
На 29 юни кметът на община
Вършец Боряна Бончева подписа
договор с Разплащателна агенция
към Държавен фонд “Земеделие”
на Министерство на земеделието
и храните за отпускане на безвъз-
мездна финансова помощ за реа-
лизирането на още два проекта на
Общината по мярка 322 “Обновя-
ване и развитие на селските
места” по Програмата за развитие
на селските райони 2007 – 2013 г.”

Одобрените за финансиране
проекта са :

- "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУК-
ЦИЯ НА ГРУПА УЛИЦИ В
ГРАД ВЪРШЕЦ".

По проекта се предвижда ремонт
на пътни настилки , подмяна на
бордюри, направа на тротоари ,
нова хоризонтална маркировка,
доставка и монтаж на стандартни,
рефлектиращи пътни знаци , дре-
наж , почистване на ревизионни
шахти от дъждовна канализация ,
по следните улици: ул."Дончо
Станчев", ул."Александър Стам-
болийски", ул."Цар Иван Асен II",
ул."Стефан Караджа", ул."Васил
Левски", ул."Раковска" , ул."Васил
Априлов", ул."Христо Ботев",
ул."Хан Омуртаг “.

Проектът е на стойност 1 510
742.00 лева.

- "РЕМОНТ НА ОБЩЕСТ-
ВЕНИ ПАРКОВЕ, ГРАДИНКИ
И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГРАД
ВЪРШЕЦ".

Проектът предвижда цялостно
реновиране и обновяване на цен-

тралните зелени площи в град
Вършец – балнеоложки парк и
градска градина, намираща се
между хотел “Вършец” и СБР
“Св.Мина”. Ще бъдат рехабили-
тирани 7428 кв.м. различни ви-
дове настилки в градска градина с
изграждане на детски площадки
за различни възрастови групи,
водни ефекти, паркова мебел, ос-
ветление на територията на 15710
кв.м. Ще се попълнят дървесна и
храстова растителност, цветя и
тревни площи. В балнеоложкия
парк ще се обнови настилката на
11 230 кв.м. алейна мрежа и рено-
вират 8500 кв.м. зелени площи,
ще бъдат монтирани пейки, та-
бели и кошчета. Проектът е на
стойност 1 527 840.00 лева.

С реализирането на тези два
проекта ще бъдат разрешени про-
блеми от приоритетно значение за
общината, които поради липса на
финансиране чакаха от години за
тяхното разрешаване.

По същата Програма през ок-
томври миналата година беше
подписан договор за финансиране
на проекта “Реконструкция и мо-
дернизация на уличното осветле-
ние в община Вършец – гр.
Вършец, с.Спанчевци, , с. Долна
Бела Речка, с.Горна Бела Речка, с.
Стояново, с.Долно Озирово, с.
Горно Озирово, с.Черкаски, с.
Драганица”, с което максималната
квота от три одобрени проекта за
Община Вършец е изпълнена,
което може само да ни радва.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
БОРЯНА БОНЧЕВА ПОДПИСА

ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА
ДВА НОВИ ПРОЕКТА

УВААЖЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
В “Медицински център – Вър-

шец” от м. юни т.г. е разкрит и
функционира акушеро-гинеколо-
гичен кабинет със специалист от
МБАЛ – гр. Враца д-р Иванов.
Графикът на прегледите за всеки
месец ще бъде поставян на ста-
рата регистратура на Поликлини-
ката.

С работното време на остана-
лите ни лекари-специалисти мо-
жете да се запознаете на таблото
под входната врата на Полиекли-
инката.

Специалистите работят с на-
правления, издадени от личните
лекари, а за здравно неосигуре-
ните лица заплащането се извър-
шва по ценоразпис, определен от
Националната здравно-осигури-
телна каса.

В “Медицински център-Вър-
шец” ЕООД работят следните спе-
циалисти:

1. Специалист детски болести;
2. Специалист образна диагнос-

тика – рентген;
3. Специалист физиотерапия;
4. Специалист акушерство и ги-

некология;
5.Специалист уши, нос и гърло;
6.Масажен кабинет;
7. Кабинет за платени медицин-

ски услуги.

Очаква се сключване на дого-
вори и с други лекари-специа-
листи, за което своевременно ще
ви информираме на страниците на
вестник “Вършец”.

Д-р Стела АТАНАСОВА
Управител на

“МЦ – Вършец” ЕООД

В услуга на жителите на община Вършец:
“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР –

ВЪРШЕЦ” ЕООД ВИ ОЧАКВА!
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Със своя докладна до Общин-
ския съвет - Вършец кметът на об-
щината Боряна Бончева предложи
да бъде удостоен посмъртно със
званието “Почетен гражданин на
Вършец” д-р Дамян Иванов - пър-
вият бански лекар и управител на
новопостроената по това време
баня с минерална вода във Вър-
шец, създател на уникалния
градски боров парк от 800 дка
(втори по големина в България
след Борисовата градина в София),
човекът, посветил живота си на
балнеологията и облагородяването
на град Вършец като красиво
кътче от българската земя. Зва-
нието се присъжда във връзка с го-
лемия му принос за развитието на
балнеологията и развитието на
град Вършец, 160 години от обя-
вяването на Вършец за курорт и
100 години от създаването на пър-
вата държавна минерална баня в

България.
Общинските съветници приеха

това решение и радостното е, че
присъждането на званието ще се
проведе в дните на ежегодния
Празник на курорта, минералната
вода и Балкана от 6 до 8 август ав-
густ, защото името на д-р Дамян
Иванов винаги е било неразривно
свързано с развитието на курор-
тното дело и балнеологията.

“Вършец за мен е символ на
здраве, защото с животворните си
води къпе и лекува телесните не-
дъзи, а с великолепната си при-
рода – къпе и възражда уморената
душа. Вършец от ранни години ми
е близо до сърцето, а да работя за
него ми е било всякога приятен
дълг…” – тази изповед на д-р
Дамян Иванов бележи целия му
съзнателен живот, отдаден в
служба на вършечани.

Дамян Иванов е роден на 15 юли
1874 г. в с. Бальовица, Берковско.
Завършва класическа гимназия в
София, а в Граац и Виена учи ме-
дицина, като същевременно ра-
боти, за да се издържа. Дипломира
се като лекар през 1900 г.

След завръщането си в България
работи като полкови лекар във
Видин. През 1909 г. е командиро-
ван за летния сезон в бани Вър-
шец, като това съвсем случайно
обстоятелство определя по-ната-
тъшната му съдба – курортното
дело и организиране на почивни
домове в курортните места.

Д-р Дамян Иванов е първият ди-
ректор на новооткритата през 1910

г. минерална баня във Вършец, на
която длъжност остава до 1914 г., а
от 1920 до 1922 г. отново е дирек-
тор на балнеолечебницата. От
1925 г. до 1941 г. е управител и
лекар при “Чиновническо коопе-
ративно дружество и завежда лет-
ния му дом (днешната вила
“Хемус”).

Името на доктора ние, върше-
чани свързваме най-вече със съз-
даването през 1911-1912 г. на
градския боров парк. Като лекар д-
р Иванов разбира много добре, че
минералната вода не е единстве-
ният фактор за лечение. Под не-
посредственото му ръководство
започва и благоустрояването на
курорта: трасира се пътят от сели-
щето до банята и този до кв. Зано-
жене, залесява се парка около
банята, създава се цветарник, се-
мената за който той донася от чуж-
бина, започва корекция на
местната река, монтира се елек-
трическо осветление на булеварда
пред банята и на главната улица,
построяват се хотели и почивни
домове. С името на д-р Дамян
Иванов са свързани и редица
други емблематични за нашия
град места като моста между
днешните балнеолечебници и
парка, банското казино с красивата
колонада (посещавано от принц
Кирил, за което и до днес го нари-
чат "Царското казино"), римските
стъпала, водещи до прочутата
“Иванчова поляна”, градската ме-
теорологична станция и др.
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ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ НА
ДЕЛОТО НА Д-Р ДАМЯН ИВАНОВ

В края на месец юни Община
Вършец взе участие в заключител-
ния етап от Националния конкурс
за отлична туристическа дестина-
ция "Водата - извор на живот и
благоденствие".

В конкурса със свои проекти се
представиха 17 български об-

щини. Събитието се проведе в
"Правец Голф енд спа ризорт" - гр.
Правец. Поканени да присъстват
бяха всички участници в конкурса,
като на първите десет номинирани
се даде възможност да представят
своите туристически дестинации
чрез кратки презeнтации в рам-

ките на работната сесия на меро-
приятието.

Община Вършец имаше честта
да презентира проекта „Изграж-
дане на плувна палата с минерална
вода и музей на балнеологията в
сградата на Стара минерална баня
– гр. Вършец” пред своите колеги
и пред журналисти от специализи-
раните медии. В събитието взе
участие и г-жа Анелия Крушкова
– ръководител на проекта.

Сградата на Балнеолечебница
“Стара баня” в гр. Вършец е във-
едена в експлоатация през 1910 г.
Застроена площ на сградата е
1320 кв.м. Изградена е по австри-
йски проект и представлява дву-
етажна сграда със сутерен.
Конструкцията на сградата е ма-
сивна, с дървена лежаща покривна
конструкция и частичен гредоред
между І-и и ІІ-ри етаж.
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Община Вършец стартира изпълне-
нието на проект “Ремонт общест-
вени паркове, градинки и зелени
площи в град Вършец”  Община
Вършец” Договор
12/322/00364/29.06.2010 г., одобрен
за финансиране по мярка 322 “Обно-
вяване ни развитие на населените
места” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007-
2013 г. (ПРСР)

Общата стойност на проекта е 
1 527 840.00 лв.
Срокът за изпълнение на про-

екта
е 30 месеца (до 12.2012 г.)
Цели на проекта
Повишаване качеството на живот в

община Вършец и потенциала му за
икономическо развитие, посредством
обновяване на места за отдих.

Специфични цели на проекта са:
•Подобряване условията за живот в

гр.Вършец посредством обновяване
на   обществени зелени площи – пре-
асфалтиране на алеите в ниската част
на  Боровия парк и алеята до Иван-
чова поляна и градинката /с памет-
ника/ между СБР „Свети Мина”,
хотел „АТА СПА” и хотел „Вършец” 

•Създаване на условия за пълноце-
нен отдих за жителите и туристите на
града.

•Създаване на условия за свобод-
ното време на децата чрез изграж-
дане на 2 нови детски площадки.

•Повишаване потенциала на града
за развитие на туризъм и за привли-
чане на инвестиции, посредством
подобряване цялостния облик на на-
селеното място

Дейности:
Проектът ще се изпълнява на тери-

торията Община Вършец:  в   гр. Вър-
шец.

В рамките на проекта са предви-
дени следните основни дейности: 

Дейност 1: Рехабилитация на об-
ществени зелени площи – паркове и
градини, детски площадки

Под дейност: Ремонт на балне-
оложки парк и реконструкция на
градска градина в УПИ V кв.76 гр.
Вършец 

А/ Алейна мрежа ниска част  -
6100 м2

Б/ Пешеходна алея до м."Иван-
чова поляна" - 3530 м2

В/Довършване на Пешеходи  алеи
(нова асф. настилка)  -  1600 м2

Дейност 2 : Рехабилитация на об-
ществени зелени площи – паркове и
градини, детски площадки

Под дейност: Ремонт на балне-

оложки парк и реконструкция на
градска градина в УПИ V кв.76 гр.
Вършец  

ЧАСТ: Разчистване и подготовка
на терена

1. Разрушаване на съществуващи
настилки

2. Мероприятия по растител-
ността

3. Друти
ЧАСТ: Настилки
1. Настилка от бетонни плочи

(3420 м2)
2. Настилка от унипаваж (1015

м2)
3. Опесъчена настилка (600 м2)
4. Реконструкция и почистване

на настилка от бетонни плочи
(1180 м2) 

ЧАСТ - Осветление
ЧАСТ - Автоматизирана поливна

система
ЧАСТ- Озеленяване
Проектът е продължение на посо-

чените по-долу проекти и инициа-
тиви, които са подобрили
туристическата привлекателност на
гр. Вършец, техническата инфраст-
руктура и условията за живот на жи-
телите на Община Вършец:

• Проект  „Подмяна водопровод ул
Ст. Караджа  гр. Вършец” - Подоб-
рени са условията на живот и дос-
тъпа на жителите до качествена
питейна вода. 

• „Ремонт и благоустрояване на
централна градска част – Вършец” -
Благоустрояване и подобряване ин-
фраструктурата на община Вършец.

• Проект „Ремонт улична настилка
– гр. Вършец - Подменени уличните
настилки в централна градска част на
гр. Вършец

• Проект „Устойчиво развитие на
селските райони”

• Проект  „Подмяна водопровод с.
Драганица” - Подобрена инфраст-
руктура на Общината

• Проект „Подмяна водопровод с.
Стояново” – Подобрена техническа
инфраструктура на Общината 

• Изграждане на  инфраструктура в
градски парк и обособяване на три
функционални зони по Програма
„Добросъседство България - Сър-
бия”

Проектът се финансира от Ев-
ропейския Земеделски Фонд за Раз-
витие на Селските Райони
(ЕЗФРСР)  и от държавния бю-
джет на Република България.

ДАТА НА ПРЕДСТАВЯНЕ:
16.07.2010 Г.
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Състоянието на този участък от
пътя Вършец-Берковица е тра-
гично. Общината е изправена пред
извънредна ситуация поради лип-
сата на целеви финансови
средства за довършване на ре-
монта.

Кметът на община Вършец Бо-
ряна Бончева изпрати писмо до
Министъра на регионалното раз-
витие и благоустройството, Из-
пълнителния директор на Агенция
“Пътна инфраструктура” – гр.
София  и комисията по регио-
нална политика и местно самоуп-
равление в Народното събрание с
молба за спешно приоритетно
осигуряване от републиканския
бюджет на целево финансиране.

Агенция “Пътна инфраструк-
тура” към Министерство на ре-
гионалното развитие изпрати
писмо до председателя на коми-

сията по регионална политика и
местно самоуправление в Народ-
ното събрание Любен Татарски, с
копие до министъра на регионал-
ното развитие и благоустрой-
ството Росен Плевнелиев и кмета
на община Вършец Боряна Бон-
чева със следното съдържание:

“Относно: Постъпило писмо в
комисията по регионална поли-
тика и местно самоуправление с
Вх. № КР-022-00-15/19.05.2010 г.
от г-жа Боряна Бончева-Лечева,
кмет на община Вършец, във
връзка с довършване на ремонтни
работи по проекта “Рехабилита-
ция на път ІІІ-812 Берковица-Вър-
шец”

На поставените във Вашето
писмо въпроси, Агенция “Пътна
инфраструктура” може да ви даде
следната информация:

Републикански път ІІІ-812 е

единствената пряка връзка между
общините Берковица и Вършец, а
оттам и с РП І-1 и гр. Враца.

На 07.04.2008 г. е подписан дого-
вор за строителство на участъка с
фирма “Пътинженеринг-М” ЕАД
на стойност 3 777 342.47 лв. с
ДДС. До края на 2008 г. бяха ус-
воени 3 038 720.65 лв. За усвоя-
ване останаха 738 621.82 лв.

На територията на с. Спанчевци
не се извършиха изкърпване и
преасфалтиране на пътната нас-
тилка, с цел да се осигури време
на “ВиК” ООД Монтана за под-
мяна на водопровода през селото.
Обектът е спрян с Акт обр.
10/30.04.2009 г. Ремонтните ра-
боти не са възстановени поради
липса на финансов ресурс.

В с. Спанчевци е направено ни-
велетно фрезоване на асфалтовата
настилка в края на 2008 г., която

допълнително намали носимоспо-
собността на пътната настилка.
След изминалите два есенно-
зимни сезона пътният участък е
компроментиран чрез сериозно
изразени нарушения, като на
много места вече липсва асфал-
тово покритие. В този си вид учас-
тъкът е труден (невъзможен) за
преминаване на МПС и за зимно
поддържане.

Необходимо е да се изпълнят
следните видове работи на обща
стойност 738 621.82 лв. с ДДС,
които ПРИ ОСИГУРЕНО ФИ-
НАНСИРАНЕ МОГАТ ДА ЗА-
ПОЧНАТ:

-полагане на плътен асфалтобе-
тон за износващ пласт:

•от км 8+500 до км 9+800 в с.
Спанчевци

•сводов водосток при км 12+296
•сводов водосток при км 12+702

•сводов водосток  при км 13+133
-уширение на сводов водосток

при км 12+296 – дясно.

През август 2010 г. се чества 160
години от обявяването на гр. Вър-
шец за Национален курорт. Под-
ходите към курорта са два:

- Републикански път ІІІ-162,
който е в много лошо експлоата-
ционно състояние. Отежняващо
обстоятелство е и затвореният за
движение мост на км 32+514 в
аварийно състояние. Ремонтът на
същия и пускането на движението
не може да се очаква в рамките на
2010 г.

- Републикански път ІІІ-812,
който е реконструиран, с изключе-
ние на въпросния участък. Фир-
мата изпълнител има възможност
при възстановяване на работата да
се справи за около един месец.”

ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ: 

ПРОБЛЕМЪТ С ДОВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТА НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ ІІІ-812 В
УЧАСТЪКА НА С. СПАНЧЕВЦИ, ОБЩИНА ВЪРШЕЦ  ОСТАВА НЕРАЗРЕШЕН

Община Вършец стартира
изпълнението на проект
„Рехабилитация и частична
реконструкция на група улици в
гр. Вършец, Община Вършец”
Договор 12/322/00295/29.06.2010 г.,
одобрен за финансиране по мярка
322 „Обновяване ни развитие на
населените места” от Програмата за
развитие на селските райони за
периода 2007-2013 г. (ПРСР)

Общата стойност на проекта е 1
510 742.00 лв.

Срокът за изпълнение на
проекта е 30 месеца (до 12.2012 г.)

Цели на проекта
Общата цел на проекта е, чрез

рехабилитация и частична
реконструкция на група улици:
ул."Дончо Станчев", ул."Александър
Стамболийски", ул."Цар Иван Асен
II", ул."Стефан Караджа", ул."Васил
Левски", ул."Раковска" , ул."Васил
Априлов",  ул."Христо Ботев",
ул."Хан Омуртаг" в гр. Вършец да се
подобри качеството на природната и
жизнената среда в Община Вършец
/Приоритет 3 от „План за развитие на
Община Вършец за периода 2007-
2013г/ и да се създадат безопасни и
комфортни условия за живот и за
почивка, които да доведат до
развитието на Община Вършец като
конкурентноспособна туристическа
дестинация. 

Специфични цели на проекта са:
•Повишаване на сигурността на

движението както на пешеходците,
така и на превозните средства,
постигане на по-голяма безопасност..

•Подобряване условията на живот
на хората живеещи в  периферните
квартали на гр.Вършец, посредством
подобряване на инфраструктурата в
тях.

•Създаване на комфортна и
достъпна  среда на в гр. Вършец,
чрез рехабилитация на пътните
настилки и изграждане на тротоари.

Дейности
Проектът ще се изпълнява на

територията Община Вършец: в гр.
Вършец.

В рамките на проекта са
предвидени следните основни
дейности: 

1.Предварителни работи :
� Престъргване и профилиране на

съществуваща асфалтобетонова
настилка, включително изкопаване,
натоварване,  транспортиране на
определено растояние, разтоварване
на депо и оформянето му, съгласно
изискванията на раздел 22 от ТС

� Студено фрезоване на
деформации на съществуващата
асфалтобето-нова настилка

� Разкъртване на бетонови

бордюри и бетонови водещи ивици
� Разваляне на тротоар от

циментови плочи и транспортиране
на определено място.

2. Асфалтови работи 
Рехабилитация и частична

реконструкция на група улици в
гр.Вършец, Община Вършец:
ул."Дончо Станчев", ул."Александър
Стамболийски", ул."Цар Иван Асен
II", ул."Стефан Караджа", ул."Васил
Левски", ул."Раковска" , ул."Васил
Априлов",  ул."Христо Ботев",
ул."Хан Омуртаг

3. Пътни работи
� Доставка и полагане на бетонови

бордюри
� Направа на тротоар с циментови

плочи
� Доставка и полагане на

хоризонтална маркировка от боя с
перли

� Доставка и монтаж на
стандартни, рефлектиращи пътни
знаци,

� Почистване на ревизионни
шахти от дъждовна канализация

Проектът е продължение на
посочените по-долу проекти и
инициативи, които са подобрили
туристическата привлекателност на
гр. Вършец, техническата
инфраструктура и условията за
живот на жителите на Община
Вършец:

• Проект  „Подмяна водопровод ул
Ст. Караджа  гр. Вършец" -
Подобрени са условията на живот и
достъпа на жителите до качествена
питейна вода. 

• „Ремонт и благоустрояване на
централна градска част – Вършец” -
Благоустрояване и подобряване
инфраструктурата на община
Вършец.

• Проект „Ремонт улична настилка
– гр. Вършец” - Подменени уличните
настилки в централна градска част на
гр. Вършец

• Проект „Устойчиво развитие на
селските райони”

•Проект  „Подмяна водопровод с.
Драганица” - Подобрена
инфраструктура на Общината

•Проект „Подмяна водопровод с.
Стояново” – Подобрена техническа
инфраструктура на Общината 

•Изграждане на  инфраструктура в
градски парк и обособяване на три
функционални зони по Програма
„Добросъседство България- Сърбия”

Проектът се финансира от
Европейския Земеделски Фонд за
Развитие на Селските Райони
(ЕЗФРСР)  и от държавния
бюджет на Република България.

ДАТА НА ПРЕДСТАВЯНЕ:
16.07.2010 Г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ПОЗДРАВ  КЪМ
НОВОРОДЕНИТЕ
ДЕЦА В ОБЩИНА

ВЪРШЕЦ
Редакцията на Общински вестник

“Вършец” поздравява
новородените бебета:

Кристиян Георгиев Иванов –
роден на 12.04.2010 г.

Марян Славков Ненков – роден
на 01.05.2010 г.

Мариян Цветанов Иванов –
роден на 02.05.2010 г.

Калинка Цветомирова Иванова
– родена на 04.05.2010 г.

Юлиан Розалиев Арсенов –
роден на 09.05.2010 г.

Теодор Иванов Арсенов – роден
на 10.05.2010 г.

Любка Серафимова Михайлова
– родена на 10.05.2010 г.

Теменужка Руменова Динева –
родена на 10.05.2010 г.

Виктор Ивов Найденов – роден
на 19.05.2010 г.

Симеон Ивов Найденов – роден
на 19.05.2010 г.

Пламен Еленов Ненков – роден
на 20.05.2010 г.

Денис Тодоров Тодоров – роден
на 27.05.2010 г.

Иван Цветанов Йонин – роден
на 01.06.2010 г.

Румяна Данаилова Розова –
родена на 08.06.2010 г.

Илия Крумов Иванов – роден на
12.06.2010 г.

Ивета Ангелова Радкова –
родена на 13.06.2010 г.

Стефан Александров Найденов –
роден на 13.06.2010 г.

Роза Аспарухова Аспарухова –
родена на 14.06.2010 г.

Касандра Камелиева Тодорова –
родена на  14.06.2010 г.

Лъчезар Стоилов Вълков – роден
на 19.06.2010 г.

Мария Миладинова Крумова –
родена на 19.06.2010 г.

Димана Димитрова Петрова –
родена на 27.06.2010 г.

Виктория Милчева Христова –
родена на  30.06.2010 г.

Виктор Димитров Ненков –
роден на 06.07.2010 г.

На бебетата и техните семейства
– ЧЕСТИТО!  Желаем им  много
здраве  и  сбъднати мечти!
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Днес 04.06.2010г.( петък ) 11:00 часа  на

основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, се
проведе  заседание на Общински съвет –
Вършец в заседателната зала на Общинска
администрация.

Заседанието започва с 9 положили клетва
общински съветници. Отсъстват: П.Петров,
О.Гигов, А.Димитров, Н.Леков;

На заседанието присъстваха още: Кмет на
Община Вършец- Б.Бончева Лечева,
Ст.Стоянов, А.Тошев, Кмет на с. Д.Озирово –
А. Петров, Кмет на с.Драганица - Г.Стаменов,
И.Илиев, А.Станчева и граждани, Р. Славчев –
Кмет на с.Спанчевци, Д.Елисеев и граждани.

На основание чл.57, ал1 от ПОДОСВНКВОА
за мандата 2007 - 2011г. Председателя на
Общински съвет - Вършец предложи
допълнение в дневния ред. 

1. Вземане на решение за отпускане на
финансова помощ на “Медицински център –
Вършец” ЕООД за погасяване на дълг към “Лаб
Диагностика” ООД.

2. Вземане на решение за изслушване на
представител на Медицински център  “Алпико”
гр.Враца.

Д Н Е В Е Н    Р Е Д
1. Вземане на решение за провеждане на

конкурс за възлагане автобусни превози на
пътници по републиканската, областната и
общинските транспортни схеми и градските
линии на община Вършец.

Докладва: Кмета на Община Вършец -
Боряна Бончева –  Лечева

2. Избор на временна Комисия за изготвяне на
предложения за съдебни заседатели, съгласно
Закона за съдебната власт и чл. 5, ал. 1 от
Наредба № 2 от 08.01.2008 година за съдебните
заседатели. 

Докладва: Иван Лазаров – Председател на
Общински съвет Вършец

3. Вземане на решение за авансова плащане
по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма
“Регионално развитие“ /2007 - 2013/ по проект
“ Повишаване качеството на образованието в
община Вършец, чрез обновяване и
модернизация на образователната
инфраструктура”.

Докладва: Кмета на Община Вършец -
Боряна Бончева – Лечева  

4. Разглеждане и вземане на решение за
отдаване под наем на недвижим имот –
общинска собственост за нуждите на  “СБР -
НК”- ЕАД  гр.Вършец.

Докладва: Кмета на Община Вършец -
Боряна Бончева – Лечева

5. Продажба на недвижим имот по реда на
ЗОС в изпълнение на Програмата за
управление и разпореждане с общинска
собственост за 2010г.

Докладва: Кмета на Община Вършец -
Боряна Бончева – Лечева  

6. Промяна на срока за предоставяне на
пасища и мери  за индивидуално ползване
описан в чл.19, ал.7 от Наредбата за
стопанисване, управление и предоставяне за
ползване на общинските пасища и мери на
територията на община Вършец.

Докладва: Кмета на Община Вършец -
Боряна Бончева – Лечева

7. Промяна на Решение №356 от Протокол
№36/30.03.2010г.

Докладва: Иван Лазаров – Председател на
Общински съвет Вършец

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

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

9. Вземане на решение за отпускане на
финансова помощ на “Медицински център -

Вършец” ЕООД за погасяване на дълг към “Лаб
Диагностика” ООД.

Докладва: Председател на Комисия
“Здравеопазване, социални дейности и
екология” Румяна Дамянова

10. Вземане на решение за изслушване на
представител на Медицински център “Алпико”
гр.Враца.

Докладва: Зам. Председател на Об.С –
Вършец – Даниела Тодорова

11. Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани.

Дневният ред с направените допълнения бе
гласуван единодушно от 9-те  общински
съветници.

“за”- 9, “против”- 0 , “въздържали се” – 0;
Промяна в кворума: Влиза Н. Леков  и  А.

Димитров;
Общински съвет взе следните решения:

РЕШЕНИЕ №368
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

17, ал. 1, т. 1 и  ал. 3 от Наредба № 2/15.03.2002г.
за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на
обществен превоз на пътници с автобуси и леки
автомобили взема решение за провеждане на
конкурс за възлагане на автобусни превози на
пътници по републиканската, областната,
общинската транспортни схеми и градските
линии от квотата на община Вършец съгласно
приложението към докладната.

2. На основание чл. 17, ал. 5  от Наредба №
2/15.03.2002г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществен превоз на
пътници с автобуси и леки автомобили
Общински съвет – Вършец определя състава на
комисията, както следва:

Председател: инж. Стоян Стоянов –
Началник кабинета на Кмета на общ.Вършец

Членове:
1. Вътко Маринов - Председател на Комисия

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

Комисия по БФ към Общински съвет –
Вършец.

3. Георги Аврамов – ст. спец. “Гр.З и
Сигурност” в Об.А - Вършец.

4. Антон Тошев – мл. юрист консулт и УОС в
Об.А. – Вършец.

5. Представител на ИА “Автомобилна
администрация” – Монтана.

6. Представител на КАТ – Пътна полиция при
РУ на МВР Вършец.

7. Представител на НАП гр.Монтана.
8. Представител на браншовите организации в

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

2/15.03.2002г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществен превоз на
пътници с автобуси и леки автомобили
Общински съвет – Вършец определя линиите и
курсовете, които ще бъдат обявени за
изпълнение с автобуси за превоз на
трудноподвижни лица, както следва:

1. За превоз по градските линии 35 % от
общия брой на курсовете описани, както
следва:

� Вършец - Заножене - Вършец - 09.00 - Изп.
се в делнични дни - Общинска

� Вършец - Водопада - Вършец - 07.10 - Изп.
се в делнични дни - Общинска

� Вършец - Водопада – Вършец - 12.10 -
Общинска

� Вършец - Водопада – Вършец - 18.30 - Изп.
се в делнични дни - Общинска

2.За превоз по междуселищните линии 35 %
от общия брой на курсове по линиите от
общинската, транспортна схема,
междуобщинските и междуобластните
транспортни схеми от квотата на община
Вършец описани, като следва:

(Виж таблица 1)
4. На основание чл. 19, ал. 1 от Наредба №

2/15.03.2002г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществен превоз на
пътници с автобуси и леки автомобили
Общински съвет – Вършец определя критерий
и начин за оценка и класиране на кандидатите,
както следва:

1. Възрастов състав на автобусите,
включително и резервните
а/ Нови /първа регистрация след 2009 г. / -

25 т.
б/ За всяка започнала предишна година по

1 т. по-малко.
2. Собственост на автомобилите

а/ Собствени - 20 т.
б/ Наети - 10 т.

3. Цена на превоз на един пътник
а/ Най-ниска предложена цена в лева за 1

км. - 15 т.
б/ Всяка следваща по-висока предложена

цена в лв. за 1 км. с по 2 т. по-малко.
4. Социални облекчения за ученици, студенти,

пенсионери и лица с увреждания.
а/ Предлагани социални облекчения за

изброените социални групи – 15 т. /при
не предлагане на социални облекчения
за определена  социална група по 3.5 т.
по малко./

б/ При не предлагане на социални
облекчения – 1 т.

5. Екологичност на превозните средства
а/ Екологични - 10 т.
б/ Не екологични - 0 т.

За екологични се определят автобусите
притежаващи европейски стандарт ЕВРО/

Максимален брой точки 10 т.  получават
автобусите притежаващи ЕВРО – 5, останалите
автобуси получават с по 2 т. по малко /Пример
автобус с ЕВРО 3 получава – 6 т., а автобус,
които не притежава стандарта ЕВРО – 0 т./

6. Оборудване на превозните средства за
трудно подвижни лица
а/ Оборудвани - 10 т.
б/ Не оборудвани - 0 т.

7. Допълнителни услуги в превозните
средства /климатик, видео, WC/ не се
отнася за  превозни средства по градски
линии.
- при предлагане на услуги - 5 т.
- при липса на допълнителни услуги - 0 т.

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

5. На основание чл. 21, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от
Наредба № 2/15.03.2002г. за условията и реда
за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществен превоз на
пътници с автобуси и леки автомобили
Общински съвет – Вършец утвърждава 4 бр.
пакети автобусни линии, комбинирани
ефективни с неефективни, от различни
транспортни схеми /републиканска, областна и
общинска/ и линии с малък пътникопоток.

6. На основание чл. 22, ал. 2 от Наредба №
2/15.03.2002г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществен превоз на
пътници с автобуси и леки автомобили
Общински съвет – Вършец определя цена на
конкурсната документация в размер на 250 лв.
/двеста и петдесет лева/.

7. Упълномощава Кмета на община Вършец
да организира и проведе конкурса за възлагане
автобусните превози на пътници по реда на
Наредба № 2/15.03.2002г. за условията и реда
за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществен превоз на
пътници с автобуси и леки автомобили
Общински съвет – Вършец

ПРОЕКТ НА ПАКЕТИ АВТОБУСНИ
ЛИНИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  НА ПРЕВОЗ НА
ПЪТНИЦИ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ  ОТ

РЕПУБЛИКАНСКА,  ОБЛАСТНА И
ОБЩИНСКА  ТРАНСПОРТНА  СХЕМА  ОТ
КВОТАТА  НА  ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ И
ГРАДСКИТЕ ЛИНИИ В ГР.ВЪРШЕЦ  

(Виж таблица 2)
Гласували: “за”- 11; “против”- 0,

“въздържали се”- 0 ;

Р Е Ш Е Н И Е № 369
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.5, ал.1 и във връзка с чл.2, ал.2, във връзка с
ал.1 от Наредба №2/08.01.2008г. създава
Комисия, която да изготви предложения за
съдебни заседатели, съгласно Закона за
съдебната власт.

2. Комисията да бъде съставена от трима
членове, както следва:

Даниела Тодорова – Председател и членове –
Адриана Николова и Вътко Маринов. Срок за
предложенията на Комисията до следващо
заседание на Общински съвет – Вършец.

Гласували: “за”- 11; “против”- 0,
“въздържали се”- 0 ;

Р Е Ш Е Н И Е № 370
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал.
1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от Закона за
общинския дълг взема решение авансово
плащане по Договора за безвъзмездна
финансова помощ по проект “Повишаване
качеството на образованието в община Вършец,
чрез обновяване и модернизация на
образователната инфраструктура”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на
оперативна програма регионално развитие”
2007-2013 г., съфинансирана от европейския
съюз, чрез Европейския фонд  за регионално
развитие и за поемане на общински дълг от
Община Вършец, както следва:

1. Максимален размер на дълга, изразен чрез
номиналната му стойност –  от  286 555.65 лв.
/двеста осемдесет и шест хиляди петстотин
петдесет и пет лева и шестдесет и пет ст./
представляваща 30 % от стойността на
Договора за безвъзмездна финансова помощ по
проект “Повишаване качеството на
образованието в община Вършец, чрез
обновяване и модернизация на образователната
инфраструктура”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на оперативна програма
регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от европейския съюз, чрез
Европейския фонд  за регионално развитие.

2. Валута на дълга – лева;
3. Вид на дълга съгласно чл. 3 от ЗОД –

дългосрочен;
4. Начин на обезпечаване – от собствени

приходи;
5. Условия за погасяване – по годишен

погасителен план не повече от 5 /пет/ години.
6. Максимален лихвен процент – до 12 %

/дванадесет процента/.
7. Упълномощава Кмета на община Вършец

да подпише Запис на заповед по образец
утвърден от управляващия орган на Оперативна
програма “Регионално развитие 2007-2013г. в
размер на 286 555.65 лв. /двеста осемдесет и
шест хиляди петстотин петдесет и пет лева и
шестдесет и пет ст./ представляваща 30 % от
стойността на Договора за безвъзмездна
финансова помощ по проект “Повишаване
качеството на образованието в община Вършец,
чрез обновяване и модернизация на
образователната инфраструктура”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на
оперативна програма регионално развитие”
2007-2013г., съфинансирана от европейския
съюз, чрез Европейския фонд  за регионално
развитие.

Гласуването е поименно: “за”- 7 - К.Аргиров,
Д.Тодорова, Д.Григорова, В.Маринов,
И.Лазаров, А.Николова, Н.Коновски; “против”-
0, “въздържали се”- 4 – Н. Леков, А. Димитров,
Р. Дамянова, О. Яничкова;

продължава на 4 стр. >>>
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Р Е Ш Е Н И Е № 371
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.13, ал.1 от
НРПУРОС във връзка с чл.1, ал.1, т.1 и чл.6,
ал.1 от НУРПТК взема решение за провеждане
на публичен явен търг за отдаване под наем на
поземлен имот с идентификатор 12961.424.321
по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Вършец от 2008г. с площ 1576
кв.м./представляващ паркинг зелена площ пред
СБР “Св. Мина”. гр.Вършец/.

2. Срок за отдаване под наем на имота – 5г.
3. Определя първоначална годишна тръжна

наемна цена на имота – 2837лв. с ДДС.
Наемната цена да се заплаща на дванадесет
равни месечни вноски платими да 25 число на
текущия месец.

4. Депозит за участие в търга 10% от
първоначалната  годишна тръжна наемна цена
определена за имота и стъпка за наддаване 5%
от същата.

5. Задължава наемателя да не загражда трайно
имота, да  запази зелените площи, като подържа
същите целогодишно в добро състояние.

6. Задължава Кмета на община Вършец да
организира и проведе търга по реда на Глава
втора “ Търгове” от НУРПТК и да сключи
договор със спечелилия търга участник.

7. В договора със спечелилия търга да се
включат защитни клаузи , позволяващи на
Община Вършец прекратяването му.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 372
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  взема решение да не се
провежда публичен търг с явно наддаване за
продажба на /три/ недвижими имота частна
общинска собственост, до появата на конкретен
инвеститорски интерес. Имотите са както
следва: 

1. Поземлен имот с идентификатор
12961.40.922 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Вършец
одобрени с Заповед № РД -18-74/24.06.2008г. на
Изпълнителния Директор на АГКК с площ 31
994 кв.м. /тридесет и една хиляди деветстотин
деветдесет и четири кв.м/ при първоначална
тръжна цена за имота -  216 960 лв. /двеста и
шестнадесет хиляди деветстотин и шестдесет
лева/.

2. Поземлен имот с идентификатор
12961.40.921 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Вършец
одобрени с Заповед № РД -18-74/24.06.2008г. на
Изпълнителния Директор на АГКК с площ
1024 кв.м. /хиляда и двадесет и четири кв.м/
при първоначална тръжна цена за имота -  10
240 лв. /десет хиляди двеста и четиридесет
лева/.

3. Поземлен имот /земеделска земя/ № 030101
с площ 6 121 кв.м. /шест хиляди сто двадесет и
един кв.м./, находящ се в местността
“Требежете” в землището на с.Спанчевци,
община Вършец, област Монтана при
първоначална тръжна цена за имота 36 730 лв.
/тридесет и шест хиляди седемстотин и
тридесет лева/ 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 373
Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.37и, ал.5 и чл.37п,
ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ променя чл.19, ал.7 от
Наредбата за стопанисване, управление и
предоставяне за ползване на общинските
пасища и мери на територията на Община
Вършец, като вместо вписания срок 1г. същия
се променя на 5г.

Гласуването е поименно: “за”- 10 -
А.Димитров, К.Аргиров, Д.Тодорова,
Д.Григорова,  В.Маринов, И.Лазаров,
Р.Дамянова, А.Николова, Н.Коновски, О.

Яничкова; “против”- 0, “въздържали се”- 1 –
Н.Леков;

Р Е Ш Е Н И Е  № 374
Общински съвет – Вършец на основание

чл.37п от ЗСПЗЗ променя Решение №356 от
Протокол №36/30.03.2010г., като изключва от
същото следните имоти: Поземлени имоти с
идентификатори 12961.15.113 с НТП  пасище,
мери 12961.14.71 пасище, мера и поради
допусната техническа грешка в изписване на
имоти с идентификатори 12961.42.220,
12961.42.338 и №12961.42.241 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр.Вършец от 2008г., земеделски имоти с №
29052, № 30075, № 42109,  № 42110 и № 47038
с НТП пасище, мера находящи се в землището
на с.Спанчевци, община Вършец, област
Монтана и земеделски имоти с № 321009 и №
329109, находящ се в землището на с.Долна
Бяла Речка, община Вършец, област Монтана.

Гласуването е поименно: “за”- 10 -
А.Димитров, К.Аргиров, Д.Тодорова,
Д.Григорова,  В.Маринов, И.Лазаров,
Р.Дамянова, А.Николова, Н.Коновски, О.
Яничкова; “против”- 0, “въздържали се”- 1 –
Н.Леков;

Р Е Ш Е Н И Е  № 375
1. Общински съвет – Вършец отпуска

еднократна финансова помощ в размер 440лв.
на Веселка Николова Георгиева от параграф 10-
98 от дейност - 2 123 ”Общински съвети”.

2. Общински съвет – Вършец не отпуска
финансова помощ на Ангел Петров Младенов.

3. Общински съвет – Вършец отпуска
еднократна финансова помощ в размер на
400лв. на Силвия Георгиева Клименова
параграф 10-98 от дейност - 2 123 ”Общински
съвети”.

4. Общински съвет – Вършец, одобрява
искането от Владислава Йорданова
Костадинова за отпускане финансова помощ за
новородено дете. Помощта да бъде изплатена
от дейност - 2 122  от Бюджета на “Общинска
Администрация.”

5. Общински съвет – Вършец отпуска
еднократно сумата от 375лв. на Нонка
Стефанова Зарчева от параграф 10-98 от
дейност 2 123 ”Общински съвети”.

6. Общински съвет – Вършец не отпуска
исканата сума на Иван Кирилов Тошев.

Гласуването е поименно: “за”- 10 -
А.Димитров, К.Аргиров, Д.Тодорова,
Д.Григорова,  В.Маринов, И.Лазаров,
Р.Дамянова, А.Николова, Н.Коновски, О.
Яничкова; “против”- 0, “въздържали се”- 1 –
Н.Леков;

Р Е Ш Е Н И Е  № 376
Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.2 от ЗМСМА отпуска от § 10-98 от
Бюджета на Общински съвет сумата –
1145,26лв. на “Медицински център – Вършец”
ЕООД за погасяване дълга към “Лаб
Диагностика” ООД.

Гласуването е поименно: “за”- 9 -
А.Димитров, К.Аргиров, Д.Григорова,
В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамянова,
А.Николова, Н.Коновски, О. Яничкова;
“против”- 1 – Н. Леков, “въздържали се”- 1 –
Д.Тодорова.

Р Е Ш Е Н И Е  №  377
1. Общински съвет – Вършец взе решение за

изслушване на представител на Медицински
център “Алпико” гр. Враца.

2. Общински съвет – Вършец реши до
срещата да бъдат представени писмени
материали изразяващи инвестиционното
намерение на МЦ “Алпико” гр. Враца.

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

Поради изчерпване на дневния ред,
Председателя на Общински съвет - Вършец
закри заседанието в 14:35ч.

Председател на Об.С - Вършец
И.Лазаров

Наименование на линията От В-ц За В-ц Забележка Транспортна 
схема

ПАКЕТ №1
Необходим брой автобуси - 5

Необходим брой резервни автобуси - 3

Видин - Вършец 06:20 14:30 през Белоградчик Републиканска
Враца - Вършец 05:50 - Републиканска
Враца - Вършец - 07:00 Републиканска
Враца - Вършец 07:30 10:30 Републиканска
Враца - Вършец 15:00 - Републиканска
Враца - Вършец - 16:10 Републиканска
Берковица - Вършец 08:00 10:40 Областна
Вършец - Горно Озирово 06:15 06:40 Общинска
Вършец - Горно Озирово 18:30 19:00 Общинска

Вършец - Спанчевци - Минкови бани 11:00 11:30 Сезонен от 01.06 до
30.09 Общинска

Вършец - Спанчевци - Минкови бани 17:00 17:30 Сезонен от 01.06 до
30.09 Общинска

Вършец - Горна Бела речка 06:40 07:00 Общинска
Вършец - Горна Бела речка 13:20 13:40 Общинска

ПАКЕТ №2
Необходим брой автобуси - 5

Необходим брой резервни автобуси - 3

Берковица - Вършец 17:10 18:00 Областна
Вършец - Лакатник 05:20 09:00 Републиканска
Вършец - Лакатник 15:30 17:30 Републиканска
Лом - Вършец 06:15 15:00 Областна
Вършец - Черкаски - Вършец 06:00 Областна
Вършец - Черкаски - Вършец 07:30 Областна
Вършец - Черкаски - Вършец 12:20 Областна
Вършец - Черкаски - Вършец 18:20 Областна
Монтана - Вършец 08:00 11:45 през Горно Озирово Областна

ПАКЕТ №3
Необходим брой автобуси - 1

Необходим брой резервни автобуси - 1

Вършец - Заножене - Вършец 04:30 Изпълнява се в делнични
дни

Общинска

Вършец - Заножене - Вършец 05:30 Изпълнява се в делнични
дни Общинска

Вършец - Заножене - Вършец 09:00 Изпълнява се в делнични
дни Общинска

Вършец - Заножене - Вършец 13:10 Изпълнява се в делнични
дни Общинска

Вършец - Заножене - Вършец
Вършец - Заножене - Вършец

20:00
22:45

Изпълнява се в делнични
дни от 01.07 до 14.09 Общинска

Вършец - Заножене - Вършец
Вършец - Спанчевци - Вършец

19:30
06:50

Изпълнява се в делнични
дни от 15.09 до 30.06 Общинска

Вършец - Водопада - Селище - Вършец 06:20 Общинска

Вършец - Водопада - Вършец 07:10 Изпълнява се в делнични
дни Общинска

Вършец - Водопада - Вършец 12:10 Общинска
Вършец - Водопада - Вършец 16:45 Общинска

Вършец - Водопада - Вършец 18:30 Изпълнява се в делнични
дни Общинска

Вършец - Селище - Вършец 17:25 Изпълнява се в делнични
дни Общинска

ПАКЕТ №4
Необходим брой автобуси - 1

Необходим брой резервни автобуси - 1

Видин - Вършец 6:20 12:30 през Брусарци Републиканска

Наименование на линията От В-ц За В-ц Забележка Транспортна 
схема

Видин - Вършец 06:20 14:30 през Белоградчик Републиканска
Враца - Вършец 07:30 10:30 Републиканска
Вършец - Горна Бела речка 06:40 07:00 Общинска
Вършец - Лакатник 05:20 09:00 Републиканска
Вършец - Лакатник 15:30 17:30 Републиканска
Лом - Вършец 06:15 15:00 Областна
Вършец - Черкаски - Вършец 07:30 Областна
Монтана - Вършец 08:00 11:45 през Горно Озирово Областна

Т А Б Л И Ц А  2
ПРОЕКТ НА ПАКЕТИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ

ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ  НА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ
ОТ  РЕПУБЛИКАНСКА,  ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКА  ТРАНСПОРТНА

СХЕМА  ОТ  КВОТАТА  НА  ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ И 
ГРАДСКИТЕ ЛИНИИ В ГР.ВЪРШЕЦ  

Т А Б Л И Ц А  1
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продължава от 1 стр. >>>
Като директор и лекар на вър-

шечките бани той издава и пър-
вата балнеоложка книга за
лечебните им свойства, изготвя
пътеводител и описва красивата
природа на Вършец и околностите
му. 

В една своя среща с Димитър
Осинин (писател, наш земляк),
вече 80-годишният д-р Дамян
Иванов споделя за парка във Вър-
шец: “Този парк го направих, без
да ангажирам нито с лев държа-
вата. Когато човек иска – намира
начини и средства. Ние, лекарите
сме като артистите: колкото и да
си голям, умреш ли – нищо не ос-
тава. И ако да не ми беше съзна-
нието за това извършено полезно
дело, животът ми щеше да бъде
безсмислен”. 

Д-р Дамян Иванов умира през
1959 г. в София на 85-годишна
възраст. В знак на признателност
за заслугите му към курорта, една
от улиците в центъра на града ни
носи неговото име, издигнат му е
паметник. И до днес погледът на
доктора е “зареян” вечно към бо-
ровия парк – смисъла на живота
му. Оставил ни е в него частица от
своята душевност, от своето
верую и от гордостта, че ни е за-
вещал нещо, за което да го споме-
нават с добро идните поколения. 

Удостояването му със званието
“Почетен гражданин на Вършец”
– посмъртно е поредното доказа-
телство за признателността на
днешните вършечани към родо-
любивото дело на доктора.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ НА
ДЕЛОТО НА Д-Р ДАМЯН ИВАНОВ

В началото на активния туристи-
чески сезон, на основание дого-
вор № 650/2010 г., сключен между
„ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАН-
ЦИЯ” ЕООД – Монтана и Об-
щина Вършец, бяха  извършени
три обработки на тревни площи,
дворове и контейнери за смет, от
които 2 бр. дезинсекция и декари-
зация срещу кърлежи и бълхи в
гр.Вършец, кв.Заножене и в кв.
Изток по дворно. Бяха напръскани
с препарат „ БАНДИТ 10 ЕВ” 110
дка тревни площи и 68 км улична
мрежа с  пръскачка за мащабно
пръскане „HARDI”, гръбни пръс-
качки  „SOLO”, „OLEO-MAC” и
ръчни преносими пръскачки. В

операцията взеха участие по 16
дезинфектори за всяко пръскане

Извършена бе и 1 бр. дезинфек-
ция срещу мухи на кофи за смет и
контейнери за смет на терито-
рията на гр.Вършец, като бяха об-
работени 1600 бр. кофи за смет, 50
бр. контейнера за смет и площад-
ките около тях. Обработката е из-
вършена с препарат „БАНДИТ 10
ЕВ” и ръчни преносими пръс-
качки  „GAMA”.

Общо за трите обработки от об-
щинския бюджет са похарчени 9
600 лева. 

инж.агро. Георги АВРАМОВ
Ст.спец. „Гражданска защита

и сигурност”

ИЗВЪРШЕНО Е ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ
НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ В НАЧАЛОТО

НА ЛЕТНИЯ СЕЗОН

ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ
3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана

Тел: 09527/ 22-22;  факс: 09527/ 23-23
www.varshets.bg

e-mail: admin_varshetz@mail.bg

ЗАПОВЕД
№ 279 / 07.07.2010 г.

На основание  чл.45,ал.3 от Закона за управление на етажната собственост и във връзка с чл.7 от Наредба
№3 за създаване и подържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост в Община
Вършец

НАРЕЖДАМ:

1. В публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост в Община Вършец да бъдат вписани
данни за следните сгради и отделни входове, в които са проведени Общи събрания и са избрани упра-
вителни и контролни органи в сроковете посочени в ЗУЕС:

- Сграда в режим на ЕС на адрес ул.”Любен Герасимов” №1,Бл. 2
- Сграда в режим на ЕС на адрес ул. “България”№ 33,Бл.4, вх.А
- Сграда в режим на ЕС на адрес ул.”Тодорини кукли”№1а,бл.5,вх.А
- Сграда в режим на ЕС на адрес ул.”Тодорини кукли”№1а,бл.5,вх.Б
- Сграда в режим на ЕС на адрес ул.”Д-р Ел.Теодосиева” №17,Бл.9
- Сграда в режим на ЕС на адрес ул.”Д-р Ел.Теодосиева” №15,Бл.10 
- Сграда в режим на ЕС на адрес ул.”Д-р Ел.Теодосиева” №11,Бл.12
- Сграда в режим на ЕС на адрес ул.”Д-р Ел.Теодосиева” №7,Бл.14
- Сграда в режим на ЕС на адрес ул.”Д-р Ел.Теодосиева” №5,Бл.15
- Сграда в режим на ЕС на адрес ул.”Д-р Ел.Теодосиева” №3,Бл.16
- Сграда в режим на ЕС на адрес ул.”Република”№75,Бл.3
- Сграда в режим на ЕС на адрес ул.”Република”№53,Бл.8,вх.В
- Сграда в режим на ЕС на адрес ул.”Хан Омуртаг”№1,Бл.6,вх.А
- Сграда в режим на ЕС на адрес ул.”Хан Омуртаг”№1,Бл.6,вх.Б
- Сграда в режим на ЕС на адрес ул.”Червени камък”№2
- Сграда в режим на ЕС на адрес ул.”Ал.Стамболийски”№44
- Сграда в режим на ЕС на адрес ул.”Ал.Стамболийски”№46
- Сграда в режим на ЕС на адрес ул.”Ал.Стамболийски”№48
- Сграда в режим на ЕС на адрес ул.”Ботуня”№26,вх.А
- Сграда в режим на ЕС на адрес ул.”Ботуня”№26,вх.Б

2.Свиквам на среща в Общината новоизбраните управители или Председатели на Управителни съвети на
20.07.2010 г. от 16.30 часа в заседателната зала на Общината.

3.Настоящата заповед да се връчи на Председателите на УС на посочените в нея сгради и входове в режим
на етажна собственост и да се публикува на сайта на Общината и във в. “Вършец”

БОРЯНА БОНЧЕВА – ЛЕЧЕВА
Кмет на община Вършец

продължава от 1 стр. >>>
Целите на този проект са :
-Осигуряване на непрекъсвае-

мост в експлоатирането на турис-
тическата дестинация;

-Превъзмогване на сезонността;
-Създаване на нови работни

места по обслужване на дестина-
цията;

-Повишаване на туристопотока и
възвръщане старата слава на Вър-
шец като Национален балнеологи-
чен курорт;

-Сградата е архитектурно-исто-
рически паметник на културата,
който в момента е в много лошо
състояние. Разработването на ту-
ристическата дестинация ще до-
принесе за запазване на сградата и
съхраняване на културното на-
следство.

-Възможност за  целогодишно
използване като атракция – тук ще
бъде създаден Първият музей на
балнеологията в България и
Плувна палата.

По проекта се предвиждат след-
ните дейности:

- демонтаж на съществуващата в
момента покривна конструкция и
изграждане на нова дървена пок-
ривна конструкция от сух игло-
листен материал .Полагане 1 пласт
хидроизолация под керемиди.
Нови керемиди /тип марсилски/ и
нови капаци. Пълна подмяна на
ламаринените обшивки, олуци и
водосточни тръби.

- демонтаж на гредореда между

І-и и ІІ-ри етаж и направа нов гре-
доред.

- нова подпаркетна настилка.
- изчукване на компрометираната

външна мазилка и направа на нова.
Изцяло пребоядисване на фаса-
дите със силиконова боя.

- изчукване на компрометираната
вътрешна и направа на нова та-
кава.  –

- възстановяване на обрушени
фаянс и теракот.

- монтиране на нов масивен пар-
кет вкл. первази.

- демонтаж на съществуващата
дървена дограма и направа на нова
като точно копие на съществува-
щата за запазване архитектурния
облик на сградата. 

- направа нови метални прозорци
при басейните.

- прекарване на нова вътрешна
ел. инсталация вкл. нови главно и
етажни ел. табла.

- пълен ремонт на съществува-
щите санитарни възли, ремонт на
главното захранване с минерална
вода и частичен ремонт на вът-
решните ВиК мрежи.

- изграждане на нова отопли-
телна инсталация с ел. котел и
нови радиатори.

Реализирането на този проект ще
допринесе за ефективното изпол-
зване на минералната вода в
плувна палата и съхраняване сгра-
дата на най-старата минерална
баня в България.

Реализирането на проекта ще

бъде свързано с неспесифичност и
уникалност в използването на вод-
ния ресурс /минерална вода/, като
до този момент в България няма
плувна палата с минерална вода.

Ще се популяризира спортния и
балнеотуризъм чрез използване на
закрити плувни басейни с мине-
рална вода за спорно-трениро-
въчна дейност и състезания по
плувни спортове.

Ще се популяризира ретроту-
ризма чрез пресъздаване на автен-
тичната атмосфера на баните и
балнеолечението от началото на 20
век - използване на съхранена дър-
вена “вана” за балнеопроцедури и
автентични бански принадлеж-
ности; разказвач на анекдоти,
който е забавлявал лекуващите се
в басейна.

Проектът ще създаде възможност
за балнеолечение и рехабилитаци-
онни процедури и развитието на
спорта в региона.

Идейният проект е изготвен от
Община Вършец, в момента се
търси подходящо финансиране за
реализиране на дейностите.

Обектът ще бъде изграден с пар-
тньорството на СБР –НК, тъй като
минералната баня е държавна
собственост, която се стопанисва
от Министерство на здравеопазва-
нето, респективно “Специализи-
рани болници за рехабилитация  -
Национален комплекс”ЕАД гр.
София.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ И БЛАГОДЕНСТВИЕ



Месец юни беше много успешен
за състезателите от Спортен клуб
по ориентиране “Незабравка
2004”- Вършец.

В Приморско отборът взе учас-
тие в състезанията по ориентиране
за купа “Бегун” и купа “България. 

Нашите деца Антоанета Лаза-

рова, Петър Бонев и Теодора Го-
цова златни медала, а Даяна Заха-
риева и Светлин Петров –
сребърни.Класирането на Ивелина
Петрова, Георги Бонев, Михаил
Лазаров, Теодор Красимиров и
Красимир Тонов в първите шест
места по възрастови групи също

допринесе за набирането на най-
много точки. Голяма беше ра-
достта, когато от участвалите 19
отбора от цялата страна нашият
отбор спечели първо място за купа
“Бегун”. 

Дори и в най-голямата възрастова
група М 75 спечелихме медали.

Григор Иванов донесе сребърен и
бронзов медал за отбора за купа
“България, което е едно от най-го-
лемите състезания с 730 участвали
състезатели. 

Успехите на отбора продължиха
и на Държавното първенство по
коло-ориентиране в Лясковец.
Ивелина Петрова спечели два
златни медала за спринт и дълга
дистанция и бронзов от щафетата,
а Михаил Лазаров – сребърен и
бронзов. Сребърни медали от ща-
фетата взеха още Петър Бонев,
Ивайло Миронов и Теодор Мето-
диев. Нямаше състезател от отбора
ни , който да се върне от държав-
ното първенство без медал.

Благодарение на “Електростарт”
АД в лицето на инж. Анатоли Ди-
митров и фирма “Геототал” ООД с
управител инж. Румен Ташев на
отбора бяха закупени специални
екипи за спортно ориентиране,
което направи децата много щаст-
ливи и допринесе за тяхното само-
чувствие. Благодарим и на

останалите спонсори: ЕТ “Христо
Тачев, ЕТ “Бонели” – Д-р Боян
Бонев и Иван Лазаров – председа-
тел на Общински съвет, които под-
помогнаха финансово участието
на спортния клуб във всички тези
състезания.

Така отборът на Вършец с успе-
хите си се нареди на първите
места пред много областни гра-
дове. Каква по-добра реклама  от
това за нашия малък град! Не
може да не се гордеем с постиже-
нията на нашите деца, защото те
представят Вършец пред цяла Бъл-
гария.                         

Ели БОНЕВА 
Председател на СК по ориен-

тиране “Незабравка 2004” 

СПОРТНИЯТ КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ ВЪВ ВЪРШЕЦ НИ РАДВА СЪС ЗАВОЮВАНИТЕ УСПЕХИ

5 август /четвъртък/
19.00 ч. Концерт на местни ду-

хови оркестри и Койнарската
духова музика
място: пред НЧ “Хр. Ботев”

20.30 ч. Театрална постановка
“Когато котката я няма” (коме-
дия) с участието на колектив
при НЧ "Христо Ботев"
място: Големия салон на НЧ
“Хр. Ботев”

6 август /петък/
10.00 ч. Откриване на музейна

експозиция " 160 години ку-
рорт Вършец и 100 години
Държавна минерална баня"
място: Общински музей

11.00 ч. Откриване на изложба
живопис от местни художници
"Вършец през годините"
място: Художествена галерия

20.30 ч. Удостояване със звание
"Почетен гражданин на Вър-

шец" – посмъртно на д-р
Дамян Иванов
място: пред НЧ “Хр. Ботев”

21.00 ч. Тържествена церемония
по повод юбилея – “160 го-
дини Курорт Вършец"
- Концерт на вокална група Joy
при СОУ “Иван Вазов”
- Премиера на филм-презента-
ция за Вършец
- Поздравления от официал-
ните гости
- Концерт на Орлин Горанов
място: пред НЧ “Хр. Ботев”

7 август /събота/
08.30 ч. Света архиерейска ли-

тургия и внасяне на Чудотвор-
ната икона на Богородица в
храм "Свети Георги"- гр.Вър-
шец
място: Храм “Св. Георги”

11.00 ч. Детско шоу, игри, на-
гради

място: пред НЧ “Хр. Ботев”
11.30 ч. Откриване "Алея на зана-

ятите"
място: бул.Република - център

16.30 ч. Състезание по ориенти-
ране за купа “Вършец”
място: Спортни площадки в
парка

17.00 ч. Финал на турнир по во-
лейбол
място: Волейболни кортове в
парка

18.30 ч. Финал футбол
място: Футболно игрище в
парка

21.00 ч. Концерт на група "Сигнал"
място: пред НЧ”Хр.Ботев”

8 август /неделя/
10.00 ч. “Балкана пее” - надпя-

ване на фолклорни състави и
закриване на Празника
място: местността “Иванчова
поляна”
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25.07.2010 - Неделя
18:00 Горно Озирово – Долно

Озирово
19:00 Старците – Лъвовете
20:00 Електростарт – Тупалките

26.07.2010 - Понеделник
18:00 Изток – Заножене
19:00 Селесао – Маншафт
20:00 Лъвовете – Тупалките

27.07.2010 - Вторник
18:00 Наглите – Селесао
19:00 Изток – Маншафт
20:00 Старците – Долно Озирово

28.07.2010 - Сряда
18:00 Заножене – Наглите
19:00 Лъвовете – Долно Озирово 
20:00 Горно Озирово – Елек-

тростарт

29.07.2010 - Четвъртък
18:00 Селесао – Изток
19:00 Електростарт – Лъвовете
20:00 Старците – Тупалките

30:07.2010 - Петък
18:00 Заножене – Селесао
19:00 Наглите – Маншафт
20:00 Горно Озирово – Тупал-

ките
31.07.2010 - Събота

18:00 Долно Озирово – Елек-
тростарт

19:00 Лъвовете – Горно Озирово
01.08.2010 - Неделя

18:00 Заножене – Маншафт
19:00 Долно Озирово – Тупал-

ките
20:00 Горно Озирово – Старците

02.08.2010 - Понеделник
18:00 Изток – Наглите
19:00 Електростарт - Старците

05.08.2010 – Четвъртък 
18:00 Полуфинал /1 от А - 2 от Б/
19:00 Полуфинал /1 от Б - 2 от А/

07.08.2010 – Събота
18:30 Малък финал
19:30 Финал

ГРАФИК НА СРЕЩИТЕ ОТ
ОБЩИНСКО ПЪРВЕНСТО ПО ФУТБОЛ

ПРОГРАМА НА ПРАЗНИКА НА КУРОРТА, МИНЕРАЛНАТА
ВОДА И БАЛКАНА “ВЪРШЕЦ - 2010” /05-08 АВГУСТ/


