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СКЪПИ В ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ!

Идвам при вас с много обич и най-добри
отечески чувства, за да ви припомня в дните
на светлото Рождество Христово посла-
нието към целия човешки род на Небесния
пратеник в лъчезарната Витлеемска нощ:
„Ето благовестя ви голяма радост, която ще
бъде за всички човеци, защото днес ви се
роди в града Давидов Спасител, който е

Христос Господ” (Лук. 2:10-11).
Векове наред в тази пресветла, тиха и свята

нощ над земните простори се носи вестта за
Христовото Рождество.

Дойде сред нас, човеците Христос Господ
пълен „с благодат и истина”, за да озари жи-
вота на всеки от нас с божествената Си свет-
лина, за да ни насочи по правия
жизнеспасителен път, за да ни даде надежда,
да въдвори мир в сърцата и душите на изно-
реното от грехове човечество, за да ни увери
във вечния закон на правдата и любовта в
живота!

Нека сладкогласният камбанен звън отново
ни призове в Божия храм за светло тър-
жество и изпълва сърцата и душите ни с ра-
достта на небесния ангелски химн: „Слава
във висините Богу, и на земята мир, между
човеците добра воля!” (Лук. 2:14).

На любезните читатели на вестник „ВЪР-
ШЕЦ” вседушевно честитя светлото Рож-
дество Христово, като им молитствам от
родилия се във Витлеемските ясли Богомла-
денец „Здравие же и спасение и во всем бла-
гое поспешение” – през настъпващото ново
лето Господне 2012 за нас, семействата и че-
дата ни, за добрия ни народ и Майка Бълга-
рия!

На многая лета!
С неизменна обич в Господа:
+ ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ ДОМЕ-

ТИАН

РОЖДЕСТВЕНСКИ БЛАГОСЛОВ

По случай коледните и новогодишните
празници, Народно читалище „Христо
Ботев 1900” организира тържествен коле-
ден концерт под патронажа на кмета на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров.

Концертът се проведе в големия салон на
Народно читалище "Христо Ботев" и в него
взеха участие Дамска вокална група при
НЧ "Хр.Ботев" с ръководител Елена Гора-
нова, Мажоретен състав при Общински
детски комплекс, Детски танцов състав при
ОДК - Вършец, Фолклорен танцов състав
"Фолклорна китка" при НЧ "Христо Ботев"
с хореограф Невена Стоянова, Фолклорен
танцов състав „Младост” към НЧ „Про-
буда” кв. Заножене с хореограф Боян Ива-
нов и детска певческа група при НЧ

„Пробуда”.
Кметът на общината инж. Иван Лазаров

поздрави присъстващите с настъпващите
празници, с пожелание да съхраним свет-
лината на Витлеемската звезда, която да ос-
ветява душите и сърцата ни, за да бъдем
по-добри, по-усмихнати и по-благородни, а
Новата 2012 година да бъде щастлива,
мирна и благодатна за всички жители на
общината.

Участниците в програмата ни поднесоха
своя коледен подарък, като танцуваха и
пяха от сърце, заредиха ни с много емоции
в навечерието на празниците и с очакване
за една светла и вълшебна Коледа, изпъл-
нена с много мечти и надежди.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТЪРЖЕСТВЕН КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ ПОД
ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ И ГОСТИ НА
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ,

Отправям към Вас най-искрените си
пожелания за здраве и сили, топлота и
обич, за много сбъднати мечти!

Да изживеем заедно една светла и въл-
шебна Коледа с вярата, че на Коледа на-
истина се случват чудеса, стига да ги
желаем искрено и да отворим сърцата си
към другите.

Нека святата коледна нощ изпълни
мислите и делата ни с любов и надежда
за по-добро бъдеще, а Новата 2012 го-
дина да е успешна и честита за всички !

На Вас и Вашите близки желая светли
и спокойни делници, усмихнати праз-
ници и много късмет!

Бъдете живи, здрави и истински щаст-
ливи!

ВЕСЕЛА КОЛЕДА, МИРНА И
БЛАГОДАТНА НОВА ГОДИНА!

инж. ИВАН ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец

“Изглежда толкова трудно, когато
гледате какво ви очаква и толкова
лесно, когато го направите.”

Робърт Пърсинг

СКЪПИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ,
Рождество Христово е най-хубавия

празник от годината. Време, в което
всички сме по-добри, по-усмихнати и
по-щастливи. Време за равносметка. За
едно ново начало, в което да съградим
стъпка по стъпка доверието между нас
и своето бъдеще.

Рождество Христово е и желанието да
дарим част от себе си на тези, които оби-
чаме и на онези, които имат нужда от
топлина, светлина и уют.

От нашите общи усилия, от нашите
стремежи и воля, от чистотата на на-
шите помисли зависи да направим пър-
вата крачка към развитието и
по-доброто бъдеще на община Вършец.

Вярвам, че това е възможно! Когато
имаме обща кауза, когато работим за-
едно за Вършец, за нещо добро и кра-
сиво - то ще се случи!

От сърце Ви желая Новата 2012 година
да Ви донесе здраве и сили, вдъхнове-

ние и мъдрост да постигате целите си, и
приятели, с които да ги споделяте.

Нека Новата 2012 година бъде изпъл-
нена с мир, любов и благополучие.
Редом с вас, ръка за ръка да вървят Щас-
тието и Доброто – усмихнати и прегър-
нати!

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
ЧЕСТИТА НОВА 2012 ГОДИНА!

инж. Анатоли ДИМИТРОВ
Председател на ОбС Вършец

На 12 декември Община Вършец депозира
пред Държавен фонд „Земеделие” проект
„Изграждане на туристически атракционни
съоръжения в град Вършец”, който да бъде
финансиран по Програмата за развитие на
селските райони, мярка 313 „Насърчаване на
туристическите дейности”.

Проектът е насочен към подобряване на ту-
ристическата инфраструктура, създаване на
заетост и съхранение на природните и кул-
турно-исторически ресурси на територията
на Вършец чрез изграждане на летен амфи-
театър на територията на градски парк Вър-
шец с цел представяне на местното културно
наследство; изграждане на две атрактивни
спортни площадки – фитнес и скейтборд на
открито, с цел разнообразяване на туристи-

ческия продукт ; повишаване на туристопо-
токът в община Вършец и региона чрез вза-
имно допълване и обогатяване на
традиционния балнеоложки туризъм с раз-
лични форми на селски и алтернативен тури-
зъм.

- Изграждане на летен амфитеатър.
Съгласно предвижданията на лесоустрой-

ствения п-+лан на градския парк (имот
12961.40.913), е отредено изграждане на ам-
фитеатър по алеята, водеща до местността
«Иванчова поляна». Съоръжението се проек-
тира с открита сцена и амфитеатър с дървени
пейки с места за около 200 посетители. Пред-
вижда се да се изградят и малка гримьорна,
санитарен възел и инвентарен склад.

продължава на 5 стр. >>>
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Съвсем наскоро духовият оркес-
тър „Дефилир“ и Мажоретният
състав към СОУ „Иван Вазов“ за
пореден път доказаха своя профе-
сионализъм на международна
сцена. Заедно с танцов състав
„Фолклорна китка“ при НЧ
„Христо Ботев” – Вършец, музи-
канти и танцьори получиха медал и
грамота след бурно аплодираната
си изява в гр. Истанбул, Турция.
Първият международен средизем-
номорски фестивал се проведе в
рамките на три дни в края на месец
ноември, и събра на една сцена
групи от всички балкански дър-
жави. 

Под ръководството на хореографа
Невена Стоянова и музиканта Ди-
митър Пеев, момичетата и момче-
тата защитиха името си в
конкуренция с групи от Сърбия,
Македония, Турция, Гърция и Бъл-
гария. На открита сцена в центъра
на 12 - милионния Истанбул с де-
цата на Вършец пяха и танцуваха и

участниците от останалите групи,
което е истинският атестат за на-
шите умения. Наградата връчиха
организаторите и част от кметското
ръководство.

В празник на фолклора и изкуст-
вото се превръщаше и всяка вечер,
когато, прибирайки се в хотела, жи-
веещите наблизо настояваха да по-
танцуват с нас и да послушат
духовия оркестър. В тясната уличка
се събираха туристи от всички
краища на света, които играеха
български хора повече от час. 

Групата от Вършец събра доста
впечатления и от красивия град, в
който да се придвижиш в огром-
ните задръствания също се оказа
истински майсторлък. Истанбул е
разположен от двете страни на Бос-
фора, а участниците в културното
събитие можаха да се запознаят
както с Европейската, така и с Ази-
атската му част. С небе, обсипано с
куполи и минарета, Истанбул е
един от истински романтичните

градове.  Разходихме по същите
улици, където са минавали кръсто-
носците и еничарите, разгледахме
джамиите, надникнахме в султан-
ския харем се пазарихме на Капалъ
чаршия.

Лесно е да се загубите в исто-
рията на Истанбул, но модерен Ис-
танбул, от своя страна, е един
кипящ метрополис, така че има
какво да видите и от него. Търго-

вията е от световна класа, а нощ-
ният живот около площад Таксим
продължава до ранни зори. И въ-
преки, че градът не е столица, той
е културният и бизнес център на
страната, откъдето започват всички
нови тенденции.Трафикът между
двата континента е доста натоварен
– фериботите по Босфора не спи-
рат, а опашката на Златния рог е
постоянна. По крайбрежните улици

има много кафенета, в които може
да пийнете по чаша чай или турско
кафе и да се любувате на гледката.

Освен изключителните нови впе-
чатления, музикантите от духов ор-
кестър „Дефилир“ получиха и
покана за други международни
фестивали, а за Вършец се заговори
като за града с изключително та-
лантливи деца. 

Елена ПЕТРОВА

ПОРЕДЕН МЕДАЛ ОТ
МЕЖДУНАРОДНО УЧАС-
ТИЕ ЗА ТАЛАНТЛИВИТЕ

ДЕЦА НА ВЪРШЕЦ

Малки и големи възпитаници на
СОУ „Иван Вазов“- град Вършец
обединиха усилията си и броени
дни преди Коледа учредиха Фонд
за подпомагане на деца в нужда.
Инициативата бе обявена по време
на двучасов концерт в читалище
„Христо Ботев“, в който участваха
талантливите деца на града, обуча-
ващи се в училището. 

Новосъздаденият фонд е колед-
ният подарък на тазгодишните ви-
пускници от 12 а клас с класен
ръководител Венета Максимова за
всички ученици. Той ще бъде дос-

тъпен за ученици от гимназията
без значение на възраст, пол и
етнос. Единственото условие за
ползването му е учениците да до-
кажат, че искат да си помогнат и
сами, т. е -  да нямат неизвинени
отсъствия и успехът им да е над
Добър /4/. 

Инициативността на организато-
рите бе подкрепена от всички уче-
ници – от най – малките, които
рисуваха и дариха картички,  кар-
тини и сурвачки, до завършващите
догодина 11- а клас с класен ръко-
водител Росица Стаева, които ор-

ганизираха благотворителен базар
за продажбата им и също внесоха
своя принос в касата на Фонда. В
снежните дни Духов оркестър „Де-
филир“  добави към базара и
своето коледно настроение.

Дни преди Рождество Христово
концертът събра в залата както
ученици и преподаватели, така и
жители на града, които от сърце да-
риха средства.  Пред препълнената
зала свои изпълнения представиха
Мажоретният състав към гимна-
зията, прекрасните момичета от
Група “Joy”, танцьори, духов ор-
кестър „Дефилир“. Актьорски спо-
собности показаха и гимназисти,
които вече участваха в няколко
училищни театрални постановки.
Своят поздрав на английски език
по повод настъпващите празници
представиха и учениците на Катя
Замфирова. Всички получиха своя
поздрав от директора г – жа Ани
Ангелова, която за пореден път зас-
тана зад добрите идеи на ученици
и преподаватели. 

Инициативите бяха  и поредната
проява преди коледните празници,
посветена на идеята Деца помагат
на деца. В светлата седмица уче-
ници от 9 б клас с класен ръково-
дител Елена Петрова избраха да
заместят традиционото си тър-
жество, като честват Рождество
Христово заедно с децата от Дома
за деца, лишени от родителски

грижи „Люба Тенева“ в град Бер-
ковица. 

Без помпозни думи и с много чо-
вешка сърдечност, така преминаха
проявите, с която изпращаме 2011

година. Нека заедно си пожелаем
споделено щастие и добрина, и се
помолим за здраве и съпричаст-
ност, за прошка и шанс за всеки.

Елена ПЕТРОВА

Фонд за подпомагане на деца в нужда учредиха ученици от СОУ „Иван Вазов“
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Колективът и децата от полуд-

невна детска градина към НУ
”Васил Левски” отправят своята
искрена благодарност към ръко-
водството на Сдружение “Граж-
данско общество Вършец -
2011г.”. 

Невероятната идея да се сът-
вори благотворителен коледен
базар в подкрепа на децата от
детските градини доказва, че да
раздаваш добрина и да получа-

ваш удовлетворение от това, че
си направил някого щастлив, че
си го накарал да се усмихне и да
почувства в сърцето си Коледния
пламък е най-святото чувство...

С Вашата магия и добрината на
хората, участвали в благотвори-
телната кауза, направихте Коле-
дата ни вълшебна и топла.

Благодарим Ви от сърце!
Светла ВАНГЕЛОВА

директор на НУ “В. Левски”

КОЛЕДНО ВЪЛШЕБСТВО

Коледа е празникът, който ви-
наги се асоциира с добротата и
милосърдието, с чистите и бла-
городни помисли, с очакването
да се сбъднат мечтите и надеж-
дите ни.

Ето защо в навечерието на
този голям християнски праз-
ник Сдружение „Гражданско
общество Вършец 2011” и
Сдружението на учителите-пен-
сионери „Народни будители”
организираха в Художествената
галерия благотворителна из-
ложба-базар под патронажа на
кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров.

На откриването на изложбата
присъстваха кметът на общи-
ната инж. Иван Лазаров, об-
щинските съветници Олга
Яничкова и Ася Станчева, чле-
новете на сдруженията-органи-

затори, бизнесмени, представи-
тели на туристическия бизнес,
директорите на ОДЗ „Слънце”
и НУ „Васил Левски” Диана
Симеонова и Светла Вангелова,
учители, общественици и граж-
дани.

Експонати на изложбата-базар
бяха поздравителни коледни и
новогодишни картички, и сур-
вачки, изработени от децата от
ОДЗ „Слънце” и Подготвител-
ната полудневна група към НУ
„Васил Левски” – кв. Изток с
помощта на техните учители.

В приветственото си слово
кметът Иван Лазаров поздрави
организаторите за чудесната
идея, призова всички да бъдем
по-добри и по-милосърдни и да
вярваме, че на Коледа наистина
се случват чудеса.

Нищо не може да замени  топ-

лината на ръчно изработената
от детските ръце поздравителна
картичка, поднесена от сърце
на любими хора. Ето защо при-
състващите проявиха голям ин-
терес към красивите картички.,
в които бяха вложени детските
мечти за весели зимни игри и
една красива Коледа с много
подаръци и изненади. За четири
от картичките се разигра търг с
явно наддаване, като цената им
достигна до 60 лева, а щастли-
вите им притежатели си тръг-
наха с удовлетворението, че
чрез дарението си ще успеят да
зарадват децата.

Специална комисия от органи-
заторите на благотворителната
изложба-базар отвори кутиите
на двата щанда, обяви събра-
ните от разпродажбата дарения
и ги връчи на директорите на
двете учебни заведения. Децата
от ОДЗ «Слънце» получиха 586
лева, а подготвителната полуд-
невна група към НУ «Васил
Левски» - 106 лева.

Двете директорки благодариха
от сърце на дарителите за щед-
ростта им и на организаторите
за добрата и благородна кауза и
обявиха, че събраните средства
ще бъдат използвани за закупу-
ване на голям детски кът за
игра в ОДЗ «Слънце» и книжки
с детски приказки, компакт
дискове с приказки и песни и
музикални дискове за децата от
Начлното училище в кв. Изток.

Евелина ГЕОРГИЕВА

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИЗЛОЖБА-БАЗАР

От името на децата и целия
колектив на Обединено детско
заведение „Слънце” гр. Вър-
шец, както и от мое име, искам
да благодаря на Сдружение
„Гражданско общество Вършец
2011” и на кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров,
които направиха възможен бла-
готворителния търг на коледни
и новогодишни картички, изра-
ботени от деца и учителки.

Отправям нашата благодар-
ност и към хората от бизнеса на
Вършец, които отвориха сър-
цата си за благото на децата ни,
и най-вече към инициативните
родители, които прегърнаха
идеята ни, пренесоха я на бла-
годатна почва, където тя раз-
цъфна и даде хубав плод!
Нямам предвид сумата от
586,50 лв., която се събра, а
нещо много по-важно – това, че
оценихте високо нашия труд и
помогнахте да запалим искрата

на благотворителността в сър-
цата на нашите възпитаници.
Искрено се надяваме нейното
пламъче да се разраства в бъ-
дещи ползотворни инициативи.

Благотворителността е ос-
новна черта в характера на на-
рода ни и не зависи от външни
условия. Криза или не, бълга-
ринът знае как да помага и съ-
всем естествено е този, на
когото е помогнал да изпитва
огромна благодарност. Благо-
дарността не струва нищо, но
значи много. Ето защо Ви бла-
годарим от сърце за стореното
добро!

На всички желаем здраве и ве-
сели Коледни и Новогодишни
празници!

Нека светлината на Коледната
звезда озарява мислите и де-
лата ни, за да съхраним доб-
рото в себе си и да го множим!

Диана ГЕОРГИЕВА
Директор на ОДЗ „Слънце”

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т

ЗДРАВЕЙТЕ, СКЪПИ ЧИТА-
ТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ ВЕСТ-
НИК „ВЪРШЕЦ”!

Заедно с Вас – нашите верни
приятели, поддръжници и чита-
тели поставяме началото на нова
рубрика – „Писма на читате-
лите”.

Надяваме се, че ще бъдете съ-
причастни към случващото се в
града и общината и чрез вашата
будна гражданска позиция ще из-
казвате в писмата си своите мне-
ния, критични забележки,
препоръки, благодарности към
добрите хора около Вас, жела-
нията Ви за нови рубрики, ще
споделяте проблемите и болките
си, щастливите мигове и успехи
във вашия живот.

От все сърце Ви желая послед-
ните да бъдат по-често Ваш спът-
ник през Новата 2012 година.
Нека добротата на страниците на
вестника ни бъде повече от ло-
шите хроники, а позитивните
мисли – повече от отрицателните.

Усмихнете се и се порадвайте на
обикновените, човешки неща
около Вас, не позволявайте на от-
чаянието да обземе и без това
трудния ни живот.

Очакваме читателските Ви
писма на адрес: гр. Вършец, бул.
„България № 10, Община Вър-
шец или на електронен адрес:

vestnikvarshets@abv.bg
С уважение към читателската

аудитория:
Евелина ГЕОРГИЕВА

НОВА РУБРИКА „ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИТЕ”

Редакцията на Общински
вестник “Вършец” поздравява
новородените бебета:

Радослав Михайлов Радос-
лавов, роден на 28.10.2011г.

Исус Димитров Радославов,
роден на 28.10.2011 г.

Зорин Веселинов Георгиев,
роден на 08.11.2011 г.

Людмил Иванов Панайотов,
роден на 09.11.2011 г.

Бисер Любенов Крумов,
роден на 11.11.2011 г.

Надежда Грозданова Любе-
нова, родена на 14.11.2011 г.

Митко Славков Илиев,
роден на 19.11.2011 г.

Мима Мариева Ритова, ро-
дена на 19.11.2011 г.

Георги Петров Беличовски,
роден на 21.11.2011 г.

Стефани Георгиева Ермен-
кова, родена на 25.11.2011 г.

Изабела Ангелинова
Илиева, родена на 28.11.2011 г.

Камен Светланов Симеонов,
роден на 08.12.2011 г.

На бебетата и техните семей-
ства – ЧЕСТИТО!

Желаем им  много здраве и
сбъднати мечти! 

Поздрав към
новородените

деца

КАДРИ ОТТЪРЖЕСТВЕ-
НИЯ КОЛЕДЕНКОНЦЕРТ
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Днес, 23.11.2011 г. (сряда) от 15.00 часа,
на основание чл. 23, ал.4, т 1 от ЗМСМА,
се проведе заседание на Общински съвет –
Вършец в заседателната зала на Общинска
администрация – Вършец.

На заседанието присъстваха 13 поло-
жили клетва общински съветници. 

На заседанието присъстваха още: инж.
Иван Лазаров – кмет на община Вършец,
Петър Стефанов – зам.-кмет, инж. Да-
ниела Тодорова – секретар, Антон Тошев,
Красимира Тачева, Ангел Петров, Емил Ди-
митров  и граждани.

Заседанието беше открито и ръководено
от инж. Анатоли Димитров – Председател
на Общински съвет Вършец.

Във връзка с постъпила допълнителна
докладна записка от Кмета на Община Вър-
шец на 22.11.2011 година,  Председателят
на Общински съвет - Вършец предложи до-
пълнения и изменения  в  дневния ред:

1. Вземане на Решение във връзка с пос-
тъпила докладна записка Вх.№ 351 от
22.11.2011 година на Кмета на Община
Вършец инж. Иван Лазаров. Докладната за-
писка става т.2 в дневния ред..

2. Всички точки от дневния ред от 2 до 7
се променят и стават с номера от 3 до 8. 

3. Дневният ред става от 8 точки.
Допълненията и измененията в днев-

ния ред бяха приети с:13 гласа - “за”,
“против” – 0 ; “въздържали се” – 0;

Д Н Е В Е Н    Р Е Д  
1. Приемане на Правилник за организа-

цията и дейността на Общински съвет –
Вършец, вида на неговите комисии и взаи-
модействието му с Общинската админист-
рация.

Докладва: Комисия по съставяне на
проекто – правилника

2. Вземане на Решение във връзка с пос-
тъпила докладна записка вх.номер 351 от
22.11.2011 година на Кмета на Община
Вършец инж. Иван Лазаров.

Докладва: Кмет на община Вършец -
инж. Иван Лазаров

3. Определяне възнаграждението на Пред-
седателя на Общинския съвет. 

Докладва: Комисия по съставяне на
проекто – правилника

4. Избор на заместник - председател на
Общински съвет.

Докладва: Комисия по съставяне на
проекто – правилника

5. Определяне  броя на членовете и със-
тава на постоянните комисии при Общин-
ски съвет – Вършец.

Докладва: Комисия по съставяне на
проекто – правилника

6. Вземане на Решение във връзка с пос-
тъпила Докладна записка № 0800-95 от
18.11.2011 година на Кмета на община Вър-
шец.

Докладва: Кмет на община Вършец -
инж. Иван Лазаров

7. Вземане на Решение за избор на пред-
ставител на Общински съвет Вършец в Об-
ластния съвет за развитие на област
Монтана.

Докладва: Председател на Общински
съвет Вършец – инж. Анатоли Димитров

8. Изказвания,питания,становища и пред-
ложения на граждани.

Общинският съвет взе следните решения:

Р Е Ш Е Н И Е   № 6
Общински съвет – Вършец приема Пра-

вилник за организацията и дейността на
Общински съвет – Вършец, вида на него-
вите комисии и взаимодействието му с Об-
щинската администрация.

Гласували: “за” – 11, “против” – 2, “въз-
държали се” – няма.   

Р Е Ш Е Н И Е   № 7
Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА създава следните
комисии:

1. Комисия по туризъм, икономика, уст-
ройство на територията и управление на
общинска собственост.

2. Комисия по бюджет, финанси и стопан-
ска политика.

3. Комисия по образование, култура, мла-

дежки дейности и спорт.
4. Комисия по здравеопазване, социална

политика и екология.
5. Комисия по международни контакти,

европейска интеграция и проекти.
6. Комисия по административно обслуж-

ване, норамтивна уредба, обществен ред,
сигурност, граждански права и борба с ко-
рупцията.

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

Р Е Ш Е Н И Е   № 8
Общински съвет – Вършец на основание

ПМС 67/14.04.2010 година и докладна за-
писка на кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров приема направеното предло-
жение и определя заплата на Кмета на об-
щина Вършец и Кметовете на кметства
както следва:

1. Кмет на община Вършец 1262 лева
2. Кмет на с. Спанчевци 500 лева
3. Кмет на с. Долно Озирово 500 лева
Гласуването е поименно: “за” – инж.

Анатоли Димитров, д-р Румяна Дамянова,
Адрияна Николова, Олга Яничкова, Тодор
Кънчев, инж. Иво Цакански, д-р Боян
Бонев, Благовест Христов, Иван Андров,
Ася Станчева, д-р Цветан Велизаров, Сашо
Сълков, Симеон Симеонов, “против” –
няма, “въздържали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е   № 9
Общински съвет – Вършец определя ме-

сечно възнаграждение на Председателя на
Общински съвет Вършец в размер на 90 %
(деветдесет процента) месечното възна-
граждение на Кмета на община Вършец.

Гласуването е поименно: “за” – инж.
Анатоли Димитров, д-р Румяна Дамянова,
Адрияна Николова, Олга Яничкова, Тодор
Кънчев, д-р Боян Бонев, Благовест Хрис-
тов, Иван Андров, Ася Станчева, д-р Цве-
тан Велизаров, “против” – инж. Иво
Цакански, Сашо Сълков, Симеон Симео-
нов, “въздържали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е   № 10
Избира за Заместник - председател на

ОбС – Вършец г-н Иван Димитров Андров.
Гласували: “за” – 10, “против” – няма,

“въздържали се” – 3

Р Е Ш Е Н И Е   № 11
Общински съвет – Вършец определя 5

(пет) членна Комисия по туризъм, иконо-
мика, устройство на територията и управ-
ление на общинска собственост и избира за
членове и Председател на комисията, както
следва :

1. Благовест Радославов Христов - Пред-
седател

2. инж. Анатоли Георгиев  Димитров
3. Адрияна Николова Николова
4. Иван Димитров Андров
5. Сашо Борисов Сълков
Гласували: “за” – 13, “против” – няма,

“въздържали се” – няма

Р Е Ш Е Н И Е   № 12
Общински съвет – Вършец определя 5

(пет) членна Комисия по бюджет, финанси
и стопанска политика, и избира за членове
и Председател на комисията, както следва :

1. Тодор Алексиев Кънчев - Председател
2. инж. Анатоли Георгиев  Димитров
3. Адрияна Николова Николова
4. Олга Кирилова Яничкова
5. Симеон Георгиев Симеонов
Гласували: “за” – 12, “против” – няма,

“въздържали се” – 1

Р Е Ш Е Н И Е   № 13
Общински съвет – Вършец определя 3

(три) членна Комисия по образование, кул-
тура, младежки дейности и спорт, и избира
за членове и Председател на комисията,
както следва :

1. Олга Кирилова Яничкова - Председа-
тел

2. Благовест Радославов Христов
3. д-р Цветан Имре Велизаров
Гласували: “за” – 13, “против” – няма,

“въздържали се” – няма

Р Е Ш Е Н И Е   № 14
Общински съвет – Вършец определя 3

(три) членна Комисия по здравеопазване,
социална политика и екология и избира за
членове и Председател, както следва :

1. д-р Румяна Трифонова Дамянова -
Председател

2. д-р Боян Георгиев Бонев
3. Симеон Георгиев Симеонов
Гласували: “за” – 12, “против” – 1, “въз-

държали се” – няма

Р Е Ш Е Н И Е   № 15
Общински съвет – Вършец определя 3

(три) членна Комисия по международни
контакти, европейска интеграция и проекти
и избира за членове и Председател, както
следва :

1. Ася Лазарова Станчева - Председател
2. д-р Румяна Трифонова Дамянова
3. Олга Кирилова Яничкова
Гласували: “за” – 13, “против” – 0, “въз-

държали се” – няма

Р Е Ш Е Н И Е   № 16
Общински съвет – Вършец определя 3

(три) членна Комисия по административно
обслужване, нормативна уредба, обществен
ред, сигурност, граждански права и борба с
корупцията и избира за членове и Предсе-
дател, както следва :

1. Адрияна Николова Николова - Предсе-
дател

2. д-р Румяна Трифонова Дамянова
3. Ася Лазарова Станчева
Гласували: “за” – 13, “против” – 0, “въз-

държали се” – няма

Р Е Ш Е Н И Е   № 17
1. Общински съвет – Вършец изменя свое

Решение 516 от Протокол 60/14.09.2011 го-
дина в частта „за участие в два броя фести-
вала – един през месец септември във
Франция и втори през месец ноември в
Банско” и вместо него приема „ За участие
във фестивал в Турция до края на кален-
дарната 2011 година”.

2. Останалата част от Решение 516 от
Протокол 60/14.09.2011 година на Общин-
ски съвет Вършец не се променя и остава в
сила.

Гласуването е поименно: “за” – инж.
Анатоли Димитров, д-р Румяна Дамянова,
Адрияна Николова, Олга Яничкова, Тодор
Кънчев, инж. Иво Цакански, д-р Боян
Бонев, Благовест Христов, Иван Андров,
Ася Станчева, д-р Цветан Велизаров, Сашо
Сълков, Симеон Симеонов, “против” –
няма, “въздържали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е   № 18
Избира за представител на Общински

съвет Вършец в Областния съвет за разви-
тие на Област Монтана инж. Иво Димитров
Цакански и Заместник представител Си-
меон Георгиев Симеонов.

Гласували: “за” – 9, “против” – 2, “въз-
държали се” – 2

Поради изчерпване на дневния ред Пред-
седателя на Общински съвет – Вършец
закри заседанието в 16:00 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ 
Председател на ОбС - Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л  № 2

Днес, 08.12.2011 г. (четвъртък) от 14.30
часа, на основание чл. 23, ал.4, т 1 от
ЗМСМА и чл.56, ал.2 от Правилника за ор-
ганизация и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с Общинската администрация за
мандата 2011-2015г. се проведе заседание на
Общински съвет – Вършец в заседателната
зала на Общинска администрация – Вършец.

Заседанието присъстваха 11 положили
клетва общински съветници. 

Отсъства: А.Станчева, д-р Р.Дамянова;
На заседанието присъстваха още: Петър

Стефанов – зам.кмет, Т.Петрова.
Заседанието беше открито и ръководено от

инж. Анатоли Димитров – Председател на
Общински съвет Вършец.

Д Н Е В Е Н    Р Е Д  
1. Вземане на решение за подготовка, учас-

тие и подаване на заявление за подпомагане
по „Програма за развитие на селските ра-
йони” на МЗХ, мярка 313 „Насърчаване на
туристическите дейности” с проект „Из-
граждане на туристически атракционни съо-
ръжения в гр.Вършец”.

Докладва: Кмет на Община Вършец -
инж. Иван Лазаров

Общински съвет взе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е  № 19
1. Общински съвет – Вършец дава съгласие

за изработване и подаване на заявление за
подпомагане по „ Програмата за развитие на
селските райони” на МЗХ, мярка 313 „На-
сърчаване на туристическите дейности” с
проект „Изграждане на туристически атрак-
ционни съоръжения в гр.Вършец”.

2. Удостоверява, че дейностите, включени
в проекта по т.1, съответстват на Общинския
план за развитие на община Вършец 2007-
2013г. 

3. Общински съвет – Вършец: Възлага на
Кмета на Община Вършец да организира
разработването и изпълнението на проект-
ното предложение след одобрението му.

Гласували: “за” – 11, “против” – 0, “въз-
държали се” – няма

Поради изчерпване на дневния ред Предсе-
дателя на Общински съвет – Вършец закри
заседанието в 14:45 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ 
Председател на ОбС - Вършец

Днес, 08.12.2011 г. (четвъртък) от 15.30
часа, на основание чл. 23, ал.4, т 1 от
ЗМСМА и чл.56, ал.2 от Правилника за
организация и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с Общинската адми-
нистрация за мандата 2011-2015 г. се
проведе заседание на Общински съвет –
Вършец в заседателната зала на Общинска
администрация – Вършец.

Заседанието присъстваха 12 положили
клетва общински съветници. 

Отсъства: д-р Р.Дамянова;
На заседанието присъстваха още:

Петър  Стефанов – зам.-кмет.

Д Н Е В Е Н    Р Е Д
1.  Разглеждане и вземане на решение по

докладна записка вх.№ 369/06.12.2011г.
относно  ликвидация на „БКС” ЕООД. 

Докладва: Кмет на община Вършец -
инж. Иван Лазаров

Общински съвет Вършец прие следното
решение:

Р Е Ш Е Н И Е  № 20
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21,ал.1,т.9 от ЗМСМА и във връзка с
чл.156, ал.2 от ТЗ взема решение: 

1. Удължава срока за ликвидация на
„БКС” ЕООД, считано до 31.12.2011г. 

2. Определя ликвидатор на дружеството
адв.Дафинка Станева.

3. Определя възнаграждение на ликвида-
тора за дейността по ликвидация на дру-
жеството в размер на две минимални
работни заплати за страната в общ размер
на 540 лв. 

4. Задължава Кмета на община Вършец
да сключи договор с ликвидатора в 3 /три/
дневен срок от вземане на решението.

Гласуването е поименно: „за” - 12 –
инж. А.Димитров, А.Николова, О.Янич-
кова Т.Кънчев, инж. И.Цакански, д-р
Б.Бонев, Б.Христов, И.Андров, А.Стан-
чева, Ц.Велизаров, С.Сълков, С.Симео-
нов; 

„против” – 0; „въздържали се”- 0;

Поради изчерпване на дневния ред Пред-
седателя на Общински съвет – Вършец
закри заседанието в 15:45 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ 
Председател на ОбС - Вършец

ПРОТОКОЛ  №3 ПРОТОКОЛ  №4
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Като цяло психологическото кон-
султиране е вид краткосрочна пси-
хологическа помощ /от една до
десет срещи/, ориентирана към ре-
шаване на конкретни проблеми и
вземане на решения относно профе-
сионалната кариера, брака, семей-
ството, усъвършенстване на
личността и междуличностните от-
ношения, възстановяване на емо-
ционалното равновесие и т.н.  То е
насочено към здрави хора, изпит-
ващи психически трудности и про-
блеми, както и такива, стремящи се
към личностно развитие.

В конкретния случай консултира-
нето е насочено към:

-конфликт и нарушена комуни-
кация между родители и деца

-проблеми на юношеството
-преумора и депресия
-неовладяна агресивност
-липса на мотивация за образ-

ование и развитие
-злоупотреба с алкохол и нарко-

тични вещества
-професионално ориентиране и

избор на професия
-асоциално и аморално поведение
-подпомагане на родители при

проблеми свързани с възпита-
нието

-диагностика на неуравновесе-
ностите в детска и юношеска въз-
раст и др.

ГРУПОВ СОЦИАЛНО-ПСИ-

ХОЛОГИЧЕСКИ ТРЕНИНГ с
класове.

Социално-психологическите тре-
нинги за работа с класовете са насо-
чени към актуални теми от
съвременния живот, като „Безопа-
сен интернет”, „Наркотици,
опиати и зависимости”, „Агресия
и тормоз във и извън училище”,
„Етническа толерантност и съ-
жителство”, „Гражданско образ-
ование – морал, законност,
държава, граждански статус”,
„Туризъм и опазване на околната
среда”, „Кариерно развитие, кон-
курентноспособно поведение и
избор на професия”. Тренингите са
иновативни методи за извънкласна
работа в групи, при които по достъ-
пен и интересен начин се придоби-
ват практически умения за развитие
в социалната сфера, гражданското
образование, ориентация в житей-
ската среда – интернет, наркотици,
зависимости, избор на професия,
конкурентноспособно поведение и
т.н.

Груповите тренинги се уговарят
предварително от класния ръко-
водител в извънучебно време.

Часовете за консултиране се
уточняват в удобно за двете
страни време.

За информация:
nasko.iliev.1973@mail.bg , и теле-

фон: 0889144412

О Б Я В А
МКБППМН към ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ОРГАНИЗИРА:
КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ

„ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ
на ученици, родители и учители”

Краят на годината е повод за рав-
носметка на извършеното и набе-
лязване на планове за бъдещето.

Отминаващата си 2011 г. ще бъде
запомнена от членовете на Ловно-
рибарски съюз „Ботуня” с най-
ценния трофей за последните 10
години – отстреляния на 17 декем-
ври в местността „Гръкова па-
дина” огромен глиган, тежащ над
200 кг.

Такъв едър екземпляр не сме
виждали през последните години
– разказва „виновникът” за съби-
тието Антон Антонов. Той е къс-
метлията, улучил мъжкия
екземпляр, но споделя, че ловът е
колективно дело и без останалите
членове от първа група на дру-
жинката с членове Николай Нико-
лов, Емил Здравков, Георги
Йонкин, Стефан Янчев, Димитър
Стоянов, Иван Живков не би имал
този шанс. Смятаме да канди-

датстваме с трофея (глигите  на
отстреляното диво прасе) на На-
ционално изложение на Българ-
ския ловно-рибарски съюз, който
ще се проведе в гр. Пловдив, казва
ловецът.

Усилията на Ловно-рибарския
съюз „Ботуня” с председател д-р
Любчо Манолов, насочени към
подхранване на дивеча, направа на
хранилки, закупуване на царе-
вица, сол, ваксини и други дей-
ности доведоха до увеличаване
през последните години на попу-
лацията на дивите прасета в ра-
йона на ловно стопанство Вършец
и съответно до отстрелването на
повече екземпляри  и повече ус-
пехи за дружинката.

Територията на Ловно стопан-
ство Вършец обхваща землищата
на Вършец и селата Долна Бела
речка, Горна Бела речка, Долно
Озирово, Горно Озирово, Спан-

чевци и Стояново. Имаме намере-
ния за засаждане на дивечови
ниви с картофи и овес с цел при-
вличане, запазване и увеличаване
на популацията на дивите прасета,
дружинката ни полага грижи и за
дивите зайци и сърни на терито-
рията на ловното стопанство. През
миналата година сме отстреляли 3
вълка, продължава разказа си Ан-
тонов.

Антон Антонов споделя, че
ловът му е хоби от седем години, в
момента е регистриран като земе-
делски производител и изпълнява
проект по мярка 112 „Млад фер-
мер” по Оперативна програма
„Развитие на селските райони” на
Европейския съюз и допълва: из-
вестно е, че лов без куче не става,
ето защо искам да благодаря на за-
местник-председателя на Нацио-
налния клуб „Българско
лудогорско гонче” Николай Нико-
лов от Вършец, който е член на
нашата група, за помощта му при
обезпечаване на дружинката с
ловни кучета. 

Антон Антонов споделя, че е
приятно изненадан от намере-
нието на  ръководството на Общи-
ната, в лицето на заместник-кмета
Петър Стефанов, да бъде излъчен
„Ловец на годината” за сезон
2011/2012 г., като един от номини-
раните за приза е именно Антон.

Желаем му „Наслука” и успешен
нов сезон на цялата ловна дру-
жинка!

Евелина ГЕОРГИЕВА

СЛУКА ЗА ЛОВНО-РИБАРСКАТА
ДРУЖИНКА НА ВЪРШЕЦ

продължава от 1 стр. >>>
- Изграждане и монтаж на фит-

нес уреди на открито.
На  площадка от територията на

градски парк ще бъдат монти-
рани фитнес уреди на открито.

Площадката ще бъде монтирана
в ПИ 12961.420.7 от кадастрал-
ната карта на гр. Вършец,
«Слънчевата градина».
- Изграждане и монтаж на скей-

тборд на открито.
Съоръжението  за скейтборд ще

бъде монтирано на изградена
площадка в ПИ 12961.423.412 от
кадастралния план на гр. Вър-
шец. ( свободното пространство
до поликлиниката).
Общата стойност на проекта: 

391 164, 27  лева.
Община Вършец очаква евенту-

ално одобрение на проекта, след
което ще започнат дейностите по
неговото реализиране.

Надяваме се, че това ще бъде
една нова по рода си и атрактивна
придобивка както за младите хора
на Вършец, така и за туристите,
посещаващи нашия град.

Таня ПЕТРОВА

НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ
АТРАКЦИОННИ
СЪОРЪЖЕНИЯ ... 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
за 2012 година, както следва:

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” – ця-
лата;

• местност „Маркова лъка”;
• кв.73 (брега на ул. „Серафим

Георгиев”) по регулационен план
на гр. Вършец  или кадастрален
район с идентификатор по кадаст-
рална карта на гр. Вършец:

№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 (брега на ул. „Серафим
Георгиев”)  по регулационен план
на гр. Вършец или кадастрален
район с идентификатор по кадаст-
рална карта на гр. Вършец:

№12961.424.311; 12961.424.194;
12961.424.199;
12961.424.203;12961.424.195;

• кв.87 (района около СПА хотел
„АТА”) и кв.90 (района около
градския стадион и ул. „Д-р Кон-
стантин Пенев”) по регулационен
план на гр. Вършец или кадастра-
лен район с идентификатор по ка-

дастрална карта на гр. Вършец:
№12961.424.330; 12961.424.332;

12961.424.363; 12961.424.333;
12961.424.168; 12961.424.277;
12961.424.358;

• кв.76 (ул. „Република” – района
около паметника на септемврий-
ците и бившия дом на механиза-
тора) по регулационен план на гр.
Вършец или кадастрален район с
идентификатор по кадастрална
карта на гр. Вършец:

№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 (бул. „България” зад бло-
ковете на жк „Красна” до реката)
по регулационен план на гр. Вър-
шец или кадастрален район с
идентификатор по кадастрална
карта на гр. Вършец:

№12961.424.367; 12961.424.368;
12961.424.366;

• кв.119 (ул. „Република” около
сградата на бившето „Химко”) по
регулационен план на гр. Вършец
или кадастрален район с иденти-
фикатор по кадастрална карта на
гр. Вършец:

№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 кв.125 (ул. „Република”
срещу сградата на бившето
„Химко”)  по регулационен план
на гр. Вършец или кадастрален
район с идентификатор по кадаст-
рална карта на гр. Вършец

№12961.419.87; 12961.419.81;

12961.419.95; 12961.419.97;
12961.419.54; 12961.419.70; 

• кв.2 (района около бившето
ТПК) по регулационен план на гр.
Вършец или кадастрален район с
идентификатор по кадастрална
карта на гр. Вършец:

№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 ресторанта, „Кит-
ката”, „Редежо”, „Оменячки дол”,
„Селище”, „Сърната”, „Киселица”,
„Филиповци”, „Млачище”, улицата
около сградата на фирма „Центро-
мет” /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 на битови отпа-
дъци  –  един път седмично за всеки
от кварталите и районите на гр. Вър-
шец и населените места на терито-
рията на община Вършец - с.
Спанчевци, с. Драганица, с. Чер-
каски, с. Стояново, с. Долно Ози-
рово, с. Горно Озирово, с. Д. Б. Речка
и с. Г. Б. Речка;

2. Сметоизвозване:
2.1. Сметоизвозване на растителни

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

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

ІІІ. Извозване на всякакъв вид друг
отпадък /строителен, покъщнина и
други/ се извършва след заплащане
на съответна такса в Общинска ад-
министрация, гр. Вършец, съгласно
решение на Общински съвет, гр.
Вършец.

инж. ИВАН ЛАЗАРОВ
Кмет на Община Вършец
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