на с. Черкаски Валери
Трендафилов поздравява жите-
лите на с. Черкаски с настъпва-
щите най-светли християнски
празници, като пожелава на тях
и техните семейства здраве,
щастие, дълголетие и весело из-
карване на празниците!



Проект
„Подкрепа за независим живот в община Вършец”

ДБФП № BG05M9OP001-2.002-0290-C01

На 26.10.2017 г. в гр. Вършец,
хотел „Съни гардън" се проведе
eднодневно поддържащо обуче-
ние, предназначено за всички 41
домашни помощника, персонал по
проект BG05M9OP001-2.002-0290-
C01 „Подкрепа за независим живот
в община Вършец“, финансиран по
ОП „развитие на човешките ре-
сурси“ 2014-2020 г.

Поддържащото (надграждащо)
обучение включи решаване на
конкретни казуси, индивидуални
консултации, споделяне на добри
практики. Темите на обучението
бяха индентифицирани в процеса
на реалното предоставяне на услу-
гите, както и от актуалните пот-
ребности на потребителите на

услугите и на персонала за предос-
тавяне на тези услуги. По време на
обучението бяха дискутирани
следните теми: Как да реагирате,
когато някой се оплаква от вас или
ви атакува?; Превенция на пре-
стъпленията срещу личността;
Превантивна дейност и препоръки
за общуване с лица, страдащи от
психични заболявания; Препоръки
за социална работа с възрастни
хора. Бяха показани и два филма за
домашни помощници, споделящи
добри практики. Лектор на обуче-
нието беше Евелина Такова – екс-
перт с дългогодишен опит в
областта на социалните дейности.

Основната цел на проект
BG05M9OP001-2.002-0290-C01

„Подкрепа за независим живот в
община Вършец“ е осигуряване на
подкрепа за социално включване
на уязвими групи чрез прилагане
на интегриран модел за развитие
на социалните услуги в общността.

Специфичните цели са:
- Създаване на нова устойчива со-

циална услуга "Център за почасово
предоставяне на услуги за соци-
ално включване в общността или в
домашна среда" за хора с уврежда-
ния и хора над 65 г. с ограничения
или в невъзможност за самооб-
служване на територията на об-
щина Вършец;

- Създаване на заетост, свързана
с функционирането на новата со-
циална услуга;

- Превенция на риска от институ-
ционализация на хората с уврежда-
ния и хора над 65 г. в
невъзможност за самообслужване
на територията на община Вър-
шец;

- Предоставяне на качествени ин-
тегрирани услуги в новосъздаде-
ния Център чрез подбор, обучение,
супервизия и методическа под-
крепа на персонала.

Общата стойност на проекта е
499 896,60 лева. Проектът стартира
на 27.09.2016 г. и приключва на
27.07.2018 г.

Таня ПЕТРОВА

Общините Берковица и Вършец
ще си партнират в изграждането
на компостираща инсталация. Те
кандидатстват съвместно с проект
„Изграждане на компостираща
инсталация за разделно събрани
зелени и/или биоразградими отпа-
дъци от Община Берковица и Об-
щина Вършец“, по процедура
BG16M1OP002-2.005 - Проекти-
ране и изграждане на компости-
ращи инсталации за разделно
събрани зелени и/или биоразгра-
дими отпадъци по приоритетна ос
2 на Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г.“ Во-
деща организация е Община Бер-
ковица, а Община Вършец е
партньор по проекта.

На заседание, проведено на
24.11.2017 г., Общински съвет -
Вършец взе решение за канди-
датстване по проекта и одобри
Споразумение за партньорство
между двете съседни общини.

Общата цел на проекта е да се
намали количеството депонирани
биоразградими отпадъци, генери-
рани на територията на община
Берковица и община Вършец,
чрез разделното събиране и опол-
зотворяване на зелените битови
отпадъци. Проектът допринася и
за подобряване на ресурсната
ефективност, като в резултат от
инвестицията отпадъкът ще се
превръща в ресурс – компост.
Специфичната цел на проекта е да
се осигури необходимата ин-

фраструктура за разделно съби-
ране и оползотворяване на зеле-
ните битови отпадъци в
общината.

В резултат от изпълнението на
проекта ще бъде изградена ком-
постираща инсталация, която ще
преработва разделно събрани зе-
лени битови отпадъци от населе-
ните места на територията на
двете общини и ще произвежда
висококачествен компост. Ще
бъдат осигурени и необходимите
камиони и контейнери за въвеж-
дане на системата за разделно съ-
биране и транспортиране до
компостиращата инсталация на
зелените биоотпадъци.

Проектът е на стойност 2,8 ми-
лиона лева без ДДС, като общото
съфинансиране е в размер на 240
000 лева, а продължителността му
е 24 месеца.

Компостиращата инсталация ще

бъде изградена върху имот от 14
декара в землището на село Мезд-
рея, община Берковица. Пред-
вижда се годишно да бъдат
преработвани около 3000 тона
разделно събрани зелени и/или
биоразградими отпадъци от тери-
торията на двете общини.

Социално-икономиче ските
ползи от изпълнение на проекта
са насочени към подобряване ка-
чеството на околната среда за жи-
телите в общините Берковица и
Вършец, чрез намаляване на свър-
заните с депонирането на отпа-
дъци вредни емисии и
предоставяне на нов тип услуга
относно отпадъците на жителите
и бизнеса в общината и на висо-
кокачествен компост. Ще бъдат
разкрити и нови работни места,
необходими за експлоатация на
изградената инфраструктура.

Евелина ГЕОРГИЕВА

продължава от 1 стр. >>>
Повод да се радваме на големия

успех на младите учени имаме и
ние, жителите на Вършец - един от
участниците в българския отбор е
бъдещият медик Петър Бонев от
Вършец (на снимката – вдясно),
син на уважавания от всички в
града ни, починал само преди го-
дина д-р Боян Бонев.

„Този успех ни поставя едно ниво
над отбора на „Харвард” и Масачу-
зетския технологичен институт,
които взеха бронзов медал тази го-
дина, което означава, че ние растем
много по-бързо за една година”,
обясни Илка Цветкова.

Това е второто участие на българ-
ски отбор в престижното състеза-
ние. През 2016 г. българските
представители спечелиха бронзов
медал.

Тази година работата на българ-
ския тим продължи около пет ме-
сеца в лабораториите на София Тех
Парк, където има на разположение
цялата необходима апаратура за за-
почване на проекта. Студентите
сами печелят финансирането за
проекта си, популяризирайки го
чрез различни инициативи.

Проектът им представлява регу-
лиране на мутациите на бактерията
ешерихия коли. „Освен че е вредна,
тя може да бъде направена от нас и
полезна, за да служи на хората.

Може да се използва за произ-
водството на различни витамини,
белтъци, продукти, които могат да
се приложат в индустрията”,
обясни Илка Цветкова.

„Ако мутираме бактерията, така
че да я направим безвредна, по този
начин се правят ваксините. Избират
се щамове, които нямат тези пато-
гени. Нашето откритие ще подобри
сферите на медицината, фармако-
логията, земеделието и храни-
телно-вкусовата промишленост,
като им позволява по-евтин начин
за производство”, заяви Борян Спа-
сов.

Това е и смисълът на синтетич-
ната биология - ново направление в
съвременната българска наука. Род-
ните биоинженери премоделират
микроорганизмите, за да получат
резултат с позитивен ефект в прак-
тиката. Методът на българските
студенти в случая с ешерихия коли
е прост, безопасен, бърз и евтин.

„Чувствам се, като най-гордият
представител на Северозападна
България и град Вършец. Надявам
се някой ден да стигна толкова ви-
соко, колкото беше и продължава да
бъде моят баща - д-р Боян Бонев“,
написа на страницата си във Фей-
сбук след завоюваната престижна
награда бъдещият медик Петър
Бонев.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СВЕТОВНО ПРИЗНАНИЕ ЗА
БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ПО
БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА

Колективът на детската градина
в кв. Заножене изказва своята бла-
годарност към техническия сът-
рудник при Община Вършец
Димитрина Георгиева, за добрата
и навременна организация, която
създаде, за да бъде облагородено
дворното пространство на детс-
кото заведение, за подсигуряване

и съхранение на дървата за огрев
за зимния сезон.

Пожелаваме й все така съвестно
и отговорно да работи за интере-
сите на квартала.

Да е жива и здрава!

От колектива на
Детската градина

Б Л А Г ОД А Р Н О С Т

ВЪРШЕЦ И БЕРКОВИЦА ЩЕ
ПРОИЗВЕЖДАТ ЗАЕДНО КОМПОСТ

ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ
ЗА ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ
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Наши гости на тържеството, по

наша покана бяха: полк. Василий
Сазанович – военен, военновъзду-
шен и военноморски аташе в По-
солството на Русия в България,
народният представител от БСП д-
р Илиян Тимчев, зам.-областният

управител на област Монтана
Цветко Цветков, зам.-кметът на об-
щина Вършец Петър Стефанов,
секретарят на Общината Даниела
Тодорова и кметове на съседни
села.

Групата за народни песни при НЧ
„Просвета – 1931 г.“ – с. Черкаски
откри празника с патриотични
песни, участие в програмата взеха
още групата за руски песни „Ряби-
нушка“ от кв. Заножене, танцо-
вият състав на с. Спанчевци и
духовият оркестър от гр. Вършец.

Тържеството се превърна във
всеобщо веселие, за което се пог-
рижи оркестър „Гушанци“.

Изказваме нашата благодарност
на народните представители от ПП
ГЕРБ Ирена Димова и инж. Дилян
Димитров за спонсорството на
тържеството.

Миланка ХРИСТОВА

140 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО
НА ЧЕРКАСКИ

На 01.11.2017 г. кметът на об-
щина Вършец сключи договори за
снегопочистване на уличната
мрежа в населените места на об-
щина Вършец и за снегопочист-
ване и частично опесъчаване на
четвъртокласната пътна мрежа на
общината, след проведена проце-

дура за избор на изпълнител по За-
кона за обществените поръчки.

Извършването на двете услуги е
възложено на фирма „Пътища –
М“ ЕООД – гр. Монтана с управи-
тел Тони Петров.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СНЕГОПОЧИСТВАНЕ В ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2017-2018

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Подкрепа за независим живот в община Вършец” ДБФП №
BG05M9OP001-2.002-0290-C01.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Съдържанието на публикацията е отговорност
единствено на община Вършец и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския

съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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Днес, 14.12.2017 г. (четвъртък) от 14:00 ч., на
основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56,
ал.1 от Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет – Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация за мандата 2015 –
2019 г. се проведе заседание на Общински
съвет - Вършец, в заседателната зала на Об-
щинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва
общински съветници.

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

На заседанието присъстваха още:
инж.Иван Лазаров – кмет на община Вършец,
П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец,
инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община
Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“,
А. Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Гео-
ргиева - гл. експерт „Информационно обслуж-
ване“, Е. Иванов – кмет с. Спанчевци,
Д.Георгиева – Директор на ДГ „Слънце”
гр.Вършец, Ц. Въглярска – Директор на Цен-
тър за подкрепа за личностно развитие - ОДК,
Р. Александров – секретар на НЧ“ Христо
Ботев – 1900 “ гр. Вършец и граждани.

Заседанието беше открито и ръководено от
инж. Анатоли Димитров – Председател на об-
щински съвет -Вършец.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка вх. № 1003/06.12.2017 г. от-
носно предложение за вземане на решение от
Общински съвет – Вършец по реда на чл.124а
от ЗУТ за допускане изработването на ЧИ на
ПУП за изготвяне на Подробен устройствен
план за Санитарно - охранителни зони – пояс
1 на сондажи 1ХГ и 2ХГ, публична общинска
собственост на община Вършец, находящи се:
сондаж 2ХГ в поземлен имот № 030119 по
КВС на землище с.Спанчевци община Вър-
шец, м.“Топилата“ и сондаж 1ХГ в поземлени
имоти с идентификатори 12961.29.76 и
12961.418.37 по КК и КР на гр.Вършец от
2008 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 1004/06.12.2017 г. от-
носно заявление вх.№ 9400-2996/10.11.2017 г.
от Антон Стоянов Савов с адрес: гр.София,
жк.“Люлин“, бл.414, вх.Г, ет.2, ап.69 с искане
за вземане на решение от Общински съвет –
Вършец за допускане изработването на ЧИ на
ПУП за създаване на вътрешна граница за раз-
деляне на поземлен имот с идентификатор
12961.28.294 по КК и КР на гр.Вършец от
2008 г., находящ се в м.“Чуката“, с площ 1000
кв.м., на два самостоятелни имота, като вън-
шните граници на имота не се засягат и не се
променят с отреждане на новообразуваните
имоти „за малкоетажно жилищно застроя-
ване“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 962/08.11.2017г. от-
носно предоставяне на имоти по чл. 45ж, ал.2
от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 1007/07.12.2017 г. от-
носно вземане на решение за определяне на
представител на Община Вършец в свиканото
за 20.12.2017 г. извънредно заседание на Общо
събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване
и канализация“ ООД, град Монтана, гласуване
на изрични пълномощия на същия, неговите
позиции и мандат.

Докладва: Вътко Маринов – председател
на ПК по ТИУТУОС

5. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 1002/06.12.2017 г. от-
носно актуализация на бюджет 2017 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 1000/05.12.2017 г. от-
носно разглеждане и приемане на Програма за
развитие на читалищната дейност в Община
Вършец за 2018 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 1005/06.12.2017 г. от-
носно определяне на представител на община
Вършец в Комисия за изработване на областна
здравна карта.

Докладва: Ивайло Цветанов – председа-
тел на ПК по ЗСПЕ

8. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка Вх.№ 1009/08.12.2017 г.от-
носно молба за финансова помощ.

Докладва: Иван Андров – председател на
ПК по АОНУОРСГПБК

9. Изказвания, питания, становища и пред-
ложения на гражданите.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с общинската администрация за
мандата 2015 – 2019 г., дневният ред бе приет
единодушно:

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

Общински съвет – Вършец прие следните
решения:

РЕШЕНИЕ № 495
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.1 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/,
допуска изработването на ЧИ на ПУП за из-
готвяне на Подробен устройствен план за съз-
даване на Санитарно охранителни зони към
сондажи 1 ХГ и 2ХГ публична общинска
собственост, находящи се: сондаж 2ХГ в по-
землен имот № 030119 по КВС на землище с.
Спанчевци, община Вършец, м. “Топилата“ и
сондаж 1ХГ в поземлени имоти с идентифи-
катори 12961.29.76 и 12961.418.37 по КК и КР
на гр. Вършец от 2008 г.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ изработва-
нето на частичното изменение на подробния
устройствен план да се извърши за сметка на
община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Янич-
кова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 496
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/,
допуска изработването на ЧИ на ПУП за съз-
даване на вътрешна граница за разделяне на
поземлен имот с идентификатор 12961.28.294
по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., находящ
се в м. “Чуката“, с площ 1000 кв.м., на два са-
мостоятелни имота, като външните граници на
имота не се засягат и не се променят с отреж-
дане на новообразуваните имоти „за малкое-
тажно жилищно застрояване“.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ изработва-
нето на частичното изменение на подробния
устройствен план да се извърши за сметка на
заинтересованото лице по чл. 131 от ЗУТ -
Антон Стоянов Савов, с адрес: гр. София, ж.к.
“Люлин“, бл. 414, вх. „Г“, ет. 2, ап. 69, собст-
веник на недвижимия имот.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Янич-
кова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 497
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27,

ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение
за предоставяне на наследниците на Илия
Петров Каменов, следния имот:

1.1. Ливада с идентификатор 12961.34.856,
ЕКАТТЕ 12961, с площ от 1337 кв.м., нахо-
дяща се в местността “РАВНИЩЕ“ – земи от
общинския поземлен фонд, землище Вършец,
съгласно скица – проект № 15-
446207/14.09.2017 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ,
решението може да се обжалва пред Районния
съд − гр. Берковица по реда на Администра-
тивно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение
второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи
по реда на Административно процесуалния
кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Об-
щинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Янич-
кова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

По предложение на г-н Георги Найденов :
По т.3 от дневния ред – да гласува „ПРО-

ТИВ“ одобряване на подробна инвестици-
онна програма за инвестиции в активи – В и
К системи и съоръжения, публична държавна
и/или публична общинска собственост през
2016г., съгласно Приложение 1 към писмо
изх. № АВиК-04-37-(3)/11.12.2017 г., които са
договорени като част от задължителното ниво
по сключения договор с асоциацията по во-
доснабдяване и канализация и дължима пре-
стация от оператора – В и К ООД, гр.
Монтана;

По т.4 от дневния ред – да гласува „ПРО-
ТИВ“ одобряване на подробна инвестици-
онна програма за инвестиции в активи – В и
К системи и съоръжения, публична държавна
и/или публична общинска собственост през
2017г., съгласно Приложение 2 към писмо
изх. № АВиК-04-37-(3)/11.12.2017 г., които са
договорени като част от задължителното ниво
по сключения договор с асоциацията по во-
доснабдяване и канализация и дължима пре-
стация от оператора – В и К ООД, град
Монтана;

РЕШЕНИЕ № 498
Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуп-
равление и местната администрация
/ЗМСМА/ и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за
водите /ЗВ/ и чл.5, ал.6 ПОДАВК реши:

Гласува изрични пълномощия на Кмета на
Община Вършец – инж. Иван Михайлов Ла-
заров като законен представител на община
Вършец, които да участва като представител
на общината в извънредно заседание на Об-
щото събрание на Асоциацията по ВиК Мон-
тана на дата 20.12.2017 г. като:

По т.1 от дневния ред – да гласува „ЗА“ при-
емане на решение, съгласно чл. 20, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по Водоснабдяване и Канализа-
ция за препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета на Асоциация по В и К
– Монтана за 2018 г. в размер на 15 000 лева, а
размера на общинските вноски се определят
въз основа приетата препоръчителна вноска
на държавата.

По т.2 от дневния ред – да гласува „ЗА“ съг-
ласуване на план за стопанисване, експлоата-
ция и поддръжка на активите, изготвен от
оператора „Водоснабдяване и канализация“
ООД, град Монтана, съгласно чл. 4.2, буква
„г“ от Договора за стопанисване, поддържане
и експлоатация на В и К системите и съоръ-
женията и предоставяне на водоснабдителни
и канализационни услуги;

По т.3 от дневния ред – да гласува „ПРО-
ТИВ“ одобряване на подробна инвестици-
онна програма за инвестиции в активи – В и
К системи и съоръжения, публична държавна
и/или публична общинска собственост през
2016г., съгласно Приложение 1 към писмо
изх. № АВиК-04-37-(3)/11.12.2017 г., които са
договорени като част от задължителното ниво
по сключения договор с асоциацията по во-
доснабдяване и канализация и дължима пре-
стация от оператора – В и К ООД, гр.

Монтана;
По т.4 от дневния ред – да гласува „ПРО-

ТИВ“ одобряване на подробна инвестици-
онна програма за инвестиции в активи – В и
К системи и съоръжения, публична държавна
и/или публична общинска собственост през
2017г., съгласно Приложение 2 към писмо
изх. № АВиК-04-37-(3)/11.12.2017 г., които са
договорени като част от задължителното ниво
по сключения договор с асоциацията по во-
доснабдяване и канализация и дължима пре-
стация от оператора – В и К ООД, град
Монтана;

По т.5 от дневния ред – при предлагане, об-
съждане и гласуване на въпроси извън горе-
посочения дневен ред, представителят на
Община Вършец да гласува както намери за
добре, съобразно интересите на жителите на
Община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 6 – Б.Христов,
И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов
и С.Сълков; “против” – И.Андров, В.Замфи-
ров,; “въздържали се” – 5 - инж. А.Димит-
ров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов,
О.Яничкова,;

НЕ СЕ ПРИЕМА

РЕШЕНИЕ № 499
Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуп-
равление и местната администрация
/ЗМСМА/ и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за
водите /ЗВ/ и чл.5, ал.6 ПОДАВК реши:

Гласува изрични пълномощия на кмета на
община Вършец – инж. Иван Михайлов Лаза-
ров като законен представител на община
Вършец, които да участва като представител
на общината в извънредно заседание на Об-
щото събрание на Асоциацията по ВиК Мон-
тана на дата 20.12.2017 год. като:

По т.1 от дневния ред – да гласува „ЗА“ при-
емане на решение, съгласно чл. 20, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по Водоснабдяване и Канализа-
ция за препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета на Асоциация по В и К
– Монтана за 2018г. в размер на 15 000 лева, а
размера на общинските вноски се определят
въз основа приетата препоръчителна вноска
на държавата.

По т.2 от дневния ред – да гласува „ЗА“ съг-
ласуване на план за стопанисване, експлоата-
ция и поддръжка на активите, изготвен от
оператора „Водоснабдяване и канализация“
ООД, град Монтана, съгласно чл. 4.2, буква
„г“ от Договора за стопанисване, поддържане
и експлоатация на В и К системите и съоръ-
женията и предоставяне на водоснабдителни
и канализационни услуги;

По т.3 от дневния ред – да гласува „ВЪЗ-
ДЪРЖАЛ СЕ“ одобряване на подробна ин-
вестиционна програма за инвестиции в активи
– В и К системи и съоръжения, публична дър-
жавна и/или публична общинска собственост
през 2016г., съгласно Приложение 1 към
писмо изх. № АВиК-04-37-(3)/11.12.2017 г.,
които са договорени като част от задължител-
ното ниво по сключения договор с асоциа-
цията по водоснабдяване и канализация и
дължима престация от оператора – В и К ООД,
гр. Монтана;

По т.4 от дневния ред – да гласува „ЗА“
одобряване на подробна инвестиционна про-
грама за инвестиции в активи – В и К системи
и съоръжения, публична държавна и/или пуб-
лична общинска собственост през 2017г., съг-
ласно Приложение 2 към писмо изх. №
АВиК-04-37-(3)/11.12.2017 г., които са дого-
ворени като част от задължителното ниво по
сключения договор с асоциацията по водос-
набдяване и канализация и дължима преста-
ция от оператора – В и К ООД, град Монтана;

По т.5 от дневния ред – при предлагане, об-
съждане и гласуване на въпроси извън горе-
посочения дневен ред, представителят на
Община Вършец да гласува както намери за
добре, съобразно интересите на жителите на
Община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 7 – инж. А.Ди-
митров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Мари-
нов, И.Андров, В.Замфиров,
О.Яничкова,“против” – Г.Найденов, А.Ко-
цина, Г.Иванов и С.Сълков ; “въздържали се”
– Б.Христов, И.Цветанов;
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Германският гражданин Румен
Милков, живеещ с любовта към
България и българската литера-
тура, е стар познайник на чита-
телите на вестник „Вършец“.
Преди 5 години, 46-годишният
тогава таксиметров шофьор от
Берлин, роден и живеещ в Гер-
мания, но имащ двойно граж-
данство (баща му е българин, а
майка му – германка) и за когото
големият български писател и
основоположник на организира-
ния туризъм у нас Алеко Кон-
стантинов е кумир, тръгна от с.
Спанчевци, за да премине пеша
по билото на Стара планина от
връх Ком до нос Емине в памет
на Щастливеца. Потегли сам, без
водач в непознатата планина и с
магаре, което да носи багажа му.
Искаше да опознае България –
родината на баща си, да разбере
откъде идват корените му, да
научи езика ни, тъй като преди
това в семейството му никога не
се е говорило на български.

Любовта му към творчеството
на Алеко Константинов го под-
тикват към мечтата на живота
му - да види преведен пътеписът
„До Чикаго и назад” на немски
език, за да могат повече немско-
говорящи хора да се докоснат до
творчеството на Алеко. През ми-
налата година мечтата му бе
осъществена - „До Чикаго и
назад“ излезе за пръв път на
немски език, благодарение на
Румен.

Тази година германецът с бъл-
гарски корени ни зарадва с но-
вината, че след близо 3-годишни
усилия от негова страна, само
преди месец излезе на немски
емблематичният роман „Бай
Ганьо“. Преводът на предиш-
ното издание е дело на трима
преводачи: Георг Адам, Хартмут
Хербот и Норберт Рандов. Авто-
рски права върху превода обаче
има единствено Норберт Рандов
- известен българист, издател и
най-добрия преводач от българ-
ски на немски, носител на орден
„Стара планина” за заслуги към
българската литература. Той пък
предоставя безплатно правата на
Румен Милков. Двамата се сре-
щат за пръв път през октомври
2012 г. и имат многобройни
срещи в Берлин, преди големият
преводач да почине през октом-
ври 2013 г.

Романът „Бай Ганьо“ е издаден
от същото издателството, което
отпечата „До Чикаго и назад“
през миналата година – изда-
телство „Визер“ в град Клаген-
фурт, Австрия, а издател е
самият Румен Милков, който на-
писва предговора към книгата, а
също и пояснителните бележки
към нея, тъй като по думите му
преводачът Рандов е бил много
пестелив откъм бележки и пояс-
нения.

„Беше много трудно да намеря
издателство за „Бай Ганьо“, ра-
ботата ми по издирването про-
дължи три години. Контактувах
с над 30 различни издателства,
но те не проявиха интерес, тъй
като според тях нямало да има
търсене и пазар за тази книга.
Най-важното за мен беше да на-
меря издателство, което да убедя
да приеме предизвикателството
за тиражиране книгите на бъл-
гарския писател Алеко Констан-
тинов на немски език. В лицето
на издателство "Визер" вече
имам верен поддръжник“, казва
ентусиазирано Румен.

Той притежава и предишното
издание на „Бай Ганьо“ на нем-
ски език, издадено през 1974 г.
от издателство „Реклам“, гр.
Лайпциг. Немското заглавие на
романа е „Der Rosenölhändler“
(„Търговецът на розово масло“).
Книгата отдавна е изчерпана,
сега тя е с антикварна стойност
и поради това може да се намери
само в интернет на цена между
20 и 50 евро. Това е една от при-
чините Румен да се заеме с пре-
издаването на романа – всеки,
който желае да може да си купи
книгата на достъпна цена.

Изданието е с меки корици, съ-
държа 168 печатни страници и

струва 11,95 евро. Може да се за-
купи в книжните магазини в
Германия и по интернет чрез
електронните книжарници.

Румен споделя, че няма наме-
рения да издава повече книги на
немски език от други български
автори. Бъдещите му планове
включват повторно осъществя-
ване на прехода Ком - Емине -
този път с планински водачи, с
по-добра екипировка, с повече
предварителна подготовка и без
магаре за багажа. Предишното
му пътешествие бе в памет на
Алеко, който мечтаеше да из-
върши прехода от връх Ком до
нос Емине, но приживе не можа
да реализира тази своя мечта.
Тогава, заради магарето, Румен
бе принуден да се движи не по
билото, а да слиза в ниското и да
ходи по междуселски пътища.
Долу, в подножието на плани-
ната обаче се среща със забеле-
жителни, по неговите думи,
българи и така се ражда идеята
му да издаде книга в Германия
на немски език, която да бъде
посветена на красивата Стара
планина и на общуването му с
различни хора от България. Кни-
гата все още е в начален етап и е
с работно заглавие „С едно ма-
гаре през България”. Идеята на
автора е чрез нея да привлече
планинари от Западна Европа, за
да може старата слава на този
така живописен маршрут от
връх Ком до нос Емине да бъде
възобновена. А и да покаже на
съотечествениците си в Герма-
ния манталитета на обикнове-
ните българи, да им разкаже за
нашия бит и култура, да разкрие
гостоприемството и широтата на
българската душа.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ГЕРМАНЕЦ С БЪЛГАРСКИ КОРЕНИ ИЗДАДЕ
„БАЙ ГАНЬО“ НА НЕМСКИ ЕЗИК
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В пенсионерски клуб "Козница" –
гр. Вършец организираме меро-
приятия по повод бележити дати и
годишнини, свързани с историята,
културата и традициите на нашия
народ и държава. Това ни дава въз-
можност да си припомняме важни
моменти от нашата история, да зас-
видетелстваме своето уважение
към българщината.

И през тази година отдадохме
нужното внимание на 1 ноември -
Деня на народните будители. В
присъствието на председателя на
Общински съвет Вършец инж.
Анатоли Димитров и кмета на об-
щината инж. Иван Лазаров отда-
дохме заслужената почит и
признателност на всички онези
българи, които със слово и личен
пример са водели народа ни към
борба за утвърждаване на българ-
ската държава, за запазване на бъл-
гарския дух и традиции.

Литературно-музикалната про-
грама на празника включваше ре-
волюционни и патриотични песни,
изпълнени от група "Детелина" и
откъси от поемата на Иван Вазов
"Левски". Интересна беседа за на-
родните будители - просветители,
книжовници и революционери, во-
дили народа ни в борбата за утвър-
ждаване на българската държава
изнесе Горана Антова. С празника
ни поздравиха и нашите гости, като
ни пожелаха да

сме здрави и да предаваме този
наш дух на любов към българското
на нашите деца и внуци.

21-ви ноември е Ден на христи-
янското семейство и православната
младеж. Този празник се отбелязва
единствено в нашата страна, за-
щото предците ни са искали да се
покаже какви са предпоставките за
едно здраво християнско семей-
ство, за един истински семеен
живот. На този ден е и църковния
празник Въведение Богородично,
денят, в който родителите на триго-

дишната дева Мария я въвели в
Ерусалимския храм и я

посветили на Бога. Така църков-
ния празник се преплита с народ-
ните традиции. Както всяка година,
гост ни бе отец Петко Балджиев.

Песни за майката, семейството и
любовта между членовете му из-
пълни група "Детелина", прозву-
чаха и стихове за майката и за
младата жена. А отец Балджиев ни
разказа за връзката между двата
празника, за добродетелите, които
трябва да се възпитават във всяко
християнско семейство.

Това ни събиране имаше още
един повод за празник - 91-вият
рожден ден на най-възрастната
жена от клуба ни Надежда Стан-
кова или както всички я наричаме,
кака Надка. По поръчка на шести-
мата й внуци и трима правнуци по-
лучихме пратка от четири вида
хапки и четири торти, с които да се
почерпим. Поздрави с пожелание
за здраве и дълголетие поднесоха
на рожденичката председателката
на клуба Цеца Антонова, ръководи-
телката на група "Детелина" Венка
Методиева, нейни приятелки.

Пожелахме й да участва активно
в работата на клуба, както до сега и
да посрещнем и 100-годишия й
юбилей.

Предстои ни да отбележим и ко-
ледните и новогодишни празници в
ресторант "Тинтява". Ще ни посе-
тят дядо Коледа, Снежанка и Джу-
джето и ще ни поднесат подаръци.
Ще се поздравим с празниците, ще
се повеселим и ще си пожелаем да
сме здрави и успешни и през новата
година.

Весела Коледа и честита Нова го-
дина, приятели от Пенсионерски
клуб "Козница"!

Бъдете здрави, жизнерадостни и
активни както до сега, да са здрави
и честити вашите семейства! Ху-
бави празници!

Василка ДАМЯНОВА

ЕМОЦИОНАЛНИ ПРАЗНИЦИ
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РЕШЕНИЕ № 500
На основание чл. 124, ал. 2 от Закона за пуб-

личните финанси, и чл. 21, ал. 1, т.6, от Закона
за местното самоуправление и местната ад-
министрация, Общински съвет – Вършец про-
меня бюджета на община Вършец за 2017г., в
частта Дофинансиране на делегирани от дър-
жавата дейности както следва:

1. Увеличава бюджета на дейност 311 „
Детски градини „ в частта на Дофинансиране
на делигирани от държавата дейности със су-
мата от 38 600 лв.

2. Увеличава бюджета на дейност 337 „ Цен-
тър за подкрепа за личностно развитие „ в
частта на Дофинансиране на делегирани от
държавата дейности със сумата от 6 400 лв.

3. Намалява бюджета на дейност 122 „ Об-
щинска администрация „ в частта на Дофи-

нансиране на делегирани от държавата дей-
ности със сумата от 45 000 лв.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Янич-
кова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 501
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от
Закона за народните читалища, приема Про-
грама за развитие на читалищната дейност в
Община Вършец за 2018 г.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Янич-
кова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” –

няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 502
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 29,
ал. 3 от Закона за лечебните заведения, опред-
еля за представител на Община Вършец в Ко-
мисия за изработване на Областна здравна
карта г-н Ивайло Величков Цветанов – пред-
седател на ПК по здравеопазване, социална
политика и екология.При невъзможност за
участие се замества от г-жа Гинка Игнатова
Апостолова - общински съветник в Общин-
ски съвет Вършец, и член на ПК по здравео-
пазване, социална политика и екология.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Янич-
кова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” –

няма; “въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ № 503
Общински съвет – Вършец на основание

чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от
собствения си Бюджет 2017, §10-98 едно-
кратна финансова помощ в размер от 300
(триста) лева на Дамяна Георгиева Петрова.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,
В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Янич-
кова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов,
А.Коцина, Г.Иванов и С.Сълков “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред, пред-
седателят на общински съвет – Вършец
закри заседанието в 15:00 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец
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ФК „Вършец 2012“ изпраща
един от лошите полусезони в
своята история. През лятото бяха
направени редица промени -
както в ръководството, така и
сред играчите .Това не се отрази
добре на отбора и след куп
проблеми, през полусезона
равносметката е следната: 9-то
място във временното класиране

с 7 точки. Всички са мотивирани
през пролетта нещата да
изглеждат много по-добре и
„Вършец 2012“ отново да бъде
сред факторите в първенството.
За целта ще бъдат привлечени
няколко нови играчи, с които се
надяваме да се подобри
класирането.

Детско-юношеската школа е на

обратния полюс. Представянето
на децата е невероятно и двата
ни отбора жънат победа след
победа в техните възрастови
групи.

Отборът по Футбол 5 (деца до
ІІ клас) завърши на първо място
в класирането с 12 точки и
голова разлика 21:5.

Отборът по Футбол 7 (деца до
ІV клас) също се представи
много добре и зае трето място
след изиграването на мачовете
от есенния полусезон с 13 точки
и голова разлика 32:19.

Георги НИКОЛОВ

ФУТБОЛЕН КЛУБ „ВЪРШЕЦ 2012“
ЗАВЪРШИ ЕСЕННИЯ ПОЛУСЕЗОН
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Международният ден на доб-
роволеца – 5 декември, бе отбе-
лязан с демонстративно занятие
на тренировъчния полигон към
Центъра за професионална ква-
лификация на РДПБЗН - Мон-
тана.

Своите умения за справяне при
железопътни инциденти демон-
стрираха 30 доброволци от об-
щините Монтана, Медковец,

Вълчедръм, Вършец, Георги Да-
мяново, Чипровци и Берковица.

Темата на тренировката бе:
„Пътно-транспортно произшест-
вие с дерайлирала влакова ком-
позиция”. Доброволците
извършиха дейности по спася-
ване на пострадали и гасене на
пожар.

Занятието се проведе съв-
местно със служители на РД на

ПБЗН – Монтана. Дейно участие
в демонстрациите взеха Антон
Тошев, Георги Аврамов, Емил
Истатков, Венцислав Младенов
и Яким Якимов -доброволци от
„Доброволно формирование“
(рег. № М-111-01) към община
Вършец.

В тренировката се включи
следната техника: 1 бр. автомо-
бил за подвоз на вода, 3 бр. спе-
циализирани микробуси, 2 бр.
специален автомобил (по-
жарна), 1 бр. транспортен авто-
мобил (УАЗ- фургон), 1 бр.
пневматична ножица.

Бяха демонстрирани следните
техники:

- Разузнаване огнището на
пожара;

- Потушаване на пожар;
- Изнасяне, оказване на първа

помощ и транспортиране на
пострадали.

Георги АВРАМОВ

5 ДЕКЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА

През туристически сезон
2017 г. броят на посетителите
в курорта Вършец е прибли-
зително 89 000, а реализира-
ните нощувки – 95 000 броя.

През тази година категоризи-
раните нови обекти са: 1 къща
за гости, 3 заведения за хра-
нене и развлечения и 2 обекта
– „стаи за гости“. Прекатего-
ризирани са 2 семейни хотела,
2 къщи за гости, 2 обекта –
„бунгала“ и 2 заведения за
хранене и развлечения.

Легловата база през месец
август бе заета на 100%. Мно-
гото културни и спортни ме-
роприятия, организирани от
общината през активния летен
туристически сезон рефлекти-
раха положително върху пъл-
няемостта на базите за
настаняване.

За Коледа и Нова година сво-
бодни стаи в местните хотели
и къщи за гости няма. Мес-
тата са резервирани и изчер-
пани още в края на месец
август.

През 2017 г. дейността на Ту-
ристическия информационен
център бе насочена основно
към разширяване на култур-

ния туризъм и рекламната
дейност за Вършец като ту-
ристическа дестинация.

През м. февруари 2017 г. Об-
щината участва в 34-то изда-
ние на Международната
туристическа борса „Вакан-
ция и СПА Експо 2017”, като
бяха проведени полезни
срещи и установени контакти
за успешни начинания в ту-
ристическата сфера.

За пореден път Туристи-
чески информационен център
– Вършец взе участие и в
Международното туристи-
ческо изложение „Културен
туризъм” във Велико Тър-
ново, на което бяха предста-
вени културно-историческото
и природно богатство на об-
щината, както и богатия кул-
турен календар.

Община Вършец участва в
туристически изложение „Уи-
кенд туризъм“ – гр. Русе. Чрез
репортажи, снимки и рек-
ламни материали в нацио-
нални и регионални печатни и
електронни медии, се анга-
жира вниманието към Вър-
шец и общината.

Даниела ЛИЛОВА

ПРИКЛЮЧИ АКТИВНИЯТ
ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН - 2017

20 декември от 18.00 ч. в го-
лемия салон на НЧ “Христо
Ботев 1900” – Коледен благо-
творителен концерт с учас-
тието на ученици от СУ "Иван
Вазов" - гр. Вършец;

22 декември от 18.00 ч. в
големия салон на НЧ “Христо
Ботев 1900” – Коледен кон-
церт, организиран от Община
Вършец, с участието на
Христо Косашки – народен
певец и деца от СУ „Иван
Вазов“ – гр. Вършец;

24 декември от 16.00 ч. в го-
лемия салон на НЧ "Христо

Ботев 1900" – Рождественски
концерт на Българска евангел-
ска църква - Вършец;

26 декември от 18.00 ч. в го-
лемия салон на НЧ "Христо
Ботев 1900" – Театрална пос-
тановка на ТФ „Медека“ –
„Френски меден месец“;

1 януари от 00.30 ч. - на-
родно веселие и посрещане на
Новата година на Централния
градски площад, с участието
на Духов оркестър "Вършец":
празнична заря, безплатно
вино и новогодишна баница с
късмети.

ПРОГРАМА НА КОЛЕДНИТЕ И
НОВОГОДИШНИ МЕРОПРИЯТИЯ

В ГРАД ВЪРШЕЦ

На 4 декември, в навечерието
на коледните и новогодиш-
ните празници, официално
бяха запалени светлините на
елхата пред сградата на Об-
щината и на фонтана в цен-
търа на Вършец.

Главната улица на града е ук-
расена със светещи коледни и
новогодишни фигурки, прида-
ващи празнична атмосфера.

В сградата на Общинската
администрация красива ук-
раса с гирлянди и нового-
дишни играчки радва очите на
гражданите и на служителите.

В очакване на най-светлите
празници, витрините на мага-
зините, офисите и хотелите в

централната градска част за-
блестяха с разноцветни лам-
пички, украсени елхи и
играчки.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРАЗНИЧНАТА УКРАСА НА ВЪРШЕЦ
ГРЕЙНА В РАЗНОЦВЕТНИ СВЕТЛИНИ

Група пенсионери от клуб „Чи-
нарите“ осъществиха отдавна за-
мислената и планирана 3-дневна
екскурзия до съседна Румъния, с
помощта на туристическа аген-
ция от гр. Монтана.

Нощувките ни бяха в Карпа-
тите, в град Синая. Възхитихме
се на кокетните вили, красивите
хотели и прекрасната природа.
На края на града, сред природата
се намира лятната резиденция на
крал Карол І - великолепният
дворец „Пелеш“, който посе-
тихме и разгледахме, като оста-
нахме очаровани от изящната му
дърворезба.

На следващия ден бяхме в за-
мъка „Бран“, известен като за-
мъка на граф Дракула, близо до
Брашов. Обиколихме и пазара,
намиращ се в подножието на за-
мъка – продаваше се абсолютно
всичко: хранителни продукти,
дрехи, обувки, стоки за бита.

В Брашов се разходихме по
главната улица на града. Тук е
живял д-р Петър Берон и в този
град е написал известния „Рибен

буквар“. Вечерта имахме офици-
ална вечеря в изискано заведение
с хубава храна, прекрасна жива
музика и атрактивни изпълне-
ния, сред които и български
песни.

В последния ден от задгранич-
ната ни екскурзия посетихме
столицата на Румъния – Буку-
рещ, като направихме панорамна
обиколка и разгледахме по-важ-
ните забележителности. Ви-
дяхме много красиви здания, а
перлата на разходката ни беше
впечатляващата сграда на Парла-
мента, която е втора по големина
в света след Пентагона в САЩ.

Втората ни екскурзия бе в Бъл-
гария, в един чудесен есенен ден
през месец ноември, а избраният
от нас маршрут - до с. Извоз и гр.
Белоградчик.

Разгледахме интересните гли-
нени къщи в с. Извоз. Това са
старинни домове, ремонтирани с
екологични материали – глина,
слама, камък и дърво и покрити с
тънки каменни плочи (тикли). В
комплекса могат да нощуват и се

хранят 31 човека, като за целта
пет от тези уникални къщи са
пригодени за преспиване на ту-
ристи, а шестата е превърната в
механа.

В Белоградчик разгледахме
прочутия природен феномен
„Белоградчишките скали“ и кре-
постта, разходихме се по цен-
тралните улици на града.

Във Вършец се прибрахме с
прекрасно настроение и впечат-
лени от видяното.

Катя МАРКОВА

ПЕНСИОНЕРИ ПЪТЕШЕСТВАТ ПО СВЕТА И У НАС
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