
Не се предвижда повишаване на
такса “Смет” за 2010 година, като
размерът й се запазва в рамките на
миналогодишния.

Доплащането на направените раз-
ходи за функциите “Образование” -
92257 лв, “Домашен социален - .пат-
ронаж” - 84580 лв и “Чистота” -
115261 лв.ще се покрива от Общин-
ския бюджет, други собствени при-
ходи, като същевременно Общинска
администрация ще разчита на по-го-
лямата събираемост на местните да-
нъци и такси и погасяване на
задълженията към Общинската
хазна.

*****
Общината наложи санкция на ЕТ

“Ник- Николина Василева” за ло-
шото качество на опесъчаване на 10
броя улици в град Вършец на 21
януари т.г.

Актът е съставен с протокол, след
обход на място от комисия от Об-
щинска администрация – Вършец.

Като първа, санкцията е в размер на
10 % от стойността на почистването.
При последваща такава размерът й
ще бъде завишен.

*****
В края на миналата година в София

се проведе среща между кмета на об-
щина Вършец Боряна Бончева и про-
куриста на “Специализирани
болници за рехабилитация – Нацио-
нален комплекс” ЕАД д-р Семков, за-
едно с представители на новия борд
на “СБР – НК” – ЕАД.

На срещата бе договорено ръко-
водството на “Специализирани бол-
ници за рехабилитация”, чиято
собственост са минералните бани
във Вършец да представи на Община
Вършец проект на споразумение за
съвместна дейност между Общината
и СБР с цел целогодишното фун-
кциониране на Новата минерална
баня.
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Приключи активният летен ту-
ристически сезон в курорта Вър-
шец. Въпреки, че балнеолечението
тук е развито целогодишно и на-
ричаме Вършец “Курорт на
всички сезони”, все пак лятото си
остава един от най-желаните се-
зони за активен отдих, туризъм и
лечение.

За това, успешна ли беше изми-
налата 2009 година в областта
на туризма в нашата община и
какви са тенденциите за по-ната-
тъшното му развитие, разгова-
ряме със служителите от
Туристическия информационен
център в града ни Вера Матеева
и Даниела Лилова:

- Какви анализи могат да се на-
правят за развитието на туризма
в курорта Вършец след при-

ключване на активния туристи-
чески сезон? Успешен ли беше
той през 2009 година?

- Активният туристически сезон
беше много успешен. Въпреки
икономическата криза броят на ту-
ристите, посетили Вършец се е
увеличил. Хората искат да пътуват
и да почиват, но заради несигур-
ността в живота им почиват по-
близо, по-евтино и за по–кратко.
От началото на годината до сега
има спад единствено в частните
квартири и къщи за гости. От
месец януари до края на септем-
ври градът ни е посетен от 18 000
туристи, което е с 5 000 повече от
миналата година.

- Разшири ли се легловата база
за настаняване на туристи – има
ли категоризирани нови къщи
за гости и хотели през тази го-

дина?
- От началото на годината до мо-

мента са категоризирани 26 нови
къщи и стаи за гости.

През лятото на 2009 година във
Вършец отвори врати първият в
града четиризвезден хотел. Турис-
тите проявяват изключителен ин-
терес към него. Посетен е от 2 000
почиващи до момента. Отварянето
на СПА хотел “АТА” привлече по
–заможните туристи.

Очаква се до края на годината
да отвори врати още един чети-
ризвезден хотел - СПА хотел
“МЕДИКУС”, което ще допри-
несе за привличането на още ту-
ристи. Качеството на
туристическия продукт в община
Вършец се повишава.
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УСПЕШЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН

По традиция и тази година жите-
лите и гостите на Вършец станаха
съпричастни с големия християн-
ски празник Богоявление (Йорда-
новден).

На 6 януари пред фонтана на
Централния градски площад све-
щеноиконом Петко Балджиев –
енорийски свещеник на град Вър-
шец, заедно със смесения хор за
школувано пеене и църковни пес-
нопения при НЧ “Хр. Ботев”от-
служи Велик водосвет.

Според поверието осветената на
този ден вода има лечебна сила, тя
не помътнява с течение на времето,
затова и на площада въпреки сту-
дения януарски ден дойдоха хора с
бутилки и бурканчета, за да отне-
сат от нея в домовете си – за здраве
на тях и на техните близки.

Според църковните канони Ве-
ликият Богоявленски водосвет се
отслужва на река, езеро, друг воден
басейн или в центъра на населе-
ното място. Тъй като в нашия град
все още няма традиция за отслуж-

ването му на брега на местната
река, то той отново е в центъра на
града ни пред фонтана – символ на
вършечката минерална вода, която
блика от недрата на Земята ни и
която е “осветена” свише.

След водосвета свещеникът бе
поканен заедно с хористите в каби-
нета на кмета на общината Боряна
Бончева, за да поръси със светена
вода административната сграда на
Общината и благослови всички
служители, работещи в нея. Той
пожела на ръководството и служи-
телите от Общинска администра-
ция много здраве, професионални
успехи и реализиране на мечтите.

Кметът на общината Боряна Бон-
чева пожела на всички една мирна,
благодатна и здрава Нова година,
да бъдем заедно в хубавите мигове
и в трудностите, заедно да реша-
ваме задачите и наболелите про-
блеми и да бъдем всички по-добри
и по-човечни.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НА ЦЕНТРАЛНИЯ ГРАДСКИ ПЛОЩАД ВЪВ ВЪРШЕЦ
БЕ ОТСЛУЖЕН ВЕЛИК БОГОЯВЛЕНСКИ ВОДОСВЕТ

Със Заповед № 06/20.01.2010 г.
на директора на Областно пътно
управление – Монтана Илиян
Илиев, от 21 януари 2010 г. се
преустановява движението на
всички видове моторни превозни
средства по железния мост над
река Ботуня при местността
Сопово по пътя Вършец – Враца.
Заповедта е издадена на основание
Протокол от 19.01.2010 г. за
създадена реална опасност за
движение на МПС по стоманения
мост, на основание чл. 9, ал.3 от
Закона за пътищата.

Въвежда се нова организация на
движението в този участък, като
обходният маршрут е през с.
Сумер.

Срокът на действие на заповедта

е от 21.01.2010 г. до отстраняване
на констатираните проблеми и
възстановяване на
носимоспособността на
съоръжението.

Железният мост е построен през
XIX век и има интересна история.
Той е наречен през 19 век Чудото
на Северозападна България.

На това място е имало дървен
мост, който често е бил отнасян от
буйните води на реката Ботуня, по
която тогава работели 16 тепавици
и още толкова воденици. При
първото посещение на княз
Фердинанд във Вършец през 1891
година каляската му засяда по
средата на реката, защото мостът
за пореден път бил отнесен.
Тогавашният кмет Симо

Господинов създава организация и
с биволски впрягове изтеглят
каляската от реката. Фердинанд
изпраща благодарствено писмо до
кмета и го награждава с орден.
Ангажира инженери от
италианска фирма за
построяването на Железния мост.

Сто години след построяване на
съоръжението, по време на
мандата на кмета Георги Бояджиев
(1992-1995г.) в Община Вършец се
получава писмо от италианската
фирма, построила моста с
предупреждение, че 100-
годишната гаранция за неговата
здравина изтича и той трябва да се
ремонтира и подсили.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРЕУСТАНОВЯВА СЕ ДВИЖЕНИЕТО НА
МПС ПО ЖЕЛЕЗНИЯ МОСТ ПРИ СОПОВО

Кметът на община Вършец Бо-
ряна Бончева сключи договор с
Министерство на труда и соци-
алната политика – Фонд “Соци-
ално подпомагане” за
реализиране на дейности по со-
циална услуга “Обществена тра-
пезария” на територията на
община Вършец.

Дейностите по проекта са за
периода 01.12.2009 г. –
31.03.2010 г. и включват предос-
тавянето на безплатен обяд
(супа, основно ястие и хляб) на
80 социално-слаби, възрастни и
самотно живеещи хора от Вър-
шец и съставните села на общи-
ната.

Проектът е на стойност 14 608
лева и се финансира от Фонд
“Социално подпомагане” на Ми-
нистерство на труда и социал-
ната политика.

Социалната услуга ще бъде из-
вършвана от екипа на Домашен
социален патронаж – гр. Вър-
шец.

СОЦИАЛНА УСЛУГА “ОБЩЕСТВЕНА
ТРАПЕЗАРИЯ” СТАРТИРА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Информираме жителите на
община Вършец, че ЧЕЗ България
официално откри разширения си
информационен център за
дистанционно обслужване на
клиенти. Центърът обслужва 24-
часовата телефонна линия на
компанията 0700 10 010 и отговаря
на запитвания, получени на e-mail:

zaklienta@cez.bg.
Клиентите на компанията могат

да се обръщат към служителите на
информационния център, за да
получават информация за размера,
сроковете и начините за плащане
на сметките за електроенергия, да
декларират равни месечни вноски,
да проследят статута на вече
подадено оплакване или заявление
и да заявят всяка от услугите,
които ЧЕЗ предоставя. В
информационния център се

приемат и сигнали за аварии и
проблеми с електрозахранването и
се предоставя информация за
планирани профилактики на
техника и съоръжения.

След разширяването на
капацитета на информационния
център са увеличени броят на
входящите телефонни линии,
както и на служителите, които ги
обслужват.

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ОТКРИ РАЗШИРЕН
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР



“Ако можех да имам едно
магазинче със две полички,

бих продавал, познайте какво –
надежда, надежда за всички...”

/ Джани Родари /
На Коледа стават чудеса !
Не вярвате ли ?
Ние повярвахме.
И чудото се случи.
“Дядовата ръкавичка” на Първа

група при ОДЗ “Слънце “ в град
Вършец побра в навечерието на
Коледа 15 тригодишни деца и над 50
техни гости. Около час продължи
благотворителното коледно шоу, но
сякаш беше миг. Учителките
Петрана Петрова и Татяна
Григорова подготвиха това шоу не
само заради вълшебството на
коледния дух, но и за да предоставят
на своите гости подходяща и
приятна възможност да инвестират
в надеждата за днешния и утрешния
ден на децата.

Забавляваха се всички. Децата
пяха и танцуваха, изразяваха
чувства и емоции и изпълниха
сърцата на възрастните с надежда.
Надеждата, че нещо хубаво може да
остане след нас.Надеждата, че тези
малки същества ще станат един ден
граждани на нашия град, на
България, на Европа. Граждани на
света !

Развълнуван от тази надежда,
всеки гост бръкна в торбичката –
ръкавичка и остави там своята
лепта, за да може надеждата да се
развива и да пораства. Да имаме
реалното усещане, че нашите деца
имат право, могат и ще получат най
– доброто, от което се нуждаят.

Само любов не е достатъчна.
Нужни са средства, съвременна
материална среда и пособия,сред
които да растат, да бъдат
възпитавани и обучавани децата за
надеждата, която е вложена в тях.

Много вълнение донесе на децата
Дядо Коледа, пристигнал с чувал,
пълен с подаръци и лакомства. Най
– щедри обаче бяха неговите
помощници.

Общинският съвет и съветниците
на Община Вършец подариха на
децата LCD телевизор NEO за
дообзавеждане на отремонтираната
им нова занималня.

Истински детски подаръци им
донесе малката Ива, дъщеря на
Надя и Христо Тачеви – батут,
сглобяем баскетбол и много
строители.

В торбичката – ръкавичка бяха
събрани 170 лева.

Много подаръци. Много
лакомства. Вълнуващи
изживявания. Щастливи усмивки
на деца и възрастни.

На Коледа наистина стават чудеса !
Татяна Григорова

ОДЗ “Слънце”

ДЯДОВАТА РЪКАВИЧКА
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І. Механично събиране и извоз-
ване на битови отпадъци да се из-
вършва:

1. За град Вършец – за всички
улици, без долупосочените имоти
по улици, местности, кадастрален
район с идентификатор:

ул. „Страхил войвода” – цялата;
местност „Маркова лъка”;
кв.73, кадастрален район с иден-

тификатор: 12961.424.491;
12961.424.50; 12961.424.52;
12961.424.53; 12961.424.54;
12961.424.55; 12961.424.56;
12961.424.58; 12961.424.60;

кв.84, кадастрален район с иден-
тификатор: 12961.424.311;
12961.424.194; 12961.424.199;
12961.424.203;12961.424.195;

кв.87 и кв.90, кадастрален район
с идентификатор:
12961.424.330; 12961.424.332;
12961.424.363; 12961.424.333;
12961.424.168; 12961.424.277;
12961.424.358;

кв.76, кадастрален район с иден-
тификатор: 12961.420.21;

12961.420.20; 12961.420.19;
12961.420.23; 12961.420.22;
12961.420.24; 12961.420.25;
12961.420.26;

кв.70, кадастрален район с иден-
тификатор: 12961.424.367;
12961.424.368; 12961.424.366;

кв.119, кадастрален район с
идентификатор: 12961.419.34;
12961.419.136; 12961.419.10;
12961.419.113; 12961.419.11;
12961.419.9; 12961.419.20;
12961.419.117; 12961.419.21;
12961.419.22;

кв.124 и 125, кадастрален район
с идентификатор:
12961.419.87; 12961.419.81;
12961.419.95; 12961.419.97;
12961.419.54; 12961.419.70;

кв.2, кадастрален район с иден-
тификатор: 12961.422.60.

2. За град Вършец, кв. Заножене –
всички улици, без долупосочените:

ул. „Старата река” – цялата;
ул. „Калето” – цялата;
ул. „Бор” – цялата;
ул. „Бреза” – след №49 и всички

четни номера по нея;
местностите: „Иваново поле”,

„Водопада” – след ресто-
ранта, „Китката”, „Редежо”,
„Оменячки дол”, „Селище”,
„Сърната”, „Киселица”, „Фи-
липовци”, „Млачище”, ули-
цата около сградата на фирма
„Центромет” /м. „Редежо”/.

3. За всички села на територията
на община Вършец:

3.1. с. Спанчевци – за всички
улици;

3.2 с. Драганица – за всички
улици, без долупосочените:

ул. „16” – цялата;
ул. „17” – цялата;
ул. „19” – цялата;
ул. „20” – цялата
ул. „21” - №1, №3, №13, №15;
ул. „22” – цялата.
3.3. с. Черкаски – за всички

улици;
3.4. с. Стояново - за всички

улици;
3.5. с. Долно Озирово - за

всички улици;

3.6. с. Горно Озирово – за всички
улици;

3.7. с. Д. Б. Речка – за всички
улици, без долупосочената:

ул. „3” - №7, №16, №18.
3.8. с. Г. Б. Речка – за всички

улици.

ІІ. Предлагани услуги, включени
в такса битови отпадъци:

1. Сметосъбиране:
1.1. Сметосъбиране на битови

отпадъци – един път сед-
мично за всеки от кварта-
лите и районите на гр.
Вършец;

1.2. Сметосъбиране на битови
отпадъци – в края на първа
и трета седмица на месеца
/четвъртък и петък/ за с.
Спанчевци, с. Драганица и
с. Черкаски;

1.3. Сметосъбиране на битови
отпадъци - в края на втора и
четвърта седмица на месеца
/четвъртък и петък/ за с.
Стояново, с. Долно Озирово,

с. Горно Озирово, с. Д. Б.
Речка и с. Г. Б. Речка;

2. Сметоизвозване:
2.1. Сметоизвозване на расти-

телни отпадъци – три /3/
пъти месечно за всеки един
от кварталите и районите на
град Вършец и кв. Зано-
жене;

2.2. Сметоизвозване на расти-
телни отпадъци – един път
месечно за всяко населено
място от община Вършец,
съгласно заявка на кмета
или на кметския наместник
на съответното населено
място.

ІІІ. Извозване на всякакъв вид
друг отпадък /строителен, покъщ-
нина и други/ се извършва след за-
плащане на съответна такса в
Общинска администрация, гр. Вър-
шец, съгласно решение на Общин-
ски съвет, гр. Вършец.

БОРЯНА БОНЧЕВА-ЛЕЧЕВА
Кмет на Община Вършец

З А П О В Е Д
№ 461

Вършец, 26.11.2009 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.63, ал.2 от ЗМДТ

О П Р Е Д Е Л Я М:
Границите на районите, вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ и честотата на сметоизвозване на територията на Община Вършец, както следва:

продължава от 1 стр. >>>
Прокуристът на дружеството д-р

Семков се ангажира да внесе пред
министъра на здравеопазването д-р
Божидар Нанев искането на Об-
щина Вършец, подкрепено от под-
писката на жителите на общината
за прехвърляне на Старата мине-
рална баня, Новата минерална баня
и Банското казино за безвъзмездно
ползване и стопанисване.

След проведената среща кметът
Боряна Бончева е обнадеждена, че
има разбиране от страна на “СБР –
НК” ЕАД и се надява в най-скоро
време дългогодишното желание за
стопанисване и експлоатация на ба-
ните от Община Вършец да стане
факт.

*****
Подадена за одобрение е квотата

на община Вършец по Национал-
ната програма на Министерството

на труда и социалната политика “От
социални помощи към осигуряване
на заетост”.

За периода 01.01.2010 г. –
30.06.2010 г. ще бъде осигурена
временна заетост общо на 68 без-
работни лица от община Вършец по
следните позиции: охрана и под-
дръжка – 11 човека, социо-консул-
танти – 12 човека, земекопачи – 40
човека (от 01.04. до 30.06.2010 г.),
чистач улици – 5 човека (от 01.02.
до 30.06.2010 г.)

По програмата могат да канди-
датстват безработни младежи до 29
годишна възраст и семейства с по
двама безработни.

*****
През тази зима Общината получи

нова придобивка – роторна снего-
почистваща машина с ширина 90
см., предназначена за почистване
на алеи, тротоари и площади.

НОВИНИ ОТ ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ

Редакцията на Общински вест-
ник “Вършец” поздравява ново-
родените бебета:
Цанко Касев Зоринов – роден на

06.12.2009 г.
Коста Крумов Савчев – роден на

07.12.2009 г.
Перуна Зонева Симеонова – ро-

дена на 08.12.2009 г.
Бисер Янушев Иванов – роден

на 10.12.2009 г.
Добрил Тодоров Антонов –

роден на 18.12.2009 г.
На бебетата и техните семейства

– ЧЕСТИТО! Желаем им много
здраве и сбъднати мечти!

П О ЗД РА В К Ъ М Н О В О Р ОД Е Н И Т Е
Д Е Ц А В О Б Щ И Н А ВЪ Р Ш Е Ц
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Днес, 08.12.2009 г. от 11.00 часа в Заседател-
ната зала на ОбА - Вършец се проведе заседание
на Общински съвет – Вършец.

На заседанието присъстват 11 положили
клетва общински съветници. Отсъстват общин-
ските съветници Диана Иванова и д-р Румяна Да-
мянова.

На заседанието присъстваха още: Боряна Бон-
чева – Лечева – Кмет на община Вършец, Стоян
Стоянов – Началник на кабинета на Кмета, Кра-
симира Тачева – ОбА, Антон Тошев – ОбА, Цве-
телина Въглярска – ОбА, Георги Стаменов – кмет
на с. Драганица, Иван Павлов – кмет на с. Чер-
каски, Иван Георгиев – Технически организатор
на квартал Заножене, граждани.

Председателят на Общински съвет Вършец
предложи промяна в дневния ред, като точка
трета стане последна по молба на докладчика по
точката д-р Румяна Дамянова.

С 7 гласа "за" и 4 гласа „въздържали се” ОбС -
Вършец прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Разглеждане на постъпила информация от Об-

щинска администрация Вършец и Протокол
от временна комисия, във връзка с Решения №
289 от Протокол № 26 / 16.09.2009 г.
Докладва: Николай Леков – Председател
на Общински съвет Вършец

2. Приемане на Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско иму-
щество.
Докладва: Николай Леков – Председател
на Общински съвет Вършец

3. Разглеждане на постъпила молба от Георги
Димитров Найденов от с. Черкаски, община
Вършец за закупуване на земя общинска
собственост.
Доклад: Николай Леков – Председател на
Общински съвет Вършец

4. Вземане на решение за отдаване под наем на
недвижими имоти частна общинска собстве-
ност – земеделска земя в землището на град
Вършец.
Докладва: Николай Леков – Председател
на Общински съвет Вършец

5. Вземане на решение за осигуряване на транс-
порт на учениците от СОУ “Иван Вазов”.
Докладва: Олга Яничкова – Председател
на Комисия по образование, култура и
младежки дейности, спорт и туризъм

6. Вземане на решение за отпускане на финан-
сова помощ във връзка с постъпила молба от
Мария Илиева Найденова от гр. Вършец, кв.
Заножене.
Докладва: Кирил Аргиров – Председател
на Комисия по обществен ред, сигурност,
граждански права, молби, жалби и борба с
корупцията

7. Вземане на решение във връзка с постъпило в
Община Вършец Заявление вх. № 3695 от
23.07.2009 г. от „Свети Георги – Вършец”
ООД.
Докладва: Николай Леков – Председател
на Общински съвет Вършец

8. Вземане на решение за продажба на употребя-
вани МПС – собственост на Община Вършец.
Докладва: Анатоли Димитров - Председа-
тел на Комисия по бюджет, финанси и сто-
панска политика

9. Вземане на решение относно постъпило пи-
тане във връзка с урегулиране на ул. “Бялата
вода” – кв. Заножене, гр. Вършец.
Докладва: Боряна Бончева – Кмет на Об-
щина Вършец

10. Вземане на решение за одобряване на раз-
пределението за разходване на структурния
дефицит на Община Вършец.
Докладва: Анатоли Димитров - Председа-
тел на Комисия по бюджет, финанси и сто-
панска политика

11. Разглеждане на постъпила информация от
Общинска администрация Вършец във връзка
с Решения № 287 и № 288 на Общински съвет
Вършец от Протокол № 26 от 16.09.2009 г.
Докладва: Анатоли Димитров - Председа-
тел на Комисия по бюджет, финанси и сто-
панска политика

12. Разглеждане на постъпило искане от Кмета
на Община Вършец за актуализиция на Бю-
джет 2009.
Докладва: Анатоли Димитров - Председа-
тел на Комисия по бюджет, финанси и сто-
панска политика

13. Вземане на решение за финансиране по Про-
ект “Красива България 2010”.
Докладва: Николай Леков – Председател

на Общински съвет Вършец
14. Вземане на решение за кандидатстване на

община Вършец с проект по Програмата за
трансгранично сътрудничество по инстру-
мента за предприсъединителна помощ Бълга-
рия - Сърбия.
Докладва: Николай Леков – Председател
на Общински съвет Вършец

15. Вземане на решение за отдаване под наем на
земеделска земя частна общинска собственост
в землището на с. Черкаски, Община Вършец.
Докладва: Николай Леков – Председател
на Общински съвет Вършец

16. Вземане на решение за продажба на земедел-
ска земя частна общинска собственост в мест-
ността “Гламео” в землището на град
Вършец.
Докладва: Николай Леков – Председател
на Общински съвет Вършец

17. Вземане на решение за възлагане на посто-
янната Комисия по обществен ред, сигурност,
граждански права, молби, жалби и борба с ко-
рупцията функциите на Общински антикоруп-
ционен съвет на територията на Община
Вършец.
Докладва: Николай Леков – Председател
на Общински съвет Вършец

18. Вземане решение за освобождаване на
Антон Тошев и Таня Петрова като членове на
Постоянната комисия за разкриване на кон-
фликт на интереси при Общински съвет –
Вършец (съгласно чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси), във връзка с промяна на Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси в сила от 31.03.2009 година.
Докладва: Николай Леков – Председател
на Общински съвет Вършец

19. Вземане на решение във връзка с постъпила
докладна от д-р Румяна Дамянова за удължа-
ване срока за подаване на документи за учас-
тие в конкурса за Управител на „Медицински
център - Вършец” ЕООД и разглеждане на
отчет за ІІІ-тото тримесечие на 2009 г на „Ме-
дицински център – Вършец” ЕООД.
Доклад: д-р Румяна Дамянова – Председа-
тел на Комисия по здравеопазване, соци-
ална политика и екология

Общински съвет - Вършец прие следните реше-
ния:

Р Е Ш Е Н И Е № 298
1. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Вършец в,

срок до 18.12.2009 година, да представи в Общин-
ски съвет Вършец следните докумети:

•Заверен препис от Споразумение към Договор
за възмездно отстъпване право на ползване върху
недвижим имот – частна общинска собственост от
01.05.2000 година с ЕТ „Мила – Людмила Кръс-
тева” – град София, БУЛСТАТ 121814327.

•Заверен препис от Писмо – искане (молба) до
МРРБ за законосъобразността на събирането на
такси за ползване (подържане) на спортните пло-
щадки, реновирани по проект “Екопарк за отдих и
туризъм – град Вършец”, финансиран от Програма
ФАР.

•Заверен препис от писмо – отговор от МРРБ за
законосъобразността на събирането на такси за
ползване (подържане) на спортните площадки, ре-
новирани по проект “Екопарк за отдих и туризъм
– град Вършец”, финансиран от Програма ФАР.

2. УПЪЛНОМОЩАВА Председателя на Об-
щински съвет Вършец да сезира компетентните
органи за проверка на изпълнението на проект
“Екопарк за отдих и туризъм – град Вършец”, фи-
нансиран по Програма ФАР, във връзка със съм-
нение за наличието на „проблеми” (нередности,
пропуски и несъответствия) при изпълнението
проекта, предвид наличието на Договор за въз-
мездно отстъпване право на ползване върху нед-
вижим имот – частна общинска собственост от
01.05.2000 година с ЕТ „Мила – Людмила Кръс-
тева” – град София, БУЛСТАТ 121814327, за Имот
– частна общинска собственост, върху който са из-
вършени подобрения (реновации) със средства на
ЕС, както и във връзка с Решение № 2 на ОбС -
Вършец от Протокол № 2 от 14.11.2007 година.

Гласували общо: "за" - 10, "против" – няма,
"въздържали се" - 1.

Р Е Ш Е Н И Е № 299
1. ПРИЕМА Наредба за реда за придобиване, уп-

равление и разпореждане с общинско имущество.
Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",

Иван Лазаров - "въздържал се”, Николай Леков -
"за", Олга Яничкова - "за", Огнян Гигов – “за”, Ни-
колай Коновски - "въздържал се", Кирил Аргиров

– “за”, Адрияна Николова - "въздържала се", Да-
ниела Тодорова – „въздържала се” и Петър Костов
– “за”.

Гласували общо: "за" - 6, "против" – няма,
"въздържали се" - 4.

Р Е Ш Е Н И Е № 300
1. На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС променя от

публична общинска собственост в частна общин-
ска собственост УПИ I (едно) в кв. 64 по плана на
с.Черкаски, община Вършец, област Монтана.

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
Иван Лазаров - "въздържал се", Николай Леков -
"за", Олга Яничкова - "за", Огнян Гигов – “за”, Ни-
колай Коновски - "за", Вътко Маринов – “за”,
Кирил Аргиров – “за”, Адрияна Николова - "въз-
държала се ", Даниела Тодорова – „за” и Петър
Костов – “за”.

Гласували общо: "за" - 9, "против" – няма,
"въздържал се" - 2.

Р Е Ш Е Н И Е № 301
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

14, ал. 1 от ЗОС и във връзка с НРПУРОС и при
спазване разпоредбите на чл. 19, ал. 8, т. 2 от
ЗСПЗЗ взема решение за провеждане на явен пуб-
личен търг за отдаване под наем на недвижими
имоти частна общинска собственост, представля-
ващи земеделска земя, находящи се в землището
на гр.Вършец описани, както следва:

1. Имот № 12961.36.113 с площ 48 540 кв.м., на-
ходящ се в м. ”Дългата ливада”

2. Имот № 12961.44.52 с площ 119 778 кв.м., на-
ходящ се в м. ”Янини шушеци”

3. Имот № 12961.45.60 с площ 35 981 кв.м., на-
ходящ се в м. ”Дамянова ливада”

4. Имот № 12961.45.61 с площ 93 311 кв.м., на-
ходящ се в м. ”Дамянова ливада”

5. Имот № 12961.10.38 с площ 33 564 кв.м., на-
ходящ се в м. ”Малежина бабка”

6. Имот № 12961.10.25 с площ 61 164 кв.м., на-
ходящ се в м. ”Широка страна”

7. Имот № 12961.10.35 с площ 81 037 кв.м., на-
ходящ се в м. ”Малежина бабка”

8. Имот № 12961.11.70 с площ 75 252 кв.м., на-
ходящ се в м. ”Митрови ливади”

9. Имот № 12961.13.66 с площ 112 739 кв.м., на-
ходящ се в м. ”Вълчов ръстак”

10. Имот № 12961.14.198 с площ 50 384 кв.м.,
находящ се в м. ”Гламео”

11. Имот № 12961.16.3 с площ 127 731 кв.м., на-
ходящ се в м. ”Мъртвината”

2. Срок за отдаване под наем на имотите 2 (две)
години. Първоначална годишна наемна тръжна
цена за 1 (един) декар - 4 (четири) лева. Цена на
тръжната документация 100 (сто) лева, депозит за
участие в търга 100 (сто) лева, за всеки имот по от-
делно, за които участва съответния кандидат и
стъпка за наддаване 5 % (пет на сто) върху общата
първоначална тръжна наемна цена на съответния
имот.

3. В договора за наем да се заложи клауза, че при
възстановяване на земеделски имот или на част от
него при условията на чл. 19, ал. 4 от ЗСПЗЗ се
прекратява договора за наем за целия имот или
частта от него от датата на издаване на Заповед на
Кмета на община Вършец по реда на чл. 45ж, ал.
2 от ЗСПЗЗ.

4. Задължава Кмета на община Вършец да орга-
низира и проведе търга и да сключи договор/и за
отдаване под наем на земеделския/ите имот/и след
заплащане наемната цена за първата година от до-
говора от съответния наемател.

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
Иван Лазаров - "за”, Николай Леков - "за", Олга
Яничкова - "за", Огнян Гигов – “за”, Николай Ко-
новски - "за", Вътко Маринов – “за”, Кирил Ар-
гиров – “за”, Адрияна Николова - "за", Даниела
Тодорова – „за” и Петър Костов – “за”.

Гласували общо: "за" - 11, "против" – няма,
"въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 302
1. Общински съвет Вършец на основание Раздел

ІІ, чл. 3 от подписан Договор ДО1-10/2009 г.
между МОМН и община Вършец, определя СОУ
“Иван Вазов” за училище–преимуществен пол-
звател на моторно превозно средство ISUZU Tur-
quoise с регистрационен номер СА 27-76 МН.

2. Организацията по обслужващата дейност на
моторно превозно средство ISUZU Turquoise с ре-
гистрационен номер СА 27-76 МН (механик, ме-
дицинско лице и гараж) да се осъществява от
община Вършец.

Гласували общо: "за" - 9, "против" – няма,
"въздържали се" - 2.

Р Е Ш Е Н И Е № 303
1. Отпуска финансова помощ от собствения си

бюджет § 10-98, в размер на стойността на две
карти за градски транспорт за линията гр. Вършец
– кв. Заножене за срок от 01.12.2009 г. до
31.12.2009 г., във връзка с молбата от Мария
Илиева Найденова от гр. Вършец, кв. Заножене

Гласували общо: "за" - 11, "против" – няма,
"въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 304
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за изменение и допълне-

ние на концесионния договор на „Свети Георги –
Вършец” ООД - гр. София (сключен преди от вли-
зането в сила на Закона за изменение и допълнение
на Закона за водите, обнародван в Държавен вест-
ник брой 47 от 2009 година и в сила от 23.06.2009
година), във връзка с параграф 28, ал. 1 от ПЗР За-
кона за изменение и допълнение на Закона за во-
дите (обнародван в Държавен вестник брой 47 от
2009 година и в сила от 23.06.2009 година) и при-
веждането му в съответствие с изискванията на чл.
47, ал. 9 от Закона за водите, както следва:

•УВЕЛИЧАВАНЕ с 2.13 литра в секунда ПРЕД-
ОСТАВЯНОТО КОЛИЧЕСТВО МИНЕРАЛНА
ВОДА, респективно УВЕЛИЧАВА СЪОТВЕТНО
И ПРЕДОСТАВЕНИЯ ОБЩ ГОДИШЕН ЕКС-
ПЛОАТАЦИОНЕН РЕСУРС в размер до 95 на сто
от експлоатационния ресурс на водовземните съо-
ръжения в село Спанчевци, определен в заповед
на министъра на околната среда и водите за ут-
върждаване на експлоатационни ресурси, която е в
сила към 23.06.2009 година (влизането в сила на
закона).

•УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА КОНЦЕ-
СИЯТА НА 35 ГОДИНИ, във връзка с параграф
28, ал. 6 от ПЗР Закона за изменение и допълнение
на Закона за водите (обнародван в Държавен вест-
ник брой 47 от 2009 година и в сила от 23.06.2009
година).

2. Да се предоставя общ ресурс, който следва да
се предвиди за общо водоползване (обществено
ползване), съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 9 и
във връзка с чл. 47, ал. 10, т. 4 на Закона за водите,
в размер на 5 % (пет на сто) от утвърдения екс-
плоатационния ресурс на всяко водовземно съо-
ражение в село Спанчевци.

3. При свободен ресурс от ползвателите коли-
чества минерална вода да се пренасочат за бути-
лиране към основния концесионер - „Свети Георги
– Вършец” ООД.

4. Фирмите концесионери да заплащат на Об-
щина Вършец независимо от ползването не по-
малко от 80 % от предоставения им ресурс
минерална вода, съгласно разпоредбите на чл. 47,
ал. 10, т. 1 от Закона за водите.

5. На основание чл. 47, ал. 10, т. 4 да се задължи
основния концесионер „Свети Георги– Вършец”
ООД да изгради и поддържа със свои средства ин-
фраструктурата и съоръженията за разпределение
на минералната вода, невключени в концесионния
договор. След изграждане на съораженията за раз-
пределение на минералната вода, които ще бъдат
първоначално заплатени от основния концесионер
“Свети Георги–Вършец” ООД, стойността на съ-
щите да бъде пропорционално разделена между
“Свети Георги–Вършец” ООД, другия концесио-
нер и ползвателите на база използвани количества.
След така направеното разделяне на общата стой-
ност, стойността на пропорционалните части на
съорьженията, падаща се на концесионера и оста-
налите ползвателите да бъде заплатена от тях към
“Свети Георги–Вършец” ООД. Така направеното
разпределение се налага в следствие на това, че но-
воизградените съорьжения ще бъдат използвани
от всички ползватели на сондажа.

6. С оглед на събираемостта на средствата към
Общината, таксите за ползване на минералната
вода от сондажа, да бъдат изплащани към Общи-
ната съгласно сключените концесионни договори,
а за ползвателите през първото тримесечие на ка-
лендарната година.

7. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Вършец в
срок до 18.12.2009 година да подпише с конце-
сионера „Свети Георги – Вършец” ООД Анекс към
договора за концесия във връзка с решенията по т.
1.

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за", Иван Лазаров - "за”, Николай Леков - "за",
Олга Яничкова - "за", Огнян Гигов – “за”, Нико-
лай Коновски - "въздържал се", Вътко Маринов –
“за”, Кирил Аргиров – “за”, Адрияна Николова -
"за", Даниела Тодорова – „за” и Петър Костов –
“за”.

Гласували общо: "за" - 10, "против" – няма,
"въздържали се" - 1.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 28

продължава на 4 стр. >>>
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Р Е Ш Е Н И Е № 305

1. Общински съвет – Вършец на основание чл.
35, ал. 1 от ЗОС и НРПУРОС, взема решение за
провеждане на публичен явен търг за продажба на
следните МПС, собственост на община Вършец,
както следва:

• Товарен автомобил марка ЗИЛ, модел 157, пър-
воначална тръжна цена – 1 000 (хиляда) лева.

• Микробус марка “Фолксваген”, модел Транс-
портер с ДК № М 33-41 АМ, първоначална тръжна
цена – 1 500 (хиляда и петстотин) лева.

• Високо проходим автомобил марка “УАЗ”,
модел 469 (погребален), първоначална тръжна
цена - 320 (триста и двадесет) лева.

2. Депозит за участие в търга 10 % от първона-
чалната тръжна цена на съответния автомобил,
внесен в Касата на Общинска администрация -
Вършец до 17.00 ч. на деня предхождащ деня на
търга

3. Задължава Кмета на Община Вършец да орга-
низира и проведе търга и да сключи договори за
продажба на МПС със спечелилите търга участ-
ници след заплащане на предложената от тях сума
за закупуване на автомобилите.

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
Иван Лазаров - "за”, Николай Леков - "за", Олга
Яничкова - "за", Огнян Гигов – “за”, Николай Ко-
новски - "за", Вътко Маринов – “за”, Кирил Ар-
гиров – “за”, Адрияна Николова - "за", Даниела
Тодорова – „за” и Петър Костов – “за”.

Гласували общо: "за" - 11, "против" – няма,
"въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 306
1. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Вършец в

срок до 18.12.2009 г. да представи в Общински
съвет Вършец информация във връзка със статуса
на процедурата за урегулиране на ул. “Бялата
вода” – кв. Заножене, гр. Вършец.

2. Възлага на Председателя на Общински съвет
Вършец да уведоми гражданите, живеещи на ул.
“Бялата вода” – кв. Заножене, гр. Вършец за из-
пълнението на решението по т. 1.

Гласували общо: "за" - 12, "против" – няма,
"въздържал се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 307
1. Отпуснатите средства от Министерство на фи-

нансите във връзка с Наредбата за условията и
реда за финансово подпомагане на общини с обек-
тивен структурен дефицит през 2009 г, да бъдат
разпределени пропорционално, съгласно утвърде-
ната програма за ограничаване на структурния де-
фицит на Община Вършец (1. Оптимизиране на
улично осветление, чрез подмяна с енергоспестя-
ващи лампи – 10 486 лева и 2. Саниране на сгра-
дата и оптимизиране отоплението на ОДЗ от нафта
на газ – 86 514 лева).

2. Задължава Кмета на Община Вършец да пред-

ложи за одобрение на Общински съвет Вършец
дейности за разходване на цялата посочена сума в
т.1., преди тяхното започване.

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
Иван Лазаров - "за”, Николай Леков - "за", Олга
Яничкова - "за", Огнян Гигов – “за”, Николай Ко-
новски - "въздържал се", Вътко Маринов – “за”,
Кирил Аргиров – “за”, Адрияна Николова - "за",
Даниела Тодорова – „за”, Диана Григорова – “за”
Петър Костов – “за” и Румяна Дамянова – “за”.

Гласували общо: "за" - 11, "против" – няма,
"въздържали се" - 1.

Р Е Ш Е Н И Е № 308
1. Отлага приемането на доклада на Сметната па-

лата до изпълнение от Общинска администрация
на Решения на Общински съвет с номера 273 и
274 от 24.06.2009 г. и Решения с номера 287 и 288
от 16.09.2009 г.

2. Задължава Кмета на Община Вършец в срок
до 23.12.2009 г. да представи обяснение за поред-
ното неизпълнение на Решения на Общинския
съвет.

Гласували общо: "за" - 9, "против" – няма,
"въздържали се" - 3.

Р Е Ш Е Н И Е № 309
1. Общински съвет Вършец не подкрепя напра-

вените предложения от Кмета на Община Вършец
за промени в Бюджет 2009 година.

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
Иван Лазаров - "за”, Николай Леков - "за", Олга
Яничкова - "за", Огнян Гигов – “за”, Николай Ко-
новски - "въздържал се", Вътко Маринов – “въз-
държал се”, Кирил Аргиров – “за”, Адрияна
Николова - "въздържал се", Даниела Тодорова –
„въздържал се”, Диана Григорова – “за” и Петър
Костов – “за”.

Гласували общо: "за" - 8, "против" – няма,
"въздържали се" - 4.

Влиза д-р Румяна Дамянова. На заседанието
присъстват 13 положили клетва общински съ-
ветници.

Р Е Ш Е Н И Е № 310
1. Общински съвет Вършец дава съгласие Об-

щина Вършец да кандидатства за финансиране по
Проект “Красива България 2010” с реализиране на
проект “Ремонт на централна градска част от ОТ
270 до ОТ 284” с размер на бюджета на проекта до
200 000 лева.

2. Възлага разработването, кандидатстването и
реализацията на проектното предложение след
одобрението му на екип от Кмета на Община Вър-
шец и общинските съветници – Олга Яничкова и
Даниела Тодорова.

3. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Вършец
преди кандидатстване за финансирането на про-
екта да внесе в Общинския съвет Вършец искане

за промяна на бюджета на Общината с конкрет-
ната сума.

Гласували общо: "за" - 12, "против" – няма,
"въздържали се" - 1.

Р Е Ш Е Н И Е № 311
1. Общински съвет Вършец дава съгласие Об-

щина Вършец да кандидатства с проект по Про-
грамата за трансгранично сътрудничество по
инструмента за предприсъединителна помощ Бъл-
гария – Сърбия, с размер на бюджета на проекта
до 385 000 евро.

2. Възлага разработването, кандидатстването и
реализацията на проектното предложение след
одобрението му на екип от Кмета на Община Вър-
шец и общинските съветници – Огнян Гигов и Да-
ниела Тодорова.

Гласували общо: "за" - 6, "против" – няма,
"въздържали се" - 7. Не се приема.

Р Е Ш Е Н И Е № 312
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

14, ал. 1 от ЗОС и НРПУРОС взема решение за
провеждане на публичен търг за отдаване под наем
на следните земеделски имоти, описани както
следва: поземлен имот № 21014 с площ 20,001 дка,
находящ се в м. “Алиповото”, поземлен имот №
25001 с площ 40,999 дка, находящ се в м. “Крано”,
поземлен имот № 74001 с площ 68,776 дка, нахо-
дящ се в м. “Коджален” и поземлен имот № 93006
с площ 20,001 дка, находящ се в м. “Дотлука”,
всички находящи се в землището на с. Черкаски,
община Вършец, област Монтана.

2. Определя първоначална тръжна цена на 1
декар за календарна година 6 лева, цена на тръж-
ната документация 150 лв., депозит за участие в
търга 200 лева.

3. Определя 30 % от стойността на приходите от
наема да постъпват в бюджета на кметство с. Чер-
каски.

4. Срок на отдаване под наем на земеделските
имоти – 5 години.

5. Задължава на Община Вършец да организира
и проведе търга и да сключи договор със спечели-
лия/ите търга участник/ици.

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
Иван Лазаров - "за”, Николай Леков - "за", Олга
Яничкова - "за", Огнян Гигов – “за”, Николай Ко-
новски - "за", Вътко Маринов – “за”, Кирил Ар-
гиров – “за”, Адрияна Николова - "за", Даниела
Тодорова – „за”, Диана Григорова – “за” Петър
Костов – “за” и Румяна Дамянова – “за”.

Гласували общо: "за" – 13, "против" – няма,
"въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 313
1. Отлага вземането на решение за продажба на

земеделска земя частна общинска собственост в
местността “Гламео” в землището на град Вършец
за следващо заседание на Общински съвет Вър-

шец.
Гласували общо: "за" - 13, "против" – няма,

"въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 314
1. Избира временна Комисия за изготвяне на

предложения за състава на Общински антикоруп-
ционен съвет в Община Вършец, от пет члена в
състав: Огнян Гигов – общински съветник, Вътко
Маринов – общински съветник, Николай Ко-
новски – общински съветник, Петър Костов – об-
щински съветник и

Антон Тошев – Общинска администрация, която
в срок до 25.01.2010 година, да внесе в Общински
съвет Вършец, предложение за състава на Общин-
ски антикорупционен съвет.

Гласували общо: "за" - 13, "против" – няма,
"въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 315
1. НАМАЛЯВА състава на Постоянната комисия

за разкриване на конфликт на интереси при Об-
щински съвет – Вършец от пет члена на трима
члена.

2. ОСВОБОЖДАВА Антон Тошев и Татяна Пет-
рова като членове на Постоянната комисия за раз-
криване на конфликт на интереси при Общински
съвет – Вършец във връзка с промяна на Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси в сила от 31.03.2009 година.

Гласували общо: "за" - 13, "против" – няма,
"въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 316
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 9,

ал. 2 от Наредба 9 от 26.06.2000 г. за условията и
реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по закона за
лечебните заведения удължава с 15 календарни
дни срока за подаване на заявления за участие в
конкурс за Управител на “Медицински център –
Вършец” ЕООД.

2. Задължава Кмета на община Вършец да пуб-
ликува решението за удължаване на срока за под-
аване на заявления за участие в конкурса по реда
на чл. 3, ал. 2 от Наредба № 9 / 2000 г.

3.. Отлага разглеждането на отчета за ІІІ-тото
тримесечие на 2009 г на „Медицински център –
Вършец” ЕООД за следващо заседание на Об-
щински съвет.

Гласували общо: "за" - 13, "против" – няма,
"въздържали се" - няма.

Поради изчерпване на дневния ред Председате-
лят на Общински съвет - Вършец закри заседа-
нието в 14,30 часа.

Николай Желков Леков
Председател на Общински Съвет - Вършец

продължава от 3 стр. >>>

Днес, 28.12.2009 г. от 15.00 ч. в Заседателната
зала на Общинска администрация – Вършец на
основание чл.23, ал.5 от ЗМСМА, чл.52, ал.2 от
Правилника за организация и дейността на Об-
щински съвет- Вършец и във връзка с искане вх.
№ 205/15.12.2009 г. от група общински съветници
се проведе извънредно заседание на Общински
съвет – Вършец.

На заседанието присъстват 9 общински съ-
ветници. Отсъстват по неизвестни причини :
Николай Леков, Олга Яничкова, Кирил Аргиров и
Петър Петров.

Присъстваха още: Г-н Ивайло Петров – Облас-
тен управител на Област Монтана, г-жа Боряна
Бончева – Кмет на Община Вършец, инж. Стоян
Стоянов – Началник на кабинета на кмета, Иван
Жеков – Секретар на Община Вършец, Кр. Та-
чева, Л. Симова, А. Тошев, Г. Стаменов - кмет на
с. Драганица, Р. Славчев – кмет на с. Спанчевци,
Ася Станчева – кметски наместник на с. Стоя-

ново, И. Андров – кмет на с. Г. Озирово, А. Пет-
ров - кмет на с. Д. Озирово, граждани на Община
Вършец.

Общински съвет – Вършец прие следните реше-
ния:

РЕШЕНИЕ № 317
На основание чл.24, ал.4 от ЗМСМА председа-

телстващ на настоящата сесия на Общински съвет
– Вършец да бъде г-н Вътко Маринов – общински
съветник.

Гласували: „за” – 7, „против” – няма, „въз-
държали се” – 2.

Със 7 гласа “за” ОбС – Вършец прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Прекратяване правомощията на Председателя

на Общински съвет – Вършец.

2. Избор на нов Председател на Общински съвет
– Вършец.

РЕШЕНИЕ № 318
На основание чл.21, ал.1, т.3 и чл.24 от ЗМСМА

освобождава като председател на Общински съвет
– Вършец г-н Николай Леков.

Гласували: „за” – 7, „против” – няма, „въз-
държали се” – 2

РЕШЕНИЕ № 319
Общински съвет – Вършец избира три членна

комисия по избора на Председател на ОбС – Вър-
шец в състав:

1. Даниела Ангелова Тодорова
2. Румяна Трифонова Дамянова
3. Николай Цветиев Коновски
Гласували: “за” – 7, “против” – няма, “въздър-

жали се” – 2.

РЕШЕНИЕ № 320
Общински съвет – Вършец избира за председа-

тел на комисията по избора на Председател на
ОбС – Вършец - Даниела Ангелова Тодорова.

Гласували: “за” – 7, “против” – няма, “въз-
държали се” – 2.

Р Е Ш Е Н И Е № 321
На основание чл.21, ал.1, т.3 и чл.24 от ЗМСМА

избира за Председател на ОбС – Вършец - Иван
Михайлов Лазаров.

Гласували: “за” – 7, “против” – 2, “въздър-
жали се” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред Председа-
теля на Общински съвет – Вършец закри заседа-
нието в 16.15 часа.

Председателсващ ОбС – Вършец:
/Вътко Маринов/

П Р О Т О К О Л № 30

Днес, 30.12.2009 г. от 11.30 часа в Заседател-
ната зала на ОбА – Вършец, съгласно чл. 57, ал. 1
и чл. 56, ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с общин-
ската администрация за мандата 2007 – 2011
година, се проведе извънредно заседание на Об-
щински съвет – Вършец.

Присъстват 11 положили клетва общински съ-
ветници. Отсъстват общинските съветници Ни-
колай Леков и Кирил Аргиров.

На заседанието присъстваха още: Боряна Бон-
чева – Лечева – Кмет на община Вършец, Стоян
Стоянов – Началник на кабинета на Кмета,
Иван Жеков – Секретар на Община Вършец, Кра-

симира Тачева – ОбА.
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Разглеждане на докладна записка относно ак-
туализация на поименен списък за финансиране
на обекти от целева субсидия за капиталови раз-
ходи през 2009 г на Община Вършец.

Докладва: Боряна Бончева – Кмет на община
Вършец

Общински съвет - Вършец прие следните реше-
ния:

Р Е Ш Е Н И Е № 322
На основание чл. 18 от Закона за общинските

бюджети се прави следното преразпределение на

средствата за капиталови разходи, финансирани
от целевата субсидия:

1.Средствата за обект “Ремонт на път MON
3097 /кв. Заножене – м. Водопада/” в размер
на 17 360 лева да бъдат прехвърлени към
обект “Ремонт на път MON 1092 /Вършец –
Заножене – Спанчевци/”.

2.Средствата за строителен надзор на обект
“Канализиция на кв. Заножене” в размер на
15 000 лева няма да се изплатят през 2009 г и
отпадат от списъка.

3.Средствата по т. 2 в размер на 15 000 лева се
разпределят, както следва:
Обект “Проектиране за ремонт на обекти,

които ще се финансират от оперативни про-

грами” в размер на 5640 лева;
Обекти “ППР – Лесопарк”, “ПУП - гаражи и

прилежаща площ на БКС”, “ППР – проект
“Красива България 2009 г.” в размер на
6360 лева;

Нов обект “Снегопочистваща машина за
улици и тротоари” в размер на 3000 лева

Гласували общо: “за” – 8, “против” – няма,
“въздържали се” – 3.

Поради изчерпване на дневния ред Председате-
лят на Общински съвет - Вършец закри заседа-
нието в 12.30 часа.

Иван Михайлов Лазаров
Председател на Общински Съвет - Вършец

П Р О Т О К О Л № 32



продължава от 1 стр. >>>
- За привличането на туристи

много е важна добрата реклама.
Какво се прави в това отноше-
ние?

- Както всеки един продукт или ус-
луга и туризмът се нуждае от непре-
късната и подходяща реклама, за да
бъде търсен и печеливш. Въпреки
усилията в тази насока през послед-
ните 2-3 години, все още има какво
да се желае.

Ние работим върху популяризира-
нето на Вършец в Интернет, както и
чрез брошури и дипляни. Разрабо-
тихме проект за поставянето на ин-
формационни табла с
наименованията на улиците на града
и забележителностите, за да улес-
ним туристите да могат да се ориен-
тират по-бързо.

- Всички жители на Вършец са
заинтересовани от успешното раз-
витие на туризма и възвръщането
на старата слава на Вършец като
курорт, но като че ли все още се
разчита само на Общинска адми-
нистрация, а частната инициа-
тива остава на по-заден план. По
какъв начин смятате, че може да
се активизират всички заинтере-
совани в туристическия бранш,
да се привлекат инвеститори?

- Проблем представлява, че хоте-
лиерите не внасят дължимата по За-

кона за туризма курортна такса. За
да работи добре Общинска адми-
нистрация с частния сектор, трябва
коректност и от двете страни. Необ-
ходимо е да се обединят усилията на
Общинска администрация и всички
хотелиерите, имащи отношение към
предлагането на цялостен пакет ус-
луги.

- Какви са предстоящите ини-
циативи в областта на туризма в
общината?

- Основната ни цел е да доприне-
сем за пълноценното използване на
богатия потенциал на общината,
разнообразяване на туристическото
предлагане и популяризирането на
Вършец на вътрешния и междуна-
роден пазар. В момента се подгот-
вяме за участие на Община Вършец
в Туристическата борса “ВАКАН-
ЦИЯ – 2010”, на която ще предста-
вим нашите оферти за предлаганите
туристически услуги и ще популя-
ризираме Вършец като туристи-
ческа дестинация.

С помощта на Фелиша Бивънс,
доброволец от Корпуса на мира във
Вършец, започнахме превода на
надписите в Общинския музей на
английски език. С нейна помощ пра-
вим филм за Вършец, отново на бъл-
гарски и на английски език.

Евелина ГЕОРГИЕВА

УСПЕШЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН

По време на Коледните и Ново-
годишни празници Община Вър-
шец организира концерти в селата
Драганица, Горно Озирово и
Долна Бяла речка, с участието на
самодейци от Клуба на пенсио-
нера – кв. Заножене и Народно чи-
талище “Просвета” – с. Долно
Озирово.

В студения зимен ден посетите-
лите в читалищната стая в с.
Д.Б.Речка бяха малко на брой, но
отнесоха частица от радостното
настроение на техните близки. С
бурни овации бяха посрещнати из-
пълненията на самодейките от
певческата група при читалището
в с.Д.Озирово и участието на
трите персони от кв. Заножене
Спаса Дилова, Виолета Момчева и
Мара Георгиева, които предста-
виха хумористичната сценка “Ло-
шата снаха и добрата свекърва”.

В с. Драганица салонът беше
почти препълнен от стари и
млади. Усетихме предпразничното
им настроение по бурните апло-

дисменти към групата за стари
градски песни “Нежна есен” с ху-
дожествен ръководител Райна
Тимчева към Клуба на пенсионера
в гр. Вършец, кв. Заножене.

Получихме покана от кмета на
селото Георги Стаменов догодина
отново да им гостуваме с концер-
тна програма.

За концерта в с. Горно Озирово,
пътувайки към селото самодей-
ките коментираха помежду си
дали ще има публика в този студен
зимен ден.

Останахме приятно изненадани
от препълнената зала на ресто-
ранта, в която любезно ни пос-
рещна секретарят на местното
читалище. Особено ни впечатли
групичка от млади хора.

По време на тези коледни тър-
жества в трите села, в които орга-
низирахме концерти, бяха
прочетени поздравителни адреси
от кмета на община Вършец Бо-
ряна Бончева до всички жители с
пожелания “Да бъдат щастливи

дните ви и благословени всичките
ви желания за здраве, мир и бла-
годенствие!”

От името на организаторите на
коледните концерти благодаря на
самодейците от групата за стари
градски песни “Нежна есен” към
Клуб на пенсионера – кв. Зано-
жене и на групата за народни
песни при НЧ “Просвета” – с.
Долно Озирово с ръководител
Райна Тимчева за доброто им
представяне. Желаем им да бъдат
живи и здраве и нови творчески
успехи.

От името на самодейците изказ-
ваме сърдечна благодарност на
кметовете и кметските намест-
ници в селата Драганица, Горно
Озирово и Долна Бела речка за
доброто посрещане и създадената
организация, а на кмета на с. Г.
Озирово Иван Андров благода-
рим, че спонсорира изявата на
групата с парични средства.

Лиляна ИВАНОВА

КОЛЕДНИ ТЪРЖЕСТВА ПО СЕЛАТА

Тържествен Рождественски кон-
церт по случай Коледните и Нового-
дишни празници организира
Община Вършец.

Концертът се проведе в големия
салон на Народно читалище
"Христо Ботев" и в него взеха учас-
тие естрадната изпълнителка Ваня
Костова, която пя заедно със сина си
Борислав Михайлов под акомпани-
мента на гайдаря Костадин Атана-
сов - солист на ансамбъл "Филип
Кутев".

Те поднесоха своя Коледен под-
арък към жителите и гостите на
Вършец, като пяха безвъзмездно и
от сърце, защото според Ваня Кос-
това на Коледа всички трябва да
бъдем по-добри и по-благородни.

Коледен благослов поднесе мест-
ният свещеник при храм "Св. Гео-
рги" Петко Балджиев с пожелание
за здраве и благоденствие, а кметът

на общината Боряна Бончева позд-
рави всички присъстващи с настъп-
ващите празници с пожелание на
Коледа да отворим душите и сър-
цата си, да бъдем по-добри и усмих-
нати, да бъдем преди всичко хора.

В концертната програма участие
взеха и Ученическият духов оркес-
тър при СОУ "Иван Вазов" с ръко-
водител Димитър Пеев, Дамската
вокална група при НЧ "Хр.Ботев" с
ръководител Елена Горанова, Мажо-
ретен състав при Общински детски
комплекс с ръководител Невена
Стоянова, Детски танцов състав при
ОДК - Вършец с хореограф Невена
Стоянова, Детска вокална група при
Общински детски комплекс с ръко-
водител Иво Манов и Фолклорен
танцов състав "Фолклорна китка"
при НЧ "Христо Ботев" с хореограф
Невена Стоянова.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ
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Кметството и читалището в с.
Спанчевци организираха в навече-
рието на Коледните и Нового-
дишни празници концерт, в който
взеха участие групата за автенти-
чен фолклор при Народно чита-
лище “Просвета” – с. Спанчевци и
няколко дечица от селото.

Самодейците пресъздадоха чрез
сценка стария български обичай
“Сватба”. Показаха как в миналото
родителите на жениха са избирали
хубава и работна булка за своя син.
Те отиват да я искат от баща й, а
момата се сърди, че на сърцето й
лежи друго момче. Думата на ба-
щата обаче на две не става и паза-
рлъкът е готов. Сватовете идват с
бъклица вино, момата се прощава
с баща и майка и деверът я извежда
от бащината къща.

В новия дом ги посреща свекър-
вата с пита и мед и й харизва хурка
с вретено, а пък свекърът я дарява
с кесия златни жълтици и й закачва
огърлица от златни пендари.

Сватбата завършва с кръшно
хоро.

Имаше и малка свада между
двете свати и на всички зрители им
беше много интересно, защото
макар че не сме професионални ак-
тьори, сценката бе изиграна велик-
олепно.

На финала на тържеството пев-
ческата група изпълни няколко
песни, а Дядо Коледа раздаде на
присъстващите малки палавници
подаръци.

За веселото настроение на всички
се погрижи Духовата музика от с.
Бързия.

Поздравителен адрес по случай
Коледните и Новогодишни праз-
ници до всички жители на село
Спанчевци изпрати кметът на об-
щина Вършец Боряна Бончева, за
което й благодарим.

Поздравления и пожелания за
здраве, мирна и щастлива Нова го-
дина отправи и кметът на селото
ни Румен Ангелов.

В ранните зори на Коледа няколко
коледари обиколиха селото. Пееха
коледарски песни, а заедно с тях
пригласяха и гостоприемните сто-
пани. Даряваха ги за здраве с коф-
риги, ябълки, орехи, вино – кой
каквото има.

За да е честита, плодородна и бла-
гословена Новата година!

Антоанета ПЕТКОВА
НЧ »Просвета» - с. Спанчевци

КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО И КОЛЕДУВАНЕ В СЕЛО СПАНЧЕВЦИ

Жителите на с. Долно Озирово
посрещнаха Новата 2010 година
по нетрадиционен за селото
начин. Преживяването от праз-
ненството ще остане за дълго един
незабравим спомен.

За пръв път, по идея на кмета на
селото Ангел Петров, подкрепена
от председателя на местната ловна
дружинка Румен Георгиев и оста-
налите колеги-ловци, посреща-
нето на Новата година бе с общо
веселие на площада на селото на
31 декември в 00.00 ч.

Предварително бе издигната 3-
метрова клада, която точно в по-
лунощ се превърна в буен огън,
около който до сутринта се виеха
хора и танци.

Празникът бе осигурен с подхо-
дящи мезета от ловците, а също
така имаше много светлини, илю-
минации и фойерверки, осветя-
ващи небето над селото в
продължение на повече от 30 ми-
нути.

В празника ни с много фойер-
верки, осигурени с лични средства
се включи известният на всички
от ТВ-шоуто «Аламинут» актьор

Йордан Господинов – Дачко,
който посрещна Новата година
със своето семейство в бащината
си къща в Долно Озирово и бе до
зори сред всички празнуващи на
площада.

Желанието на всички присъст-
ващи е занапред народното весе-
лие на площада на селото в
Новогодишната нощ да се пре-
върне в традиция.

Бих искал специално да благо-
даря на самодейците от Народно
читалище «Просвета» - с. Д. Ози-
рово за упорития и всеотдаен труд
и за многобройните им изяви на
местна и на общинска сцена, за

участието им в ТВ-предавания
«Ако зажалиш някой ден» с во-
дещи Тони Милчева и Тодор Вър-
банов и «От българско, по-
българско» с водещ Галя Асенова
по телевизия «СКАТ». Само хора
с много силен дух и мотивация
могат да постигнат такива успехи.
На всички тях и техните ръково-
дители – Райна Тимчева и коре-
петитора Александър Петров
желая здраве и още по-големи ус-
пехи в развитието и обогатяването
на техния репертоар!.

Ангел ПЕТРОВ
Кмет на с. Долно Озирово

НА НОВА ГОДИНА В СЕЛО ДОЛНО ОЗИРОВО

В навечерието на Коледа Основно
училище “Христо Ботев” – кв. За-
ножене организира Коледен кон-
церт, който се проведе в салона на
Народно читалище “Пробуда” в За-
ножене.

Въпреки студеното време, салонът
беше изпълнен от публика

Младите актьори пресъздадоха
библейската сцена с раждането на

Исус Христос, в концертната про-
грама имаше много музика, танци и
песни, имаше и истински Дядо Ко-
леда, който раздаде подаръци на
всички деца от училището.

Емоциите от концерта ни създа-
доха едно наистина празнично наст-
роение.

Петрана ПЪРВАНОВА

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ В ЗАНОЖЕНЕ



Петър Младенов Петков играе
като защитник в ФК „Промил„
Вършец.

Той е на 21 години, работи като
техник в „Монт 7 холдинг”.

- Постигнахте голям успех в
състезанието за купата и пър-
венството на Аматьорска мини
футболна лига. Как се постига
победа над силен противник?

- Ние се готвим много сериозно.
Играем с голямо желание. Смятат
ни за изненадата на първенството
и за фаворити. Единни сме в иг-
рата и победата е наша.

Нашият отбор е с най-малко до-
пуснати голове от 53 отбора. За-
щитата и вратарят са най-добри, а
нападението е едно от най-сил-

ните.
- Защо стана защитник, не ис-

каше ли да бъдеш нападател?

Не е ли много трудно да се из-
правиш срещу нападателите?

- Аз си я избрах тази позиция.
Искам да помагам на отбора да не
допуска голове и на нападателите
да вкарват голове. Ако си сам ни-
кога не можеш да се противопос-
тавиш на атакуващия противник.
Ние играем колективно, затова
успяваме.

- Имаш ли професионални ам-
биции във футбола?

- Не. За мен участието в отбора
е от любов към играта, а не на-
сока в професионалното ми раз-
витие. Ако има прогрес отбора,
ще има развитие и за мен.
- Тренирате ли ?
- Тренираме всяка седмица.

Обиграваме статичните положе-
ния. Всичко да става бързо и да за-
вършва с удар в противниковата
врата.Тези, които не са във Вър-
шец тренират индивидуално.

- Какви са стремежите ви?
- Много се радвам, че сме на

първо място в есенния дял. Над-
яваме се, че през пролетта ще про-
дължим по същия начин.

Юлия АНТОНОВА

По инициатива на Райна Симова,
дългогодишна водеща на рубри-
ката “Инициатива плюс знание”
към Общински радиовъзел Вър-
шец, в пенсионерския клуб бе ор-
ганизирано публично представяне
на най-новата, излязла от печат
през 2009 година стихосбирка на
нашия съгражданин ставрофонен
свещеноиконом Иван Кръстев, със
заглавие “Под сянката на Бога”.

Макар че отец Иван Кръстев е из-
вестна личност в нашия град, в на-
чалото на срещата-разговор Савка
Петрова запозна присъстващите

подробно с биографията на тво-
реца. Освен поет, той е и историк,
краевед, почетен дарител на мест-
ния Общински музей, дългогоди-
шен хорист в
читалищно-църковния хор за шко-
лувано пеене и църковни песнопе-
ния, общественик и философ по
душа. Вече повече от половин век
отец Иван, който е възпитаник на
Софийската духовна семинария
“Св. Иван Рилски” и Богословския
факултет на Софийския универси-
тет “Св. Климент Охридски”,
служи в църквата “Успение Бого-

родично” в с. Горно Озирово и
води ежедневно своите разговори
с Бога – под формата на молитви и
молитвени размишления в храма,
със своите енориаши, с хората,
които му доверяват радости и
скърби, които го почитат и обичат
като духовен баща. По повод чест-
ването на 100-годишнината на
храма през 2006 година, отец
Иван получава най-високата титла
в църковната йерархия – ставро-
форен свещеноиконом.

Стихосбирката “Под сянката на
Бога” е шеста поред в творчест-

вото на поета и е събрала в себе си
41 стихотворения и балади. Тя е
под редакцията на проф. д.ф.н.
Елка Константинова, а предговора
е написан от н.с. д-р Мариета Ива-
нова – Гиргинова, внучка на почи-
налия вече поп Георги от Вършец.

Райна Симова направи цялостен
анализ на творбите, намерили
място в стихосбирката. Поетичес-
ките текстове на отец Иван са
израз на дълга и желанието му да
служи на по-високите, на висшите
цели на Битието. В книжката са
събрани поетични богословски
притчи за ролята и мястото на Вя-
рата в човешкия живот, за Светите
Тайнства, библейско-митологични
поеми, родолюбиви исторически
балади и вълнуващи пантеистични
стихове и импресии за родния
край. Във всичките му стихове :
религиозни и митологични, патри-
отични и легендарни, балади и им-
пресии се разчита далбоката
потребност от живот, съобразен с
изконните християнски доброде-
тели, живот, отдаден на един пос-
тоянен стремеж към самопознание
и духовно усъвършенстване.

Избрани стихове от новата сти-
хосбирка прочетоха пред присъст-
ващите Маргарита Георгиева,
Калина Алексиева, Цеца Анто-
нова, Йорданка Костова и малките
чаровници Ния и Росица.

Много от присъстващите на сре-
щата-разговор освен за стихосбир-
ката, говориха и за познанството и
общуването си с поета, похвалиха
го като добър и кротък човек, като
отзивчив съсед, като проповедник
и съветник в тежки моменти, а
Райна Симова обобщи “Каквото и
да се каже за него, все ще бъде
добро и хубаво. И без да окичваме
с лаврови венци и ореол на светец
Иван Кръстев, той притежава дос-
татъчно положителни качества, за
да свети със своя собствена ду-
ховна светлина. Нашата цел днес
беше да представим пред вас ис-
тинския, живия будител, духов-
ника отец Иван”.

Иван Кръстев получи поздрави-
телен адрес от кмета на община
Вършец Боряна Бончева с пожела-
ние за много здраве и дълголетие,
нови творчески успехи.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Ж И В О Т В С Я Н К А Т А Н А Б О ГА

Иван Павлов, който е организа-
тор и треньор на отбора с ра-
дост съобщи, че ФК „Промил” е
победил в решаващия мач за пър-
вото място в края на есенния дял.
Отборът е мобилизирал силите
си и е победил с 2 :1 най-големия
си конкурент, отборът на „Мла-
дост сити”. Радостта на футбо-
листите и феновете е
неописуема.

Отборът завършва с една загуба
и един равен от петнадесет мача.
Головата ни разлика е най-добра в
дивизията – 86 на 19, а вратарят
с най-малко допуснати голове от
трите дивизии.

За постигнатите успехи спонсо-
рът на отбора инж. Анатоли Ди-
митров организира тържество и
награди футболистите с ориги-
нален календар. Той благодари на
спортистите за всеотдайната
им игра във всички мачове.

ФК „ПРОМИЛ” – ЕСЕНЕН ПЪРВЕНЕЦ В ЛИГАТА

Петдесет години творческа дей-
ност отбеляза местният художник
Георги Паунов – Горчо със само-
стоятелна изложба в Градската ху-
дожествена галерия във Вършец.

Изложените 34 живописни
платна се представят за пръв път
пред ценителите на изобразител-
ното изкуство, защото са рисувани
съвсем скоро - през лятото и
есента на 2009 година. Това са
пейзажи и стари къщи от Вършец
и околните села, а така също и ня-
колко пейзажа от Мелник, Коваче-
вица и Ажаксио, Франция.

На откриването на юбилейната
изложба Дончо Планински – пред-
седател на дружеството на мон-
танските художници “Тенец”
представи цялостното творчество
на художника. “Георги Паунов –
Паунеца, както го наричаме ние

художниците, е един самобитен
талант, чието творчество не може

да се сбърка с нито един друг ху-
дожник – където и из страната да

видиш негови картини, в тях личи
самобитния му почерк, той е не-
надминат майстор на маслените
бои, владее до съвършенство тех-
никата за рисуване с масло. Карти-
ните му носят красотата и духа на
родния край” – отбеляза в словото
си Планински.

Запитан колко картини е нарису-
вал досега през тези 50 години на
творческа дейност, художникът от-
говаря, че самият той никога не ги
е броил и не знае точния им брой,
но понякога рисува толкова бързо,
че твори по 2-3 картини на ден.

Картини на Георги Паунов има
почти из цяла Европа, той е участ-
вал със самостоятелни изложби
във Франция, Германия, Сърбия,
Русия. В София излага картините
си в галерия “Арт Фея” и галерия
“Витоша”. Следващата си само-

стоятелна изложба, която е намис-
лил да направи ще бъде в съседна
Гърция.

По случай 50-годишната си твор-
ческа дейност юбилярът получи
поздравителни адреси и подаръци
от кмета на община Вършец Бо-
ряна Бончева и председателя на
Общински съвет – Вършец Нико-
лай Леков.

Експонираната изложба ще ос-
тане в залата на Градската худо-
жествена галерия във Вършец до
края на януари, след което заедно
с още нови 30 платна ще бъде по-
казана в гр. Козлодуй.

Почитателите и ценителите на
творчеството на Георги Паунов
могат да си закупят негови кар-
тини, които са с цени от 100 до 400
лева.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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