
На 17 март Общинската преброи-
телна комисия – Вършец проведе по-
следното си заседание, на което
обобщи резултатите от своята работа
и отчете преброените лица, домакин-
ства, жилища и сгради в общината.

Преброяването в Община Вършец
стартира на 01.02.2011г. с преброяване
по Интернет.Електронното преброя-
ване приключи на 09.02.2011 г. в 24.00
часа. За този период в град Вършец по
електронен път са преброени 1533
лица, а в кметствата на общината –
153 лица. Общо за общината по елек-
тронен път са преброени 1686 лица,
613 жилища и 676 домакинства.

Традиционното преброяване чрез
анкетиране и попълване на преброи-
телни карти стартира на 10.02.2011 го-
дина от 08.00 часа и приключи на
28.02. 2011 г. в 20.00 часа. В Община

Вършец то бе реализирано от 46 пре-
броители и 8 контролъори в 17 кон-
тролни района и 49 преброителни
участъци.

На 14 и 15.02.2011 г. Общинската
преброителна комисия организира
срещи на място с всички преброители
и контрольори, като нейни представи-
тели извършиха преглед на попълне-
ните в предходните три дни
преброителни карти и отговориха на
всички въпроси, възникнали при по-
пълването им. В хода на самото пре-
брояване телефоните на
представителя на Териториално ста-
тистическо бюро (ТСБ) Монтана,
Председателя на комисията и контро-
льорите бяха на разположение на пре-
броителите за всякакви въпроси,
свързани с тяхната работа. Това зна-
чително облекчи тяхната дейност и

позволи преброяването в общината да
се проведе и да приключи без особени
проблеми. В резултат, по традицион-
ния начин, чрез преброителни карти в
Община Вършец са преброени:

- 4686 сгради
- 4771 жилища
- 2567 домакинства
- 6446 лица
Общо преброените лица в общината

по електронен път и чрез традицион-
ното преброяване възлизат на 8232.

На 02.03.2011 година и на 07.03.2011
година контрольорите в присъствието
на преброителите от своите кон-
тролни райони предадоха на предста-
вителя на ТСБ – Монтана всички
преброителни карти, списъците ПНЖ
–2 и ПНЖ – 3.

Заключението на Общинската пре-
броителна комисия е, че след извър-
шените дейности на територията на
община Вършец Преброяване 2011 се
проведе и приключи успешно и в ус-
тановените от закона срокове. Коми-
сията изказва благодарност на ТСБ
Монтана и на целия екип от преброи-
тели и контрольори за ползотворната
съвместна дейност по обезпечаването
и провеждането на преброяването на
населението и жилищния фонд в об-
щината.

Иван ЖЕКОВ
Секретар на Община Вършец
и Председател на Общинската

преброителна комисия

ОБЩИНСКАТА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОВЕДЕ ПОСЛЕДНОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ

На 29 март в зала „Плевен” на Об-
ластна администрация – Плевен се
проведе седмото заседание на Ре-
гионалния съвет за развитие (РСР)
на Северозападен район (СЗР),
което бе открито и ръководено от
областния управител на област Пле-
вен и председател на РСР на СЗР г-
н Иван Новкиришки.

В заседанието взеха участие пред-
ставители на министерства, област-
ните управители на областите
Видин, Монтана, Враца, Плевен и
Ловеч, кметове на общини от петте
области, представители на нацио-
нално представените работодател-
ски организации и синдикати.

След проведено гласуване за за-
местник - председател на Съвета бе
избран г-н Найден Зеленогорски –
кмет на община Плевен.

Представена и одобрена бе меж-
динната оценка на Регионалния
план за развитие 2007-2013 г. на Се-
верозападен район от ниво 2.

Експерти от областните админист-
рации на областите Плевен, Ловеч и
Монтана запознаха членовете на
РСР с резултатите от междинните
оценки на Областните стратегии за
развитие на съответните области.

Г-н Николай Нанков – областен
управител на област Ловеч, г-н
Ивайло Петров – областен управи-
тел на област Монтана, г-н Пламен
Стефанов – областен управител на
област Видин и г-жа Боряна Бон-
чева – кмет на община Вършец, като

представители в Комитетите за на-
блюдение на Оперативните про-
грами „Регионално развитие”,
„Развитие на конкурентоспособ-
ността на българската икономика”,
„Околна среда” и „Администрати-
вен капацитет” представиха инфор-
мация от заседанията на
съответните комитети за наблюде-
ние.

Експерт от секретариата на РСР на
СЗР направи кратка презентация на
въздействието на Оперативна про-
грама „Регионално развитие” върху
развитието на Северозападен район.

Областните управители на облас-
тите Видин, Враца и Монтана, като
членове на работна група, която ще
състави програма за икономическо
развитие на Северозападна Бълга-
рия, представиха информация от-
носно предприетите мерки за
икономическото развитие на ра-
йона.

Членовете на Регионалния съвет за
развитие на Северозападен район
взеха участие в анкетно проучване
във връзка с разработване на На-
ционалната стратегия за регионално
развитие за новия програмен период
след 2014 г. Целта на изследването
е да се събере информация относно
основните проблеми на Североза-
падния район и да се очертаят при-
оритетите за развитието му през
следващия програмен период.

Соб. инф.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ БОРЯНА
БОНЧЕВА УЧАСТВА В СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ

НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
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На 16 март 2011 г. стартираха
строително-ремонтните работи по
проекта на Община Вършец „Пови-
шаване качеството на образованието
в община Вършец, чрез обновяване
и модернизация на образователната
инфраструктура”, който се осъщест-
вява с финансовата подкрепа на Опе-
ративна програма „Регионално
развитие” 2007-2013 г.,съфинанси-
рана от Европейския съюз чрез Ев-
ропейския фонд за регионално

развитие.
Обжалването на една от фирмите -

участнички в проведената процедура
за избор на изпълнител пред Висшия
административен съд – гр. София на
решението на кмета на община Вър-
шец, доведе до забавяне сключва-
нето на договор с изпълнител на
обекта. Това възпрепятства започва-
нето на строително-ремонтните дей-
ности, предвидени в графика.

След произнасяне решението на

ВАС в полза на Община Вършец, Уп-
равляващият орган и Община Вър-
шец възобновиха дейностите по
проекта.

Изпълнител на строително-ремон-
тните работи е фирма “Понсстро-
йинженеринг” ЕАД – гр. Бургас,
която ще извърши обновяването на
втората сграда на СОУ “Иван
Вазов”, в която се помещаваше за-
критото вече Начално училище
“Св.Св. Кирил и Методий” чрез ос-
новен ремонт на покривна конструк-
ция, ремонт на фасада, подмяна на
дограма, изграждане на базова дос-
тъпна архитектурна среда, изграж-
дане на спортни площадки.

Според сключения с “Понсстро-
йинженеринг” ЕАД договор, строи-
телно-ремонтните дейности са на
стойност 629 257.49 лв., ще продъл-
жат 86 календарни дни и в тях ще
бъдат ангажирани 56 лица.

Проектът се финансира от Евро-
пейския фонд за регионално разви-
тие и от държавния бюджет на
Република България.

Интернет-сайт на Оперативна про-
грама за регионално развитие -
www.bgregio.eu

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗАПОЧНА РЕМОНТЪТ НА СГРАДАТА НА БИВШЕТО
НУ"СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", ФИНАНСИРАН ПО

ПРОЕКТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Евелина ГЕОРГИЕВА
За това, успешна ли беше измина-

лата 2010 година за ръководст-
вото и служителите от
местната Полиция и какви задачи
предстоят през настоящата, раз-
говаряме с началника на Районно
управление „Полиция”- Вършец
главен инспектор Петър Давидов.

- Г-н Давидов, какви са най-
честите извършители на пре-
стъпления на територията на
нашата община за 2010 г. ?

- През 2010 г. бяха установени 72
извършители на престъпления
срещу 42 за 2009 година. Три от тях
са жени. Малолетните лица на въз-
раст под 13 г. са само 3 или 4,16 %,
което е радващо тъй като през по-
следните няколко години поддър-
жаме най-висок процент при тази
категория извършители в областта.
Непълнолетните лица, извършили
престъпления са 11, което е 15,27%
от общия брой установени извър-
шители на престъпления. През по-
следните десетина години
РУП-Вършец е отчитало най-висок
дял относно участието на мало-
летни и непълнолетни извърши-
тели на престъпления в област

Монтана. Затова можем да отчетем
изминалата 2010 г. като успешна в
това отношение. Най-висок е делът
на участие в извършването на пре-
стъпления на лица между 18 и 30
годишна възраст.

По етническа принадлежност 50
от извършителите на престъпления
са българи, като те са извършили 46
престъпления и 22 са роми, или
30,55 % от извършителите са от
ромски произход и са извършили
22 престъпления, което е обичайна
цифра за нашето управление.

- Какви и колко са извършените
престъпления в община Вършец
през изминалата година?

- За 2010 година имаме незначи-
телно намаление на извършените
престъпления, съпоставено с пред-
ходната година, а именно -78 ре-
гистрирани престъпления срещу 81
за 2009 година. На тази база е реа-
лизирано увеличение на разкривае-
мостта през 2010 г. с 2,42 %,
спрямо 2009 г., което е втори резул-
тат в областта. Разкритите пре-
стъпления са съответно 51 за
отчетния период и същия брой за
2009 година.

продължава на 2 стр. >>>

Главен инспектор Петър Давидов, Началник на РУ „Полиция” гр. Вършец:

„Усилията ни са насочени към ак-
тивно противодействие на престъп-

ността във всичките й форми”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
Инвестираме във Вашето бъдеще!
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През 2010 г. на територията на РУП

не бяха извършени умишлени тежки
престъпления.

Престъпленията против лич-
ността са рядко случващи се на тери-
торията на районното управление.
През годината са регистрирани общо
7. По видове са както следва: убий-
ство - 2 бр., (като едното е опит за
умишлено убийство) и телесна пов-
реда - 4 бр., като една от телесните
повреди е умишлена тежка и едно
престъпление е в графата „Други пре-
стъпления против личността”.

Грабежи за миналата година ня-
маме извършени. За 2010 г. още през
първото тримесечие, на територията
на РУ, бяха извършени два грабежа.

Положителното е, че извършителите
им са установени (лица от ромски
произход).

Относно работата във връзка с раз-
пространението и употребата на
наркотични вещества, бяха прове-
дени седем СПО “Наркотик”, при
които бяха установени две нови нар-
косборища на територията на града и
едно ново лице, разпространяващо
марихуана. Срещу едно лице е образ-
увано досъдебно производство за
притежание на наркотични вещества,
тъй като при претърсване и изземване
в дома му бяха намерени 33 грама ма-
рихуана с високо качество. Работата
по тази линия е приоритетна за уп-
равлението.

Традиционно основен проблем в
борбата с престъпността са престъп-
ленията против собствеността и в
частност кражбите на лично иму-
щество на гражданите, които заемат
водещо място от общия брой регис-
трирани престъпления. За периода са
регистрирани 42 бр. такива престъп-
ления срещу 38 бр. за миналата го-
дина, като са разкрити 24 бр. срещу
26 бр. за миналата година. От тях с
най-голям дял са взломните и домо-
вите, съответно 13 и 10 бр. Разкри-
ваемостта на този вид престъпления
е традиционно добра за управле-
нието, но за отчетния период отчи-
таме сериозен спад.

Палежите са характерно престъп-
ление за РУП. Тенденцията през по-
следните десетина години броя им
непрекъснато да намалява, е харак-
терна за 2010 година. За отчетния пе-
риод имаме 4 бр. престъпления, за

2009 г. са 5 бр.
Нямаме регистрирани посегател-

ства спрямо МПС.
Делът на престъпленията по

транспорта през последните няколко
години е константна величина. През
тази година отчитаме намаление на
регистрираните престъпления с
35,20%. Процентът на разкриваемост
тук обикновено е висок – от 11 извър-
шени престъпления 10 са с установен
извършител.

Други криминални престъпления,
характерни за РУП-Вършец са пре-
стъпленията против реда и об-
щественото спокойствие -
съответно 4 бр. престъпления и 2 бр.
хулиганства. При тях установяването
и документирането на престъпна
дейност е сравнително успешна.

По място на извършване регис-
трираните и разкрити криминални
престъпления се разпределят както
следва: на територията на града са ре-
гистрирани 43 бр. срещу 57 бр. за ми-
налата година, като са разкрити 34 бр.
срещу 41 бр. за миналата година. На
територията на селата цифрите са - 16
бр. за отчетния период срещу 16 бр.
за миналата година, а разкривае-
мостта е съответно 5 бр. срещу 7 бр.
за миналата година. Извън населе-
ните места и вилните зони имаме
общо 19 извършени престъпления
срещу 8 бр. за миналата година, като
са разкрити съответно 12 бр. за от-
четния период срещу 3 бр. за мина-
лата година. И тук тенденцията
характерна за последните 2-3 години
се запазва т. е. по-голяма част от пре-
стъпленията се извършват на терито-
рията на града, а по-малка в селата.

- Какви превантивни мерки
предприе РУП за предотвратяване
на престъпната дейност на терито-

рията на община Вършец?
- Беше осигурен цялостен и всеоб-

хватен контрол над всички видове
контингент, постоянен контрол и пре-
венция на престъпната дейност във
всички учреждения и обекти на ико-
номиката (банки и банкови клонове,
бензиностанции, тото-пунктове, хо-
тели, почивни станции, учебни заве-
дения и прилежащите им дворове,
нощни заведения, дискотеки, пун-
ктове за изкупуване на черни и
цветни метали, автотенекеджийски и
ремонтни работилници и т.н.).

Започнахме провеждането на охра-
нителни обследвания по предвари-
телно изготвен график на рискови
обекти и на такива, инкасиращи го-
леми парични суми (банкови офиси,
банкомати, касови помещения, бензи-
ностанции, пощенски клонове и др.).
Продължи системната работа по не-
допускането на нарушения и пре-
стъпления сред непълнолетните лица,
като бяха обхванати всички заведения
и сборища около училищата.

Активизира се дейността на целия
състав по реализирането на страте-
гията на МВР „Полицията в близост
до обществото”, като в изпълнение
на Договора за сигурност между Об-
щина Вършец и РУП-Вършец се за-
сили и полицейското присъствие в
най-отдалечените населени места и
крайните квартали на градската част
от обслужвания район, чиято цел е
повишаване на защитата и сигур-
ността на самотно живеещите стари
хора и инвалиди. Засилено беше и
присъствието на служителите от уп-
равлението в районите на учебните
заведения в критичните часови диа-
пазони от денонощието и през тъм-
ната му част. Всички учебни
заведения са включени като обекти в
маршрутите на ППД. При провежда-
нето на планираните СПО, както и
ежедневно от дежурните наряди, се
осъществяват и проверки на питей-
ните заведения в района. Активизира
се съвместната работа на РУП с РУГ
и Енергоразпределителното дру-
жество “ЧЕЗ-България-АД” за пред-
отвратяване на незаконната сеч,
всички видове бракониерства, кражби
и противозаконна дейност.

През изтеклата 2010 годиина от
наша страна беше осигурена охрана
на 61 масови мероприятия, от които
31 спортни, 6 религиозни и 24 кул-

турни. В тези мероприятия взеха
участие всички служители от групата,
като в определени моменти бяха под-
помагани и от служители на другите
служби на РУП-Вършец.

- Какви проверки са извършени
от Вашето полицейско управрение
и какви административно-наказа-
телни мерки са приложени спрямо
извършителите на престъпления
през изминалата година?

- Съставили сме общо 520 акта за
установени административни нару-
шения, със 77 повече в сравнение с
периода на 2009 година. Съставени са
270 бр. фиша за нарушения на ЗДвП,
което е с 64 бр. по-малко от предход-
ната година.

Броят на обектите по разрешител-
ната система в момента е шест - ЦКБ,
ДСК, ОББ, СБР „Св. Мина”, “Елек-
тростарт“ и Хладилника за замразени
плодове и зеленчуци на Фирма “Бъл-
гария машрум къмпани-ООД” гр.
Вършец. Върху тях се осъществява
системен контрол от полицейските
служители. През годината в тях са из-
вършени по 2 проверки, които са до-
кументирани със съответните
констативни протоколи, екземпляри
от които са изпратени за сведение в
ОДМВР-Монтана.

Съществуващият контингент от
лица, съхраняващи и носещи късо ог-
нестрелно и ловно оръжие ежесед-
мично се контролират за
съхранението и за носенето му по
време на ловни излети и т.н. Продъл-
жава работата по сигнали за НПО и
боеприпаси. През отчетния период са
извършени 66 проверки на ловци по
време на ловни излети и 36 проверки
на лица, съхраняващи късо нарезно
оръжие. Издадени са 161 разрешения
за дейности с ООБ и -4 бр. откази. Из-
зето е 1 бр. огнестрелно оръжие по-
ради недоказана необходимост за
притежание на такова и 3 бр. неза-
конно притежавано ловно оръжие, за
което са образувани и съответните до-
съдебни производства.

На територията на управлението
има един търговски обект с разреши-
телно за съхранение и продажба на
пиротехнически увеселителни
средства от клас І и ІІ на ЕТ ”Мария
Ганкова” гр. Вършец.

- Какво е положението с „войната
по пътищата”?

- И през тази година се усложняват

условията за безаварийно пътуване -
пътните участъци, техническото със-
тояние на автомобилния парк, дис-
циплината на водачите на МПС и др.

През отчетната 2010 г. са регистри-
рани общо 30 ПТП, от които три са
тежки, има двама ранени и един заги-
нал. Общата бройка е с четиринад-
есет по-малко от 2009 година.

Причините са : движение с несъоб-
разена скорост; управление след
употреба на алкохол; неспазване на
дистанция ; отнемане на предимство
и др.

Бе проведена целенасочена профи-
лактична работа – ежедневни про-
верки и профилактични разговори с
ръководители на транспортни фирми,
родители на деца, склонни към нару-
шение на ЗДП и профилактични бе-
седи в училищата и на пътя.

Пътно-транспортния травматизъм,
ежедневните нарушения и регистри-
раните ПТП-та са по причина на ло-
шата дисциплина на водачите на
МПС, поради което трябва да сме
упорити и последователни в работата
по направлението.

- Какво предстои от тук нататък
в работата на Районното управле-
ние, какви са основните проблеми,
стоящи пред вас?

- Очакваме устойчивост, дори чувст-
вително увеличение на криминоген-
ната активност, изхождайки от
високата степен на безработица на те-
риторията, обслужвана от РУП-Вър-
шец, която се катализира
допълнително и от всеобщата иконо-
мическа криза, изразена най-вече
сред ромското население.

Като сериозен остава да стои про-
блемът с търговията, разпростране-
нието и консумацията на наркотични
вещества, като в тази насока се очаква
активизиране от страна на престъп-
ните среди в района.

С подобряване на условията за ту-
ризъм и развиването на тази дейност
се очаква да се повиши интереса на
гастролиращите престъпни групи-
ровки, във всичките сфери на пре-
стъпната им дейност
(противозаконни отнемания на МПС,
измами при закупуването на имоти,
при строителството и т.н., други до-
кументни престъпления ).

Усилията ни ще бъдат насочени към
противодействие на престъпността
във всичките й форми.

Главен инспектор Петър Давидов, Началник на РУ „Полиция” гр. Вършец:

„УСИЛИЯТА НИ СА НАСОЧЕНИ КЪМ АКТИВНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА ВЪВ ВСИЧКИТЕ Й ФОРМИ”

В Обединено детско заведение
„Слънце“ гр. Вършец посрещ-
нахме пролетта, долетяла на кри-
лете на първия щъркел!

Заедно с идването й, отпразну-
вахме и рождения ден на детската
градина.

Гости на празниците бяха много
приказни герои и веселите клоуни

от шоуто на художника-вълшеб-
ник Ножичко. Песни,танци и
много смях огласяха изпъстрените
с цветя занимални. Усмивките,
грейнали на детските лица бяха
най-големият подарък за колек-
тива на заведението, който се
грижи за физическото и духовно
развитие на малчуганите.

Щастливи сме да бъдем заедно и
да работим за благото на малките
слънчица на град Вършец!

Поздравяваме цялата обществе-
ност и пожелаваме пролетно наст-
роение и слънчеви усмивки през
цялата година!

Диана ГЕОРГИЕВА
Директор на ОДЗ”Слънце”

ДЕЦАТА ОТ ОДЗ„СЛЪНЦЕ“
ПОСРЕЩНАХА ПРОЛЕТТА

За четвърти пореден път Вър-
шец ще бъде домакин на Нацио-
налния преглед на ученическите
духови оркестри.

Община Вършец организира
провеждането му на 7 май, пока-
нени са ученически духови ор-
кестри от цялата страна.

В прегледа могат да вземат
участие ученици от І до ХІІ клас.
Предвижда се парад по централ-
ната градска улица с дефиле на
мажоретни състави и състеза-
телна конкурсна част пред На-
родно читалище „Христо Ботев”.

Заявки се приемат до 15 април в
Общинска администрация, бул.
„България” №10 или на факс
095272323.

За повече информация: Евелина
Георгиева, тел. 095272222,
вътр.14 и Даниела Лилова, тел.
095273156.

ЧЕТВЪРТИ НАЦИО-
НАЛЕН ПРЕГЛЕД НА

УЧЕНИЧЕСКИТЕ
ДУХОВИ ОРКЕСТРИ

„ВЪРШЕЦ 2011” Редакцията на Общински
вестник “Вършец” поздравява
новородените бебета:

Румен Петров Петров, роден на
18.02.2011 г.

Стефани Райкова Марианова,
родена на 19.02.2011 г.

Ивелина Людмилова Гео-
ргиева, родена на 22.02.201 г.

Слави Румянов Боянов, роден
на 02.03.2011 г.

Филип Танев Тодоров, роден на
03.03.2011 г.

Преслав Калинов Петров,
роден на 06.03.2011 г.

Виктория Юлиянова Боянова,
родена на 10.03.2011 г.

Каролина Ивелинова Грозда-
нова, родена на 10.03.2011 г.

Валентин Анелиев Руменов,
роден на 13.03.2011 г.

На бебетата и техните семей-
ства – ЧЕСТИТО! Желаем им
много здраве и сбъднати мечти!

ППООЗЗДДРРААВВ  ККЪЪММ
ННООВВООРРООДДЕЕННИИТТЕЕ
ДДЕЕЦЦАА  ВВ  ООББЩЩИИННАА

ВВЪЪРРШШЕЕЦЦ
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Днес 25.02.2011 г. (петък) от 14.00 часа, на ос-
нование чл. 27, ал.2 от ЗМСМА, се проведе засе-
дание на Общински съвет – Вършец в
заседателната зала на Общинска администрация
– Вършец.

Заседанието започва с 8 положили клетва об-
щински съветници. Отсъстват: О.Гигов,
Н.Леков, К.Аргиров, Д.Григорова, П.Петров.

На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседа-
нието е законно и може да взема законови реше-
ния.

На заседанието присъстваха още: Кмет на
Община Вършец - Б.Бончева - Лечева, Ст.Стоя-
нов, Л.Митков, И.Йорданов, А.Тошев, Кр.Тачева,
Г.Стаменов, Иван Илиев, Ангел Петров, В.Мил-
чев и граждани. 

На основание чл.57, ал1 и във връзка с чл.57,
ал.2 и ал.3 от ПОДОСВНКВОА за мандата 2007
- 2011г. Председателя на Общински съвет - Вър-
шец предложи допълнение в дневния ред:

1. Разглеждане и приемане на Годишния доклад
за дейността по вътрешен одит на Община Вър-
шец за 2010 г.

Докладва: Кмет на Община Вършец – Бо-
ряна Бончева – Лечева

Предложението за допълнение се включи като
4 точка преди приемането на бюджета.

Допълнението в дневния ред бе прието еди-
нодушно с: 8 гласа - “за”, “против” – 0 ; “въз-
държали се” – 0.

Д Н Е В Е Н    Р Е Д
1. Приемане на Програма за управление и раз-

пореждане с общински имоти за 2011г. /по чл.8,
ал.9 от ЗОС/.

Докладва: Кмета на Община Вършец - Бо-
ряна Бончева – Лечева

2 .Разглеждане и утвърждаване на избор за уп-
равител на “Медицински център-Вършец”ЕООД.

Докладва: Д-р Румяна Дамянова – Предсе-
дател на Комисията по ЗСПЕ

3. Отчет за изпълнението на бюджета на Об-
щина Вършец за 2010г.

Докладва: Кмета на Община Вършец - Бо-
ряна Бончева – Лечева 

4. Разглеждане и приемане на Годишния доклад
за дейността по вътрешен одит на Община Вър-
шец за 2010 г.

Докладва: Кмет на Община Вършец – Бо-
ряна Бончева – Лечева

5. Приемане на бюджет на Община Вършец за
2011г.

Докладва: Кмета на Община Вършец - Бо-
ряна Бончева – Лечева

6. Изказвания,питания,становища и предложе-
ния на граждани.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за орга-
низацията и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинската администрация за мандата
/2007 – 2011г/, дневния ред бе приет единодушно
с 8 гласа - “за”, “против” – 0 ; “въздържали се”
– 0.

Общински съвет взе следните решения:

РЕШЕНИЕ № 453
Общински съвет - Вършец на основание, чл.8,

ал.9 от Закона за общинската собственост при-
ема Програма за управление и разпореждане с
общински имоти за 2011 г.

Гласуването е поименно: „за”- 8 –  А.Димит-
ров, Д.Тодорова, В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамя-
нова, А.Николова, Н.Коновски, О.Яничкова;
„против” – 0, „въздържали се”- 0

РЕШЕНИЕ № 454
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.11, ал.2 от Наредба № 9/26.06.2000г. за усло-
вията и реда за провеждане на конкурси за въз-
лагане на управлението на лечебни заведения по
Закона за лечебните заведения, утвърждава кла-
сирането на участниците съгласно Протокол №
2/ 22.02.2011г. на комисията за провеждане на
конкурса, както следва:

1. Д-р Светлина Петкова Пенчева – Хъртарска

– с получени оценки  - 4.99  на Програмата за
развитие на „МЦ-Вършец” ЕООД за период
2011-2013 г. и от интервюто – 4.95
2. Д-р Крум Костадинов Крумов – с получени
оценки  - 5.00  на Програмата за развитие на
„МЦ-Вършец” ЕООД за период 2011-2013 г. и
от интервюто – 4.89

2. Общински съвет – Вършец на основание
чл.14 от Наредба № 9/26.06.2000г. за условията
и реда за провеждане на конкурси за възлагане
на управлението на лечебни заведения по Закона
за лечебните заведения, задължава Кмета на Об-
щина Вършец в двуседмичен срок след изтичане
срока по чл.13, ал.1 от Наредбата да издаде За-
повед за назначаване на участника, спечелил кон-
курса и сключи с него договор за възлагане на
управлението на „МЦ – Вършец” ЕООД, съг-
ласно одобреният в т.6 от  Решение № 426 от
Протокол № 49/22.12.2010 г. на Общински съвет
– Вършец проект на договор.

Гласуването е поименно: „за”- 8 –  А.Димит-
ров, Д.Тодорова, В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамя-
нова, А.Николова, Н.Коновски, О.Яничкова;
„против” – 0, „въздържали се”- 0

РЕШЕНИЕ № 455
Общински съвет – Вършец на основание, чл.30,

ал.1 от ЗОБ 
1. Приема отчета на бюджета на Община Вър-

шец за 2010 година, както следва:
По прихода 4 865 024 лв. и по разхода 4 865

024лв.
2. Приема отчета за изпълнение на Извънбю-

джетните сметки и фондове за 2010 година.
3. Приема отчета за състоянието на общинския

дълг за 2010 година.
Гласуването е поименно: „за”- 8 –  А.Димит-

ров, Д.Тодорова, В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамя-
нова, А.Николова, Н.Коновски, О.Яничкова;
„против” – 0, „въздържали се”- 0

РЕШЕНИЕ № 456
Общински съвет – Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.6 и т.12 от ЗМСМА, чл.28, ал.2 и чл.27,
ал.2 от ЗВОПС

1. Приема Годишния доклад за дейността по
вътрешен одит на Община Вършец за 2010 го-
дина.

2. Съгласува Годишния план за дейността по
вътрешен одит за 2010г. и актуализирания Стра-
тегически план 2011 – 2013 г. на Община Вър-
шец.

Гласуването е поименно: „за”- 8 –  А.Димит-
ров, Д.Тодорова, В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамя-
нова, А.Николова, Н.Коновски, О.Яничкова;
„против” –  0, „въздържали се”- 0

РЕШЕНИЕ № 457
1. Общински съвет – Вършец, задължава кмета

за следващо заседание на Общински съвет да
предостави докладите по приключените одитни
ангажименти, които са свързани с:

○ Професионална гимназия по икономика и ту-
ризъм – гр.Вършец

○ Начално училище „Васил Левски” –
кв.”Изток”, гр.Вършец

○ Народно читалище „Христо Ботев” – гр.Вър-
шец

○ Народно читалище „Пробуда” – кв.”Зано-
жене”, гр.Вършец

○ Кметство с. Горна Бяла речка
2. Общински съвет – Вършец, задължава кмета

за следващо заседание на Общински съвет да
предостави информация за прекратяването на
сертификата по „Системи за управление на ка-
чеството” -  ISO 9001:2001

Гласуването е поименно: „за”- 8 –  А.Димит-
ров, Д.Тодорова, В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамя-
нова, А.Николова, Н.Коновски О.Яничкова;
„против” – 0; „въздържали се”- 0

Председателят на Общински съвет Вършец
обяви почивка от десет минути.

След почивката: проверка на кворума – при-
състват 8 общински съветници

РЕШЕНИЕ № 458
Приема бюджета на Община Вършец за 2011 г.,

както следва: 
1. Приходи разпределени съгласно Приложение
№ 1 в размер на  4 324 637 лв.

1.1. Приходи за делегирани от държавата дей-
ности  2 680 477 лв. в това число: 

1.1.1. Обща  субсидия за държавни дейности
2 545 763 лв.
1.1.2. Приходи и доходи от собственост  5
300 лв.
1.1.3. Възстановен безлихвен заем  58 855
лв.
1.1.4. Преходен остатък  70 559 лв.

1.2. Приходи за местни дейности  1 644 160 лв.
в това число:

1.2.1. Данъчни приходи  289 900 лв.
1.2.2. Неданъчни приходи  685 800 лв.
1.2.3. Обща изравнителна субсидия  503 600
лв.
1.2.4. Целева субсидия за капиталови раз-
ходи  156 200 лв.
1.2.5. Временни безлихвени заеми за ПУ-
ДООС  50 340 лв.
1.2.6. Преходен остатък  59 000 лв.

1.3. Утвърждава разпределението на преходния
остатък от 2010 г. в размер на  129 559 лв., фор-
миран от икономии по отговорности, както
следва:

- от делегирани от държавата дейности  70
559 лв.
- от местни дейности  59 000 лв.,

както следва:
1.3.1. За делегирани от държавата дейности
по функции и дейности, както следва:  70
559 лв.
Функция  “Общи държавни служби”  13 065
лв.
- дейност „Общинска администрация”  13
065 лв.
Функция  “Образование”  57 494 лв.
- дейност „Целодневни детски градини и
ОДЗ”  4 457 лв.
- дейност „Общообразователни училища”
19 907 лв.
- дейност „Професионални училища”  33
130 лв.
1.3.2. За местни дейности:  59 000 лв.

1.4. Утвърждава дофинансиране на държавни
дейности от приходи за местни дейности /за ма-
ломерни паралелки в образованието/  4 060 лв.

2. Разходи разпределени по параграфи и фун-
кции съгласно Приложения № 2 и Справка, в раз-
мер на  4 324 637 лв.,

от които за:
- държавни дейности  2 684 537 лв.,
- в това число: дофинансиране  4 060 лв.
- общински дейности  1 640 100 лв.

3. Инвестиционна програма в размер на 367 200
лв., съгласно Приложение № 3, в това число:
обектите финансирани чрез § 40 00 „Постъпле-
ния от продажба на общински нефинансови ак-
тиви” /по Приложение № 10 на МФ/. 
4. Утвърждава стойността на просрочените за-
дължения от минали периоди, които да бъдат
разплатени от бюджета за 2011 г. в  размер на
144078 лв. 
5. Утвърждава стойността на просрочените взе-
мания от минали периоди, които да бъдат съб-
рани в бюджета за 2011 г. в размер на 51626 лв. 
6. Определя численост на персонала в делеги-
рани държавни дейности и местни дейности съг-
ласно Приложение № 4.
7. Утвърждава следните лимити за разходи : 

- СБКО - 3 на сто върху плановите средства за
работна заплата на заетите по трудови право-
отношения;
- разходи за представителни цели и междуна-
родна дейност на кмета на общината – 5 000
лв.;
- за подпомагане разходите за погребения по
чл. 35 от ПМС № 334 за изпълнение на дър-
жавния бюджет на Република България за
2011 г. в размер до 78 лв., в това число за :

-изкопаване и заравяне гробно място 35 лв.
-ковчег и кръст 33 лв.
-погребална кола 10 лв.

- максимален размер на разходи по обслуж-
ване на общински дълг към Фонд ФЛАГ – 8
450 лв. за финансиране на одобрени проекти
през 2011 г..

8. Утвърждава списък на педагогическия персо-
нал, имащ право на транспортни разноски при
условията на чл. 29, ал.1, т. 2 и ал.ал. 2 и 3 в рам-
ките до 85% от действителните разходи - чл. 67,
ал.3 от ПМС № 334 за изпълнение на държавния

бюджет на Република България за 2011 г., съг-
ласно Приложение № 5.
9. Утвърждава разходи за клубовете на пенсио-
нера и инвалида за 2011 г. в размер на  3 000 лв.
10. Утвърждава разходи за организации с несто-
панска цел: 

- читалища  57 760 лв..
11.Утвърждава разходи за нефинансови органи-
зации с нестопанска цел:

- спортни клубове 11 000 лв.
Разпределени както следва:

○ Клуб по ориентиране Незабравка – 5 000
лв.
○ Волейболен клуб 1 500 лв.
○ Тур.дружество Тодорини кукли – 1 500 лв.
○ Остатък от 3 000 лв. за други спортни про-
яви.

12. Утвърждава фонд в размер на 22 500 лв. за
подпомагане с целева финансова помощ от 500
лв. през първата и 500 лв. през втората година от
раждането за новородено дете от Община Вър-
шец.
13. Утвърждава бюджет на Община Вършец по
агрегирани бюджетни показатели съгласно При-
ложение № 12 на Министерство на финансите.
14. Упълномощава кмета с правомощията по
чл.44, ал.3 от Наредбата за съставяне  изпълне-
ние и отчитане на Общинския бюджет, като сво-
евременно / но не по-късно от 15 дни /
предоставя информация на Общински съвет –
Вършец.
15. За осигуряване изпълнението на бюджета:

15.1. Възлага на кмета в срок от един месец да
разпредели приетия бюджет на Община Вър-
шец за 2011 г. по пълна бюджетна класифика-
ция и по тримесечия, като изпълнението на
бюджета се отчита и представя ежемесечно на
Общински съвет – Вършец.
15.2. Упълномощава кмета:

15.2.1. Да кандидатства за съфинансиране от
Централния бюджет и други източници на
общински програми и проекти, след съгла-
суване с Общински съвет.
15.2.2. Да определи правата и задълженията
на второстепенните разпоредители с бю-
джетни кредити. 
15.2.3. Да отразява служебно със заповед
трансформирането на средствата за съфи-
нансиране на проекти по „Красива Бълга-
рия”, планирани по обекти в
Инвестиционната програма по разходната
част, като „Предоставени трансфери” със
знак минус (-) от прихода съгласно изисква-
нията на ДДС 07 и ДДС 08 от 04.04.2008г.
на Дирекция „Държавно съкровище” при
МФ. 

15.3. Дава съгласие, от свободни бюджетни
средства текущо през годината заемообразно да
се финансира реализацията на спечелените
проекти по оперативни програми.
15.4. Задължава Кмета на Община Вършец в
срок от един месец от приемане на Бюджет
2011 г. да изготви проект на механизъм за оси-
гуряване на допълнителни средства за развитие
на селата на територията на Община Вършец.
15.5. Дава пълномощия на Кмета по чл.27 от
Закона за общинските Бюджети, като копие от
заповедите по чл.27, ал.2, бъдат своевременно (
не по късно от 15 дни) представяни в дело-
водството на Общински съвет Вършец.
Гласуването е поименно: „за”- 8 –  А.Димит-

ров, Д.Тодорова, В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамя-
нова, А.Николова, Н.Коновски, О.Яничкова;
„против” – 0; „въздържали се”- 0

РЕШЕНИЕ № 459
Задължава Кмета на Община Вършец, при

сформиране на комисии за планиране и разглеж-
дане на Обществени поръчки, да включва по
двама представители на Общински съвет – Вър-
шец по преценка на Председателя на Об.С – Вър-
шец.

Гласуването е поименно: „за”- 7 –  А.Димит-
ров, Д.Тодорова, В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамя-
нова, А.Николова, О.Яничкова; „против” – 1 -
Н.Коновски; „въздържали се”- 0

Поради изчерпване на дневния ред, Председа-
теля на Общински съвет – Вършец закри засе-
данието в 17:40 часа.

И.Лазаров
Председател на Об.С - Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л  № 53



Áðîé 3, àïðèë 2011 ã. Îáùèíñêè ñúâåò ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ4
Днес 25.03.2011 г. (петък) от 14.00 часа, на осно-

вание чл. 27, ал.2 от ЗМСМА, се проведе заседа-
ние на Общински съвет – Вършец в заседателната
зала на Общинска администрация – Вършец.

Заседанието започва с 9 положили клетва об-
щински съветници. Отсъстват: О.Гигов,
Н.Леков, К.Аргиров, В.Маринов.

На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседа-
нието е законно и може да взема законови реше-
ния.

На заседанието присъстваха още: Кмет на Об-
щина Вършец - Б.Бончева - Лечева, Ст.Стоянов,
А.Тошев, М.Кирилова, Г.Стаменов, Иван Илиев,
Ангел Петров, В.Милчев, Д.Валериева и граж-
дани. 

На основание чл.57, ал1 и във връзка с чл.57, ал.2
и ал.3 от ПОДОСВНКВОА за мандата 2007 -
2011г. Председателя на Общински съвет - Вършец
предложи допълнение в дневния ред:

1. Разглеждане и вземане на решение относно за-
явление за освобождаване от длъжност Управител
на „МЦ-Вършец” ЕООД  д-р С.Хъртарска.

Докладва: Д-р Румяна Дамянова – Председа-
тел на Комисията по ЗСПЕ

Предложението за допълнение се включи като 9
точка преди изказвания, питания, становища и
предложения на граждани.

Допълнението в дневния ред бе прието еди-
нодушно с: 9 гласа - “за”, “против” – 0 ; “въз-
държали се” – 0;

Д Н Е В Е Н    Р Е Д
1. Отговор на постъпило питане от група об-

щински съветници от ПП „ГЕРБ” относно чита-
лищата на територията на Община Вършец.

Отговаря: Кмета на Община Вършец – Бо-
ряна Бончева – Лечева

2. Разглеждане и вземане на решение относно от-
даване под наем на кабинети в сградата на „Ме-
дицински център – Вършец” ЕООД. 

Докладва: Д-р Румяна Дамянова – Председа-
тел на Комисията по ЗСПЕ

3. Вземане на решение относно предложение от
Васко Томов – Управител на „Негован” ООД.

Докладва: Кмета на Община Вършец – Бо-
ряна Бончева –Лечева

4. Вземане на решение за промяна на срока за от-
даване под наем на обекти публична общинска
собственост по решение № 215 от Протокол №
18/23.12.2008 год. на Общински съвет – Вършец.

Докладва: Кмета на Община Вършец – Бо-
ряна Бончева – Лечева

5. Разглеждане и приемане на годишен отчет за
изпълнение на Общинската програма за управле-
ние на отпадъците.

Докладва: Кмета на Община Вършец – Бо-
ряна Бончева – Лечева

6. Разглеждане и приемане на „Програма за опаз-
ване на околната среда на община Вършец 2011-
2015г.”

Докладва: Кмета на Община Вършец – Бо-
ряна Бончева –Лечева

7. Разглеждане и вземане на решение относно за-
явление от Радослав Ананиев за вземане под наем
на кухненски бокс на детската градина в с. Спан-
чевци.

Докладва: Кмета на Община Вършец - Бо-
ряна Бончева – Лечева

8. Молби за финансова помощ към Общински
съвет – Вършец.

Докладва: Председател на Комисията по об-
ществен ред, сигурност, граждански права,
молби, жалби и борба с корупцията – Кирил
Аргиров

9. Разглеждане и вземане на решение относно за-
явление за освобождаване от длъжност Управител
на „МЦ-Вършец” ЕООД  д-р С.Хъртарска.

Докладва: Д-р Румяна Дамянова – Председа-
тел на Комисията по ЗСПЕ

10. Изказвания, питания, становища и предло-
жения на граждани.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за орга-
низацията и дейността на Общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация за мандата /2007 –
2011г/, дневния ред бе приет единодушно с 9
гласа - “за”, “против” – 0 ; “въздържали се” – 0;

Общински съвет взе следните решения:

Р Е Ш Е Н И Е № 460
Общински съвет – Вършец на основание чл.15,

ал.1 и ал.2  от Наредбата за упражняване правата
върху Общинската част от капитала на търговс-
ките дружества на Община Вършец, взема реше-

ние за провеждане на публични търгове с явно
надаване за отдаване под наем на обособени са-
мостоятелни обекти от сградата на „МЦ - Вър-
шец” ЕООД, както следва: 

1. За временно отдаване под наем до провеждане
на търг или конкурс на кабинет № 118 и кабинет
№ 119 на д-р Б.Бонев.

2. Провеждане на публичен търг с явно надда-
ване за отдаване под наем на кабинет - № 118  , в
сградата на  „МЦ - Вършец” ЕООД, който да се
използва – по предназначение – медицински ка-
бинет.

○ Срок за отдаване под наем 5 г. 
○ Първоначална тръжна месечна наемна цена  -
4 лв./1 кв.м.
○ Цена на тръжната документация – 50 лв.
○ Депозит за участие в търга – 200лв.
○ Стъпка за надаване 5% върху началната
тръжна месечна наемна цена определена за ка-
бинета.

Управителя на „МЦ - Вършец” ЕООД да орга-
низира и проведе търга по процедурните правила
на глава втора  – Търгове от  Наредбата за усло-
вията и реда за провеждане на търгове и конкурси
на Община Вършец. Управителя на центъра да
сключи договор за отдаване под наем на меди-
цинския кабинет със спечелилия търга участник. 

3. Провеждане на публичен търг с явно надда-
ване за отдаване под наем на кабинет - № 119, в
сградата на  „МЦ - Вършец” ЕООД, който да се
използва – по предназначение – медицински ка-
бинет.

○ Срок за отдаване под наем 5 г. 
○ Първоначална тръжна месечна наемна цена  -
4 лв./1 кв.м.
○ Цена на тръжната документация – 50 лв.
○  Депозит за участие в търга – 200лв.
○ Стъпка за надаване 5% върху началната
тръжна месечна наемна цена определена за ка-
бинета.

Управителя на „МЦ - Вършец” ЕООД да орга-
низира и проведе търга по процедурните правила
на глава втора  – Търгове от  Наредбата за усло-
вията и реда за провеждане на търгове и конкурси
на Община Вършец. Управителя на центъра да
сключи договор за отдаване под наем на меди-
цинския кабинет със спечелилия търга участник. 

Гласуването е поименно: „за”- 7 – А.Димитров,
Д.Григорова, П.Петров, И.Лазаров, Р.Дамянова,
А.Николова, О.Яничкова; „против” – 0; „въздър-
жали се”- 2 - Д.Тодорова, Н.Коновски

Р Е Ш Е Н И Е № 461
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.6,

ал.1, т.1 от ПОДОСВНКВОА за мандата 2007 -
2011г., създава временна комисия за изясняване на
фактите по сключения договор с фирма „Негован”
ООД, анекса към него и отправените искания  и
предложения към Община Вършец, в състав:

Председател: Иван Лазаров – Председател Об-
щински съвет

Членове:
1. Анатоли Димитров – Председател на ПК
„БФ”
2. Вътко Маринов – Председател на ПК „ТСУ”
3. Антон Тошев – младши юрисконсулт 
4. Румен Славчев – Кмет на с.Спанчевци

2. Срок за представяне становището на времен-
ната  комисия - 15.V.2011г.

Гласували: „за”- 9; „против” – 0;  „въздър-
жали се”- 0

Р Е Ш Е Н И Е № 462
Общински съвет – Вършец във връзка с чл.76,

ал.1, т.2, отлага точката за разглеждане на след-
ващо заседание. 

Гласували: „за”- 9; „против” – 0;  „въздър-
жали се”- 0

Председателя на Общински съвет – Вършец,
обяви 10 минутна почивка.

След почивката:  Проверка на кворум – при-
състват – 9 - Общински съветника 

Р Е Ш Е Н И Е № 463
Общински съвет – Вършец на основание чл.32

от Закона за управление на отпадъците, приема го-
дишен отчет за изпълнение на Общинската про-
грама за управление на отпадъците в Община
Вършец.

Гласували: „за”- 8; „против” – 0;  „въздър-
жали се”- 1

Р Е Ш Е Н И Е  № 464
Общински съвет – Вършец на основание чл.79,

ал.4 от Закона за опазване на околната среда, при-
ема представената от Кмета на община Вършец
„Програма за опазване на околната среда на об-
щина Вършец 2011 – 2015г.”

Гласували: „за”- 9; „против” – 0;  „въздър-
жали се”- 0

Р Е Ш Е Н И Е  № 465
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.6,

ал.1 от ЗОС променя от публична в частна об-
щинска собственост статута на недвижим имот
представляващ парцел VІ, кв.10 по плана на
с.Спанчевци, община Вършец, област Монтана –
бивша детска градина в с.Спанчевци състояща се
терен с площ 2250 кв.м., ведно с построената в
имота масивна едноетажна сграда със застроена
площ 380 кв.м.

2. Общински съвет – Вършец на основание
чл.14, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.13, ал.1 от
НРПУРОС и чл.4, ал.3 и чл.6, ал.1 от НУРПТК
взема решение за провеждане на публичен търг с
явно надаване за отдаване под наем на недвижим
имот частна общинска собственост представля-
ващ кухненски блок в сградата на бившата детска
градина в с.Спанчевци с площ 50 кв.м.

3. Срок за отдаване под наем на кухненския блок
3 /три/ години. Първоначална тръжна наемна цена
за имота – 75 лв. без ДДС и стъпка за наддаване
5% върху същата. Цена на тръжна документация
100лв. и депозит за участие в търга 300лв.

4. Задължава Кмета на община Вършец да орга-
низира и проведе търга по реда на Глава втора
„Търгове” от НУРПТК и да сключи договор за от-
даване под наем на земеделския/ите  имот/и след
заплащане наемната цена за първата година от до-
говора от съответния наемател.

Гласуването е поименно: „за” - 9 – А.Димит-
ров, Д.Тодорова, Д.Григорова, П.Петров, И.Лаза-
ров, Р.Дамянова, А.Николова, О.Яничкова,
Н.Коновски; „против” – 0; „въздържали се”- 0

Р Е Ш Е Н И Е  № 466
1. Общински съвет – Вършец отпуска едно-

кратно сумата от 200лв. от параграф 10-98 от дей-
ност - 2 123 ”Общински съвети” на Йорданка
Трифонова Младенова - с.Г.Озирово, община Вър-
шец с ЕГН: 3806133237. 

2. Общински съвет – Вършец отпуска сумата от
339.55лв. от параграф 10-98 от дейност - 2 123
”Общински съвети” на Ангел Димитров Кръстя-
нин - с.Г.Озирово, община Вършец с ЕГН:
4504193201  за плащане по приложени фактури.

Гласуването е поименно: „за”- 9 – А.Димитров,
Д.Тодорова, Д.Григорова, П.Петров, И.Лазаров,
Р.Дамянова, А.Николова, О.Яничкова, Н.Ко-
новски; „против” – 0; „въздържали се”- 0

Р Е Ш Е Н И Е № 467
I. Общински съвет - гр.Вършец на основание

чл.137, ал.1, т.5 и чл.147 от ТЗ във връзка с чл.21,
ал.1, т.9 от ЗМСМА, взема следното решение:

1. Освобождава д-р С.Хъртарска от длъжност
Управител на „МЦ-Вършец" ЕООД на базата
на подадена молба за освобождаване от длъж-
ност като Управител на „МЦ-Вършец"ЕООД
поради здравословни причини, считано от
25.03.2011 г.
2. Възлага на Кмета на Об.Вършец да прекрати
договора за възлагане на управление на „МЦ-
Вършец"ЕООД с д-р С.Хъртарска, считано от
25.03. 2011г.
3. Утвърждава за временно изпълняващ длъж-
ността Управител на „МЦ-Вършец" ЕООД д-р
Любен Тодоров Йоцов с постоянен адрес
гр.Берковица, ул.”Гурко” № 8.
4. Задължава Кмета на община Вършец да
сключи договор за възлагане управлението на
"МЦ - Вършец" ЕООД с д-р Любен Тодоров
Йоцов с срок до провеждане на конкурс за
избор на нов Управител на центъра.

II. Общински съвет - Вършец на основание чл.
3, ал. 1, т.1, т.2, т.З, т.4 и т.5 от Наредба № 9 от 2000
г. за условията и реда за провеждане на конкурси
за възлагане на управление на лечебни заведения
по Закона за лечебните заведения взема следното
решение:

1. Дава съгласие за провеждане на конкурс за
избор на Управител на "Медицински център -
Вършец" ЕООД.
2. На основание чл. 5 и чл. 6 от Наредба №
9/2000 г. за условията и реда за провеждане на
конкурси за възлагане на управлението на ле-
чебни  заведения по Закона за лечебните заве-
дения, назначава комисия за провеждане на
конкурса в състав :

1. Председател: д-р Р.Дамянова-председател
на ПК "ЗСДЕ"
2. Зам. председател:  г-н  А.Димитров-пред-
седател  на  ПК "Бюджет   и финанси"
3. Секретар: г-жа Д. Григорова - член на ПК
"ЗСДЕ"
4. Членове: г-н Антон.Тошев
5. Представител на Регионална здравна ин-

спекция гр.Монтана
3. Изисквания към кандидатите съгласно чл. 4,
ал. 1, т.1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 9/2000г:

- Да притежават образователно-квалифика-
ционна степен "магистър" по медицина, съ-
ответно дентална медицина, или лица с
образователно-квалификационна степен "ма-
гистър" по икономика и управление с при-
зната специалност по медицинска
информатика или по икономика на здравео-
пазването;
- Да имат най-малко пет години трудов стаж
като лекар, съответно лекар по дентална ме-
дицина, или икономист; кандидатите, прите-
жаващи образователно-квалификационна
степен "магистър" по медицина, съответно
дентална медицина, да имат придобита спе-
циалност;
- Да не са осъждани на лишаване от свобода
за умишлени престъпления от общ характер,
освен ако са реабилитирани.

4. Необходими документи за допускане до
участие в конкурса: 1. Заявление за участие в
конкурса; 2.Диплома за завършено висше об-
разование; 3. Документ за основна специал-
ност- за кандидатите притежаващи
образователно -квалификационна степен „ма-
гистър" по медицина, съответно стоматология;
5. Документ, удостоверяващ придобит трудов
стаж; 6. Автобиография; 7. Свидетелство за съ-
димост; 8. Програма за развитието и дейността
на „Медицински център Вършец" ЕООД за
тригодишен период считано от 01.01.2011 до
01.01.2014г. /включващ задачи, приоритети и
срокове за изпълнение/;
5. Място и срок за подаване на заявление за
участие в конкурса: документи за участие в
конкурса се приемат в 14 /четиринадесет/ дне-
вен срок от датата на публикуване на настоя-
щата обява в един централен и един местен
ежедневник. Документите се подават в дело-
водството на Община Вършец с адрес гр.Вър-
шец 3540, община Вършец, област Монтана
бул."България" № 10, ет.1, всеки работен ден от
8.30 до 17.00 часа. Заявленията за участие в
конкурса, заедно с необходимите документи се
подават в запечатан, непрозрачен плик, на ли-
цевата страна на който се изписват трите имена
и адреса на кандидата, като програмата за раз-
витие по т.8 се представя в отделен запечатан
плик, обозначен с трите имена и адреса на кан-
дидата и надпис „Програма за развитието и
дейността на „Медицински център Вършец"
ЕООД .
6. Срок и място, в който може да се получи ин-
формация относно темите, предмет на събе-
седване: В 7 /седем/ дневен срок след изтичане
на срока за подаване на заявлението за участие
в конкурса от упълномощено от комисията за
избор на управител лице.
7. Утвърждава проект на договор за възлагане
управлението на"Медицински център - Вър-
шец" ЕООД.
8. На основание чл. 5 ал. 1 от Наредба № 9 от
2000 г. за условията и реда за провеждане на
конкурси за възлагане на управление на ле-
чебни за заведения по Закона за лечебните за-
ведения определя еднократно възнаграждение
на членовете на комисията по 50 лв.

Д О Г О В О Р
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО

НА “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ВЪРШЕЦ”
ЕООД

№ …../……………… год.
Днес, …………………г. в гр. Вършец на основа-

ние чл. 147, ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговс-
кия закон и в изпълнение на Решение № …… от
Протокол № ……./……………….г. на Общински
съвет, гр. Вършец, между:

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, с седалище и адрес на
управление гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Мон-
тана, бул. “България “№10, БУЛСТАТ/ЕИК
000320655, представлявана от Боряна Тодорова
Бончева-Лечева, Кмет на Община Вършец и Гла-
вен счетоводител – Красимира Тачева, наричана
по-долу за краткост ДОВЕРИТЕЛ, от една страна

и

Д-Р ……………, с постоянен адрес: гр. ………,
община ………………., област ……………….,
ул./жк. ………  № …, ЕГН …………, лична карта
№ ………………, издадена на ……….г. от МВР –
гр. ………, наричана по-долу за краткост ДОВЕ-
РЕНИК, от друга страна, се сключи настоящия
договор за следното:

П Р О Т О К О Л  № 54

продължава на 5 стр. >>>
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Отчитайки резултатите от дей-
ността си за изминалата 2010 година,
клубът на пенсионера в гр. Вършец
отново доказа, че живее пълноценен
и изпълнен с разнообразие живот.

Срещите ни със сродни клубове от
други населени места продължиха.
През м. май посетихме с. Селановци,
за да върнем визитата на нашите
приятели там.

Посрещнахме пенсионерите от гр.
Кнежа, като им показахме забележи-
телностите на нашия град – Общин-
ския музей, Художествената галерия,
Слънчевата градина, парка и др.

По покана на клуба на пенсионера
„Берковски кестен” посетихме гр.
Берковица, като срещата премина в
приятни разговори и веселие.

През 2010 година организирахме и
няколко екскурзии – посетихме град
Чипровци и Чипровския манастир
„Св. Иван Рилски” и останахме оча-

ровани от музея и музейната сбирка,
изпълнена с много история, етногра-
фия, картини и снимки на забележи-
телни личности, родени в този град.
На връщане посетихме къщата-
музей на писателя Иван Вазов в гр.
Берковица.

Следващата ни екскурзия бе по
маршрута Враца-Мездра, гара Ели-
сейна, манастира „Седемте пре-
стола”, Черепишкия манастир и
обратно.

На 12 км. от гара Елисейна, сред
прекрасна природа е сгушена Све-
тата обител „Седемте престола”.
Възхитихме се на църквата с уника-
лен строеж, прекрасно подреден
двор и лековит извор. На връщане
посетихме Черепишкия манастир,
построен от Цар Иван-Шишман през
1390 година, устоял през вековете и
съхранил българската духовност и
историята на манастира, и на много

велики българи.
През октомври м.г. организирахме

и традиционната вече екскурзия до
„Кръстова гора”, която бе двудневна.
На връщане трупата пенсионери по-
сетихме Асеновград и Бачковския
манастир.

Също двудневна бе и екскурзията
ни до Дряновския манастир, пеще-
рата „Бачо Киро”, Соколовския ма-
настир, Габрово и Етъра.

През 2010 г., съвместно с Община
Вършец нашият пенсионерски клуб
организира общоградските тър-
жества за Бабивден, 8 март и 1 ок-
томври – международния ден на
възрастните хора. Благодарим от
сърце на кмета на община Вършец г-
жа Боряна Бончева, която ни под-
крепя и помага със средства за тези
празници.

За пръв път заедно в пенсионер-
ския клуб през миналата година от-
празнувахме Първа пролет и
празника „Младенци”, групата за по-
пулярни песни към клуба поздрави
нашите именници Младен Таралан-
ски – председател на клуба и Младен
Симеонов.

Певческата група поздрави с из-
пълненията си местната общност
чрез Общинския радиовъзел по слу-
чай Първа пролет и 24 май – деня на
славянската писменост и българ-
ската просвета и култура.

Отбелязахме 160-та годишнина от
рождението на патриарха на българ-
ската литература Иван Вазов – за-
почнахме с беседата „Живот и

творчество”, изнесена от г-жа Цеца
Антонова, по стъпките на Вазов вър-
вяхме и посещавайки къщата-музей
на писателя в Берковица и манастира
„Седемте престола”, където е напи-
сал поемата „Клепалото бие” и в Че-
репишкия манастир, в който е
уредена чудесна експозиция за него-
вия живот и творческа дейност.

Празникът на народните будители
отбелязахме с беседа, изнесена от г-
жа Цветелина Василева в салона на
нашия клуб. Деца от Общинския
детски комплекс ни изнесоха пре-
красен рецитал, за който им благода-
рим.

По повод 6 септември – Деня на
Съединението на България и 22 сеп-
тември – Деня на независимостта из-
перптелна беседа ни изнесе г-жа
Надежда Василева – историк.

Като продължение на рубриката
„Нашите християнски добродетели”,
местният ни свещеник отец Петко
Балджиев ни гостува с беседата
„Българските християнски праз-
ници, обреди и обичаи”, за което му
изказваме нашата благодарност.

Клубът ни се включи активно в
Празника на курорта, минералната
вода и Балкана „Вършец 2010” –
проведохме вътрешно-клубен тур-
нир по шах и табла, а групата за по-
пулярни песни взе участие в
надпяването „Балкана пее”, в рам-
ките на празника.

През месец януари доц.д-р Антон
Савов – директор на СБР „Св.Мина”
– Вършец ни изнесе лекция на тема

„Грипната епидемия – профилактика
и лечение” и разясни подробно на
нашите членове клиничните пътеки
за лечение чрез Здравната каса.

И тази година на 19 февруари се
поклонихме и поднесохме венец и
цветя пред паметника на Васил
Левски в града ни.

Певческата група „Незабравка”
участва в Коледния концерт в чита-
лище „Хр. Ботев”, както и в почти
всички мероприятия и тържества на
клуба.

През настоящата 2011 г. сме абони-
рали нашия клуб за вестниците
„Пенсионери” и „Трета възраст”. 

Комисия с председател Радка Са-
вова направи пълна инвентаризация
на имуществото на клуба.  Ревизи-
онната комисия с председател Весе-
лия Спасова извърши годишна
финансова ревизия на приходите и
разходите по дейността. Отчетът бе
представен пред Общото отчетно
събрание, което се проведе
на16.03.2011 г.

Дейността на нашата организация
СНСЦ „Козница” е толкова богата,
разнообразна и пълноценна, благо-
дарение на съвместните усилия на
ръководството на клуба, отговорни-
ците по кварталите и всички наши
членове, участващи с желание във
всички наши инициативи, което до-
казва, че клубът на пенсионера е най-
живата организация в нашия град.

Маргарита ГЕОРГИЕВА
зам.-председател на клуба

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а ДОВЕРЕНИ-

КЪТ приема да управлява еднолично търговско
дружество с ограничена отговорност “Медицин-
ски център – Вършец” ЕООД, със седалище е
адрес на управление: гр. Вършец, общ. Вършец,
обл. Монтана, бул. „България” № 2, регистрирано
по фирмено дело № 179/2000г. по описа на Окръ-
жен съд – гр. Монтана в съответствие с действа-
щата нормативна уредба на Република България. 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2. Този договор се сключва за срок от 3 /три/

години /, съгласно Решение № ………. от Прото-
кол № ……. /……………г. на Общински съвет, гр.
Вършец, считано, от …………………. г.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 
ДОВЕРИТЕЛЯ

Чл.3. ДОВЕРИТЕЛЯТ:
1. взема необходимите решения в съответствие

с действащата нормативна уредба, учредителния
акт на дружеството и настоящия договор;

2. определя бизнес задача на дружеството за
целия срок на договора и/или поотделно за всяка
година, в съответствие със стратегията за разви-
тие на дружеството и финансовото му състояние и
съгласно представената от ДОВЕРЕНИКА „Про-
грама за развитието и дейността на „Медицински
център - Вършец ЕООД”;

3. контролира дейността на ДОВЕРЕНИКА и
предлага срокове, в рамките на които същият е
длъжен да предприема мерки за отстраняване на
констатирани недостатъци в работата.

Чл.4. ДОВЕРИТЕЛЯТ  и упълномощени от него
лица имат право:

1. на свободен достъп до всички работни места в
дружеството;

2. да изискват разработването и предоставянето
на всякакъв вид информация и документация,
свързана с дейността на дружеството.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
НА ДОВЕРЕНИКА

Чл.5. ДОВЕРЕНИКЪТ се задължава да:
1. управлява и стопанисва имуществото на дру-

жеството, съгласно Търговския закон добросъ-
вестно и в защита интересите на ДОВЕРИТЕЛЯ;

2. уведомява незабавно в писмена форма ДОВЕ-
РИТЕЛЯ за всички обстоятелства със съществено

значение за дружеството;
3. предлага организацията и управленската

структура на дружеството, както и цялата му вът-
решна нормативна уредба;

4. създава условия за социално развитие на ко-
лектива в дружеството и за подобряване условията
на труд.

5. да предоставя писмен отчет в 30 дневен срок
след всяко тримесечие, пред Общински съвет –
Вършец.

Чл.6. ДОВЕРЕНИКЪТ има право да:
1. сключва, изменя и прекратява трудовите дого-

вори, определя трудовите възнаграждения, налага
дисциплинарни наказания, стимулира и команди-
рова персонала на дружеството, като спазва дей-
стващата нормативна уредба;

2. разпорежда се с имуществото на дружеството
в съответствие с ТЗ и клаузите на настоящия до-
говор;

3. сформира помощни консултативни екипи при
осъществяване на пълномощията си, като опред-
еля състава и задачите им;

4. се разпорежда с материалните активи на дру-
жеството;

5. сключва договори за предоставяне на кредити
на дружеството, както и на такива, гарантирани с
ипотека на недвижимо имущество или със залог
на движимо имущество след решение на Общин-
ски съвет.

Чл.7. ДОВЕРЕНИКЪТ няма право да:
1. извършва конкурентна дейност на територията

на Община Вършец, срок – 2 /две/ години след не-
говото прекратяване.

2. да представя кредити без разрешение на Об-
щински съвет;

3. да взема длъжности в ръководни органи на
други дружества, без решение на Общински съвет;

4. да бъде едновременно в трудовоправни отно-
шения с дружество, чието управление му е възло-
жено с този договор.

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ.
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.8. ДОВЕРИТЕЛЯТ определя на ДОВЕРЕ-
НИКА месечно възнаграждение в размер на 10%
от приходите на „Медицински център – Вършец”
ЕООД, но не по-малко от минималния осигурите-
лен  праг за длъжността.

Чл.9. Възнаграждението на ДОВЕРЕНИКА се

изплаща съгласно чл.17 от Наредба
№9/26.06.2000г. на МЗ, по графика за изплащане
на заплатите в дружеството, като дължимите в
него осигуровки и здравни вноски са за сметка на
дружеството.

Чл.10. Отговорност за деклариране на сумите по-
лучени като възнаграждение по този договор и за
изплащане на полагащия се данък, както и осигу-
рителните вноски носи ДОВЕРЕНИКЪТ.

Чл.11. ДОВЕРИТЕЛЯТ не гарантира размера на
възнаграждението на ДОВЕРЕНИКА и не го ком-
пенсира при липса на средства в дружеството.

Чл.12. ДОВЕРЕНИКЪТ се осигурява за всички
осигурителни случаи върху изплатеното му въз-
награждение по този договор.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.13. Договорът се прекратява:
(1). Без виновност на страните:

1. с изтичане на срока, предвиден в него;
2. по взаимно съгласие на страните;
3. при преобразуване, прекратяване или лик-
видация на дружеството;
4. с избиране по съответния ред на нов упра-
вител на дружеството – от момента на впис-
ване на промяна в търговския регистър;
5. в случай на смърт или при поставяне под
запрещение на ДОВЕРЕНИКА, респективно
прекратяване или обявяване в несъстоятел-
ност на дружеството;
6. едностранно от страна на ДОВЕРЕНИКА с
тримесечно предизвестие.
7. при трайна невъзможност на лицето, по-
вече от 6 /шест/ месеца да изпълнява задъл-
женията си, договора да бъде прекратен без
предизвестие. 

(2). По вина на ДОВЕРЕНИКА:
1. действия на ДОВЕРЕНИКА извън предос-
тавените му с договора правомощия и усло-
вия от ДОВЕРИТЕЛЯ;
2. предоставяне от ДОВЕРЕНИКА на ДОВЕ-
РИТЕЛЯ на невярна информация за състоя-
нието на дружеството или съставяне и
утвърждаване от ДОВЕРИТЕЛЯ на доку-
менти с невярно съдържание;
3. влошаване на икономическото състояние на
дружеството в резултат на виновни действия
на управителя;
4. действия на ДОВЕРЕНИКА в нарушение

на нормативната уредба.

Чл.14. При прекратяване на договора на ДОВЕ-
РЕНИКА се изплаща обезщетение съответстващо
на неизползвания от него платен годишен отпуск
и възнаграждението му по този договор.

VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.15. ДОВЕРЕНИКЪТ има право на 20 работни

дни платен годишен отпуск за календарна година,
като съвместно с ДОВЕРИТЕЛЯ определя пе-
риода на ползването му.

Чл.16. В случаите на ползване на платен годи-
шен отпуск от ДОВЕРЕНИКА, той се задължава
да определи длъжностно лице от дружеството,
което да го замества, когато той отсъства, като уве-
доми писмено ДОВЕРИТЕЛЯ минимум 15 /пет-
надесет/ дни преди това.

Чл.17. ДОВЕРИТЕЛЯТ командирова ДОВЕРЕ-
НИКА в страната и чужбина за сметка на дру-
жеството.

Чл.18. Страните могат да се уговарят за промени
в условията на договора след подписването му при
последващи промени в съществуващата норма-
тивна уредба или съществени изменение на ико-
номическите условия, като споразуменията се
отразяват в анекс към настоящия договор.

Чл.19. За всички неуредени в настоящия договор
въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския
закон, Кодекса на труда, Закона за задълженията и
договорите и действащото законодателство в Ре-
публика България.

Настоящият договор се подписа в четири едно-
образни екземпляра – по един за всяка от стра-
ните, един за “Медицински център - Вършец”
ЕООД и един за архива на Община Вършец.

Гласуването е поименно: „за”- 9 – А.Димитров,
Д.Тодорова, Д.Григорова, П.Петров, И.Лазаров,
Р.Дамянова, А.Николова, О.Яничкова, Н.Ко-
новски; „против” – 0; „въздържали се”- 0

Поради изчерпване на дневния ред, Председа-
теля на Общински съвет – Вършец закри заседа-
нието в 16:20 часа.

И.Лазаров
Председател на Об.С - Вършец
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На 25 март – деня, в който Бъл-
гарската православна църква от-
белязва големия християнски
празник Благовещение, момиче-
тата от вокална формация „JOY”
при Средно общообразователно
училище «Иван Вазов» с ръково-
дител Камен Пунчев изнесоха
тържествен Благовещенски кон-
церт, след отслужената вечерна
литургия в местния храм «Свети
Георги», обявен за архитектурно-
строителен паметник на култу-
рата от местно значение.

На концерта присъстваха кметът
на общината Боряна Бончева, ди-
ректорът на СОУ „Иван Вазов”
Ани Ангелова, ученици, учители,
много граждани.

Отбелязването на празника е
нова и оригинална инициатива на
училището, в нея се включи и
ученическият духов оркестър с
ръководител Димитър Пеев, който
с чудесните си изпълнения пред-
извика много емоции у приижда-
щите към църквата.

Вокална формация “JOY” въз-
никва през есента на 2009 г. от
група ученици - ентусиасти,
които силно желаят да се занима-
ват с пеене. Формацията е от 13

момичета, всички от Средно об-
щообразователно училище ”Иван
Вазов” гр.Вършец, с ръководител
Камен Пунчев.

За двегодишното си съществу-
ване формацията участва в тър-
жества и празнични концерти във
Вършец, Берковица, Монтана и
други градове. Издаде първия си
самостоятелен албум, който под-
готви за 7 месеца и представи със
самостоятелен концерт. Форма-
ция „JOY” участва в Национал-
ния конкурс за патриотична песен
„РОДОЛЮБИЕ 2010” в Панагю-
рище, където печели 7 различни
отличия . На конкурса „Млада
Прага” в столицата на Чехия, в
началото на април, групата спе-
чели второ място сред представи-
телните хорове на 26 страни от
цял свят!

Репертоарът на формацията пос-
тоянно се обогатява с нови песни.
С напредването на опитността на
хористите се акцентира върху
акапелното изпълнение. Любими
на публиката са „Девойко мари,
хубава”, ”Ерген деда”, ”Драгана и
славеят”, ”Ой пелине”. Освен кла-
сически обработки на народни
песни от знакови български ком-

позитори, формацията изпълнява
съвременни и духовни песни.

Под купола на храма, при чу-
десна акустика и акапелно изпъл-
нение, чухме песни от различни
стилове. Момичетата изпълниха
песните: „Април” от съвременния
чешки композитор Ярослав
Кришка, в която се пее за промен-
ливата пролет, мокрият априлски
вятър, закачливото слънце и про-
летното пробуждане на приро-
дата; „Драгана и славеят” - от
класика на българската хорова
песен Филип Кутев; песента
„Бръмбъран” - с по-различен му-
зикален език , написана от Нико-
лай Стойков - съвременен
български композитор, чието
творчество претворява разнооб-
разието в българската фолклорна
музикална песенност и ритмика;
„Тебе поем“ от Добри Христов;
една от най – известните българ-
ски песни от новото хилядолетие,
достигнала до финала на евро-
пейския песенен конкурс „Евро-
визия”през 2007г. и спечелила
симпатиите на много хора по
света в оригинална акапелна об-
работка на диригента на форма-
ция ”JOY”, Камен Пунчев -
„Вода”; „Amazing Grace”, в пре-
вод- „Изумителна Благодат” и пе-
сента “Ерген деда” от Петър
Льондев.

След концерта местният свеще-
ник отец Петко Балджиев благо-
дари на ръководството на СОУ
„Иван Вазов”, на маестро Камен
Пунчев и Димитър Пеев за чудес-
ната инициатива, като сподели, че
е трогнат, приятно изненадан и
силно развълнуван, и поднесе в
знак на признателност и уважение
към участниците в концерта
скромни подаръци от храма –
малък иконостас, осветени
иконки и сребърни кръстчета.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТЪРЖЕСТВЕН БЛАГОВЕЩЕНСКИ КОНЦЕРТ
В ХРАМ-ПАМЕТНИК "СВЕТИ ГЕОРГИ"

На 5 март в с. Долно Озирово се
проведе един прекрасен концерт,
посветен на Международния ден на
жената 8-ми март.

Многобройната публика се наслади
на изпълненията на самодейците от
местното читалище „Просвета”, на
уменията на танцьорите от читалище
„Христо Ботев” – Вършец и най-вече
на младите музиканти от ученичес-
кия духов оркестър „Дефилир” при
СОУ „Иван Вазов” с ръководител
Димитър Пеев.

Провеждането на концерта бе фор-
мален повод като кмет на с. Долно
Озирово да се обърна към присъст-
ващите, а чрез тях и към останалите
жители на селото да проведем благо-
творителна кампания за набиране на
средства за подпомагане лечението
на младеж – десетокласник от се-
лото. Това бе и една своеобразна про-
верка за степента на съпричастност и
милосърдие към нуждите на човек,
изпаднал в беда и показател за спло-
теността на местната общност.

На публични места в селото бяха
поставени специални касички, за да
може всеки според възможностите си
да даде своята лепта за хуманната ни
кауза.

На 11.03.2011 г. в сградата на

Кметството, в присъствието на коми-
сия бяха отворени касичките и бе от-
четена събрана сума в размер на
954,54 лв., плюс сумата от 260 лева,
предадена лично на семейството.
Общо от селото бяха събрани 1214,
54 лева, което е похвално за дарите-
лите от Долно Озирово. Искам да
благодаря от сърце и на организа-
циите, подпомогнали нашата ини-
циатива: Ловно-рибарско дружество
„Ботуня”- гр. Вършец, Инициативен
комитет „Св. Илия” – с. Д. Озирово,
Народно читалище „Просвета” – с.
Д. Озирово, Иван Андров – кмет на
с. Горно Озирово.

Събраните средства вече са пред-
адени по надлежния ред на семей-
ството на болното дете, а за мен като
кмет на селото и за всички дарители
остава огромното удовлетворение от
съпричастността и отзивчивостта на
местните жители, които съумяват да
си подадат ръка в моменти на беда и
изпитания, които ежедневно ни под-
нася съдбата!

Изказвам най-сърдечна благодар-
ност към всички жители на с. Долно
Озирово, откликнали на апела ми за
помощ! Да са живи и здрави!

Ангел ПЕТРОВ
Кмет на с. Долно Озирово

ЗА ПРОЯВЕНОТО БЛАГОРОДСТВО –
СЪРДЕЧНА БЛАГОДАРНОСТ КЪМ

ЖИТЕЛИТЕ НА С. ДОЛНО ОЗИРОВО

На 11 март в големия салон на На-
родно читалище „Христо Ботев” се
състоя премиера на комедията
„Между два стола” от Рей Куни с
участието на младите актьори - уче-
ници от СОУ „Иван Вазов”, гр. Вър-
шец.

Гост-режисьор на спектакъла е ак-
тьорът от Драматичен театър Враца
Борислав Борисов.

В ролите: Венко Драганов, Генади
Славов, Мирела Димитрова,  Дениса
Симеонова, Давид Маринов, Пламен

Петров, Димитър Тушев и Николай
Тодоров. Зрителите на комедията ви-
дяха защо много хубаво не е на ху-
баво, или трогателните усилия на
един добър мъж да прикрие истината
за своето двуженство, за да не огорчи
двете си красиви и чаровни възлю-
бени.

Страст, смях, недоразумения,
мъжка солидарност и доблестни по-
лицаи са в основата на сюжета.

Типажите на героите бяха идеално
подбрани за всеки актьор, играта на

всички бе много естествена, младите
хора играха от цялата си душа. Осо-
бено се откроиха с таланта си в глав-
ните мъжки роли Генади Славов и
Венко Драганов, които показаха
блестящо актьорско майсторство
Публиката се смя искрено и от сърце
на пресъздадените комични ситуа-
ции.

На финала младите актьори полу-
чиха поздравления и кошница с
цветя лично от кмета на община
Вършец Боряна Бончева.

Много труд, много репетиции,
много голяма любов към театрал-
ното изкуство – това е рецептата за
големия успех на премиерата.

Вършец доказа, че има талантливи
деца и че театралната самодейна
трупа при НЧ „Хр. Ботев” ще има
достойни продължители.

Пожелаваме на учениците-актьори
от СОУ „Иван Вазов” бъдещи успехи
на големите театрални сцени в стра-
ната и в чужбина.

Евелина ГЕОРГИЕВА

УЧЕНИЦИ ОТ СОУ "ИВАН ВАЗОВ" ПРЕДСТАВИХА ПРЕМИЕРА
НА ТЕАТРАЛНАТА ПОСТАНОВКА "МЕЖДУ ДВА СТОЛА"

С усмивка на дългоочакваното
слънце и дъжд от цветя започна
учебният ден на 22 март в СОУ
"Иван Вазов". Децата от групите, из-
учаващи български, ромски и кара-
качански традиции поздравиха
училищния екип и съучениците си с
първия пролетен ден, честван от
всички тях, независимо от етничес-
ката им принадлежност. В продъл-
жение на седмица те изработиха над
500 цветчета, а малчуганите от по-
луинтерната група в 1-ви клас се
построиха в кръг, държейки в ръцете
си лъчите на Слънцето. Красивата
Пролет Мими раздаде по пъстро
цвете на всеки, който прекрачи
прага на сградата с пожелание за
добро ново начало и щастливи и ус-
пешни дни.Така те създадоха ведро
настроение и много радост за себе
си и своите учители. А слънчево-
пъстрият им кръг ни убеди, че всъщ-
ност самите те са цветята на нашата
Земя. 

Албена ЦВЕТКОВА

ЧЕСТИТА ЦВЕТНА ПРОЛЕТ!


