
„Този парк го направих без да
ангажирам с нито лев държа-
вата. Когато човек иска – намира
пътища и средства. Ние лекарите
сме като артистите, колкото и
да си голям, умреш ли, нищо не ос-
тава. И ако да не беше ми съзна-
нието за това извършено полезно
дело, животът щеше да ми бъде
безсмислен.“

д-р Дамян Иванов

Измина цял век от онази 1911 г.,
когато неуморимият д-р Дамян

Иванов започва със собствени
сили, книжката на един лесовъд за
засаждане на борчета и няколко ра-
ботнички залесяването на мястото
около банята, служещо до тогава за
паша на селските говеда.

Макар и вършейки добро дело,
той среща трудности и препятст-
вия, тъй като земята е черковна
собственост. Това обаче не го
спира. Иска от горското отделение
да му бъдат отпуснати фиданки от
борове и смърчове, а също и
средства за направата на пътища, и

семена от редки видове борове.
През зимата на 1911 г. се снабдява
с разни видове борове, фиданки от
декоративни дървета и храсти,
рози от Германия. И започва да
търси всевъзможни начини, чрез
които да реализира своята идея, а
именно “че тия засаждения ще
израснат в голям парк, който ще
разхубави калавото место и ще
стане место за отдих и почивка
на посетителите от цяла Бълга-
рия”.

За изпълнението на плана си той
отправя молби до окръжния инже-
нер, началника на пътищата в Ми-
нистерството на
благоустройството, който е на по-
чивка във Вършец, до началника на
мините и минералните води, до
самия министър и всеки по- висо-
копоставен посетител на банята.

Балканските войни от 1912 – 1913
г. обаче спират започнатите залеся-
вания и уредба на околността. В
Министерствата непрекъснато се
отправят искания за икономии. “И
като че колкото повече срещах
препятствия от всички страни,
толкова повече у мен растеше не-
укротимото желание да про-
дължа засаждението на парка.
Но как?”.
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100 ГОДИНИ БОРОВ ПАРК ВЪВ ВЪРШЕЦ

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРА-
ТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ ПОТВЪРДИ РЕШЕ-
НИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА

ВЪРШЕЦ
Върховният административен съд

(ВАС) на Република България пот-
върди Решение №104 от 30.03.2011
година на кмета на община Вършец
Боряна Бончева за класиране на
участниците в избор на изпълнител в
проведена процедура за възлагане на
малка обществена поръчка - открит
конкурс за ремонт на обществени пар-
кове, градинки и зелени площи в град
Вършец.

Конкурсът е по проект „Ремонт об-
ществени паркове, градинки и зелени
площи в град Вършец, Община Вър-
шец“, Договор
12/322/00364/29.06.2010 г., одобрен за
финансиране по мярка 322 „Обновя-
ване ни развитие на населените
места“ по Оперативна програма „Раз-
витие на селските райони“ 2007-2013
г. на Европейския съюз.

Стартирането на същинските строи-
телно-ремонтни дейности по проекта
бе отложено, тъй като две от фирмите-
участници в открития конкурс обжал-
ваха пред Комисията за защита на
конкуренцията – гр. София решението
на Кмета на община Вършец за кла-
сиране на кандидатите.

С Решение № 9711/ 06.30.2011г. Вър-
ховният административен съд отменя
решение на Комисия за защита на кон-
куренцията и отхвърля жалбите, под-
адени от двете фирми против решение
№ 104 от 30.03.2011 година на кмета
на община Вършец за класиране на
кандидатите. Решението на ВАС е
окончателно.

Предстои подписване на договор с
фирма-изпълнител и продължаване на
дейностите по проекта.

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

гр.Вършец посредством обновяване
на обществени зелени площи – преас-
фалтиране на алеите в ниската част на
Боровия парк и алеята до Иванчова
поляна и Градинката /с паметника/
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 изграждане
на 2 нови детски площадки.

- Повишаване потенциала на града
за развитие на туризъм и за привли-
чане на инвестиции, посредством под-
обряване цялостния облик на
населеното място.

* * *
Все още няма подписан договор с

фирмата-изпълнител, класирана на
първо място по Проекта на Община
Вършец „Реализиране на инвести-
ционен проект градска пречиства-
телна станция за отпадъчни води
(ГПСОП) в град Вършец“, поради
обжалване на процедурата от други
участници в конкурса.

Произнасянето на решение от Вър-
ховния административен съд - гр.
София е насрочено за 14.09.2011 г.

* * *
Поради същата причина временно е

спряно изпълнението на проекта
„Рехабилитация и частична ре-

конструкция на група улици в град
Вършец“.

Делото пред Върховния админист-
ративен съд от страна на фирми, об-
жалващи решението на Кмета на
общината за избор на изпълнител е
насрочено за 19.09.2011 г.

* * *
ОДОБРЕНО Е ИСКАНЕТО ЗА
РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА

„МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР-ВЪРШЕЦ”

Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към
Министерски съвет, на свое заседание
от 13 юли 2011 г. одобри внесеното от
Община Вършец искане за отпускане
на финансови средства за ремонтно-
възстановителни работи за обект „Ре-
монт покрив Медицински център – гр.
Вършец” на стойност 33 814,97 лева.

Предвижда се да бъдат извършени
следните строително-ремонтни дей-
ности: демонтаж на старата хидроиз-
олация, циментова замазка по
покрива, полагане на нова хидроиз-
олация от два пласта, демонтаж на ла-
маринена обшивка, обшивка на
покрива с поцинкована ламарина,
подмяна на водосточни тръби, монти-
ране на олуци от поцинкована лама-
рина.

Кметът на община Вършец изказва
личната си и обществена благодар-
ност на специалистите от ОУ „По-
жарна безопасност и защита на
населението” – гр. Монтана и на г-н
Ивайло Петров – областен управител
на област Монтана за подкрепата и
разбирането.

Очаква се решение от Междуведом-
ствената комисия относно подаденото
искане за финансиране ремонта на
покрива на Народно читалище „Про-
буда” гр.Вършец кв. Заножене на
стойност 39 847,50 лева.

* * *
Изпълнителна агенция „Пътища” –

гр. София обяви процедурата за избор
на изпълнител на строително-ремон-
тните работи по възстановяване на
мостa при Сопово, обект „Ремонт на
мост на р. Ботуня на РП ІІІ-162”.

След многократни писма, срещи,
разговори и с подкрепата на област-
ните управители на областите Мон-
тана и Враца, със свое решение от
Протокол № 3/19.04.2011 г., Междуве-
домствената комисия за възстановя-
ване и подпомагане към Министерски
съвет отпусна финансови средства в
размер на 441 317 лв.

Забавянето на процедурата с три ме-
сеца се наложи поради липса на ре-
шение коя от институциите: ИА
„Пътища” – София или Областно
пътно управление – Монтана да обяви
процедурата.

Срокът за подаване на оферти е до
края на м. юли.

Предвижда се реалните дейности да
започнат в средата на м. август, ако
няма обжалване на процедурата от
страна на изпълнителите.

НОВИНИ ОТ ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ

В Е С Т Н И К Ъ Т Н А О Б Щ И Н А
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Драган Киров е роден на
13.07.1911 г. в с. Спанчевци, общ.
Вършец, сгушено в подножието на
Старопланинския връх „Тодорини
кукли”. Паметта на столетника е
много добре запазена, слухът и го-
ворът му са отлични, разказва ув-
лекателно и има чувство за хумор.

Учи до ІV-то отделение, след
което, едва 12-годишен започва да
слугува по чуждите къщи в съсед-
ните градове Вършец, Берковица,

Лом.
18-годишен заминава за столи-

цата, за да търси работа и препита-
ние. Годините са трудни – студ,
мизерия, глад… Работи като готвач
в различни софийски ресторанти.

Спомня си за бомбардировките
над София и оскъдните дневни
дажби по 300 грама хляб на човек.
Заради бомбардировките избягва
от София с две малки деца и се
връща временно в родния край. Из-

карва си хляба, като чука камъни и
като готвач в съседното село Бър-
зия, където правят павета.Спомня
си за големия глад и мизерия –
трябва да сготви, но няма олио,
сол, зеленчуци. Затова ходи из гра-
дините, за да набере шумата от на-
садения боб, която да сложи в
чорбата.

Решава да остави малките си деца
в родното Спанчевци и тръгва за
Кюстендил, за да търси работа.
Там обаче веднага го мобилизират
за фронта, с Първи пехотен полк се
сражава при Страцин, Стражин,
Куманово, Крива паланка, край
река Пчиня. Съдбата е благо-
склонна към него и оцелява. За-
връща се жив.

Веднага след края на Втората све-
товна война заедно с още 2 души
сформират малко частно предпри-
ятие в София, позамогва се, купува
празен парцел и си построява
къща.

След това отново работи като
готвач до пенсионирането си, през
лятото сезонно се хваща като гот-
вач по морето, обикаля почти
всички бивши социалистически
страни – СССР, Югославия, Румъ-
ния, Унгария, Полша, Чехослова-
кия. Работи 2 години в
Международния младежки център
в Приморско, където се среща с
Тодор Живков.
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ДРАГАН КИРОВ ОТ С. СПАНЧЕВЦИ
ПРАЗНУВА 100-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
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Сред децата, живеещи в село
Долно Озирово и тези, прекарващи
лятната си ваканция в селото,
спонтанно се зароди и осъществи
една чудесна инициатива, за която
искам да разкажа.

Децата решиха да отпразнуват
началото на лятната ваканция. С
голям ентусиазъм всички репет-
ираха своята програма до деня, в
който тя бе представена пред жи-
телите на село Долно Озирово, в
салона на местното читалище
„Просвета”.

Сценарият и подготовката на
шоуто бяха осъществени от г-жа
Нина Якимова, жителка на селото
ни. В препълнения салон децата
пяха, танцуваха и се веселиха от
сърце под аплодисментите на мно-
гобройната публика.

Голяма изненада за всички беше
представянето на модно еко-ревю
на облекла, изработени от под-
ръчни и отпадъчни материали – на-
йлонови торбички, чували, сезал и
др., с което децата доказаха на
практика своето отношение към
проблемите в областта на хигиени-
зирането и екологията.

Журито бе изключително затруд-
нено при класиране на участни-
ците, поради което бяха присъдени
три първи, три втори и четири

трети награди, макар че дори само
заради инициативата всички заслу-
жават да бъдат на първо място.

В края на шоуто, преди празнич-
ната заря, децата си обещаха за в
бъдеще ежегодно да организират
началото на лятната си ваканция
по подобен начин и с подобни ини-
циативи.

Бих искал да изкажа и своята бла-
годарност за топлите и мили думи,
написани от децата на селото до
мен в техните писъмца-открове-
ния, в които те изразяват своите
мечти. Фабиана разказва за своята
първа мечта, че желае подобно шоу
да бъде нейната първа работа, ко-
гато порасне, а Александра от
София споделя, че за нея спортът е
мечтан и интересен и че който
силно желае нещо, със сигурност
ще успее.

Най-активни сред децата бяха
Фабиана, Александра, Костадин,
Ивелина, Мария, Симона, Никол
Руменова, Деси, Ина, Ина Михай-
лова, Бети, Деница, Микаела и още
други.

На всички участници в шоуто
„Звездни момичета” от с. Долно
Озирово пожелавам здраве, весела
ваканция и много детски мечти.

Ангел ПЕТРОВ
Кмет на с. Д. Озирово

ШОУ „ЗВЕЗДНИТЕ МОМИЧЕТА“
В С. ДОЛНО ОЗИРОВО

От 4 до 6 юли в град Велико Тър-
ново се проведе работна среща на
директори и учители от училища,
избрани да се включат през вто-
рата година на проект „Превенция
на отпадането на ромските уче-
ници от училище”.

Проектът се реализира на нацио-
нално ниво и се финансира от
Фондация „Америка за България”.
Целта му е в изградената мрежа от
училища да се намали значително
броят на отпадащите ученици,
безпричинните отсъствия, както и
да се повиши успеха на учени-
ците. Проектът се надгражда

върху методология за ефективната
работа с ученици, родители и учи-
тели, чрез въвеждане на СИП
„Фолклор на етносите – ромски
фолклор”, съвместни дейности с
институциите, родителите и де-
цата за мотивиране на учениците
за активно участие в училищния
живот и продължаване на образ-
ованието в гимназиална степен. За
втора поредна година СОУ „Иван
Вазов” продължава работата си по
проекта като водещо базово учи-
лище, благодарение на упорития
труд на целия училищен екип и
постигнатите резултати. Освен

средствата, осигурени за учас-
тието на училището в дейности,
насочени към интеграцията на
учениците от етническите мал-
цинства, фондация „Америка за
България” дава възможност чрез
център „Амалипе” за кандидатст-
ване на ученици от гимназиален
курс в нова пилотна програма –
осигуряване на стипендии до 400
евро годишно за деца в неравно-
стойно положение, без ограниче-
ние за етническата им
принадлежност. В момента се из-
готвят документите на над 30 уче-
ници от училището, на които се
очаква да бъдат закупени учеб-
ници и учебни помагала.

Предстои обявяването на още
два конкурса – за реинтеграция на
отпаднали ученици от училище и
обучение на възрастни роми до 8-
ми клас за получаване на свиде-
телство за основно образование.
Всички колеги от училищния екип
вземат активно участие в дейнос-
тите, свързани с реализацията на
предстоящите програми. Благода-
рение на общите усилия, работата
на СОУ „Иван Вазов” е оценена
като отлична, а самото училище
като едно от най-успелите базови
училища в страната.

Албена ЦВЕТКОВА

Семинар за планиране на втората година от програмата
за намаляване на отпадането на ромски деца от училище

продължава от 1 стр. >>>
На 50 години остава вдовец и

вече половин век живее без поло-
винката си.

Има син и дъщеря, 5 внуци и 5
правнуци.

Преживял войни, преврати, глад,
мизерия, бай Драган има опти-
мистичен поглед към живота и
младежки дух. Казва, че рецептата
за дълголетие според него се крие
в труда. Всичко на този свят е
труд, ако не се трудиш, няма как
да оцелееш – споделя той своето
верую. И още едно нещо според
мен го прави жизнен на тази пре-
клонна възраст – движението. Без
движение няма живот, казва Дра-
ган Киров.

Той е запален турист – обиколил
е всички планини и върхове около
София, посетил е всички манас-
тири в околността. Най-учудва-
щото е, че само допреди 3 години,
на 97-годишна възраст той всеки
ден изкачва близкия до с. Спан-
чевци планински връх „Тодорини
кукли”, който е с надморска висо-
чина 1785 м - най-високият в Коз-
нишкия дял на Стара планина и
един от символите на град Вър-
шец.

През последните 20 години Дра-
ган Киров живее в родното си
село Спанчевци. Обича да се за-
нимава със земеделие – и досега
сам се грижи за зеленчукова гра-
дина и лозе. Казва, че обича да яде
и пие от всичко, но по малко и с
мярка. Хобито му е да гледа по те-
левизията мачове от английската
футболна лига, понякога по 3-4 на
ден. Никога не пропуска мач на
Манчестър Юнайтед, защото в
него играе българинътДимитър
Бербатов, на когото дядото е голям
почитател.

На рождения си ден юбилярът бе
почетен лично от кмета на община
Вършец Боряна Бончева, която му
връчи подаръци и поздравителен
адрес.

Столетникът бе поздравен и от
кмета на с. Спанчевци Румен
Славчев. Певческата група към
Народно читалище „Просвета” в
селото поздрави рожденика със
свои изпълнения.

Питам дядото какво си пожелава
на рождения ден, а той ми отго-
варя – здраве, само здраве, друго
нищо не ми трябва.

Пожелаваме му да е жив и здрав!
Евелина ГЕОРГИЕВА

ДРАГАН КИРОВ ОТ С. СПАНЧЕВЦИ
ПРАЗНУВА 100-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙпродължава от 1 стр. >>>

Начинът е намерен. През лятото
на 1914 г. посетител на банята във
Вършец е окръжният във Враца
лесничей, който съветва мястото
да се обяви за охранителна гора и
по този начин залесяването да е за-
конно. В една лунна нощ докторът,
негов доверен човек и лесничеят
измерват мястото, а след това се
съставя скица и протокол, подпи-
сан от министъра на земеделието.
И така залесяването продължава,
като този път става с помощта на
горните класове от прогимназията.
А залесеното място, заедно с това
от 1911 г. съставлява площ от 400
дка, поставя се ограда за опазване
от добитъка и се предава за стопа-
нисване на банското управление.

Първата световна война прекъсва
започнатите работи, които се въз-
обновяват чак след 1920 г. Пари
отново липсват и тогава д-р Д.
Иванов се възползва от това, че
във Вършец е новият министър на
търговията. На база на Закона за

трудовата повинност издейства да
му бъдат отпуснати 100 души тру-
доваци. И се захваща усилена ра-
бота, в резултат на която се
появява един великолепен парк,
“който според израза на един пи-
сател, струва толкова, колкото и
банята”.

През годините паркът непрекъс-
нато се променя, обновява и расте.
През есента на 1962 г. преминава
към Общината, а оградата му е съ-
борена. Започват мероприятия по
залесяване и облагородяване. Ос-
новните дървесни видове са бял и
черен бор, ела, смърч, тис, вайму-
тов бор, кедър, гордостта на града
ни – секвоя. От широколистните
видове заслужават да се споменат
чинар, кестен, дъб, габър, бук,
липа и редица други. Голям инте-
рес будят гинкото, магнолията,
райската ябълка.

Днес паркът се простира на площ
над 800 дка, изпълнена е мечтата
на доктора - слял се е с Балкана –
тенденция, характерна в послед-

ните десет години за Европа. А на
самия вход на парка, тихо присед-
нал, зареял поглед към величест-
вения парк, д-р Дамян Иванов ни
напомня, че с желание и упорита
воля се постига всичко.

Примерът на родолюбивото му
дело ни задължава да съхраним
веичествения парк и го предадем
на идните поколения в още по-
добър вид.

За първи път през 2008 година по
проект „Екопарк за почивка и ту-
ризъм – град Вършец”, финанси-
ран по програма ФАР с водеща
организация Община Вършец и
трансграничен партньор – Община
Сокобаня, Сърбия бяха извършени
значителни реконструкции, обнов-
ления и модернизации в парка -
новоизграден спортен комплекс,
включващ обслужваща сграда,
футболно игрище с възможност за
игра на тенис на корт, мултифун-
кционално игрище за волейбол и
баскетбол и възстановено старо
волейболно игрище, построяване
на дървени пейки, перголи, дър-
вени шезлонги, маси с пейки, дър-
вени кошчета, чешмички, детски
площадки с пясъчници, осветле-
ние на централната част на парка ,
изграждане на лятна сцена и реха-
билитация на беседка.

В момента Община Вършец из-
пълнява спечелен за финансиране
по Оперативна програма „Разви-
тие на селските райони” 2007-2013
г. проект “Ремонт на обществени
паркове, градинки и зелени площи
в град Вършец”, който предвижда
преасфалтиране на алеите в нис-
ката част на парка и продължаване
изграждането на осветление, което
ще бъде един прекрасен подарък
по случай 100-годишния юбилей
на парка.

Яна ПЕТРОВА

100 ГОДИНИ БОРОВ ПАРК ВЪВ ВЪРШЕЦ

Редакцията на Общински вест-
ник “Вършец” поздравява ново-
родените бебета:

Георги Емилов Стойчев,
роден на 22.06.2011г.

Цвети Емилова Мишонова,
роден на 23.06.2011г.

Мартин Мариянов Илиев,
роден на 23.06.2011г.

Динка Анелиева Петрова,
роден на 23.06.2011г.

Бисер Силвиев Ненков,
роден на 27.06.2011г.

Рая Тодорова Крумова, роден
на 01.07.2011г.

Павел Светлов Давидов,
роден на 02.07.2011г.

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

ПОЗДРАВ КЪМ НОВОРОДЕНИТЕ
ДЕЦА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ



Áðîé 7, þëè 2011 ã. Îáùåñòâî ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ3

Днес 15.07.2011г. (петък) от 14.00 часа, на
основание чл. 27, ал.2 от ЗМСМА, се проведе
заседание на Общински съвет – Вършец в за-
седателната зала на Общинска администра-
ция – Вършец.

Заседанието започва с 9 положили клетва
общински съветници. Отсъстват: Н.Леков,
В.Маринов, Д.Григорова, К.Аргиров;

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседа-
нието е законно и може да взема законови ре-
шения.

На заседанието присъстваха още: Кмет на
Община Вършец – Б.Бончева, А.Тошев,
Г.Стаменов, А.Петров, Н.Филипова, Л.Йоцов
и граждани.

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

вяне на имоти от Общински поземлен фонд
във връзка с изменение и допълнение на
ППЗСПЗЗ /обн. в ДВ бр.39/ 20.05.2011г. –
чл.45ж, ал.1 и ал.2.

Докладва: Кмета на Община Вършец –
Боряна Бончева - Лечева

2. Разглеждане и приемане на Общинска
стратегия за развитие на социалните услуги
2011 – 2015г. в Община Вършец.

Докладва: Кмета на Община Вършец –
Боряна Бончева – Лечева

3. Разглеждане и вземане на решение за
удължаване на срока за изпълнение на т. ІІ 3
и 4 от Решение № 480 от Протокол №
56/30.05.2011г. на Общински съвет – Вър-
шец.

Докладва: Кмета на Община Вършец –
Боряна Бончева – Лечева

4. Разглеждане и вземане на решение за от-
даване под наем на недвижим имот по реда
на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на Община
Вършец.

Докладва: Кмета на Община Вършец –
Боряна Бончева – Лечева

5. Разглеждане и вземане на решение за
сключване на договор за наем с Николина
Василева Филипова от гр. Вършец за пол-
зване на път през собственият и поземлен
имот.

Докладва: Кмета на Община Вършец –
Боряна Бончева – Лечева

6. Разглеждане и вземане на решение за от-
пускане на средства за „Медицински център
– Вършец” ЕООД.

Докладва: Д-р Румяна Дамянова – Пред-

седател на Комисията по ЗСПЕ
7. Изказвания, питания, становища и пред-

ложения на граждани.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимо-
действието му с Общинската администрация
за мандата /2007 – 2011г/, дневния ред бе
приет единодушно с: 9 гласа - “за”, “про-
тив” – 0; “въздържали се” – 0;

Общински съвет – Вършец взе следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ № 491
1. Общински съвет – Вършец, съгласно §

27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и Решение №
266/З/27.01.1993г. на Общинска служба по зе-
меделие и гори, гр.Вършец, предоставя на
наследниците на Павел Мирчов Маринов:

• Имот № 12961.36.836 – ливада с площ
2317кв.м., находящ се в м. ”Редежо”, зем-
лище Вършец – земи от Общинския позем-
лен фонд.

Гласуването е поименно: „за”- 9 - А.Ди-
митров, К.Кръстев, Д.Тодорова, И.Лазаров,
Р.Дамянова, Н.Коновски, П.Петров, А.Нико-
лова, О.Яничкова; „против” – 0 ; „въздър-
жали се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 492
1. Общински съвет – Вършец, § 27, ал.2 от

ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и Решение №
254/ДО/01.02.1993г. на Общинска служба по
земеделие и гори, гр.Вършец, предоставя на
наследниците на Асен Иванов Петров:

• Имот № 076041 – нива с площ 2.000 дка.,
находящ се в м. „Манчовото”, землище с.
Долно Озирово – земи от Общинския по-
землен фонд;

• Имот № 065172 – нива с площ 1.500 дка.
находяща се в м.”Вадата”, землище с.
Долно Озирово – земи от Общинския по-
землен фонд;

• Имот № 064054 – пасище, мера с площ
1.000 дка., находяща се в м. „Вадата”, зем-
лище с. Долно Озирово – земи от Общин-
ския поземлен фонд;

• Имот № 066104 – нива с площ 3.000дка.,
находяща се в м. „Шумако”, землище
с.Долно Озирово – земи от Общинския по-
землен фонд.

Гласуването е поименно: „за”- 9 - А.Ди-

митров, К.Кръстев, Д.Тодорова, И.Лазаров,
Р.Дамянова, Н.Коновски, П.Петров, А.Нико-
лова, О.Яничкова; „против” – 0 ; „въздър-
жали се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 493
1. Общински съвет – Вършец, на основание

чл.19, ал.2 от ЗСП и чл.36,б от Правилника
за прилагане на закона за социално подпома-
гане, приема „Общинска стратегия за разви-
тие на социалните услуги в община Вършец
2011 - 2015г”. и план за действие по изпъл-
нение на Общинската стратегия за 2011г.

Гласували: „за”- 9; „против” – 0; „въз-
държали се”- 0;

РЕШEНИЕ № 494
Общински съвет – Вършец, на основание

чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, потвърждава
свое Решение № 480 от Протокол №
56/30.05.2011г. като в т. ІІ.3 добавя следния
текст:

• Задължава Кмета на община Вършец в 30
дневен срок да предприеме необходимите
действия и процедури за изготвяне на доку-
ментация за утвърждаване на експлоатаци-
онните запаси на сондажа 2ХГ находящ се в
м. „Топилата” зем. на с. Спанчевци и по-
следващо внасяне за утвърждаване от МОСВ
на експлоатационния ресурс на сондажа.

Гласуването е поименно: „за”- 9 - А.Ди-
митров, К.Кръстев, Д.Тодорова, И.Лазаров,
Р.Дамянова, Н.Коновски, П.Петров, А.Нико-
лова, О.Яничкова; „против” – 0 ; „въздър-
жали се”- 0;

Промяна в кворума: влиза Д.Григорова;

РЕШЕНИЕ № 495
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 14, ал.1 и ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.13,
ал.1 от НРПУРОС и чл. 4, ал.3 и чл.6, ал.1 от
НУРПТК на община Вършец взема решение
за провеждане на публичен търг с явно над-
даване за отдаване под наем на недвижим
имот частна общинска собственост пред-
ставляващ „Метален павилион”, находящ се
на ул. „Република„ № 55, в гр.Вършец /Акт
за частна общинска собственост №
69/28.04.2000г./ Срок за отдаване под наем на
помещението 3 /три/ календарни години,
първоначална тръжна месечна наемна цена
80 лв. без ДДС и стъпка за наддаване 10%
върху същата. Цената на тръжната докумен-
тация 100 лв. и депозит за участие в търга

200 лв.
2. Задължава Кмета на община Вършец да

организира и проведе търга по реда на Глава
втора „Търгове” от Наредбата за условията и
реда за провеждане на търгове и конкурси на
община Вършец и да сключи договор за от-
даване под наем на обекта със спечелилия
търга участник.

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

Промяна в кворума: напуска П.Петров;

РЕШЕНИЕ № 496
1. Общински съвет – Вършец, на основание

чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, възлага на Кмета
на община Вършец при актуализация на бю-
джета на община Вършец след шестмесе-
чието да направи предложение, което да
включва план – сметка и да се предложи от
кой параграф от бюджет 2011г. на Община
Вършец да бъдат определени средства за из-
граждането на път за достъп до общински
имот в който е изградена гаражната и ремон-
тна база използвана от сектор „Чистота”.

2. Срок за изграждане на пътя за достъп до
имота – 30 октомври 2011г.

Гласуването е поименно: „за”- 9 - А.Ди-
митров, К.Кръстев, Д.Тодорова, Д.Григорова,
И.Лазаров, Р.Дамянова, Н.Коновски, А.Нико-
лова, О.Яничкова; „против” – 0 ; „въздър-
жали се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 497
Общински съвет – Вършец, на основание

чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, отпуска сумата
3 850.24лв. от § 10-98 за нуждите на „ Меди-
цински център – Вършец” ЕООД и задъл-
жава управителя на центъра да погаси
неотложните плащания, касаещи дейността
му.

Гласуването е поименно: „за”- 9 - А.Ди-
митров, К.Кръстев, Д.Тодорова, Д.Григорова,
И.Лазаров, Р.Дамянова, Н.Коновски, А.Нико-
лова, О.Яничкова; „против” – 0 ; „въздър-
жали се”- 0;

Поради изчерпване на дневния ред, Предсе-
дателя на Общински съвет – Вършец закри
заседанието в 15:40 часа.

ИВАН ЛАЗАРОВ
Председател на ОбС - Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 58

„Мой роден край, райска гра-
дина!”

Така започна приказката за род-
ната земя, за родния край, за Бал-
кана, събрал като в букет величие
и красота, история и настояще.

На 3 юли 2011 год. Народно чита-
лище „Пробуда” кв.Заножене орга-
низира Фолклорен събор под
надслов „ Пей, танцувай и на Зе-
лени дел се любувай”.

Поради лошото време, празникът
се проведе в сградата на читали-
щето в Заножене. Дъждът не пом-
рачи ведрото настроение и
ентусиазма на изпълнителите.Жи-
телите на квартала и града се рад-
ваха на песните и танците на 450
самодейци.Събора беше открит
тържествено в 10 часа и завърши в
17 часа със всеобщо веселие .
Гости на празника бяха г-жа Бон-
чева – кмет на община Вършец и г-
н Стоянов – началник на кабинета

на кмета.
В приветственото си слово г-жа

Бончева изказа радостта си от же-
ланието на жителите на квартала
да възродят този празник и пожела
много успехи на организаторите и
участниците в събора.

Настоятелството на читалище
„Пробуда”изказва своите благодар-
ности на спонсорите , които от-
кликнаха и спомогнаха да се
организира това събитие.

Благодарим и на всички само-
дейни колективи, които разкриха
красотата на българския фолклор -
неговото многообразие и древна
сила, чрез невероятните си изпъл-
нения.

Този фолклорен събор показа, че
мостовете от миналото към нас-
тоящето и бъдещето не са прекъс-
нати и че завещаното от нашите
предци ще пребъде и занапред.

Стефка ДРАГАНОВА

Фолклорен събор „Пей, танцу-
вай и на Зелени дел се любувай”

В края на месец юни т.г. групата
за популярни песни „Незабравка”

към Клуба на пенсионера „Коз-
ница” в гр. Вършец взе участие в

VІ-та регионална среща-надпяване
„Песен се носи над равно поле” в
гр. Кнежа.

За пръв път от началото на ней-
ното създаване преди малко повече
от година, групата има изява извън
град Вършец.

Надпяването в гр. Кнежа се орга-
низира ежегодно от местния клуб
на пенсионера „Дълголетие” с
председател Цеца Гъркова и от
Кмета на община Кнежа.

От 23 пенсионерски клуба и 5 чи-
талищни колектива, участвали в
надпяването, ние се завърнахме с
диплом и статуетка за трето място
в раздела за народни песни.

Гордеем се с наградата и най-вече
с това, че представихме нашия
клуб на пенсионера и град Вършец
достойно.

Маргарита ГЕОРГИЕВА
зам.-председател на клуба

ГРУПАТА ЗА ПОПУЛЯРНИ ПЕСНИ „НЕЗАБРАВКА”
ВЗЕ УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛНО НАДПЯВАНЕ
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На 13 юли в Градската худо-

жествена галерия бе предста-
вена пред широката
общественост най-новата сти-
хосбирка на нашата съгражданка
Теменужка Кирилова.

Събитието бе организирано по
инициатива на Сдружение
„Гражданско общество – Вър-
шец 2011” и Сдружението на
учителите-пенсионери „На-
родни будители”. На представя-
нето присъстваха Кметът на
община Вършец Боряна Бон-
чева, Председателят на Общин-
ски съвет – Вършец Иван
Лазаров, членове на двете сдру-
жения, бивши ученици на Кири-
лова, хора, на които са
посветени стихове в стихосбир-
ката, много граждани и гости на
Вършец.

Новата стихосбирката е с по-
етичното заглавие „Звезден пра-
шец над Вършец” и е четвърта
поред за поетесата. Тя съдържа
25 стихотворения и поеми за из-
вестни личности, за наши съг-
раждани, за красотата на
природата на родния край. До
сега поетесата е издала стихос-
бирките „Полъх над Вършец”,
„Посвещение с обич” и „Сезо-
нът на детството”.

С жизнения и творчески път на
Теменужка Кирилова ни запозна
Райна Симова – зам.-председа-
тел на Сдружение „Гражданско
Общество – Вършец 2011”. Те-

менужка Кирилова е една жена,
поела по звездния път на по-
езията, която чрез думите иска
да достигне до сърцата и душите
на читателите, защото всеки вид
изкуство е израз на нашата ду-
шевност, каза във встъпителното
си слово Симова.

Теменужка Кирилова е родена
на 24 юни 1948 г. в с. Владими-
рово. Завършва средното си об-
разование в родното село, а след
това Полувисшия учителски ин-
ститут в гр. Плевен. Работи като
начална учителка от 1968 г. до
пенсионирането си, 38 години

учи малките ученици на „а, бе”.
Била е общински съветник, хо-
ристка в читалищно-църковния
хор на Вършец. Семейна, с две
деца и една внучка.

Избрани произведения от но-
вата стихосбирка прочетоха
Фанка Павлова, Веселка Ива-

нова, Вероника Маринова, проф.
Кирил Богданов, Светла Ванге-
лова, Лиляна Иванова, Екате-
рина Маркова, учениците
Росица, Ния и Жасмина.

Теменужка Кирилова сподели
пред присъстващите, че започва
да пише стихове още в учени-
ческите си години, по-късно със
свои стихове посреща всяка
учебна година своите ученици и
изпраща поредния си випуск.
Стихотворенията се раждат, на-
блюдавайки живота на своите
ученици, на своите съграждани.

Благодарност и поздравления
към поетесата поднесоха Йор-
данка Костова, член на сдруже-
ние „Вършец 2011”, Йовка
Горанова и проф. Кирил Богда-
нов, на които са посветени
творби от най-новата стихос-
бирка на Теменужка Кирилова.

Поетесата получи цветя и позд-
равителни адреси от Кмета на
общината Боряна Бончева, от
Председателя на сдружение
„Гражданско общество- Вършец
2011” Савка Серафимова и от
Председателя на сдружението на
пенсионираните учители „На-
родни будители” Фанка Павлова.

Пожелаваме на Теменужка Ки-
рилова „звездният прашец над
Вършец”, да я вдъхновява за
нови поетични творби, с които
да радва и занапред своите по-
читатели.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПЕНСИОНИРАНА УЧИТЕЛКА ПРЕДСТАВИ ЧЕТВЪРТАТА СИ СТИХОСБИРКА

1 август /понеделник/
11.00 ч. Откриване пленер по

живопис „Вършец -
2011“
място: Художествена
галерия

19.00 ч. Детска театрална пос-
тановка „Червената
шапчица” от детско
театрално студио при
ОДК Вършец
място: Салона на НЧ
„Христо Ботев”

20.30 ч. Концерт на учени-
чески духов оркестър
при СОУ „Ив.Вазов”
място: Естрада пред
НЧ „Христо Ботев”

2 август /вторник/
10.00 ч. Откриване на Из-

ложба „100 – години
Боров парк- Вършец”
място: Общински
музей

20.00 ч. Концерт на самодейци
при НЧ” Пробуда”
кв.Заножене
място:Естрада пред
НЧ „Христо Ботев”

3 август /сряда/
18.30 ч. Концерт на учени-

чески духов оркестър
при СОУ ”Ив.Вазов”
място: Алеята с чина-
рите

20.30 ч. Концерт на Валя -
фолк певица от PAY-

NER MUSIC
място:Естрада пред
НЧ „Христо Ботев”

22.00 ч. Дискотека с DJ ТОНИ
място:Естрада пред
НЧ „Христо Ботев”

4 август /четвъртък/
19.00ч. Театрална постановка

„Когато котката я
няма”
място:Салона на НЧ

„Христо Ботев”
21.00 ч. Мис и Мистър „Вър-

шец 2011” – Кръг от
веригата „Мис Бълга-
рия”
място:Естрада пред
НЧ „Христо Ботев”

5 август /петък/
20.30 ч. Тържествена церемо-

ния по повод „Праз-
ника на курорта,

минералната вода и
Балкана”
- Концерт на тримата
тенори на България -
Веселин Вачев, Георги
Петров и Борис Луков
- Приветствия от
Кмета на Община Вър-
шец и официалните
гости
- Празнична заря
- Шоуто на Краси Рад-

ков и Виктор Калев
място:Естрадата пред
НЧ „Христо Ботев”

6 август /събота/
10.00 ч. Детско шоу

място:Естрада пред
НЧ „Христо Ботев”

11.00 ч. Алея на занаятите
място: бул.„Репуб-
лика”

17.30 ч. Финал волейбол
място: Волейболно иг-
рище в парка

18.30 ч. Финал футбол
място: Футболно иг-
рище в парка

21.00 ч. Концерт на Николина
Чакърдъкова и Невро-
копски танцов ансам-
бъл
място:Естрада пред
НЧ „Христо Ботев”

7 август /неделя/
10.00 ч. "Балкана пее" - над-

пяване на фолклорни
състави и закриване на
празника
място:Естрада пред
НЧ „Христо Ботев”

ППрограмарограма на Празника на курорта, минералната вода и Балкана „Вършец - 2011“на Празника на курорта, минералната вода и Балкана „Вършец - 2011“
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