
През 2012 година Вършец ще
има градска пречиствателна стан-
ция за отпадни води по всички ев-
ропейски изисквания.

Обектът ще бъде реализиран
благодарение на допълнителното
споразумение по Договор за без-
възмездна финансова помощ №
58111-С113-304/29.12.2008 г. ,
което кметът на община Вършец
Боряна Бончева подписа на 19
януари т.г. в София с Управлява-
щия орган на Оперативна про-
грама „Околна вода 2007 – 2013 г”
за проекта „Реализиране на ин-
вестиционен проект „Градска пре-
чиствателна станция за отпадъчни
води (ПСОВ)” в гр.Вършец”.

С допълнителното споразумение
крайният срок за реализиране на
проекта се удължава с 12 кален-

дарни месеца, като пречиствател-
ната станция трябва да бъде из-
градена и пусната в експлоатация
до 30 юни 2012 г.

Удължаването на срока се на-
ложи поради провеждане на пов-
торна процедура за избор на
изпълнител за изготвяне на идеен
проект за ГПСОВ – гр. Вършец.
Първоначално избраната фирма-
изпълнител „ЕЛФИТЕХ” ООД –
гр. Стара Загора не изпълни за-
дълженията си по договора, като
не изготви в пълния обхват идей-
ните проекти. И трите техноло-
гични варианта, които предлагаха,
бяха с много висока себестойност
на пречистената вода. Поради тази
причина се наложи прекратяване
на сключения вече с тях договор.
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Всеки народ има своя история -
летопис на победите и пораже-
нията, на години на възход или на
робство, мигове на безметежна ра-
дост, оставили своя отпечатък
върху по-нататъшната му съдба за-
винаги. И свой единствен и непов-
торим Национален празник –
мерило за историческата памет и
будната съвест на нацията.

Такъв за нас, българите е 3 март
– дата, която слага началото на
Третата българска държава. На
тази дата през 1878 г. е подписан
Санстефанският мирен договор
между Русия и Османската импе-
рия, с което се слага края на Руско-
турската война от 1877- 1878 г.

Тържествата по повод 133-та го-
дишнина от Освобождението на
България от османско иго и На-
ционалния празник на страната ни
започнаха с дефиле на Мажоретен
състав при СОУ „Иван Вазов” с хо-
реограф Невена Стоянова и учени-
чески духов оркестър „Дефилир” с
ръководител Димитър Пеев по цен-
тралната градска улица на Вършец.

От 11 ч. пред сградата на Общин-
ска администрация се състоя тър-
жествена церемония по издигане
на Националното знаме. На нея
присъстваха председателят на Об-
щинския съвет Иван Лазаров и
кметът на общината Боряна Бон-
чева. Литературна композиция „За

България” представиха деца от те-
атрално студио при Общински
детски комплекс с художествен ръ-
ководител Цветелина Василева.

Тържествено слово по повод
празника произнесе кметът на об-
щината Боряна Бончева, която спо-
дели пред събралите се: „ Трети
март е не само деня на нашето ос-
вобождение от турско робство, той
е и денят на нашето духовно осво-
бождение. Бъдете горди с това, че
сме българи! Искам от сърце да ви
пожелая здраве, сили и този борбен
български дух, който не секна с
Освобождението на 3-ти март, а
продължи с Независимостта на
България, продължи със Съедине-
нието на България, продължи и по-
нататък в битките за тази свободна
България – този борбен дух, който
ни съхранява през вековете, да го
носим в сърцата си, защото Бълга-
рия е една! Поклон и възхвала на
България! Честит празник!”

Тържествената церемония за-
върши с народно веселие и кръшни
български хора на Централния
градски площад под обилния сняг,
който не спря през целия ден.

Специално за празника Общин-
ски музей Вършец бе отворен през
целия ден и организира Ден на
отворените врати с представяне на
нови експонати, дарени от наши
съграждани.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Т Р Е Т И М А Р Т - Н А Ц И О Н А Л Е НТ Р Е Т И М А Р Т - Н А Ц И О Н А Л Е Н
П РАЗ Н И К Н А БЪ Л ГА Р И ЯП РАЗ Н И К Н А БЪ Л ГА Р И Я

Левски е големият идеолог и не-
уморният организатор на българ-
ската национална революция.
Неговите политически и държав-
нически виждания следват духа на
най-доброто от европейските де-
мократични принципи.

Пламенното му посвещение на
народното дело, нравствената му
чистота и геройската му гибел
само пет години преди да се
"сбъдне" Освобождението, отдавна
са го превърнали в икона за поко-
ления българи, неговото име не
само се помни вече повече от век,
но и никога няма да бъде забра-
вено.

Това доказаха и вършечени, с
участието си във възпоменателна
церемония, организирана от Об-
щина Вършец по повод 138 го-
дини от обесването на Васил
Левски, която се състоя на 19 фев-
руари пред паметника на Апостола
във Вършец.

На церемонията присъстваха
Председателят на Общински съвет
Вършец Иван Лазаров, Кметът на
Община Вършец Боряна Бончева,
служители от Общинска адми-
нистрация – Вършец, ученици и
учители от учебните заведения на
града ни, много граждани.

Панихида в памет на Левски от-

служи енорийският свещеник на
Вършец свещеноиконом Петко
Балджиев, заедно с читалищно-
църковния хор за школувано пеене
и църковни песнопения в града ни.

В словото си пред събралото се
множество Кметът на общината
Боряна Бончева разказа за изпо-
ведта на Апостола, направена пред
народа в последните мигове преди
бесилото, изтъкна делото и без-
граничната саможертва на Васил
Левски и отправи зов към младото
поколение да бъде достойно за не-
говата памет, да върви по неговите
стъпки и следва примера му за чо-
вещина, саможертва и нравствена
чистота.

Свещеноиконом Петко Балджиев
разкри интересния факт от биогра-
фията на Левски, че кръстът, който
Апостолът на свободата винаги е
носел до сърцето под дрехите, е
бил осветен на Божи гроб.

Ученици от СОУ “Ив. Вазов”
прочетоха разкази, посветени на
Апостола.

Бяха поднесени венци и цветя на
признателност от името на Кмета
на Община Вършец, Общински
съвет Вършец, Първичната пар-
тийна организация на БСП в кв. В.
Левски, Клуб на пенсионера “Коз-
ница”, СОУ “Иван Вазов”, ОПГИ,
НУ “В. Левски”, граждани.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПОКЛОН ПРЕД АПОСТОЛА
МЕЖДУНАРОДНАТА ТУРИС-

ТИЧЕСКА БОРСА ВАКАНЦИЯ И
СПА ЕКСПО отвори врати за 28-и
пореден път от 17 до 19 февруари
2011г. в НДК – София.

Изложението е под патронажа на
Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма, в партнь-
орство с БХРА, БАТА, БТК, Со-
фийски туристически район, Съвет
по туризъм – София, Столична об-
щина.

Медийни партньори са Българско
Национално Дарик радио, Турис-
тически информационен ТВ канал,
Телевизия Туризъм, списание „Ту-
ризъм и отдих”, списание „Травъл
магазин”, списание „HighFlights”,
Vagabond Media, ОК Медиа груп,
българският портал
www.expomarket.bg

През изминалите 27 години изло-
жението се утвърди като най – го-
лямото и сериозно за
туристическия отрасъл в България
– място за осъществяване на по-
лезни контакти между изложите-
лите, за сверяване на часовника с
конкуренцията, както и за улавяне
на промените в пазара.

Посетителите имаха приятната
възможност само за няколко часа
да получат информация от извора
за многобройните и разнообразни
оферти за пътуване и почивка.

Общия брой на изложителите бе
280, от които 50 чуждестранни из-
ложители и 40 нови участници от
Индия, Израел, Венецуела, Сър-
бия, Испания, Швейцария, Доми-
никанската република.

Община Вършец участва на са-
мостоятелен представителен щанд
заедно със Сокобаня - Сърбия. На
щанда бяха представени брошури
за културните и исторически забе-
лежителности на общината, както
и рекламни материали от хотелие-
рите и собственици на къщи за
гости. Красотата на Вършец бе по-
казана чрез компютърна презента-
ция „ Вършец – град – градина,
кръстопът на мечти”, както и чрез
рекламен филм „Вършец – преди и
сега”, което даде възможност на
посетителите на изложението да се
запознаят с природните дадености
и историята на района.

Участието на Община Вършец на
Туристическата борса беше изклю-
чително успешно! Голям интерес
бе проявен от страна на туропера-
торите за съвместна работа с СПА
хотелите и към възможностите за
туризъм в община Вършец.

Вера МАТЕЕВА –гл.спец. „Ту-
ризъм, културно дело и проекти”

Даниела ЛИЛОВА- мл. спец.
„Връзки с обществеността”

ВЪРШЕЦ УЧАСТВА В
ТУРИСТИЧЕСКА БОРСА 2011
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Какво е приемна грижа?
○ Приемната грижа е грижа за

чуждо дете във вашия дом.
○ Приемната грижа е част от услу-

гите, които се предоставят като ал-
тернативи на настаняването на деца
в социални домове.

○ Приемната грижа дава възмож-
ност на изоставени деца да израснат
в семейна среда и да получат шанс
да развият своите възможности.

○ Приемната грижа е партньор-
ство и сътрудничество между при-
eмни родители, социални
работници, институции и служби с
цел осигуряване най-добрата грижа
за едно дете.

○ Приемните родители работят в
собствените си домове с деца, които
не могат да живеят в техните собст-
вени семейства.

Какви са видовете приемна
грижа?

Краткосрочна – докато биологич-

ните родители на детето решат про-
блемите си;

Дългосрочна – когато детето, по
една или друга причина, не може
да се върне в собственото си се-
мейство.

Спешна – за дете, което е в бедст-
вена ситуация, когато животът или
здравето му са застрашени;

Заместваща грижа – когато
трябва да се помогне на родители,
приемните родители поемат гри-
жата за детето в събота и неделя, по
празници, през ваканции.

Какви са децата, които се нуж-
даят от приемна грижа?

Децата се нуждаят от приемна
грижи поради най-различни при-
чини:

○ Преживявано физическо, емо-
ционално или сексуално насилие;

○ Изоставяне в дом;
○ Пренебрегване или изоставяне;
○ Физическо или психично забо-

ляване на някой от родителите;
○ Смърт или влизане в затвор на

някой от родителите;

Защо трябва да обмислите въз-
можността да станете приемен ро-
дител?

○ защото обичате децата;
○ защото искате да промените жи-

вота на едно дете към по-добро;
○ защото имате място в сърцето и

дома си за едно дете;
○ защото знаете колко е важно да

бъдеш част от семейство;
○ защото цялото ви семейство е го-

тово да приеме предизвикателството

да се грижи за едно специално дете;
○ приемната грижа може да бъде

Ваша професия.

Какви приемни родители има:
○ Доброволни приемни роди-

тели – когато имате удовлетворя-
ваща Ви работа, но желаете да
обогатите своя семеен живот и да
помогнете на дете в беда.

Когато отглеждате дете настанено
във Вашето приемно семейство
ВИЕ получавате месечна помощ от
ДСП/ОЗД – Монтана, която е съоб-
разена с възрастта на детето:

○ 0-7 години – 195.00лв.
○ 7-14 години – 227.50лв.
○ 14-18 години – 260.00лв.
Вие получавате еднократна помощ

в рамките на една календарна го-
дина в размер на 325.00лв. за годи-
ната

○ Професионални приемни ро-
дители – когато сте безработен, в
трудоспособна възраст и желаете да
се реализирате в нова предизвика-
телна професия.

Когато отглеждате дете настанено
във Вашето приемно семейство
ВИЕ получавате месечна помощ от
ДСП/ОЗД – Монтана, която е съоб-
разена с възрастта на детето:

○ 0-7 години – 195.00лв.
○ 7-14 години – 227.50лв.
○ 14-18 години – 260.00лв.
Вие получавате еднократна помощ

в рамките на една календарна го-
дина в размер на 325.00лв. за годи-
ната

Вие сключвате трудов договор за

работа с Директора на ДСП и полу-
чавате работна заплата в размер на:

1. Ако отглеждате едно дете в се-
мейството си – 130% от минимал-
ната работна заплата за България
или към момента – 312.00лв.

2. Ако отглеждате две деца в се-
мейството си – 140% от минимал-
ната работна заплата за България
или към момента – 336.00лв

3. Ако отглеждате три деца в се-
мейството си – 150% от минимал-
ната работна заплата за България
или към момента – 360.00лв

Какви права имат приемните
родители?

Приемните родители имат право
да заявят за какъв вид приемна
грижа кандидатстват.

За какво дете биха се грижили най
– добре.

Във всеки един момент от наста-
няването на детето да търсят профе-
сионална помощ и подкрепа.

○ Вие ще преминете обучение,
което ще Ви подкрепи в грижата за
дете с трудно детство.

○ Ще се срещнете , ще разговаряте
и ще споделите опит с други при-
емни родители.

○ Ще имате професионална под-
крепа от социален работник, психо-
лог и други специалисти.

Какви роли и отговорности имат
приемните родители?

○ Осигурявате сигурност, безопас-
ност, правилно физическо, психи-
ческо и социално развитие на
детето.

○ Осигурявате емоционална обич
и спокойствие на детето.

○ Осигурявате време, детето да
свикне с Вас и Вашето семейство.

○ Осигурявате подкрепа на детето,
за да развие увереност и самочувст-
вие и го подгответе за самостояте-
лен живот.

○ Осигурявате контакти на детето
с биологичните му родители.

За да бъдете приемен родител е
необходимо:

○ Да имате достатъчно простран-
ство в дома си и време да общувате
с детето;

○ Да сте клинично здрав;
○ Да не сте осъждан;
○ Да не сте лишаван от родителски

права;
○ Да нямате проблем с алкохол и

наркотици.

Как се става приемен родител?
1-ва стъпка – решението да ста-

нете приемно семейство е Ваше и на
цялото Ви семейство.

2-ра стъпка - свържете се с нас, за
да получите пълна и коректна ин-
формация.

3-та стъпка – след получената ин-
формация и потвърдено от Ваша
страна решение, продължаваме за-
едно.

За повече информация се обръ-
щайте към Дирекция „Социално
подпомагане” – Общинска служба
гр. Вършец, тел. 30-43 и 21-61,
Стефка Яничкова и Петрана Кръс-
тева.

КАМПАНИЯ “ПРИЕМНА ГРИЖА”

Вършец бе избран за домакин на
конференция на тема „Предизвика-
телства и развитие на балнео и
СПА туризма в България”.

Форумът се проведе на 22 фев-
руари в хотелски комплекс „Тин-
тява” и бе организиран от
Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма (МИЕТ) по
проект „Комуникационна кампа-
ния за насърчаване на вътрешния
туризъм в Република България”
чрез Оперативна програма „Регио-
нално развитие 2007-2013 г.”.

В събитието взеха участие Ива
Якимова от МИЕТ, ръководител на
проекта, Росен Поцков – модера-
тор, Драгомир Гатев – зам.-предсе-
дател на Българския съюз по
балнеология и СПА туризъм
(БСБСПА), д-р Татяна Ангелова –

експерт към БСБСПА, Димитранка
Каменова – зам.-областен управи-
тел на област Монтана, Боряна
Бончева – кмет на община Вър-
шец, д-р Стела Атанасова – дирек-
тор на балнеохотел „Тинтява”,
туроператори и специалисти в об-
ластта на туризма, представители
на медиите.

Темите, които бяха засегнати на
конференцията включваха разви-
тието на балнео и СПА туризма в
страната, качествата на българ-
ските минерални води и използва-
нето им за привличане на
български туристи.

Участниците имаха възмож-
ността да се запознаят с базите и
туристическите пакети за българ-
ски туристи, предлагани в нашия
район.

Срещата имаше за цел да инфор-
мира представителите на туристи-
ческия бизнес за новостите в
бранша и подпомогне развитието
на курорта Вършец като целого-
дишна туристическа дестинация.

В България до края на годината
на всички СПА хотели, които из-
ползват вода от минерални извори
ще бъдат поставени специални
знаци, удостоверяващи, че това в
действителност е така, заяви Дра-
гомир Гатев. Знаците ще се при-
съждат с решение на
Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма, то ще дава
и разрешение за използването на
минералните води в хотелите. В
настоящия момент много българ-
ски СПА хотели заблуждават чуж-
дестранните и българските
туристи, рекламирайки услугите
си, а на практика не използват ле-
чебните минерални води.

В България са налице всички ус-
ловия за развитието на целогоди-
шен туризъм – минерални извори,
традиции в балнеолечението,
опитни кадри и съвременни мо-
дерни хотели, построени през по-
следните няколко години, каза Ива
Якимова. МИЕТ провежда широ-
комащабна кампания за привли-
чане на българските туристи в
СПА хотелите. Основно те са пред-
назначени за здрави хора, за които
СПА туризмът е начин за повиша-
ване на жизнения тонус.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪРШЕЦ – ДОМАКИН НА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО БАЛНЕО И СПА ТУРИЗЪМ

продължава от 1 стр. >>>
След проведената повторна про-

цедура, бе избрана нова фирма за
изготвяне на идеен проект за
ГПСОВ . Изпълнителят „Еко
Аква Системс” ООД – гр. София
изпълни задълженията си по до-
говора и изготви идеен проект в
три варианта, като най-добрият
от тях бе приет от разширен екс-
пертен съвет по Устройство на те-
риторията при Община Вършец.
Въз основа на предложената тех-
нология следва да бъде и изгра-
дена ГПСОВ – Вършец.

След приключване на този етап
от проекта, двукратно бе съгласу-
вана с Управляващия орган на
ОП „Околна среда 2007-2013 г.”
процедурата по Закона за об-
ществените поръчки с предмет
„Инженеринг, работно проекти-
ране, съгласуване на строител-
ство на ГПСОВ – гр. Вършец”.

С решение № 20 от 20.01.2011 г.
на кмета на Община Вършец бе
стартиран последният етап от
реализиране на проекта – избор
на изпълнител на проектирането,
съгласуването и строителството
на пречиствателната станция,
като срокът за закупуване на до-
кументи е до 07.03.2011г., а за
подаване - до 17.03.2011 г. На
18.03.2011 г. подадените от участ-
ниците оферти ще бъдат отво-
рени от комисия, назначена по

реда на ЗОП със Заповед на кмета
на община Вършец.

До крайната дата са закупени
общо 35 бр. документации за
участие в процедурата, като сред
тях са водещи имена в областта
на строителството от България и
над 10 чуждестранни фирми, от
които 2 испански, турска, австри-
йска, немска и т.н.

Този тежък проект се реализира
благодарение на изключителните
усилия на кмета на община Вър-
шец Боряна Бончева и екипа по
управление на проекта, включ-
ващи непрекъснати срещи, разго-
вори и кореспонденции със
специалисти от УО на ОП „
Околна среда 2007-2013 г”, на
МОСВ, Басейнова дирекция - Ду-
навски район с център Плевен,
РИОСВ – гр. Монтана, ВиК – гр.
Монтана и т.н..

Надяваме се, че след успешно
приключване на процедурата по
ЗОП и сключване на договора с
фирма-изпълнител на обекта,
през 2012 г. Вършец ще има нова
пречиствателна станция за от-
падни води по европейски об-
разец, което ще подобри
стандарта на живот на гражда-
ните.

Антон ТОШЕВ
юрисконсулт и член
на екипа по проекта

ВЪРШЕЦ ЩЕ ИМА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА
СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ ПО

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗИСКВАНИЯ
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Ние, представителите на местните
власти в България, на своето Общо
събрание от 1 март 2011 г.

▪ като се основаваме на принципите
на Европейската харта за местно само-
управление;

▪ убедени в необходимостта от под-
държане на конструктивен и ефективен
диалог с всички институции в държа-
вата за осигуряване на достоен живот
на нашите граждани, категорично
настояваме:

1. За възстановяване на блокира-
ния процес на финансова децентра-
лизация у нас.

Кризата през последните години по-
каза по безспорен начин непригод-
ността на наследената от миналото
система на финансиране на публичните
услуги и инфраструктурата на местно
ниво. Икономическите трудности сери-
озно засегнаха собствените приходи на
общините, като в същото време държа-
вата не ни оказа адекватна подкрепа.
Нещо повече - бяха намалени държав-
ните трансфери в основни сфери на
дейност. В резултат на това делът на
общинските към общите публични раз-
ходи спадна от 18% в началото на ман-
дата ни до 14% - сега. Настояваме
Програмата за децентрализация да
се изпълнява коректно. Планира-
ният за приемане през 2010 г. нов

Закон за местните данъци и такси да
стане факт през 2011 г. и да стартира
работата по нов Закон за местните
финанси.

2. За реална децентрализация на
управлението и адекватна законова
рамка за дейността на общините.

На фона на усилията ни за подобря-
ване на работата на местните власти – с
тревога отбелязваме, че се налагат тен-
денции в законодателството, които про-
тиворечат на принципите на
децентрализация. Затова е необходимо:

• Да се реши болезнения за нас про-
блем с блокирането на общинските
сметки. Не може поради финансови
претенции към общините да се спира
финансирането на социални заведения,
детски градини и на други основни
публични услуги за гражданите.

• Да се прекрати установената със
закон практика за безплатно предос-
тавяне право на ползване на общин-
ски публични имоти на
корпоративни дружества в енергети-
ката и комуникациите. Недопустимо
е общинска инфраструктура, изградена
със средствата на местния данъкопла-
тец, да се предоставя на частни компа-
нии за безвъзмездно ползване. По такъв
начин е нарушено конституционното
право на общините да владеят и управ-
ляват пълноправно своята собственост

в интерес на местната общност.
• Да отпаднат наложените за 2011 г.

ограничения върху правомощията
на общините по управление на мест-
ните финанси. Недопустимо е въвеж-
дането на забрана за поемане на
общински дълг за срок от 9 месеца до
изборите. Местните власти имат отго-
ворности пред гражданите за своя кон-
ституционен мандат от 4 години, които
са длъжни и имат правото да изпълня-
ват.

• Да се промени принципно Зако-
нът за обществени поръчки, защото в
сегашния си вид той блокира усилията
на местните власти за подобряване на
общинската инфраструктура и услуги.
В крайна сметка общинските власти
“обират” пред избирателите негативите
от разнобоя в тълкуването на многоб-
ройните контролни органи на европей-
ските директиви и не дотам ясните
национални разпоредби. Държавата
трябва да създаде ясни и еднозначно
прилагани законови регламенти, които
да осигурят нормална среда за реали-
зиране на общинските проекти.

3. За спешни мерки за спасяване на
общинското здравеопазване. Десети-
летия наред гражданите от средните и
малки общини са лишавани от консти-
туционно гарантираното им право за
равен достъп до здравни услуги. С

Националния рамков договор и въведе-
ните нови медицински стандарти се
предопределя бъдещето на общинските
болници – предстоят им фалити в след-
ващите няколко месеца. Като грижовни
собственици и като отговорна власт
настояваме, преди да се пристъпи
към закриване на неефективно рабо-
тещи заведения да се създадат усло-
вия, които гарантират, че болните няма
да бъдат изоставени на произвола на
съдбата. Затова изискваме прилагането
на спешни законови и управленски
мерки, които да осигурят достъпа на
гражданите до здравни услуги във
всички райони на България. Едновре-
менно с това настояваме да бъдем
включени в процеса на реформиране
на общинското здравеопазване.

Ние, представителите на българ-
ските местни власти очакваме
спешна и адекватна реакция от
страна на централната власт за на-
миране на верните решения на пос-
тавените проблеми в интерес на
гражданите и за развитието на стра-
ната ни.

Настоящата декларация да бъде из-
пратена и до Комитета на регионите
на ЕС и Конгреса на местните и ре-
гионални власти на Съвета на Европа.

1 март 2011 г., София

ДЕКЛАРАЦИЯ от ХХІІ Общо събрание на Национално сдружение
на общините в Република България

При извършване на адресна
регистрация по местожи-
веене, трябва да имате пред-
вид, че в Закона за
гражданската регистрация в
чл. 92 са направени следните
допълнения:

- За извършване на адресна
регистрация лицата предста-
вят един от следните доку-
менти:

1. документ за собственост;
2. договор за ползване на

имота за жилищни нужди.
За извършване на адресна

регистрация се представя и
писмено съгласие на собст-
веника чрез декларация по
образец, подадена лично до
Кмета на общината или с но-
тариална заверка на под-
писа.

В УСЛУГА НА
ГРАЖДАНИТЕ

Днес28.01.2011г. (петък)от10.00часа,сепроведеза-
седаниенаОбщинскисъвет–Вършецвзаседателната
зала на Общинска администрация – Вършец.

Заседанието започва с 10 положили клетва общин-
ски съветници. Отсъстват: О.Гигов, Д.Тодорова,
В.Маринов;

На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседанието е
законно и може да взема законови решения.

На заседанието присъстваха още: Кмет на Об-
щина Вършец - Б.Бончева Лечева, Ст.Стоянов,
Р.Славчев,А.Тошев,Кр.Тачева,ИванИлиев,ИванПав-
лов, Ангел Петров, Ася Станчева, Иван Йорданов и
граждани.

Наоснованиечл.57,ал1отПОДОСВНКВОАзаман-
дата 2007 - 2011г. Председателя на Общински съвет -
Вършец предложи допълнение в дневния ред:

1. Вземане на решение за удължаване срока за под-
аване на заявления за участие в конкурса за избор на
управител на „Медицински център - Вършец” ЕООД.

Докладва: Председател на ПК “Здравеопазване,
социалнидейностииекология”-РумянаДамянова

Гласували: 9 гласа - “за”, “против” – 0 ; “въздър-
жали се” – 1;

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1.ИзменениеидопълнениенаНаредбазаопределяне

размеранаместнитеданъципрез2010г.натериторията
на община Вършец във връзка с влизане в сила на За-
коназаизменениеидопълнениенаЗаконазаместните
данъци и такси /ДВ. бр. 98 от 14.12.2010г/.

Докладва: Кмет на Община Вършец – Боряна
Бончева – Лечева

2. Определяне размера на такса битови отпадъци за
2011г. на територията на Община Вършец.

Докладва: Кмет на Община Вършец – Боряна
Бончева – Лечева

3. Разглеждане и вземане на решение относно заяв-
ление от Ангел Костадинов Чолаков с предложение за
допълване на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ.

Докладва: Председател на Общински съвет –
Вършец – Иван Лазаров

4. Разглеждане и вземане на решение за сключване
надоговоризакредитс„Фондзаорганитенаместното
самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД с цел оси-
гуряваненаоборотнисредствазаокончателноразпла-
щане при реализация на проекти.

Докладва: Кмет на Община Вършец – Боряна
Бончева – Лечева

5. Разглеждане и приемане на Културен календар за
2011г. на Община Вършец.

Докладва: Кмет на Община Вършец – Боряна
Бончева - Лечева

6. Вземане на решение за провеждане на конкурс по
реда на Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда
за утвърждаване на транспортни схеми и за осъщест-
вяване на обществен превоз на пътници с автобуси и
леки автомобили за автобусна линия ВЪРШЕЦ –
СОФИЯ – ВЪРШЕЦ.

Докладва: Кмет на Община Вършец – Боряна
Бончева – Лечева

7. Разглеждане и приемане на отчет на МКБППМН
за 2010г. при Община Вършец.

Докладва: Председател на Общински съвет –

Вършец – Иван Лазаров
8. Вземане на решение за даване на съгласие за вна-

сяне на предложение в Министерски съвет за отпус-
кане на персонална пенсия.

Докладва: Председател на Общински съвет –
Вършец – Иван Лазаров

9. Разглеждане и приемане на годишен отчет на Об-
щински съвет – Вършец за 2010г.

Докладва: Председател на Общински съвет –
Вършец – Иван Лазаров

10.Разглежданеивземаненарешениеотноснопред-
ложениезаотдаванеподнаемнапомещенияв„Меди-
цински център – Вършец” ЕООД.

Докладва: Председател на ПК “Здравеопазване,
социални дейности и екология” – Румяна Дамя-
нова

11. Вземане на решение за участие за финансиране
по Проект „Красива България”.

Докладва: Кмет на Община Вършец – Боряна
Бончева – Лечева

12. Вземане на решение за намаляване числеността
на служителите в общинска администрация.

Докладва: Кмет на Община Вършец – Боряна
Бончева – Лечева

13. Вземане на решение за удължаване срока за под-
аване на заявления за участие в конкурса за избор на
управител на„Медицинскицентър–Вършец”ЕООД.

Докладва: Председател на ПК “Здравеопазване,
социални дейности и екология” – Румяна Дамя-
нова

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

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организа-
циятаидейносттанаОбщинскисъвет–Вършец,не-
говите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация за мандата /2007 –
2011г/, дневния ред бе подложен на гласуване и приет
единодушно с 9 гласа - “за”, “против” – 0; “въздър-
жали се” – 1;

Промяна в кворума: влиза В.Маринов.

Общински съвет взе следните решения:

РЕШЕНИЕ № 432
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.2

от ЗМСМА и във връзка с влизане в сила на Закона за
изменениеидопълнениенаЗаконазаместнитеданъци
итаксиобнародванДВ.бр.98от14.12.2010г.променяи
допълваНаредбатазаопределянеразмеранаместните
данъци и такси на територията на община Вършец,
както следва:

1. В глава първа „Общи приложения” в чл.2 се
създавановаточка7приспазваненаразпоредбата
на параграф 1 от ЗИДЗМДТ, както следва:

„т.7 Туристически данък”
2. В раздел І „Данък върху недвижимите имоти”

се правят следните изменения и допълнения:
- В чл.8, ал.1 се създава нова ал.5 при спазване на

разпоредбата на параграф 7, т.2 от ЗИДЗМДТ със
следния текст:

„ал.5Заимот–държавнаилиобщинскасобственост
данъчно задължено е лицето, на което имотът е
предоставен за управление.”

- Член 11, ал.1 и ал.2 се променя при спазване на

разпоредбатанапараграф13отЗИДЗМДТисесъз-
дава нова ал.3, както следва:

„ал.1 Данъка върху недвижимите имоти се плаща на
две равни вноски в следните срокове: от 1 март до
30 юни и до 30 октомври на годината, за която е
дължим.”

„ал.2 На платилите от 1 март до 30 април за цялата
година се прави отстъпка 5 на сто.”

„ал.3Общинскаадминистрациявсрокдо28/29фев-
руари на текущата година уведомява данъчно за-
дължените лица за дължимия от тях данък.”

Създава се нова ал.4 към чл.11 при спазване на
разпоредбата на параграф 15 от ЗИДЗМДТ със
следния текст:

„ал.4Заплащанетонаданъкасеудостоверяваспред-
ставяненаиздаденилизаверенотобщинатадоку-
мент.”

- В чл.16 се създава нова ал.1 със съществуващия
текст на члена и нова ал.2 при спазване разпоред-
бата на параграф 23 от ЗИДЗМДТ със следния
текст:

„ал.2Коготосеискаиздаваненаудостоверениезада-
нъчна оценка на незавършено строителство, към
искането се прилага констативен протоколна об-
щинската администрация, удостоверяващ, сте-
пента на завършеност на строежа, издаден не по
рано от 3 /три/ месеца преди датата на искането.”

3.ВРазделІV„Данъквърхупревознитесредства”
се правят следните изменения и допълнения:

-Член 46, ал.1 се променя и се създава нова ал.3
при спазване на разпоредбата на параграф 15, т.1 и
т.2 от ЗИДЗМДТ както следва:

„ал.1 Данък върху превозните средства се плаща на
две равни вноски в следните срокове: от 1 март до
30 юни и до 30 октомври на годината за която е
дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април
за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.”

„ал.3Заплащанетонаданъкасеудостоверяваспред-
ставяне на издаден или заверен общински доку-
мент.”

4. В раздел V „платен данък се правят следните
изменения и допълнения:

-Вчл.51сесъздавановоал.7приспазваненараз-
поредбите на параграф 16 от ЗИДЗМДТ със сред-
ния текст:

„ал.7 Физическите лица включително едноличните
търговци, които извършват с личен труд през ця-
лата година два или три вида патентна дейност от
посочените в т.1 – 36 от Приложение №, заплащат
патентния данък само за тази дейност, за която
определеният данък е с най - висок размер; за из-
вършваненаповечеоттридейностиоблекчението
не се прилага.”

5. Създава се нов раздел „Туристически данък”
приспазваненаразпоредбитенаразделVІІТурис-
тически данък от ЗИДЗМДТ със следния текст:

Създава се нов чл.57 със следния текст:
Чл.57. С туристически данък се облагат нощувките

на територията на Община Вършец
(1) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи

нощувки.
(2)Лицатапоал.1внасятданъкавприходнаобщина

Вършецотсредстватазаподслониместатазанас-
таняване по смисъла на Закона за туризма.

(3) Данъка задължително се посочва отделно в доку-

мента, издаден от данъчно задълженото лице към
лицето, ползващо нощувка.

(4) Лицата по ал.2 подават декларация по образец до
30 януари на всяка година за облагане с туристи-
чески данък за предходната календарна година.

Създава се нов чл.58 със следния текст:
Чл.58. (1) Данъкът по чл.57 се определя в границите

от 0,20 до 0,50 лева за всяка нощувка на терито-
риятанаОбщинаВършецикатегориятанасредст-
вата за подслон и местата за настаняване, както
следва:

1. За обекти категория 1 звезда – 0,20лв.
2. За обекти категория 2 звезди – 0,30лв.
3. За обекти категория 3 звезди – 0,40лв.
4. За обекти категория 4 звезди – 0,50лв.
(2) Размерът на дължимия данък за календарния

месец се определя, като броя на предоставените
нощувки за месеца се умножи по размера на да-
нъкапо ал.1съгласно категорията на средстватаза
подслон и местата за настаняване.

(3)Дължимиятданъкпоал.2севнасявбройвкасата
на Община Вършец или по банков път по сметка
наОбщинаВършецотданъчнозадълженителица
до 15-о число на месеца, следващ месеца, през
който са предоставени нощувките.

(4) Когото сборът на данъка по ал.2 за календарната
година е по - малък от 30 на сто от данъка, опред-
еленприпъленкапацитетзасредствотозаподслон
или мястото за настаняване, разликата се внася от
данъчно задълженото лице в приход на бюджета
наобщинатапоместонахождениенасредствотоза
подслон или мястото за настаняване до 1 март на
следващата календарна година, независимо дали
обектът се използва.

(5) разликата по ал.4 се определя по следната фор-
мула:

P= ( РД х ПК х Д х 30/100 ) – ДД,
където:
Р - е разликата за внасяне;
РД - размера на данъка по ал.1;
ПК - пълният капацитет на броя на леглата в средст-

вото за подслон или място за настаняване за ка-
лендарната година;

Д - брой дни в годината;
ДД - сборът на дължимия данък по ал.2 за календар-

ната година;

Създава се нов чл. 59 със следния текст:
Чл.59 Приходите от туристически данък се разход-

ват само за мероприятия по чл.10, т.2 от Закона за
туризмаисъгласноприетапрограмаотОбщински
съвет Вършец за разходване на тези средства.

6. Общински съвет – Вършец приема за изпълнение
през 2011 година представената програма за разход-
ване на средствата от Туристическия данък, предста-
вена, като допълнителна информация от Общинска
администрация с докладна записка № 26 от 26 януари
2011 година.

Гласуването е поименно: „за”- 11 – Н.Леков, А.Ди-
митров, К.Аргиров, Д.Григорова, П.Петров, В.Мари-
нов, И.Лазаров, Р.Дамянова, А.Николова, О.Яничкова,
Н.Коновски; „против” – 0; „въздържали се”- 0

продължава на 4 стр. >>>

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОТОКОЛ № 50



Áðîé 2, ìàðò 2011 ã. Îáùèíñêè ñúâåò ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ4
продължава от 3 стр. >>>

РЕШЕНИЕ № 433
Общински съвет – Вършец на основание чл.21,

ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от
ЗМСМА, §25, ал.2 от ЗИД на ЗМДТ и чл.66 от
ЗМДТ и чл.17 от Наредбата:

І. Приема план сметка за необходимите средства
за разходите по финансиране на дейности, включ-
ващиследнитедвеуслугиза2011годинавследният
размер:

1. Събиране на битови отпадъци и трансфериране
на депо – размер 141 780 лева.
2.Поддържанечистотатанаместатазаобществено
ползване - размер 171 700 лева.

ІІ.Определяразмеранатаксазабитовиотпадъци
за 2011година по видове услуги и населени места,
както следва:

1. Размер на ТБО за недвижими имоти на физически
лица /ФЛ/ за гр. Вършец и кв. Заножене – общо 2.0 на
хиляда и по услуги:

- събиране на битови отпадъци и транспортиране
до депо – 0.9 на хиляда;
- поддържане чистота на местата за обществено
ползване – 1.1 на хиляда.

2. Размер на ТБО за недвижими имоти на физически
лица /ФЛ/ за прилежащите села на Община Вършец –
общо 6.0 на хиляда и по услуги:

- събиране на битови отпадъци и транспортиране
до депо – 4.5 на хиляда;
- поддържане чистота на местата за обществено
ползване – 1.5 на хиляда.

3. Размер на ТБО за недвижими имоти на стопански
субекти и физически лица /ФЛ/ с декларирани тър-
говски обекти в гр. Вършец и кв. Заножене – общо 6.5
на хиляда и по услуги:

- събиране на битови отпадъци и транспортиране
до депо – 3.0 на хиляда, но не повече от 4 000 лева
на имот.
- поддържане чистота на местата за обществено
ползване–3.5нахиляда,нонеповечеот4000лева
на имот.

4. Размер на ТБО за недвижими имоти на стопански
субекти и физически лица /ФЛ/ с декларирани тър-
говскиобективприлежащитеселанаОбщинаВършец
– общо 11.5 на хиляда и по услуги:

- събиране на битови отпадъци и транспортиране
додепо–10.5нахиляда,нонеповечеот4000лева
на имот.
- поддържане чистота на местата за обществено
ползване–1.0нахиляда,нонеповечеот4000лева
на имот.

ІІІ. Приема честотата за събиране и извозване на
битови отпадъци от кварталите гр.Вършец и при-
лежащите села, описани в Заповед номер 399 от 26
октомври 2010 година издадена от Кмета на Об-
щина Вършец.

ІV. Задължава Кмета на Община Вършец в срок
до10.02.2011г.даиздадезаповедзаграницитенара-
йоните,виданапредлаганитеуслугиичестотатаза
поддържаненачистотатанаместатазаобществено
ползване ( улици, площади, градинки и т.н)

V. Задължава Кмета на Община Вършец в срок
до 10.02.2011 година да сформира Комисията за ос-
вобождаване на физически и юридически лица от
някоя от компонентите на ТБО и да включи в със-
тава и Общински съветници по предложение на
Председателя на Общинския съвет, както и пред-
ставители на сдруженията с Нестопанска цел ре-
гистрирани на територията на Община Вършец.

VІ. Задължава Кмета на Община Вършец в срок
до 31.03.2011 година да представи в Общински
съвет Вършец и да постави за информация на жи-
телитенаОбщинаВършецнадостъпниместаплан
схема за разположение на кофите и контейнерите
за битови отпадъци, разположени на територията
на Община Вършец.

Гласуването е поименно: „за”- 11 – Н.Леков, А.Ди-
митров, К.Аргиров, Д.Григорова, П.Петров, В.Мари-
нов, И.Лазаров, Р.Дамянова, А.Николова, О.Яничкова,
Н.Коновски; „против” – 0; „въздържали се”- 0

РЕШЕНИЕ № 434
Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.2

отЗМСМАизменятекстана т.15 идопълвасновтекст
т.18 на чл.37 от Наредбата на Общински съвет – гр.
Вършецзаопределянетоиадминистриранетонамест-
нитетаксииценинауслугинатериториятанаобщина
Вършец, като следва:

1. Текста на т.15.на чл.37 се променя, както следва:
•За издаване на разрешение за строеж на нежи-
лищнисгради,съоръженияипреместваемиобекти
свързаниспроизводствона „зеленаенергия”–0,50
лева на кв.м. на РЗП, но не повече от 500 лева.

2. Допълва т.18 на чл.37 със следния текст:
• За нежилищни сгради, съоръжения и премест-
ваеми обекти свързани с производство на „зелена
енергия” – 0,50 лева на кв.м. на РЗП, но не повече
от 500 лева.

Гласуването е поименно: „за”- 11 – Н.Леков, А.Ди-
митров, К.Аргиров, Д.Григорова, П.Петров, В.Мари-
нов, И.Лазаров, Р.Дамянова, А.Николова, О.Яничкова,
Н.Коновски; „против” – 0; „въздържали се”- 0

РЕШЕНИЕ № 435
1. Общински съвет – Вършец отлага докладната за-

писка за разглеждане на следващо заседание на Об-
щински съвет – Вършец.

2. Задължава Кмета на Община Вършец в срок до
10.02.2011г. да представи информация за статута и
етапанаизпълнениенавсекиединпроектпоЕвропей-
ските програми, за които Община Вършец е бенефи-
циент и има сключен договор за изпълнение.

Гласували:„за”-9;„против”–0;„въздържалисе”-
2

РЕШЕНИЕ № 436
Общински съвет – Вършец отлага разглеждането и

приемането на Културен календар за 2011 година за
следващо заседание на Общински съвет.

Гласували: „за”- 11; „против” – 0; „въздържали
се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 437
1.Общинскисъвет–Вършецнаоснованиечл.17,ал.

1, т. 1 и ал. 3 от Наредба № 2/15.03.2002г. за условията
иредазаутвърждаваненатранспортнисхемиизаосъ-
ществяване на обществен превоз на пътници с авто-
буси и леки автомобили взема решение за провеждане
на конкурс за възлагане на автобусни превози на път-
ниципоавтобусналинияВършец–София–Вършецот
републиканската транспортна схема с начален час на
тръгване от АГ – Вършец 07.00ч. и от ЦАГ – София
13.00ч. от квотата на община Вършец.

2. На основание чл. 17, ал. 5 от Наредба №
2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществен
превоз на пътници с автобуси и леки автомобили Об-
щинскисъвет–Вършецопределясъставанакомисията
за провеждане на конкурса, както следва:

Председател: инж.Стоян Стоянов – Началник каби-
нета на Кмета на общ.Вършец

Членове:
1. Вътко Маринов - Председател на Комисия по

ТСУ към Общински съвет – Вършец.
2. Анатоли Димитров – Председател на Комисия

по БФ към Общински съвет – Вършец.
3. Георги Аврамов – ст. спец. “Гр.З и Сигурност” в

Об.А - Вършец.
4.АнтонТошев–мл.юристконсултиУОСвОб.А.

– Вършец.
5. Представител на ИА “Автомобилна админист-

рация” – Монтана.
6. Представител на КАТ – Пътна полиция при РУ

на МВР Вършец.
7. Представител на НАП гр.Монтана.
8. Представител на браншовите организациив об-

ластна на автомобилния транспорт.
3. На основание чл. 18, ал. 1 от Наредба №

2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществен
превоз на пътници с автобуси и леки автомобили Об-
щинскисъвет–Вършецопределя -линиятаданебъде
изпълнявана от стандартно оборудвани автобуси,

4. На основание чл. 19, ал. 1 от Наредба №
2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществен
превоз на пътници с автобуси и леки автомобили Об-
щинскисъвет–Вършецопределякритерийиначинза
оценка и класиране на кандидатите, както следва:

1. Възрастов състав на автобусите, включително и
резервните
а/ Нови /първа регистрация след 2010 г. / - 25 т.
б/Завсяказапочналапредишнагодинапо1т.по-
малко.

2. Собственост на автомобилите
а/ Собствени - 20 т.
б/ Наети - 10 т.

3. Цена на превоз на един пътник
а/ Най-ниска предложена цена в лева за 1 км. - 15
т.
б/ Всяка следваща по-висока предложена цена в
лв. за 1 км. с по 2 т. по-малко.

4. Социални облекчения за ученици, студенти, пен-
сионери и лица с увреждания.
а/ Предлагани социални облекчения за изброе-
ните социални групи – 15 т. /при не предлагане
насоциалниоблекчениязаопределена социална
група по 3.5 т. по малко./
б/ При не предлагане на социални облекчения –
1 т.

5. Екологичност на превозните средства
а/ Екологични - 10 т.
б/ Не екологични - 0 т.
За екологични се определят автобусите прите-
жаващиевропейскистандартЕВРО/Максима-
лен брой точки 10 т. получават автобусите
притежаващиЕВРО–5,останалитеАвтобуси
получават с по 2 т. по малко /Пример автобус с
ЕВРО3получава–6т.,аавтобус,коитонепри-
тежава стандарта ЕВРО – 0 т./

6.Оборудваненапревознитесредствазатруднопод-
вижни лица
а/ Оборудвани - 10 т.
б/ Не оборудвани - 0 т.

7.Допълнителниуслугивпревознитесредства/кли-
матик, видео, WC/ не се отнася за превозни
средства по градски линии.

- при предлагане на услуги - 5 т.
- при липса на допълнителни услуги - 0 т.

Максималния брой точки, които може да получи
участник в конкурса е 100 т.

5. На основание чл. 21, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба
№ 2/15.03.2002г., Общински съвет – Вършец утвър-
ждава 1 бр. пакет включващ една автобусна линия от
републиканска транспортна схема.

6. На основание чл. 22, ал. 2 от Наредба №
2/15.03.2002г., Общински съвет – Вършец определя
цена на конкурсната документация в размер на 200 лв.
/двеста лева/.

7.Упълномощава КметанаобщинаВършецдаорга-
низира провеждането на конкурса за възлагане авто-
бусните превози на пътници по автобусна линия
Вършец – София – Вършец по реда на Наредба № 2 от
15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществен
превоз на пътници с автобуси и леки автомобили.

Гласували:„за”-10-Н.Леков,А.Димитров,К.Арги-
ров, Д.Григорова, П.Петров, И.Лазаров, Р.Дамянова,
А.Николова, О.Яничкова, Н.Коновски; „против” – 0;
„въздържали се”- 0

РЕШЕНИЕ № 438
Общински съвет – Вършец във връзка с чл.7, ал.2 от

ЗБППМНприемазасведение„Отчетазадейността на
местната комисия за борба с противообществените
проявинамалолетнитеинепълнолетнитеприОбщина
Вършец за 2010г.”

Гласували: „за”- 10 „против” – 0; „въздържали
се”- 0

РЕШЕНИЕ № 439
Общински съвет – Вършец във връзка с чл. 92 от

КСОинаоснованиечл.7,ал.4,т.3от„Наредбатазапен-
сиите и осигурителния стаж” дава съгласие за внасяне
на предложение в Министерски съвет за преценяване
правото на отпускане на персонална пенсия, съгласно
чл.92 от Кодекса за социално осигуряване на: Десис-
лава Благоева Веселинова, ЕГН: 9312183230 и Краси-
мира Благоева Веселинова, ЕГН: 9606213212, с
постоянен адрес гр.Вършец, кв. Изток, ул.”Пета” №2,
наследници на Благой Веселинов Благоев.

Гласували: „за”- 11; „против” – 0; „въздържали
се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 440
Общински съвет – Вършец на основание чл.27, ал.6

от ЗМСМА, приема за сведение „Отчет за дейността
на Общински съвет – Вършец” за периода от
01.01.2010 до 31.12.2010 година.

Гласували: „за”- 11; „против” – 0; „въздържали
се”- 0.

РЕШЕНИЕ № 441
Общински съвет – Вършец на основание чл.15, ал.1

иал.2 отНаредбатазаупражняванеправатавърхуОб-
щинската част от капитала на търговските дружества
на Община Вършец, взема решение за провеждане на
публичнитърговесявнонадаванезаотдаванеподнаем
на обособени самостоятелни обекти от сградата на
„МЦ-Вършец” ЕООД, както следва:

1.Провежданенапубличентъргсявнонаддаване
за отдаване под наем на 25 кв.м. от главното фоайе
от сградата на „МЦ-Вършец” ЕООД за търговски
обектзакафе,закускиипакетиранистокисъссрок
за обособяване на търговски обект и започване на
дейността му до 90 календарни дни.

Срокзаотдаванеподнаем10г./чл.15,ал.3отНУП-
ВОЧКТД/
Първоначална тръжна месечна наемна цена -
150лв.
Цена на тръжната документация – 50лв.
Депозит за участие в търга – 200лв.
Стъпказанадаване5%върхуначалнататръжнаме-
сечна наемна цена определена за обекта.

Управителя на „МЦ - Вършец” ЕООД да организира
и проведе търга по процедурните правила на глава
втора – Търгове от Наредбата за условията и реда за
провежданенатърговеиконкурсинаОбщинаВършец
.Управителянацентърадасключидоговорзаотдаване
поднаемнаобектасъсспечелилиятъргаучастник,като
в договора присъстват клаузи за :

1.Актуализациянамесечнатанаемнаценасъгласно
коефициентанаинфлациязапредходнатагодина.

2.Припреструктуриранена„Медицинскицентър–
Вършец” ЕООД или участие в Европейски про-
грами, даевъзможнопрекратяваненадоговорите
на наемателите без да има санкции към „Меди-
цински център – Вършец” ЕООД.

2.Провежданенапубличентъргсявнонаддаване
заотдаванеподнаемналабораторияна „МЦ-Вър-
шец” ЕООД, която да се използва по предназначе-
нието - за медицинска лаборатория.

Срок за отдаване под наем 5 г.
Първоначална тръжна месечна наемна цена - 200
лв.
Цена на тръжната документация – 100 лв.
Депозит за участие в търга – 300 лв.
Стъпка за н�даване 5% върху началната тръжна
месечна наемна цена определена за обекта.

Управителя на „МЦ - Вършец” ЕООД да организира
и проведе търга по процедурните правила на глава

втора – Търгове от Наредбата за условията и реда за
провежданенатърговеиконкурсинаОбщинаВършец
.Управителянацентърадасключидоговорзаотдаване
поднаемналабораториятасъсспечелилиятъргаучаст-
ник, като в договора присъстват клаузи за :

1.Актуализациянамесечнатанаемнаценасъгласно
коефициентанаинфлациязапредходнатагодина.

2.Припреструктуриранена„Медицинскицентър–
Вършец” ЕООД или участие в Европейски про-
грами, да е възможно прекратяване на догово-
рите на наемателите без да има санкции към
„Медицински център – Вършец” ЕООД.

3.Провежданенапубличентъргсявнонаддаване
за отдаване под наем на 4 броя кабинети - №101,
№311, №312 и №313 в сградата на „МЦ-Вършец”
ЕООД, който да се използва – по предназначение –
медицински кабинет.

Срок за отдаване под наем 3г.
Първоначална тръжна месечна наемна цена -
6лв./1кв.м.
Цена на тръжната документация – 50лв.
Депозит за участие в търга – 100лв.
Стъпка за надаване 5% върху началната тръжна
месечна наемна цена определена за кабинета.

Управителя на „МЦ - Вършец” ЕООД да организира
и проведе търга по процедурните правила на глава
втора – Търгове от Наредбата за условията и реда за
провежданенатърговеиконкурсинаОбщинаВършец.
Управителя на центъра да сключи договор за отдаване
поднаемнамедицинскиякабинетсъсспечелилиятърга
участник, като в договора присъстват клаузи за:

1.Актуализациянамесечнатанаемнаценасъгласно
коефициентанаинфлациязапредходнатагодина.

2.Припреструктуриранена„Медицинскицентър–
Вършец” ЕООД или участие в Европейски про-
грами, да е възможно прекратяване на догово-
рите на наемателите без да има санкции към
„Медицински център – Вършец” ЕООД.

Гласуването е поименно: „за”- 11 – Н.Леков, А.Ди-
митров, К.Аргиров, Д.Григорова, П.Петров, В.Мари-
нов, И.Лазаров, Р.Дамянова, А.Николова, О.Яничкова,
Н.Коновски; „против” – 0; „въздържали се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 442
1.Общинскисъвет–Вършецдавасъгласиетоси Об-

щинаВършецдакандидатствазафинансиранепоПро-
ект „Красива България” на обект „Обслужваща сграда
заспортенсектор”–ІІетапнастойностдо150000лв.с
ДДС.

2.ВъзлаганаКметанаОбщинаВършецдапредпри-
еменеобходимитедействиязакандидатстванеисключ-
ване на договор за финансиране.

3.ВъзлаганаКметанаОбщинаВършецдасезаснеме
обекта, като със средствата от Проекта „Красива Бъл-
гария”данесеизвършваразплащанеилифинансиране
на извършени до момента строителни мероприятия.

Гласуването е поименно: „за”- 10 – А.Димитров,
К.Аргиров, Д.Григорова, П.Петров, В.Маринов, И.Ла-
заров, Р.Дамянова, А.Николова, О.Яничкова, Н.Ко-
новски; „против” – 0; „въздържали се”- 1- Н.Леков;

Промяна в кворума: напуска О.Яничкова.

РЕШЕНИЕ № 443
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.21,

ал.1,т.2отЗМСМАивъввръзкасъсЗаконазадържав-
ния бюджет на Република България за 2011 година, с
който са намалени средствата, предвидени за Община
Вършец в частта държавни дейности, функция „общи
държавни служби”, дейност 122 – общинска адми-
нистрациянамалявачисленосттанаслужителитевоб-
щинска администрация от 57щатни бройки на 52.5
щатни бройки.

2. Кмета на общината да предприеме необходимите
мерки за отразяване на промяната в щатното разписа-
ние и Устройствения правилник на общинска адми-
нистрация.

Гласували: „за”- 10; „против” – 0; „въздържали
се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 444
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.9, ал.2

от Наредба № 9 от 2000 година за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане на управлението
налечебнизаведенияудължавасроказаподаваненаза-
явлениязаучастиевконкурсазаизборнауправителна
„Медицински център – Вършец” ЕООД с 15 кален-
дарни дни считано от датата на публикуване на реше-
нието в един централен и един местен ежедневник
съгласно чл.2, ал.2 от Наредба №9/2000г.

2. Възлага на Кмета на Община Вършец да публи-
кува решението в един централен и един местен еже-
дневник.

Гласуването е поименно: „за”- 10 – Н.Леков, А.Ди-
митров, К.Аргиров, Д.Григорова, П.Петров, В.Мари-
нов, И.Лазаров, Р.Дамянова, А.Николова, Н.Коновски;
„против” – 0; „въздържали се”- 0

Поради изчерпване на дневния ред, Председателя на
Общински съвет – Вършец

закри заседанието в 13:45 часа.

И.Лазаров
Председател на Об.С - Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРОТОКОЛ № 50
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ÂÚÐØÅÖ5
ПРОТОКОЛ № 52

Днес 15.02.2011г. (вторник) от 15.00 часа,
на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,
се проведе заседание на Общински съвет –
Вършец в заседателната зала на Общинска
администрация – Вършец.

Заседанието започва с 10 положили
клетва общински съветници. Отсъстват:
О.Гигов.

На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА засе-
данието е законно и може да взема законови
решения.

На заседанието присъстваха още: Кмет
на Община Вършец - Б.Бончева Лечева,
Ст.Стоянов, Р.Славчев, А.Тошев, Кр.Та-
чева, Иван Илиев, Ангел Петров, А.Стаме-
нова, Л.Симова, Р.Александров, арх. Пламен
Стоянов и граждани.

На основание чл.57, ал1 от ПОДОСВН-
КВОА за мандата 2007 - 2011г. Председа-
теля на Общински съвет - Вършец
предложи допълнение в дневния ред:

1. Вземане на решение за освобождаване
на храмовете на територията на Община
Вършец от заплащане на такси за техни-
чески услуги.

Докладва: Кмет на Община Вършец –
Боряна Бончева – Лечева

Допълнението в дневния ред бе прието
единодушно с: 10 гласа - “за”, “против” –
0; “въздържали се” – 0;

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Вземане на решение относно придоби-

ване на недвижим имот чрез закупуване от
Община Вършец.

Докладва: Кмет на Община Вършец –
Боряна Бончева – Лечева

2. Разглеждане и приемане на Културен ка-
лендар за 2011г. на Община Вършец.

Докладва: Кмет на Община Вършец –
Боряна Бончева – Лечева

3. Разглеждане и вземане на решение за
сключване на договори за кредит с „Фонд
за органите на местното самоуправление в
България – ФЛАГ” ЕАД с цел осигуряване
на оборотни средства за окончателно раз-
плащане при реализация на проекти.

Докладва: Кмет на Община Вършец –
Боряна Бончева – Лечева

4. Разглеждане и вземане на решение за
изменение и допълнение на Наредба на Об-
щински съвет – Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/
за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на терито-
рията на Община Вършец.

Докладва: Кмет на Община Вършец –
Боряна Бончева – Лечева

5. Разглеждане и вземане на решение за
преотстъпване за безвъзмездно ползване на
сградата на НЧ „Христо Ботев” гр.Вършец.

Докладва: Председател на Об.С – Вър-
шец – Иван Лазаров

6. Вземане на решение относно постъпили
писма от Общинска служба земеделие Вър-
шец по започната процедура по чл.45е от
ППЗСПЗЗ.

Докладва: Председател на Об.С – Вър-
шец – Иван Лазаров

7. Вземане на решение за освобождаване
на храмовете на територията на Община
Вършец от заплащане на такси за техни-
чески услуги.

Докладва: Кмет на Община Вършец –
Боряна Бончева – Лечева

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

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с Общинската админист-
рация за мандата /2007 – 2011г/, дневния
ред бе приет единодушно с 10 гласа - “за”,

“против” – 0 ; “въздържали се” – 0;

Общински съвет взе следните решения:

РЕШНИЕ № 446
1. Общински съвет - Вършец на основание

чл.34, ал.2 от Закона за общинската собст-
веност и чл8, ал.1 от Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост взема решение за
придобиване, чрез закупуване на недвижим
имот /земеделска земя/ №051141 по КВС,
находящ се в м.”Селището” в землището на
гр.Вършец с площ от 1 000кв.м за сумата
от – 2 000лв./две хиляди лева/.

2. Задължава Кмета на Община Вършец да
изплати сумата от – 2 000лв. от /две хиляди
лева/ на н-ци на Илия Първанов Илиев и
сключи с тях договор за придобиване на
недвижим имот в собственост на община
Вършец.

Гласуването е поименно: „за”- 10 – А.Ди-
митров, К.Аргиров, Д.Григорова, Д.Тодо-
рова, П.Петров, В.Маринов, И.Лазаров,
Р.Дамянова, А.Николова, О.Яничкова; „про-
тив” – 0; „въздържали се”- 0

Промяна в кворума: Влиза Н.Коновски;

РЕШНИЕ № 447
Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА е във връзка с
Бюджет на Община Вършец за 2011г. при-
ема изготвения Културен календар по ме-
сеци и дейности на Община Вършец за
2011г., със следните изменения:

• м.май - дни на Сокобаня в гр.Вършец –
намаля сумата от 10 000лв. на 7 000лв.

• м.юли – Традиционен пленер по живопис
предвижда сумата от – 3 000лв.

• м.август – Празник на курорта, минерал-
ната вода и Балкана – 160 години курорт
Вършец – намалява сумата – 35 000лв. на 20
000лв.

Общински съвет – Вършец приема за Кул-
турен календар обща планувана сума 34
960лв.

Гласуването е поименно: „за”- 10 – А.Ди-
митров, К.Аргиров, Д.Григорова, Д.Тодо-
рова, П.Петров, И.Лазаров, Р.Дамянова,
А.Николова, О.Яничкова, Н.Коновски;
„против” – 0; „въздържали се”- 0;

Промяна в кворума: Влиза Н.Леков;

РЕШНИЕ № 448
1. Общински съвет – Вършец, във връзка с

бъдещо поемане на краткосрочен Общин-
ски дълг за 2011 година, в разходната част
на Бюджет 2011 година на Община Вършец
да се плануват разходи за лихви с макси-
мална стойност 8 450лв.,изчислени на база
максимална стойност на Краткосрочен Об-
щински дълг в размер на 140 812лв. и лих-
вен процент в размер на 6% и такса за
управление 0,01% от стойността на кредита.

2. Задължава Кмета на Община Вършец да
отправя искане до Общински съвет – Вър-
шец за одобряване и вземане на Решение за
ползване на краткосрочно мостово финан-
сиране за завършване на Европейски про-
екти, по които Общината има сключени
договори за всеки проект поотделно, в за-
висимост от етапа на изпълнение на про-
екта и с цел оптимизиране на разходите за
лихви и такси по обслужване.

Гласуването е поименно: „за”- 11 –
Н.Леков, А.Димитров, К.Аргиров, Д.Григо-
рова, Д.Тодорова, П.Петров, В.Маринов,
И.Лазаров, Р.Дамянова, А.Николова,
О.Яничкова; „против” – 1 - Н.Коновски;
„въздържали се”- 0;

РЕШНИЕ № 449
1. Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от
ПОДОСНКВОА, изменя и допълва Наред-
бата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на те-
риторията на Община Вършец, както
следва:

§1. В.чл.2, ал.1, т.8 се отменя.

§3. В чл.16, ал.1, т.1 и т.4 се правят след-
ните изменения и допълнения:

1. т.1 се изменя така:
„1. собственикът на сграда, построена
върху държавен или общински позем-
лен имот, дължи такса и за този имот
или съответната част от него.”

2. т.4 се изменя така:
„4. за имот – държавна или общинска
собственост, такса се дължи от лицето,
на което имотът е предоставен за уп-
равление.”

§4. В чл.17, т.3 се изменя така:
„3. проучване, проектиране, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, за-
криване и мониторинг на депата за
битови отпадъци или други инстала-
ции или съоръжения за обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване на би-
тови отпадъци, включително отчисле-
нията по чл.71а и чл.71е от Закона за
управление на отпадъците.”

§5. В чл.18 се правят следните измене-
ния:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Таксата за битови отпадъци се
плаща на две равни вноски и в сроко-
вете за заплащане на данък недвижими
имоти: от 1 март до 30 юни и до 30 ок-
томври на годината, за която се
дължи.”

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) На предплатилите от 1 март до 30
април за цялата година се прави от-
стъпка 5 на сто.”

3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Общината уведомява лицата по
чл.16 в писмена форма /на хартиен или
електронен носител/ в срок до 28/29
февруари, за дължимите от тях такси за
съответния период и срокове за пла-
щане, съгласно ал.1 и ал.2.”

§6. В чл.23, в ал.4 се правят следните из-
менения и се създават нови алинея 5,
алинея 6, алинея 7:

1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За всички застроени имоти на те-
риторията на Община Вършец, за
които е подадена декларация/заявление
до15 декември на предходната година,
че не се използват целогодишно и са
одобрени от специално назначена ко-
мисия от Кмета на Общината, която
включва Общински съветници по пред-
ложение на Председателя на Общин-
ски съвет, както и представители на
сдруженията с Нестопанска цел регис-
трирани на територията на Община
Вършец, се заплаща 50% от размера на
таксата за услугата „сметосъбиране на
битови отпадъци и транспортиране до
депо.”

2. Създават се нови алинея 5, алинея 6 и
алинея 7 със следните текстове:
„(5) За всички незастроени имоти на
територията на Община Вършец, за
които е подадена декларация/заявление
до 15 декември на предходната година,
че не се използват целогодишно и са
одобрени от специално назначена ко-
мисия от Кмета на Общината, която
включва Общински съветници по пред-
ложение на Председателя на Общин-
ски съвет, както и представители на

сдруженията с Нестопанска цел регис-
трирани на територията на Община
Вършец, не се заплаща размера на так-
сата за услугата „сметосъбиране на би-
тови отпадъци и транспортиране до
депо.
За всички незастроени имоти на тери-
торията на Община Вършец, за които
не е подадена декларация/заявление, се
заплаща 50% от размера на таксата за
услугата „сметосъбиране на битови от-
падъци и транспортиране до депо.”
„(6) Собствениците, ползвателите и
концесионерите на недвижими имоти
на територията на Община Вършец,
след подаване на заявление в срок до15
декември на предходната година, за из-
вършвана от тях самостоятелна дей-
ност на услугата по сметосъбиране и
сметоизвозване на битови отпадъци, с
приложена служебна бележка от Ре-
гионално депо за отпадъци, че имат
сключен договор/споразумение за из-
возване на отпадъците, не заплащат
размера на услугата „сметосъбиране на
битови отпадъци и транспортиране до
депо”.
За 2011г. срокът за подаване на заявле-
нията по ал.6 е до 1 март 2011г.”
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Днес 14.02.2011г. /понеделник/ в 15:00
часа се проведе извънредно заседание на
Общински съвет – Вършец в заседател-
ната зала на Общинска администрация -
Вършец при следния:

Заседанието започва с 8 положили
клетва общински съветници.

Отсъстват: О.Гигов, Н.Леков, К.Арги-
ров, А.Димитров, В.Маринов;

На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА за-
седанието е законно и може да взема зако-
нови решения.

На заседанието присъстваха още: Кмет
на Община Вършец - Б.Бончева Лечева,
Р.Славчев.

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Обявяване на 15.02.2011г. /вторник/ за
ден на траур на територията на Община
Вършец.

Докладва: Председател на Об.С – Вър-
шец – Иван Лазаров

РЕШЕНИЕ № 445
1. Общински съвет – Вършец обявява 15

февруари 2011година /вторник/ - деня на
погребението на трагично загиналите деца
при инцидента в близост до с.Спанчевци,
за ден на траур на територията на Община
Вършец.

2. Общински съвет – Вършец дава съгла-
сие Кметът на Община Вършец да израз-
ходва средства от бюджета на Община
Вършец за покриване на необходимите
разходи по погребението но двете деца,
съгласно представени документи.

3. Общински съвет – Вършец дава съгла-
сие Кметът на Община Вършец да из-
плати еднократна финансова помощ в
размер на 300лв. на семейство.

Гласуването е поименно: „за”- 8 –
Д.Григорова, Д.Тодорова, П.Петров, И.Ла-
заров, Р.Дамянова, А.Николова, О.Янич-
кова, Н.Коновски; „против” – 0;
„въздържали се”- 0;

ПРИЕМА СЕ.

Поради изчерпване на дневния ред,
Председателя на Общински съвет – Вър-
шец закри заседанието в 15:30 часа.

И.Лазаров
Председател на Об.С - Вършец

ПРОТОКОЛ №51
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„(7) Освобождават се от такса смет и
нейните компоненти – сметосъбиране
на битови отпадъци и транспортиране
до депо, и поддържане на чистотата на
местата за обществено ползване,
читалищата на територията на Община
Вършец, като освобождаването не важи
за наемателите в тях.

§7. Глава втора, Раздел ІV се отменя.

§8. В чл.37, т.15, т.16, т.18/2/ и т.27 се
правят следните допълнения и
изменения:

1. т.15 се изменя така:
„15. За издаване на разрешение за
строеж на нежилищни сгради,
съоръжения и преместваеми обекти
свързани с производство на „зелена
енергия” – 0,50 лева на кв.м. на РЗП, но
не повече от 500 лева.

2. т.16 се изменя така:
„16. За издаване на разрешение за
строеж на линейна техническа
инфраструктура – 1.00лв./лин.м., но не
по-малко от 15.00лв. и не повече от -3
000лв.
За издаване на разрешение за строеж на
площни обекти (пътища, паркинги,
зелени площи и други) – 0.50лв./кв.м,
но не по-малко от 15.00лв.;
За издаване на разрешение за строеж на
силнотокови, слаботокови съоръжения
и други (трафопост,съоръжения на
мобилни оператори и други) –
200.00лв. на брой.”

3. т.18 се изменя така:
„18. За съгласуване и одобряване на
инвестиционни проекти:
/2/ За нежилищни сгради, съоръжения

и преместваеми обекти свързани с
производство на „зелена енергия” –
0,50 лева на кв.м. на РЗП, но не повече
от 500 лева.

4. т.27 се изменя така:
„27. Издаване на разрешително за
извозване на строителни отпадъци –
4.50лв. на куб.м. или на един тон.”

§9. В чл.42, ал.1, т.12 става т.11, поради
допусната техническа грешка в
номерирането.

В чл.42, ал.1 се създава нова точка 12 със
следния текст:

„12. За всички други видове бланки,
извън тези по т.11, предоставяни от
Община Вършец на физическите и
юридическите лица, се заплаща такса
от 1.00лв.

§10. В чл.45, т.1 и т.2 се правят следните
изменения и допълнения и се създава
нова т.3:

1. т.1 се изменя така:
„1. За издаване на удостоверение за
данъчна оценка на недвижим имот:

- обикновена – до 10 дни – 5.00лв. за
граждани и 10.00лв. за фирми;
- бърза – до 3 дни – 10.00лв. за
граждани и 15.00лв. за фирми;
- експресна – за 1 ден – 15.00лв. за
граждани и 20.00лв. за фирми.”

2. т.2 се изменя така:
„2. За издаване на удостоверения за:

1.1. декларирани данни;
1.2. данък наследство;
1.3. платен данък върху превозните
средства (по чл.60, ал.6 от ЗМДТ);
1.4. декларирани данни (декларирано
движимо и недвижимо имущество);
1.5. платен данък върху недвижими
имоти и такса битови отпадъци;
1.6. платен данък върху наследството;
1.7. липса или наличие на
задължения по ЗМДТ (по чл.87, ал.6

от ДОПК);
- обикновена – до 7 дни – 3.00лв.
- бърза – до 3 дни – 4.00лв.
- експресна – за 1 ден – 6.00лв.”

3. Създава се нова т.3 със следния текст:
„3. За издаване на дубликати от
подадени данъчни декларации,
дубликат на удостоверения, дубликат
на платежен документ, дубликат на
квитанция за платени данъци и такси,
удостоверение от общ характер;

- обикновена – до 5 дни – 3.00лв.
- бърза – до 1 ден – 5.00лв.”

§11. В глава втора се създава нов раздел
VІІ с чл. 50а

„Раздел VІІ – „Други местни такси”
„Чл.50а (1)Такси за водовземане от

минерална вода – публична общинска
собственост.

1. такса за издаване на разрешително –
250.00лв.
2. такса за водовземане - 1.00лв./куб.м.”

§14. Измененията в Наредбата влизат в
сила от датата на вземане на решението
от Общински съвет, гр. Вършец.

2. Задължава Кмета на Община Вършец в
срок до два месеца да представи за
гласуване в Общински съвет – Вършец нова
Наредба за определяне и администрирането
на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Вършец.

Гласуването е поименно: „за”- 11 –
Н.Леков, А.Димитров, К.Аргиров,
Д.Григорова, Д.Тодорова, П.Петров,
В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамянова,
А.Николова, О.Яничкова; „против” – 0;
„въздържали се”- 1 – Н.Коновски;

РЕШНИЕ № 450
Общински съвет – Вършец на основание

чл.34, §4, т.1 от Закона за Народните
читалища във връзка с чл.39, ал.5 от ЗОС и
чл.10 , ал.2 от „Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост на Община Вършец”,
предоставя за временно безвъзмездно
ползване и стопанисване за срок от 10
/десет/ години на читалищно настоятелство
при НЧ „Христо Ботев” гр.Вършец терена и
сградите на НЧ ”Христо Ботев” гр.Вършец
описани, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 12
961.424.72 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Вършец
от 2008г. представляващ терена върху
който са изградени сградите на НЧ
„Христо Ботев” гр.Вършец.

2. Сграда с идентификатор 12
961.424.72.1 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Вършец
от 2008г. представляващ сграда за
култура и изкуство част от сградния
фонд на НЧ „Христо Ботев”
гр.Вършец.

3. Сграда с идентификатор 12
961.424.72.2 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Вършец
от 2008г. представляващ сграда за
култура и изкуство част от сградния
фонд на НЧ „Христо Ботев”
гр.Вършец.

4. Сграда с идентификатор 12
961.424.72.3 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Вършец
от 2008г. представляващ сграда за
култура и изкуство част от сградния
фонд на НЧ „Христо Ботев”
гр.Вършец.

5. Сграда с идентификатор 12
961.424.72.4 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Вършец
от 2008г. представляващ сграда за
култура и изкуство част от сградния

фонд на НЧ „Христо Ботев”
гр.Вършец.

6. Сграда с идентификатор 12
961.424.72.5 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Вършец
от 2008г. представляващ сграда за
култура и изкуство част от сградния
фонд на НЧ „Христо Ботев”
гр.Вършец.

7. Сграда с идентификатор 12
961.424.72.6 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Вършец
от 2008г. представляващ сграда за
култура и изкуство част от сградния
фонд на НЧ „Христо Ботев”
гр.Вършец.

Гласуването е поименно: „за”- 12 –
Н.Леков, А.Димитров, К.Аргиров,
Д.Григорова, Д.Тодорова, П.Петров,
В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамянова,
А.Николова, Н.Коновски, О.Яничкова;
„против” – 0, „въздържали се”- 0

Председателя на Общински съвет –
Вършец, обяви 15 мин. почивка.

След изтичане на почивката заседанието
бе подновено с кворум от 12 общински
съветника, отсъства О.Гигов;

РЕШЕНИЕ № 451
1. Общински съвет Вършец, съгласно §27,

ал.2 от ЗСПЗЗ и Решение №37/ГО от
20.07.1999г. на Поземлена комисия
гр.Вършец предоставя:

• Имот № 017077 – нива с площ 1.520дка.
– земи от Общинския поземлен фонд,
землище Горно Озирово, на
наследниците на Стоян Георгиев
Семов.

2 Общински съвет Вършец, съгласно §27,
ал.2 от ЗСПЗЗ и Решение № 186ДР от
20.07.1993г. на Поземлена комисия
гр.Вършец предоставя:

• Имот № 128008 – ливада с площ
2.500дка. – земи от Общински
поземлен фонд, землище Драганица.

• Имот № 128009 - ливада с площ
3.000дка. – земи от Общински
поземлен фонд, землище Драганица.

• Имот №166013 – нива с плащ 1.320дка.
- земи от Общински поземлен фонд,
землище Драганица.

• Имот № 181021 - ливада с площ
6.000дка. – земи от Общински
поземлен фонд, землище Драганица.

• Имот № 107037 - нива с плащ 3.000дка.
- земи от Общински поземлен фонд,
землище Драганица.

• Имот №174033 - ливада с площ
3.000дка. – земи от Общински
поземлен фонд, землище Драганица на
наследниците на Александър Трифонов
Кирков.

3. Общински съвет Вършец, съгласно §27,
ал.2 от ЗСПЗЗ и Решение № 283 ДР от
18.05.1993г. на Поземлена комисия
гр.Вършец предоставя:

• Имот № 181019 – ливада с площ
2.100дка. – земи Общински поземлен
фонд, землище Драганица.

• Имот № 181020 - ливада с площ
0.900дка. – земи Общински поземлен
фонд, землище Драганица на
наследниците на Георги Георгиев
Михайлов.

4. Общински съвет Вършец, съгласно §27,
ал.2 от ЗСПЗЗ и Решение № 180 Д от
19.02.1993г. на Поземлена комисия
гр.Вършец предоставя:

• Имот № 140030 – пасище, мера с площ
1.500дка – земи от Общинския
поземлен фонд, землище Драганица.

• Имот № 170005 - пасище, мера с площ

1.500дка – земи от Общинския
поземлен фонд, землище Драганица.

• Имот № 142034 - пасище, мера с площ
12.846дка – земи от Общинския
поземлен фонд, землище Драганица на
наследниците на Васил Иванов
Каменов.

5. Общински съвет Вършец, съгласно §27,
ал.2 от ЗСПЗЗ и Решение № 405 от
01.07.1993г. на Поземлена комисия
гр.Вършец предоставя:

• Имот № 097059 – използв. Ливада с
площ 3.500дка – земи от Общинския
поземлен фонд, землище Черкаски.

• Имот № 204055 – пасище мера с площ
6.000дка - земи от Общинския
поземлен фонд, землище Черкаски на
наследниците на Христо Горанов
Найденов.

6. Общински съвет Вършец, съгласно §27,
ал.2 от ЗСПЗЗ и Решение № 704 от
05.08.1996г. на Поземлена комисия
гр.Вършец предоставя:

• Имот № 000757 – лозе с площ 1.472 дка
– земи от Общинския поземлен фонд,
землище Черкаски на наследниците на
Тима Ангелова Маринова.

7. Общински съвет Вършец, съгласно §27,
ал.2 от ЗСПЗЗ и Решение № 181 ДР от
19.02.1993г. на Поземлена комисия
гр.Вършец предоставя:

• Имот № 164020 – лозе с площ 1.000дка -
земи от Общинския поземлен фонд,
землище Драганица.

• Имот № 140028 – пасище, мера с площ
7.000дка - земи от Общинския
поземлен фонд, землище Драганица.

• Имот № 140029 - пасище, мера с площ
0.500дка - земи от Общинския
поземлен фонд, землище Драганица.

• Имот № 142033 - пасище, мера с площ
1.000дка - земи от Общинския
поземлен фонд, землище Драганица.

• Имот № 113022 – ливада с площ
1.508дка - земи от Общинския
поземлен фонд, землище Драганица.

• Имот № 151026 - пасище, мера с площ
4.773дка - земи от Общинския
поземлен фонд, землище Драганица.

• Имот № 111033 - ливада с площ 2.492дка
- земи от Общинския поземлен фонд,
землище Драганица.

• Имот № 125013 - пасище, мера с площ
3.001дка - земи от Общинския
поземлен фонд, землище Драганица на
наследниците на Васил Иванов
Каменов.

Гласуването е поименно: „за”- 12 –
Н.Леков, А.Димитров, К.Аргиров,
Д.Григорова, Д.Тодорова, П.Петров,
В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамянова,
А.Николова, О.Яничкова; Н.Коновски
„против” – 0; „въздържали се”- 0

РЕШЕНИЕ № 452
Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т. 23 от
ЗМСМА, освобождава от заплащане на
такси за технически услуги църковните
храмове на територията на Община
Вършец.

Гласуването е поименно: „за”- 12 –
Н.Леков, А.Димитров, К.Аргиров,
Д.Григорова, Д.Тодорова, П.Петров,
В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамянова,
А.Николова, Н.Коновски, О.Яничкова;
„против” – 0, „въздържали се”- 0

Поради изчерпване на дневния ред,
Председателя на Общински съвет – Вършец

закри заседанието в 17:03 часа.
И.Лазаров

Председател на Об.С - Вършец
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Искате ли да празнувате, да
пеете и се веселите – елате в
квартал Заножене! Под зву-
ците на ученическия духов ор-
кестър „Дефилир” – гр.
Вършец с художествен ръково-
дител Димитър Пеев, празни-
кът беше неповторим и
запомнящ се. С какво ли – и
млади, и стари пееха и танцу-
ваха нашенските хора. За по-
възрастните остана и радостта,
че младото поколение гледа с

оптимизъм към бъдещето.
Поздравителен адрес и благо-

пожелания по случай 8 март –
Международния ден на жената
поднесе кметът на община
Вършец г-жа Боряна Бончева,
която дойде лично да ни уважи
и поздрави. „Желая Ви от
сърце един светъл празник, из-
пълнен с радост и топлота в
душите! Много слънце, ус-
мивки, споделени мигове и
магия във всеки ваш ден! Да

сте живи и здрави!” – пожела
тя на всички жени от Зано-
жене.

Техническият организатор на
квартала Иван Илиев също
поднесе поздрав към жените,
като им пожела весел празник
и сподели, че ведрото настрое-
ние у жената и лъчезарната й
усмивка са добри гости в сър-
цето на мъжа.

Лили СТЕФАНОВА

ОСМИ МАРТ В КВ. ЗАНОЖЕНЕ
В навечерието на 8 март -

Международния ден на жената,
Политическа партия ГЕРБ -
ЖЕНИ гр. Вършец организира
благотворителна кулинарна из-
ложба-базар.

Международният женски праз-
ник и желанието да съберем
средства за подпомагане лече-
нието в чужбина на незрящия 7-
годишен първокласник Кристин
са мотивите, които ни подтик-
наха да организира това меро-
приятие. Въпреки, че идеята е
наша, на призива ни за благо-
творителност откликнаха много
обикновени жени и майки от
града, нечленуващи в нашата
партия - сподели една от орга-
низаторките на изложбата Ад-

рияна Николова - общински съ-
ветник от партия ГЕРБ.

Кулинарните изделия бяха съ-
творени с много любов и дарени
от сърце, а красивата им аран-
жировка привличаше погледите
отдалече. Кулинарните произве-
дения бяха изкупени почти вед-
нага, защото бяха на
символични цени, но много от
гражданите оставяха и своята
лепта в картонената кутия за па-
рични дарения до иконата на
Богородица и призива "Да по-
могнем на Катин!".

Инициативата показа още вед-
нъж, че милосърдието и състра-
данието са присъщи черти на
българката - жена и майка.

Евелина ГЕОРГИЕВА

БЛАГОТВОРИТЕЛНА КУЛИ-
НАРНА ИЗЛОЖБА-БАЗАР

На 08.02.2011 г. в Общински
детски комплекс се проведе се-
минар на Клуб по Бойни из-
куства гр.Вършец с гост-
инструктор сенсей Златко Тодо-
ров- 3-ти дан карате и 2-ри дан
джу-джуцу, който е главен ин-
структор на Карате клуб Мон-
тана и инструктор в Централен
полицейски клуб по карате и
джу-джуцу гр. София.

Каква е ползата от занима-
нията с карате? Няма пречки
всеки малчуган да тренира, не-
зависимо от характера. Кара-
тето изгражда детето, прави го
по-спокойно, уравновесено, с
много по-устойчива психика,

което рано или късно ще му
бъде от полза. Бойните изкуства
по принцип изграждат една
много добра самодисциплина и
създават високо чувство за от-
говорност. Децата, трениращи
този спорт, участват в един
много добър колектив. По този
начин съумяват да изградят на-
вици в общуването, стават по-
отговорни към другите. Освен
това дават развитие в самия
спорт и мотивират децата да
стават шампиони, да се изявя-
ват. А и каратето предоставя
контакти не само в страната, но
и в чужбина.

Наско ИЛИЕВ

СПОРТ:

СЕМИНАР НА КЛУБ ПО
БОЙНИ ИЗКУСТВА

Слънчев, но мразовит бе таз-
годишният 1 февруари, на
който жителите на кв. Зано-
жене отбелязаха празника Три-
фон Зарезан - деня на лозаря и
винаря на площада.

Настъпи всеобщо оживление,
когато певческата група при
Клуба на пенсионера в квар-
тала с песнопения съпровож-
даше Царя на лозята.
Жителите бяха приветствани
от техническия организатор на
квартала Иван Георгиев, след
което започна празничната
програма.

И отново прозвучаха песните
за лозето, за виното, за Трифон
Зарезан, с една шеговита за-

дявка, че „лозето копае юна-
кът, а го пие баджанакът” и че
„виното лекува болката в ду-
шата” и други любими песни.

Участие в програмата взеха и
децата от детския фолклорен
танцов състав при Народно чи-
талище „Пробуда” – кв. Зано-
жене, които чрез своите
облекла представиха герои от
бита, свързани с празника.
Настроението на присъства-
щите достигна своя емоциона-
лен връх, когато ученическият
духов оркестър с ръководител
Димитър Пеев засвири „На-
шенското хоро” – създаването
на духов оркестър от младото
поколение е негова отколешна

мечта, която видяхме осъщест-
вена в лицето на малките му-
зиканти.

Празникът продължи с почер-
пка с червено вино, а за доб-
рото настроение се погрижи
оркестър „Вършец”.

Жителите на Заножене ценят
и пазят традициите. Доказвали
са го многократно, показаха го
и този път. Организаторите на
празника – техническият орга-
низатор на квартала Иван Гео-
ргиев и председателят на
местното читалище Боян Гео-
ргиев се потрудиха делникът
ни да бъде празник!

Лили СТЕФАНОВА

ТРИФОН ЗАРЕЗАН
В КВ. ЗАНОЖЕНЕ

Гостоприемният дом на семей-
ство Надежда и Любен Дайчови
отвори широко врати и посрещна
учениците от СОУ “Иван Вазов”
и много други ромски деца за
честването на най-големия ром-
ски празник – Василица. Учени-
ците имаха възможност да
поздравят всички празнуващи на
този ден. Бяха подготвили про-
грама, свързана с легендата за
светеца Банго Васил. Според нея
свети Василий спасил циганския
род от удавяне в бушуващото
море. Дълбоките води щели да
погълнат циганите, но беловла-
сият светия им изпратил ято
гъски. Циганите се метнали на

гърбовете им и стигнали невре-
дими отсрещния бряг. Оттогава те
почитат своя спасител на 14
януари и в негова чест наричат
празника Василица (известен е
още и като циганската Нова го-
дина). В кулинарния конкурс
“Готвя вкусно като мама” домаки-
нята ни отличи най-сполучливите
традиционни ромски гозби. На-
гради получиха и участниците в
състезанието за авангардна при-
ческа, свързана със символа на
празника – гъската. Момичета и
момчета бяха украсили косите си
с пеперуди, цветя, пухчета и пера.
Титлата “Мис Василица” едино-
душно беше присъдена на Веро-

ника Дайчова с подгласнички
Иванина Симеонова и Ива Стефа-
нова. Всеки от присъстващите
имаше възможност да изтегли
късметче от баницата и да види
какво го чака през годината. Му-
зиката и танците на децата огла-
сяха с часове ромския квартал и
събраха всичките му жители,
които се радваха и празнуваха с
нас.

Съвместният празник беше
малка стъпка в запознаването с
традициите и обичаите на децата
от ромския етнос. От тази учебна
година училището работи по два
проекта, свързани с интеграцията
на деца от малцинствата съв-
местно с ЦМЕДТ “Амалипе” и
Фондация “Америка за България”
и ЦОИДУЕМ. Изказваме своята
благодарност за тяхното съдей-
ствие и подкрепа, а също – на лю-
безните ни домакини сем.
Дайчови и сем. Надя и Христо Та-
чеви, благодарение на които беше
приготвена празничната трапеза.

Съвместният празник доказа за
пореден път, че децата трябва да
се възпитават в дух на приемане и
разбиране на различните, за да
могат те да се интегрират ус-
пешно в училище, където да се
научат да общуват пълноценно и
да получат своя шанс в живота.

Албена ЦВЕТКОВА

В А С И Л И Ц А –
Бахтале о Василий,бахтало нево бреш!

(Да Ви е честит Василий, да ви е
честита Новата година!)



Редакцията на Общински вест-
ник “Вършец” поздравява ново-
родените бебета:
Пенко Златков Йорданов,

роден на 25.01.2011 г.
Димитър Ралицов Димитров,

роден на 26.01.2011 г.
Коста Венциславов Нико-

лаев, роден на 30.01.2011 г.
Стефани Стефанова Гицова,

родена на 31.01.2011 г.

Теменужка Георгиева Костова,
родена на 07.02.2011 г.
Исус Бисеров Мирчев, роден на

08.02.2011 г.
Иван Русланов Цецов, роден на

11.02.2011 г.

На бебетата и техните семей-
ства – ЧЕСТИТО! Желаем им
много здраве и сбъднати
мечти!
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„Къде, като цветя в полята
най-радостно растат децата?
В своята Родина –
детската градина!”

Леда Милева

През лятото на 1973 година, в
едно слънчево утро, към дома на
Траян Младенов тръгват с пъстри
букети в ръце малки притихнали

дечица. В този ден се осъществява
тяхната дългогодишна мечта. Раз-
крита е Целодневна детска гра-
дина. Тя е временна, но с
тенденция от следващата 1974 г. да
премине в постоянна. В нея са нас-
танени 26 деца на възраст от 3 до 6
години. Градината е с една смесена
група, неин пръв директор става
Димитрана Николова.

От 1 януари 1974 г. временната

детска градина в кв. Заножене
става постоянна Целодневна
детска градина.

През 1977 г. се въвежда нова про-
грама за учебно-възпитателната ра-
бота в детските градини. Настъпва
изменение в качеството на учеб-
ната работа в ЦДГ.

Идва паметната дата 4 февруари
1981 година. Снегът е до колене,
студът е сковал всичко наоколо, но
в душите на жителите на кв. Зано-
жене е топло. Топло и уютно е и в
новата сграда на детското заведе-
ние. Тя примамливо е разтворила
вратите си и очаква своите обита-
тели. Едно шумно ято прекрачва
прага на новата сграда, построена с
труда на всички жители от квар-
тала.4 февруари е и паметен ден за
малките питомци, а и за техните
бъдещи учители и възпитатели.
Сградата е оборудвана съвре-
менно, разполага с два етажа, на
които са разположени занимални с

просторни и светли спални поме-
щения, офиси, съблекални, тоа-
летни, обширни фоайета и
кабинети, физкултурен салон, а в
приземния етаж се помещават кух-
ненският блок, складове, пароко-
телно отделение и плувен басейн.
Разкрити са три градински и една
яслена групи.

През м. април 1992 г. Обедине-
ното детско заведение в кв. Зано-
жене официално придобива име и
се нарича „Звънче”.

Много хора идват и си отиват
през годините, работейки в детс-
кото заведение, като всеки от тях
оставя в него частица от живота си.
Като директори работят Димит-
рана Николова, Диана Георгиева,
Антоанета Алексиева.

След 2001 година започват
трудни времена за ЦДГ „Звънче”.
Налага се съкращаване на групи,
учителки и помощен персонал.
Към днешна дата функционира

само една смесена група от 22 деца
на възраст от 3 до 6 години. За де-
цата се грижи малък на брой пер-
сонал. Трудно, но не и невъзможно
е да дадем цялата си обич, топлота
и внимание на малките палавници.
Да направим всичко по силите си,
да отглеждаме и възпитаваме тези
малки и нежни цветенца, които с
радостна глъчка огласят квартала.
Да докажем, че живота в кв. Зано-
жене има бъдеще. Този райски кът,
където Господ е изсипвал с пълни
шепи прекрасна природа, крис-
тално чист въздух и всички усло-
вия за отглеждане на едно здраво и
умно поколение.

С дълбоко уважение към всички,
които през годините са работили и
отдали своите сили и енергия, за да
го има ЦДГ „Звънче” и с пожела-
ние към деца и родители за здраве,
щастие и благоденствие!

Антоанета АЛЕКСИЕВА
Директор на ЦДГ „Звънче”

30 ГОДИНИ ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
„ЗВЪНЧЕ” – КВ. ЗАНОЖЕНЕ В НОВА СГРАДА

НАШИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА „БОГ Е ЛЮБОВ“
Почитам родителите си

/есе/
Стане ли дума за почитта и ува-

жението към родителите, винаги
си задавам въпроса дали има
малки или пораснали вече деца,
които не почитат родителите си.
Съдейки по грозните и страшни
съобщения от медиите за про-
блеми между внуци и баби, и дя-
довци - отговорът е: сигурно има
такива.Но аз не искам да пиша
сега за тях, а за себе си и за тези
като мен,които слава Богу са
болшинство.

От баба и дядо знам една от де-
сетте Божи заповеди:,,Почитай
баща си и майка си, за да ти бъде
по-добре и да живееш дълго на
земята.“ Каква дълбока мъдрост
и сила има в тези думи! Родите-
лите са тези,които ни даряват
живот и от рождението ни са на-
шите закрилници, които бдят, за
да имаме сигурност и спокойни
дни. От тях сме чули първите
думи и песни на родния
език.През целия си живот усе-
щам тяхната грижа, любов, все-
отдайност и закрила. Те ни
подкрепят, помагат, даряват свет-
лина и красота, за да преминем

достойно през трудностите на
живота.Те са тези,които модели-
рат духовната ни същност-учат
ни да търсим доброто в живота и
човека, да се борим със злато, да
посрещаме беди и страдания и
да ги преодоляваме, запазвайки
добротата си.

Родителската любов, преданост
и благородство се превръщат за
мен в мерило за доброто и злото,
за красивото и грозното, за вре-
менното и вечното. Именно за-
това осъзнавам, че материалното
е нетрайно, а духовните връзки и
най-близките хора са вечни. В
тази несигурна държава най-си-
гурното нещо е любовта на ро-
дителите към децата им. Затова
на такива дълбоки и силни
чувства не може да се отговори с
друго освен с обич, признател-
ност и уважение.

Освен това мисля, че почитта
към родителите се възпитава и
чрез примера, който получаваме
от тях. Както те даряват обич,
внимание и загриженост към
своите възрастни родители, съ-
щото ще получават и от нас - по-
расналите си деца. Всички знаем
за поучителната приказка за га-
ванката, сина, дядото и внучето.

Но тя не предизвиква у мен
одобрение и подкрепа,а възму-
щение и отвращение от грозната
постъпка на сина.

Аз обичам и уважавам родите-
лите си, почитам ги,съобразявам
се с тяхното мнение, защото
зная, че те са най загрижените
хора за мен. Те са моите най-
верни и предани приятели, които
никога и за нищо на света няма
да ме предадат.Те са тези, които
съпреживяват с мен и радости и
скърби, болки и загуби, но ви-
наги ми подават ръка, за да се из-
правя и продължа напред.

Всеки човек пази в душата си
минали спомени от детството и
в радостни или тъжни дни из-
питва потребност да отправи
думи на благодарност и почит
към своите родители. Но не
всеки успява да го стори. И аз не
бих могла да го кажа по-вълну-
ващо и по-прочувствено от на-
родния поет Иван Вазов:

,,Ти ме роди,но ти ми даде и
светлото,що в теб блестеше,

ти и човека в мен създаде-ти
два пъти майка ми беше!“

Анета Лазарова - 6 клас
СОУ „Иван Вазов” - гр.Вършец

Почитам родителите си
Един ден аз станах рано и отидох

за хляб. След като се върнах заку-
сих с мама и тате. Те ми казаха да
събудя каките и аз отидох. Те не
бяха много доволни, че ги будя тол-
кова рано. Казах, че ще ходим на
градината и те бързо си отвориха
очите. Ние се приготвихме и аз си
взех шапка, за да не ме напече
слънцето. Почнах да впрягам мага-
рето Муси и след това потеглихме.

Каките, мама и баба минаха през
реката, а аз и татко бяхме с кару-
цата. Пристигнахме, разтоварихме
каруцата, завързах Муси за едно
дърво. После отидох да вадя кар-

тофи с останалите.Усилено рабо-
тихме няколко часа. Когато ре-
шихме да отпочинем, аз си
откъснах чушки за мен и семей-
ството ми.

Стана ми топло и се изморих, но
продължихме работата упорито и
успяхме да приключим. Когато
пристигнахме вкъщи, каките опър-
жиха картофки и всички седнахме
на обяд, след добре свършената ра-
бота. Картофките бяха много
вкусни. Мама и тате се радваха, а
аз бях много горд.Това беше пър-
вата ми работа, която върших на-
равно с големите и без да се сърдя.

Аз почитам своите родители, по-

читайте ги и вие. За да получим
това, което искаме и да направим
родителите си щастливи, ние
трябва да ги почитаме. В това се
изразява нашата обич, нашето ува-
жение към тях, които са ни дали
живот и са ни направили хора.

Петър Антонов - 5а клас
СОУ ,,Иван Вазов” - гр.Вършец

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ
Орган на Общински съвет Вършец

ИЗДАТЕЛ: Община Вършец
e-mail: admin_varshetz@mail.bg
тел.: 09527 / 22-22 , факс: 09527 / 23-23
Главен редактор: Евелина Георгиева
Редакционна колегия: Юлия Антонова
Печат: “Нюзпринт” - София

На 20 февруари 2011г. от 09.00
часа, в голямата зала на Общински
детски комплекс, гр.Вършец се
проведе турнир по тенис на маса –
общински кръг от ученическите
спортни игри за учебната
2010/2011 година.

Турнирът се проведе под вещото
ръководство на треньора на отбо-
рите в ОДК, гр.Вършец Петър
Цанков.

Участниците в турнира бяха раз-
делени в две възрастови групи – 5
– 7 клас и 8 – 10 клас. Заелите 1-во,
2-ро и 3-то място в съответните две
възрастови групи получиха гра-
моти от Кмета на Община Вършец
госпожа Боряна Бончева.

А ето и имената на победителите:

Възрастова група 5 - 7 клас:
1.Димитър Илианов Илиев
2.Лазарин Йорданов Иванов
3.Виктор Валентинов Ангелов

Възрастова група 8 - 10клас:
1. Кристиян Рангелов Антонов
2. Николай Иванов Тодоров
3. Деян Георгиев Господинов

Пожелаваме успех на всички кла-
сирали се участници в следващия,
областен кръг от ученическите
спортни игри 2011г. .

Цветелина ВАСИЛЕВА
Директор на ОДК

ТУРНИР ПО ТЕНИС НА
МАСА – ОБЩИНСКИ КРЪГ

ПОЗДРАВ КЪМ НОВОРОДЕНИТЕ
ДЕЦА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ


