
Кампанията се провежда в 97 об-
щини в страната, една от които е
община Вършец. С цел популяри-
зиране на разделното събиране на
опаковки и мотивиране на хората
да дадат своя принос за чистотата
на своя град, за всеки тон разделно
събрани от жителите на Вършец,
годни за рециклиране отпадъци,
ЕКОПАК ще направи дарения в ин-
фраструктура и подобряване на
градската среда по следната схема:
за всеки тон хартия ще бъдат да-
рени 13 дървета; за всеки тон
стъкло – енергоспестяващи крушки
за улични лампи; за всеки тон
пластмаса и метал ще бъдат пред-
оставени енергоспестяващи луми-
нисцентни лампи за болници,
детски градини и училища.

За периода на кампанията през
2008 г. от жителите на Вършец бяха
събрани разделно 12 тона годни за
рециклиране суровини: 5 тона хар-
тиени и картонени опаковки, 1 тон
пластмасови и метални опаковки и
6 тона стъкло. На база тези коли-
чества ЕКОПАК ще предостави
безвъзмездно на община Вършец
64 бр. дървета, 58 бр. крушки за
улични лампи и 107 бр. енергос-
пестяващи луминисцентни лампи.

Организацията за приемането на
посочените материали ще при-
ключи до 10 април 2009 г., след
което те ще бъдат разпределени и
доставени до Общината.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Не бях ходила в болницата през по-
следните няколко месеца, но служе-
бен ангажимент ме отведе до нея в
един от най-хубавите празници – 7
април, Деня на здравния работник.
Знаех, че в момента в нея се извър-
шва ремонт, но бях приятно изне-
надана като видях чистотата и
приятната обстановка – нямаше и
следа от това, че в момента тече ре-
монт. Сградата е променена до неуз-
наваемост, всичко е на европейско
ниво.

Целият персонал е настроен праз-
нично, но въпреки това се усеща на-
гласата за наближаващия активен
летен сезон, когато естествено и на-
прежението расте.

В празничния ден работещите в
Специализираната болница за реха-
билитация танцуваха и се веселяха
от сърце с изпълненията на “Дуо Ме-
джик” – гр. Вършец. Тържеството бе
открито от Изпълнителния директор
на болницата доц.д-р Антон Савов, с
пожелание за хубав празник. Лили

Трифонова прочете поздравителен
адрес от името на кмета на община
Вършец Боряна Бончева, с благодар-
ност за всеотдайността и грижите,
за човешката доброта и професиона-
лизма, с които медицинските работ-
ници се отнасят към своите
пациенти, за винаги адекватното и
навременно лечение на хората, по-
търсили тяхната помощ.

Празникът продължи с поздравите-
лен концерт за служителите и работ-
ниците от всички звена – лекари,
медицински сестри и друг медицин-
ски персонал, които със своя труд и
професионални умения спомагат за
доброто протичане на трудовите дел-
ници на колектива.

Вярвам, че всички сме благодарни
на медицинските работници – за
труда им – най-хуманния, най-ис-
тинския, благодарение на който про-
дължава великото тайнство на
живота. От сърце им желая да са
живи и здрави !

Лили ТРИФОНОВА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА БО-
РЯНА БОНЧЕВА ОПРЕДЕЛИ ИЗ-

БИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ ЗА
ИЗБОР НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАР-

ЛЕМЕНТ
Със заповед № 151 от 09.04.2009 г. кме-
тът на община Вършец образува 16 из-
бирателни секции за избиране на
членове на Европейския парламент от
Република България, разпределени както
следва:

1. гр. Вършец, ул. „Дончо Станчев” №
16а /сградата на бившето НУ “Св. Св.
Кирил и Методий”/

2. гр. Вършец, ул. „Дончо Станчев” №

16а /сградата на бившето НУ “Св. Св.
Кирил и Методий/

3. гр. Вършец, ул. „Република” № 94
/сградата на Читалище „Христов Ботев”/

4. гр. Вършец, ул. „Христо Ботев” № 44
/сградата на сектор “Чистота”, пенсио-
нерски клуб/

5. гр. Вършец, ул. „Цар Иван Асен ІІ”
№ 19 /сградата на СОУ “Иван Вазов”/

6. гр. Вършец, ул. „Цар Иван Асен ІІ”
№ 19 /сградата на СОУ “Иван Вазов”/

7. гр. Вършец, кв. Заножене, ул. „Ре-
публика” № 191 /кв. Заножене, сградата
на читалище „Пробуда”/
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НОВИНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Вътко Данаилов Маринов е роден
през 1968 г. във Върщец.

Завършил е Строителен техникум
във Враца.

Ръководител на Дървообработва-
телно предприятие ”Пентоп”.

Женен с две деца.
Член на Комисията по ред, законност

и сигурност на ОбС.

- Ръководите една от малките, но ус-
пешно работещи фирми в общината,
как се насочихте към тази дейност и
започнахте бизнеса си?

- Една случка от детството се е запе-
чатила в съзнанието ми. Аз съм се
родил и живея в Заножене . Бил съм си-
гурно на осем години. С майка ми хо-
дехме да берем гъби, за да се
подпомагаме и ги предавахме на пун-
кта. Разбрах, че изкупуват листа от къ-
пини. Отидох и цял ден брах листа.
Напълних един чувал. Предадох го и за
него ми дадоха десет стотинки. Държах
тези десет стотинки на дланта си, гле-
дах ги. Гледах издраните си от къпи-

ните ръце и се чудех как трябва да ра-
боти човек, че да изкара пари. От тогава
помислих, че ще намеря начин да ра-
ботя за себе си, ще пробия и ще осигу-
рявам средства за семейството си.

Като се уволних пробвах честно да се
занимавам със строителство. То ми е в
кръвта, обичам да го работя. Но бях
младо момче и никой не ми обръщаше
внимание, а и през 1988 година строи-
телството затихваше.

Обикалях около града и разбрах, че
препитанието във Вършец е дървооб-
работване и туризъм. Купих един струг
и започнахме да изработваме полилеи
от дърво. Търсеха се много и разширя-
вахме производството. Работехме в
къщи цялото семейство. През 1990 г.
основахме ЕТ „Пентоп”, 1994 г. имах
вече работници. 1995 г. беше силна, а
96–та настъпи криза, 97-ма ни натисна
инфлацията. По това време разбрах, че
се продава мястото, където са сегаш-
ните ни цехове. Купихме го и възмож-
ностите за разширение бяха налице.
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ВЪТКО МАРИНОВ: Балнеологията
и туризмът са били препитанието на

Вършец и ще бъдат в бъдеще
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ПРОДЪЛЖАВА СЪВ-
МЕСТНАТА КАМПА-
НИЯ НА ОБЩИНА

ВЪРШЕЦ И ЕКОПАК –
БЪЛГАРИЯ “БЪДИ

МОДЕРЕН! СЪБИРАЙ
РАЗДЕЛНО!”

“Христос Възкръсна –
Нека всички се възрадваме и

Развеселим духовно в този ден!”
(Из пасхалния Акатист)

ВЪЗЛЮБЕНИ В ГОСПОДА
БРАТЯ И СЕСТРИ,

В дните на китната и животворна
пролет, сладкогласният камбанен
звън ни възвестява най-великото съ-
битие в спасителната история на
целия човешки род: Пасха Свещена
е – Великден – Възкресение Хрис-
тово! Боговдъхновената църковна
песен ни благовести: “Избран от
дните е този Божествен и свят ден,
Празник на празниците и Тър-
жество на тържествата, в който
Христос възкръсна тридневен от
гроба, като плени ада и възкреси чо-
веците!” Чрез своя пророчески пог-
лед през вековете, Псалмопевецът

бе прозрял същината на Възкръсна-
лата Правда: “Тоя ден е Господ сът-
ворил: да се радваме и да се
развеселим в него” (Пс.117:24). За
този спасителен преход от смърт
към живот за всяка човешка душа,
Пасхата Господня, по думите на
Златоустия Йоан, е залог за мира,
източник на примирение, прогон-
ване на враговете, разрушение на
смъртта, избавление от греха и спа-
сение на човеците. Затова вестта на
Светоносния ангел – “… защо тър-
сите Живия между мъртвите? Няма
Го тука – но възкръсна!” (Лука 24:5-
6) ни ощастливява и окриля. Ето
защо Великден, Деня на Христовото
Възкресение е Ден на живота, в
който любовта, идваща отгоре по-
беждава силите на злото и обез-
силва царството на ада.
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ВЕЛИКДЕНСКИ ПОЗДРАВ

С тържествен водосвет, отслужен от
енорийския свещеник на Вършец све-
щеноиконом Петко Балджиев, кметът
на общината Боряна Бончева откри
нов консултативен кабинет към Мест-
ната комисия за борба с противооб-
ществените прояви на малолетни и
непълнолетни лица. Кабинетът
се помещава в сградата на Общински
детски комплекс – Вършец, работното
му време е всеки делничен ден от 9 до
18 ч. В него ще работят по определен
график психолог, педагог, социален ра-
ботник и обществен възпитател, към
които родители и учители ще могат да
насочват за получаване на консултации
и специализирана помощ така нарече-
ните “проблемни” деца.

Дейността на специализирания каби-
нет ще бъде насочена преди всичко
към превантивната работа по предот-
вратяване на противообществените
прояви на малолетните и непълнолет-
ните, оказване на психологическа и пе-
дагогическа помощ за намаляване на
агресията у децата, а така също и со-
циална защита на т.нар. “деца в риск”,
подложени на агресия от страна на
съученици и домашно насилие.

Оборудването на кабинета и възна-

гражденията на работещите в него са
осигурени от Централната комисия за
борба с противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни. Пред-
стои закупуването на компютърна тех-
ника, за която ще се търсят дарители.
Ще бъде създадена електронна база –
данни на всички деца, картотекирани
до момента от МКБППМН, а така
също ще се създадат електронни ре-
гистри на децата, нуждаещи се от спе-
циализирани консултации с психолог,
социален работник и обществен въз-
питател.

Намеренията са в най-скоро време

към кабинета да започне да функцио-
нира и “горещ телефон”, на който да
сигнализират и получават безплатни
съвети деца, подложени на агресия и
претърпели домашно насилие, сексу-
ално насилие, дискриминация, физи-
чески и психически тормоз.

Желанието на Местната комисия за
борба с противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни е освен
консултативен кабинет, на терито-
рията на общината да се създаде и да
заработи общински център за борба с
наркоманиите.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ БОРЯНА БОНЧЕВА
ОТКРИ КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА ПРЕВАНТИВНА

РАБОТА С МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

НАШИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ



8 април – Международния ден на
ромите бе отбелязан в циганската ма-
хала на Вършец с програма от
песни, танци, драматизация на ром-
ска народна приказка в изпълнение
на децата от НУ “Васил Левски” и
раздаване на безплатно вино и бира.

При откриването на тържеството
медиаторът Лили Младенова разказа
за историята, символите и тради-
циите на ромския етнос, за корените
на циганите в Северна Индия, откъ-
дето емигрират през 5- 9 през Близ-
кия Изток до Европа. 15 милиона
роми живеят днес по целия свят, а по
неофиицални данни България е на
второ място след Румъния по брой на
ромското население в Европа. “Днес
ние сме се събрали тук, за да почетем
заедно нашия празник, да си стиснем
ръцете и да продължим рамо до рамо
напред, защото това е родната ни
земя, около нас са приятелите ни,
тук са нашите родители, тук е на-
шият живот. Нека да бъдем по-отво-
рени към прогреса, към учението,
към проблемите на общността, да за-
силим чувството си за отговорност
към здравето на всеки член от ром-
ското семейство, да сме образовани,

да спазваме всички закони и правила
в нашата страна – това е нашето раз-
ковниче за по-добър живот” – отбе-
ляза медиаторката.

На празника бяха прочетени позд-
равителни адреси от председателя на
Общинския съвет във Вършец Нико-
лай Леков и от кмета на община Вър-
шец Боряна Бончева.

И макар, че е празник, хората от
квартала не спират да мислят за
своите делнични проблеми. Общин-
ският съветник Петър Костов и орга-
низаторът на кв. Изток Георги
Костов споделиха, че най-голямото

желание на съкварталците им е на-
личието на постоянна работа и пре-
питание, и подобряване
инфраструктурата на квартала чрез
асфалтиране на улиците “Първа” и
“Втора”, монтирането на водомери и
шахти, ремонт на уличното осветле-
ние.

Празникът продължи до късния
следобед с изпълнения на циганския
оркестър “Рубин” от гр. Монтана.

Спонсори на събитието бяха Об-
щина Вършец и СНЦ “Възраждане
на Вършец”.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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ПОЗДРАВ КЪМ
НОВОРОДЕНИТЕ
ДЕЦА В ОБЩИНА

ВЪРШЕЦ
Редакцията на Общински

вестник “Вършец” поздравява
новородените бебета:

Верджиния Илиянова
Комитска, родена на
30.01.2009 г.

Лоренцо Надеждов Стефанов,
роден на 17.02.2009 г.

Вася Любенова Крумова,
родена на 20.02.2009 г.

Славчо Георгиев Димитров,
роден на 20.02.2009 г.

Бони Величкова Николова,
родена на 21.02.2009 г.

Габриела Людмилова
Каменова, родена на
21.02.2009 г.

Алекс Миланов Миланов,
роден на 02.03.2009 г.

Себастиян Румянов Боянов,
роден на 05.03.2009 г.

Николай Кирилов Асенов,
роден на 19.03.2009 г.

Силвия Любова Кирилова,
родена 19.03.2009 г.

Денислав Крумов Евденков,
роден на 22.03.2009 г.

На бебетата и техните
семейства – ЧЕСТИТО! Желаем
им много здраве и сбъднати
мечти!

Със заповед на кмета на община
Вършец Боряна Бончева бе назна-
чена комисия с председател Иван
Жеков – секретар на общината и
членове: Красимира Тачева – главен
счетоводител, Латинка Симова – ди-
ректор на дирекция АОСУ , Олга
Яничкова – председател на постоян-
ната комисия по образование и кул-
тура към ОбС и всички
председатели на читалища от общи-
ната. Основната задача на коми-
сията бе да разпредели
субсидираната численост и средст-
вата, предвидени за финансиране на
читалищата от Община Вършец за
2009 г. , съгласно единните разходни
стандарти.. Общата субсидия е в
размер на 71 300 лв., като за една
субсидирана бройка се отпускат
6417 лв., а 10 % от общата сума, т.е
- 7130 лв. са заделени за резерв.

Субсидираните щатни бройки
бяха разпределени между читали-
щата от общината, както следва: НЧ
“Хр.Ботев” – Вършец – 4; НЧ “Про-
буда” кв. Заножене – 2; за читали-
щата в селата Д.Озирово, Г.Озирово
и Черкаски – по 1, а за Спанчевци и
Драганица – по 1/2.

Комисията разгледа финансовите
отчети на разходваните през 2008 г.
финансови средства от читалищата
на територията на община Вършец
и след направените предложения от
председателите на читалищата за
разпределяне на държавната субси-
дия за 2009 г., съгласно утвърдения
от Министерство на културата „ Ме-
ханизъм за разпределение на субси-
дията между читалищата ”
предложи на Кмета на Община Вър-
шец за утвърждаване следното раз-
пределение:

1. Народно Читалище „Христо
Ботев ” гр. Вършец – 25668 лв.

2. Народно Читалище „ Пробуда ”
кв. Заножене – 14734 лв.

3. Народно Читалище „ Просвета
” с. Долно Озирово – 6417 лв

4. Народно Читалище „ Просвета
” с. Горно Озирово - 6417 лв.

5. Народно Читалище „ Просвета
” с. Черкаски - 6417 лв.

6. Народно Читалище „ Васил
Левски ” с. Драганица - 1000 лв.

7. Народно Читалище „ Просвета
” с. Спанчевци - 3209 лв.

Евелина ГЕОРГИЕВА

РАЗПРЕДЕЛЕНА Е ДЪРЖАВНАТА
СУБСИДИЯ МЕЖДУ ЧИТАЛИЩАТА

ОТ ОБЩИНАТА
ПРАЗНИК НА РОМИТЕ В КВАРТАЛ ИЗТОК

С група деца от Вършец органи-
зирахме пресъздаване на обичая
Лазаруване в с. Стояново. Мест-
ните жители се бяха подготвили и
очакваха с нетърпение пристига-
нето на малките лазарки от града,
защото от доста време селото не
е огласяно от лазарски песни.

Селцето е малко, но хората му
са с големи сърца, които могат да
сбират в едно и мъката, и ра-
достта. Когато видяхме блясъка в
очите и ведрите лица на тези от-

рудени възрастни хорица, всички
участници в ритуала изпитахме
дълбоко удовлетворение, че сме
се постарали да организираме
това тържество. Огромно съдей-
ствие по организирането и про-
веждането му ни оказа кметският
наместник в селото Ася Стан-
чева.

Лазарките от Вършец със своите
песни и автентични български на-
родни танци успяха да стоплят
душите на селяните, да ги развед-

рят в самотата и старостта им.
Възрастните хора се зарадваха
много на малките лазарки, като
ги дариха с яйца, бонбони, слад-
киши и свежи пролетни цветя от
домашните градинки. И многок-
ратно заявиха желанието си: до-
година отново да ги посетят и
зарадват лазарките, да им попеят
и поиграят, за да бъдат всички
живи и здрави, да има много бе-
рекет и успехи!

Лили ТРИФОНОВА

ЛАЗАРУВАНЕ В С. СТОЯНОВО
ВЕСТИ ОТ СЕЛАТА

продължава от 1 стр. >>>
8. гр. Вършец, кв. Заножене, ул.

„Република” № 191 /кв. Заножене,
сградата на читалище „Пробуда”/

9. с. Спанчевци, ул. „Георги Ди-
митров” № 21а /сградата на кметст-
вото/

10. с. Долна Бела Речка, ул.
„Първа” № 31 /сградата на кметст-
вото/

11. с. Горна Бела Речка, ул.
„Първа” № 63 /сградата на кметст-
вото/

12. с. Долно Озирово, ул. „Първа”
№ 55 /сградата на училището, кино-
салон/

13. с.Горно Озирово, ул. „Васил
Левски” № 27 /сградата на кметст-
вото/

14. с. Стояново, ул. „Първа” № 6
/сградата на кметството/

15. с. Черкаски, ул. „Христо
Ботев” № 78 /сградата на кметст-
вото/

16. с.Драганица, ул. „Първа” №
44а /сградата на кметството/.

Община Вършец уведомява всички
избиратели на секция Четвърта, че
е променено досегашното място за
гласуване - сградата на бившата
курортна поликлиника.Секцията
ще се помещава на нов адрес: гр.
Вършец, ул. “Христо Ботев” №44
/сградата на бившето БКС, сектор
“Чистота”, сегашния пенсионер-
ски клуб/.

Избирателните списъци на населе-
ните места в Община Вършец ще се

обявят и поставят в райони в бли-
зост до изборните секции, на лесно-
достъпни за гражданите места, с
възможност за защита целостта им
от недобросъвестни и неправо-
мерни посегателства.

НА ВЕЛИКДЕН НО-
ВАТА МИНЕРАЛНА

БАНЯ ВЪВ ВЪРШЕЦ ОТ-
ВАРЯ ВРАТИ ЗА ЛЕТ-

НИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ
СЕЗОН

След проведени разговори между
собственика на Минералните бани
– “Специализирани болници за ре-
хабилитация – Национален ком-
плекс” ЕАД – гр. София и
ръководството на община Вършец,
бе договорено от Великден Новата
минерална баня в града ни да от-
вори врати за активния летен турис-
тически сезон.

Персонала и заплатите са осигу-
рени от “СБР-НК” ЕАД.

Новата минерална баня функцио-
нира от откриването си през 1930
година до сега, като почти не е про-
менила своя облик и архитектурен
стил. Извършен е ремонт по проект
“Красива България” на МТСП.

В нея освен басейни с “топла” и
“хладка” минерална вода, функцио-
нират вани с минерална вода за
балнео- и физиотерапевтични про-
цедури.

Соб. инф.

НОВИНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Големият народен поет Иван
Вазов, наречен от самия народ
“народен “, прекарва в Берковица
една година като съдия. Едва ли
това е работата, която най - много
му приляга, но той я изпълнява
добросъвестно, като през цялото
това време изучава бита на хората
от Северозапада. Учудва го фак-
тът, че съдът всеки ден се пълни с
хора, които спорят за земя, участ-
ват в дребни селски свади. По
цели години делата продължават,
мизерията не може да е причина
да спрат да търсят справедливост.

Всичко това е чуждо на другата
нагласа на поета, да се радва на
природата, да обожава красотата
й. Нищо не остава незабелязано от
любещия му поглед- нито Ком,
нито Петрохан, нито пък Искър-
ското дефиле. Радва се на цъфна-
лата лайка, на синчеца, на
горските малини, на вековните бо-
рове....

На времето, прекарано тук, пос-
вещава някои от поемите си: “Гра-
мада”, ”Зихра”, стихотворенията
”Ком”, “Синчец”, “Малинарка” и
др.

За никого не може да бъде изне-
нада, че тоя почитател на всички
природни забележителности, не е

отминал и Вършец.
През тази година в Берко-

вица,той е идвал не веднъж до ба-
ните във Вършец. Лековитите
минерални извори “дар божий” ,
както сам той се изразява, са го
впечатлявали, болните, които са
идвали тук да търсят лек -
също.Ако в Хисаря среща една го-
ляма своя почитателка, то във
Вършец се радва на Червени
камък, на Тодорини кукли, на мал-
ките кафенета, в които може да
седне да пие кафе.Обичал е на път
за Вършец да се отбива в Клисур-
ския манастир, да се рови в голя-
мата библиотека там.

От посещенията на Вазов по
тези места, можем да се гордеем
преди всичко с оценката за красо-
тата им. Поетът сам споделя пред
приятеля си проф. Шишманов:

“Това място е с дивна красота, от
едната страна гордо се е изпра-
вила Котля, от другата са краси-
вите Тодорини кукли, а Червени
камък червенее от далече.”

Това е природата ,сред която жи-
веем. Можем само да се радваме,
особено ако тя е забелязана и от
такъв голям творец, какъвто е
Вазов.

Мария АЛИПИЕВА

ИВАН ВАЗОВ ПОСЕЩАВА
ВЪРШЕЦ ПРЕЗ 1879 ГОД.

ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ – ГОСТИ НА ВЪРШЕЦ
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Днес, 14.03.2009 г. от 17.00 часа в заседателната
зала на хотелски комплекс “Флора” – к.к.
“Боровец” се проведе заседание на Общински
съвет – Вършец.

Заседанието беше открито и ръководено от г-н
Николай Леков - Председател на Общински съвет
– Вършец.

На заседанието присъстват 10 положили клетва
общински съветници. Отсъстват общинските
съветници - Цветан Велков, Кирил Аргиров и
Вътко Маринов.

На заседанието присъстваха още: Боряна
Бончева – Лечева – Кмет на Община Вършец,
Стоян Стоянов – Началник на кабинета на Кмета и
Красимира Тачева – ОбА.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Определяне на Председателя на Общински

съвет – Вършец като представител на Общински
съвет Вършец в Общото събрание на НСОРБ и
избиране на резервен представител.

Докладва: Николай Леков – Председател на
Общински съвет Вършец

2. Вземане на решение за провеждане на
процедура по промяна на предназначението на
полските пътища, по които се осигурява достъп до
имоти на собственици на земеделски земи с
постъпили инвестиционни намерения за
застрояване.

Докладва: Николай Леков – Председател на
Общински съвет Вършец

3. Отчет за дейността и информация за
състоянието и изпълнението на Програмата за
развитие на “Медицински център – Вършец”
ЕООД за периода 01.07.2008 г. – 31.12.2008 г.

Докладва: Анатоли Димитров – Председател
на Комисия по бюджет, финанси и стопанска
политика

Съдоклад: Д-р Румяна Дамянова -
Председател на Комисия по здравеопазване,
социална политика и екология

4. Вземане на решение за внасяне на
предложение в Министерски съвет за отпускане на
наследствена пенсия на Троян Янушев Троянов,
ЕГН 9102101880 и Вероника Янушева Троянова,
ЕГН 9401103215.

Докладва: Боряна Бончева – Кмет на
Община Вършец

5. Вземане на решение за създаване на
Обществен съвет на основание чл. 35 от Закона за
социално подпомагане и във връзка с чл. 52, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане.

Докладва: Д-р Румяна Дамянова -
Председател на Комисия по здравеопазване,
социална политика и екология

6. Приемане на годишна програма за управление
и разпореждане с имоти общинска собственост от
община Вършец за 2009 г.

Докладва: Николай Леков – Председател на
Общински съвет Вършец

7. Информация за предприетите мерки от Кмета
на община Вършец за оптимизиране разходите на
община Вършец.

Докладва: Боряна Бончева – Кмет на
Община Вършец

Съдоклад: Анатоли Димитров – Председател
на Комисия по бюджет, финанси и стопанска
политика

8. Разглеждане и приемане на Културен календар
на община Вършец по месеци и дейности за 2009
г.

Докладва: Олга Яничкова – Председател на
Комисия по образование, култура и младежки
дейности, спорт и туризъм

Съдоклад: Анатоли Димитров – Председател
на Комисия по бюджет, финанси и стопанска
политика

9. Вземане на решение за промяна на Наредбата
на Общински съвет Вършец за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Вършец.

Докладва: Николай Леков – Председател на
Общински съвет Вършец

10. Одобряване на общата численост и
структурата на Общинска администрация - гр.
Вършец и кметствата.

Докладва: Боряна Бончева – Кмет на
Община Вършец

Общински съвет - Вършец прие следните
решения:

Р Е Ш Е Н И Е № 234
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във

връзка с чл. 12, ал. 2 от Устава на НСОРБ:
1. Определя Николай Желков Леков –

Председател на Общински съвет Вършец като
представител (делегат) на Общински съвет
Вършец в Общото събрание на Националното
сдружение на общините в Република България.

2. Определя Анатоли Георгиев Димитров –
Председател на Комисията по бюджет, финанси и
стопанска политика като резервен представител
(делегат) на Общински съвет Вършец в Общото
събрание на Националното сдружение на
общините в Република България, който ще
представлява Общински съвет Вършец, в случай
на невъзможност за участие в Общото събрание на
Николай Желков Леков.

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
Диана Григорова – “за”, Иван Лазаров - "за",
Николай Леков - "за", Огнян Гигов - "за", Олга
Яничкова - "за", Петър Костов - "за", Румяна
Дамянова - "за", Николай Коновски - "за" и
Даниела Тодорова – “за”.

Гласували общо: “за” – 10, “против” – няма,
“въздържали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 235
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ учредява
право на прокарване на трасета на техническа
инфраструктура (ВиК и електро) през имоти
общинска собственост с начин на трайно ползване
“земеделски земи” и “полски пътища” в землището
на община Вършец, съгласно Приложение 1.

2. Общински съвет – Вършец дава съгласие за
стартиране на процедура за промяна на
предназначението на земеделски имоти общинска
собственост, с начин на трайно ползване “полски
път” в землището на община Вършец във връзка с
осигуряването на транспортен достъп до имоти,
съгласно Приложение 2.

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
Диана Григорова – “за”, Иван Лазаров - "за",
Николай Леков - "за", Огнян Гигов - "за", Олга
Яничкова - "за", Петър Костов - "за", Румяна
Дамянова - "за", Николай Коновски - "за" и
Даниела Тодорова – “за”.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 236
1. Общински съвет Вършец, на основание чл.

137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, приема
годишния отчет и баланса на “Медицински център
– Вършец” ЕООД за 2008 година.

2. Определя временна комисия, която в срок до
два месеца да предложи пакет от мерки за
оздравяване на Дружеството, от 5 члена в състав:

Председател: Огнян Гигов – член на Комисия
по здравеопазване, социална политика и екология

Членове:
Олга Яничкова – Председател на Комисия по

образование, култура и младежки дейности, спорт

и туризъм;
инж. Анатоли Димитров – Председател на

Комисията по бюджет, финанси и стопанска
политика;

Д-р Румяна Дамянова – Председател на
Комисията по здравеопазване, социална политика
и екология;

Иван Лазаров – Член на Комисията по бюджет,
финанси и стопанска политика.

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
Диана Григорова – “за”, Иван Лазаров - "за", Кирил
Аргиров – “за", Николай Леков - "за", Огнян Гигов
- "за", Олга Яничкова - "за", Румяна Дамянова -
"за", Николай Коновски - "за", Петър Костов “за” и
Даниела Тодорова – “за”

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

Р Е Ш Е Н И Е № 237
Общински съвет Вършец дава съгласие за

внасяне на предложение в Министерски съвет за
преценяване правото на отпускане на персонална
пенсия, съгласно чл. 92 от Кодекса за социално
осигуряване на: Троян Янушев Троянов, ЕГН
9102101880 и Вероника Янушева Троянова, ЕГН
9401103215, с постоянен адрес гр. Вършец, кв.
Изток, ул. “Пета” № 6, наследници на Януш
Троянов Каменов.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 238
Общински съвет Вършец на основание чл. 35 от

Закона за социално подпомагане и във връзка с чл.
52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане създава Обществен съвет от
5 члена в състав:

Председател: Д-р Румяна Дамянова -
Председател на Комисия по здравеопазване,
социална политика и екология

Членове:
Николай Коновски – член на Комисията по

образование, култура, младежки дейности, спорт и
туризъм;

Петър Петров – член на Комисия по
здравеопазване, социална политика и екология;

Лидка Костова – началник отдел “Социална
закрила” – гр. Вършец;

Цветелина Крумова – мл. специалист “Социални
дейности” – ОбА Вършец.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 239
Общински съвет Вършец на основание чл. 8, ал.

9 от Закона за общинската собственост приема
Програма за управление и разпореждане с имоти -
общинска собственост на Община Вършец за 2009
г., съгласно Приложение 3.

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
Диана Григорова – “за”, Иван Лазаров - "за", Кирил
Аргиров – “за", Николай Леков - "за", Огнян Гигов
- "за", Олга Яничкова - "за", Румяна Дамянова -
"за", Николай Коновски - "въздържал се", Петър
Костов “за” и Даниела Тодорова – “за”

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

Р Е Ш Е Н И Е № 240
1. Общински съвет Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА упълномощава Кмета на
община Вършец да предприеме всички правни и
фактически действия за събиране на просрочени
задължения към община Вършец чрез Частен
съдебен изпълнител.

2. Общински съвет Вършец задължава
Общинска администрация Вършец в срок до един
месец да внесе за разглеждане пакет от мерки по

изпълнението на приходната и разходна част на
Бюджет 2009 г. на Oбщина Вършец.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 241
Общински съвет Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с приемането на
Бюджет 2009 г. на община Вършец, приема
изготвения Културен календар по месеци и
дейности на Община Вършец за 2009 г., съгласно
Приложение 4.

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
Диана Григорова – “за”, Иван Лазаров - "за", Кирил
Аргиров – “за", Николай Леков - "за", Огнян Гигов
- "за", Олга Яничкова - "за", Румяна Дамянова -
"за", Николай Коновски - "за", Петър Костов “за” и
Даниела Тодорова – “за”

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

Р Е Ш Е Н И Е № 242
1. Общински съвет Вършец изменя Наредбата за

определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Вършец, както следва:

В РАЗДЕЛ ІІІ – ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ,
ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЛАГЕРИ И
ДРУГИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:

„Чл. 31 (1) За ползване на услугите на домашен
социален патронаж се дължат месечни такси за
работните дни в месеца в размер на 50 лв.”

В РАЗДЕЛ VI – ТАКСИ ЗА
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:

„Чл. 42, ал. 1, т. 10 “Ползване на земеделска земя
от Общински поземлен фонд под наем за 1 година
– 4 лева / дка, за 2009 г.”

2. Задължава Кмета на Община Вършец във
всички договори за наем да включва клауза, че
цената за ползване на земеделска земя от
Общински поземлен фонд под наем е съгласно
цената, определена в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Вършец.

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
Диана Григорова – “за”, Иван Лазаров - "за", Кирил
Аргиров – “за", Николай Леков - "за", Огнян Гигов
- "за", Олга Яничкова - "въздържал се", Румяна
Дамянова - "за", Николай Коновски - "за", Петър
Костов “за” и Даниела Тодорова – “за”

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

Р Е Ш Е Н И Е № 243
1. Общински съвет Вършец изменя структурата

на общинска администрация, като утвърждава в
нея длъжност заместник – кмет в рамките на
утвърдената численост.

2. На основание чл. 11, ал. 1 от ЗВОПС извежда
от отдел “Правно обслужване, одит и управление
на общинската собственост” звеното за вътрешен
одит и го обособява като самостоятелно, на пряко
подчинение на Кмета на общината.
Наименованието на отдела става “Правно
обслужване и управление на общинската
собственост”.

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши
необходимите действия във връзка с настоящите
решения, в т.ч. да утвърди промените в
устройствения правилник на общинската
администрация, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 17 от
ЗМСМА.

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

Николай Желков Леков
Председател на Общински Съвет - Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 20

П Р О Т О К О Л № 21
Днес, 16.03.2009 г. от 14.30 часа в Заседателната

зала на ОбА – Вършец, във връзка с постъпила док-
ладна записка на 12.03.2009 година, съгласно чл.
57, ал. 1 и чл. 56, ал. 2 от Правилника за организа-
цията и дейността на Общински съвет Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация за мандата 2007 – 2011
година, се проведе извънредно заседание на Об-
щински съвет – Вършец.

Присъстват 11 положили клетва общински съ-
ветници. Отсъстват общинските съветници Цветан

Велков и Кирил Аргиров.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Вземане на решение за съфинансиране на реа-
лизацията на обект “Ремонт на централна градска
част – ул. Република”, финансиран по Проект “Кра-
сива България”.

Докладва: Боряна Бончева – Кмет на Об-
щина Вършец

Съдоклад: Анатоли Димитров – Председател

на Комисия по бюджет, финанси и стопанска по-
литика

Общински съвет - Вършец прие:

Р Е Ш Е Н И Е № 244
Общински съвет Вършец дава съгласието си Об-

щина Вършец да участва със собствен принос в
реализиране на Проект “Красива България” 2009
за обект “Ремонт на централна градска част – ул.
Република” в размер на 102 749 лева.

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
Диана Григорова – “за”, Иван Лазаров - "за", Ни-
колай Леков - "за", Огнян Гигов - "за", Олга Янич-
кова - "за", Петър Костов- "за", Румяна Дамянова -
"за", Николай Коновски - "за", Вътко Маринов –
“за” и Даниела Тодорова – “за”

Гласували общо: “за” – 11, “против” – няма,
“въздържали се” – няма.

Николай Желков Леков
Председател на Общински Съвет - Вършец
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Днес, 16.03.2009 г. от 14.45 часа в Заседателната
зала на ОбА – Вършец, във връзка с постъпила док-
ладна записка на 12.03.2009 година, съгласно чл.
57, ал. 1 и чл. 56, ал. 2 от Правилника за организа-
цията и дейността на Общински съвет Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация за мандата 2007 – 2011
година, се проведе извънредно заседание на Об-
щински съвет – Вършец.

Присъстват 11 положили клетва общински съ-

ветници. Отсъстват общинските съветници Цветан
Велков и Кирил Аргиров.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Вземане на решение за съфинансиране на про-

ект “Преустройство училищна сграда с. Долно
Озирово в дом за стари хора”, финансиран от Со-
циалноинвестиционен фонд (СИФ).

Докладва: Боряна Бончева – Кмет на Об-
щина Вършец

Съдоклад: Анатоли Димитров – Председател

на Комисия по бюджет, финанси и стопанска по-
литика

Общински съвет - Вършец прие:

Р Е Ш Е Н И Е № 245
Общински съвет Вършец дава съгласието си об-

щина Вършец да участва със собствен принос в
реализиране на Проект “Преустройство училищна
сграда с. Долно Озирово в дом за стари хора”, фи-
нансиран от Социалноинвестиционен фонд (СИФ)
в размер на 78 570 лева.

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
Диана Григорова – “за”, Иван Лазаров - "за", Ни-
колай Леков - "за", Огнян Гигов - "за", Олга Янич-
кова - "за", Петър Костов - "за", Румяна Дамянова -
"за", Николай Коновски - "за", Вътко Маринов –
“за” и Даниела Тодорова – “за”.

Гласували общо: “за” – 11, “против” – няма,
“въздържали се” – няма.

Николай Желков Леков
Председател на Общински Съвет - Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 22

Днес, 16.03.2009 г. от 15.00 часа в Заседателната
зала на ОбА - Вършец се проведе заседание на Об-
щински съвет – Вършец.

Заседанието беше открито и ръководено от г-н
Николай Леков - Председател на Общински съвет
– Вършец.

На заседанието присъстват 11 положили клетва
общински съветници. Отсъстват общинските съ-
ветници - Цветан Велков и Кирил Аргиров.

На заседанието присъстваха още: Боряна Бон-
чева – Лечева – Кмет на община Вършец, Стоян
Стоянов – Началник на кабинета на Кмета, Иван
Жеков – Секретар на Община Вършец Красимира
Тачева – ОбА, Антон Тошев – ОбА, Латинка Си-
мова – ОбА, Румен Славчев – кмет на с. Спан-
чевци, Ася Станчева - кметски наместник на с.
Стояново, Иван Георгиев – Технически организа-
тор на квартал Заножене, Иван Павлов – кмет на с.
Черкаски, Г. Стаменов – кмет на с. Драганица,
Ангел Петров – кмет на с. Долно Озирово, Иван
Андров - кмет на с. Горно Озирово Валери Милчев
– кметски наместник на с. Г. Б. Речка, Д. Елисеев -
кметски наместник на с. Д. Б. Речка, граждани.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Вземане на решение за допълване на Решение

№ 201 от Протокол № 17 от 05.11.2008 г. на Об-
щински съвет Вършец, във връзка с подготовка,
участие и подаване на заявление за подпомагане по
проект „Реализиране на инвестиционен проект
Строителство, реконструкция и рехабилитация на
ВиК мрежи и съоръжения за селата Черкаски,
Спанчевци и Драганица” по мярка 321 “Основни
услуги за населението и икономиката в селските
райони“ на “Програма за развитие на селските ра-
йони за периода 2007 – 2013 г.”.

Докладва: Анатоли Димитров – Председател
на Комисия по бюджет, финанси и стопанска по-
литика

2. Приемане на решение за подготовка, участие
и подаване на заявление за подпомагане по проект
“Ремонт обществени паркове, градинки и зелени
площи в гр. Вършец” по Мярка 322 “Обновяване и
развитие на населените места“ на “Програма за
развитие на селските райони за периода 2007 –
2013 г.”

Докладва: Николай Леков – Председател на
Общински съвет Вършец

3. Приемане на решение за подготовка, участие
и подаване на заявление за подпомагане по проект
“Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа
в община Вършец” по Мярка 321 “Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони“
на “Програма за развитие на селските райони за пе-
риода 2007 – 2013 г.”.

Докладва: Николай Леков – Председател на
Общински съвет Вършец

4. Определяне на общия размер на месечното
възнаграждание на общинските съветници в ОбС -
Вършец, съгласно чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА, считано
от 01.03.2009 година.

Докладва: Николай Леков – Председател на
Общински съвет Вършец

5. Отчет за изпълнението на бюджета на община
Вършец за 2008 г.

Докладва: Боряна Бончева – Кмет на Об-
щина Вършец

Съдоклад: Анатоли Димитров – Председател на
Комисия по бюджет, финанси и стопанска поли-
тика

6. Разглеждане и одобрение на Проектобюджета
на община Вършец за 2009 г.

Докладва: Боряна Бончева – Кмет на Об-
щина Вършец

Съдоклад: Анатоли Димитров – Председател
на Комисия по бюджет, финанси и стопанска по-
литика

Общински съвет - Вършец прие следните решения:

Р Е Ш Е Н И Е № 246
1. Общински Съвет – Вършец, в допълнение на

свое решение № 201 от Протокол 17 от 05.11.2008
г., удостоверява, че дейностите включени в проект
„Реализиране на инвестиционен проект “Строи-
телство, реконструкция и рехабилитация на ВиК
мрежи и съоръжения за селата Черкаски, Спан-
чевци и Драганица”, допустими по мярка 321 “Ос-
новни услуги за населението и икономиката в
селските райони“ на “Програма за развитие на сел-
ските райони за периода 2007 – 2013 г.”, съот-
ветстват на приоритетите на Общинския план за
развитие на Община Вършец 2007-2013, както и че
проекта е приоритетен за Община Вършец.

2. Общински съвет – Вършец дава съгласие и
упълномощава кмета на Община Вършец, да из-
даде заповед за изграждане и преминаване през
следните Общински имоти: с. Спанчевци – имот с
№ 011085, имот № 011082 и № 000026 (полски
път), с. Драганица – имот № 169007 и Общински
път MON 1091 и с. Черкаски – имот № 079009, на
ВиК мрежи и съоръжения, предмет на проект „Реа-
лизиране на инвестиционен проект “Строителство,
реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и
съоръжения за селата Черкаски, Спанчевци и Дра-
ганица.”

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
Диана Григорова – “за”, Иван Лазаров - "за", Ни-
колай Леков - "за", Огнян Гигов - "за", Олга Янич-
кова - "за", Петър Костов - "за", Румяна Дамянова -
"за", Николай Коновски - "за", Вътко Маринов –
“за” и Даниела Тодорова – “за”.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 247
1. Общински съвет – Вършец, дава съгласие за

изработване и подаване на заявление за подпома-
гане по Програмата за развитие на селските ра-
йонни по мярка 322 “Обновяване и развитие на
населените места” по “Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г.” с про-
ект “Ремонт обществени паркове, градинки и зе-
лени площи в гр. Вършец”, като приоритетен за
община Вършец.

2. Удостоверява, че дейностите, включени в про-
екта по т. 1, съответстват на Общинския план за
развитие на Община Вършец 2007-2013, Приори-
тет 3: Подобряване на условията на живот на граж-
даните на Община Вършец и на качеството на
природната и жизнената среда в общината; Мярка
14: Жилищно развитие и жилищна политика.

3. Общински съвет – Вършец дава съгласие за
провеждане на открита процедура за избор на кон-
султант и проектант по проект “Ремонт общест-
вени паркове, градинки и зелени площи в гр.
Вършец”.

4. Определя екип в състав: Кмета на Община
Вършец – г-жа Боряна Бончева, г-н Анатоли Ди-
митров – Председател на Комисията по бюджет и
финанси и г-н Кирил Аргиров – Председател на
Комисията по Обществен ред, сигурност, граждан-
ски права, молби, жалби и борба с корупцията, за-
едно да предприемат всички необходимите правни
и фактически действия по предложения проект по
т. 1.

5. Упълномощава членовете на екипа да участ-
ват в подготовката, управлението и реализирането
на проекта по т. 1, както и да подписват заедно
всички необходими документи, във връзка с из-
пълнение на решенията, касаещи проекта по т. 1.

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
Диана Григорова Иванова – “за”, Иван Лазаров -
"за", Даниела Тодорова – “за", Николай Леков -
"за", Огнян Гигов - "за", Олга Яничкова - "за",
Петър Костов - "за", Румяна Дамянова - "за", Ни-
колай Коновски - "за" и Вътко Маринов - "за".

Гласували общо: "за" - 11, "против" – няма,

"въздържали се" - 0.

Р Е Ш Е Н И Е № 248
1. Общински съвет – Вършец, дава съгласие за

изработване и подаване на заявление за подпома-
гане по Програмата за развитие на селските ра-
йонни по мярка 321 “Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” от
ПРСР 2007-2013” с Проект “Рехабилитация и ре-
конструкция на пътната мрежа в община Вършец”,
като приоритетен за община Вършец.

2. Удостоверява, че дейностите, включени в про-
екта по т. 1, съответстват на Общинския план за
развитие на Община Вършец 2007-2013, Приори-
тет 2: Хармонично развитие на територията на об-
щина Вършец и модернизиране на техническата
инфраструктура; Мярка 7: Рехабилитация и рекон-
струкция на пътната мрежа в общината и подобря-
ване организацията на транспортното обслужване
в общината.

3. Общински съвет – Вършец дава съгласие за
провеждане на открита процедура за избор на кон-
султант и проектант по проект “Рехабилитация и
реконструкция на пътната мрежа в община Вър-
шец”.

4. Определя екип в състав: Председателя на ОбС
– Вършец - г-н Николай Леков, Кмета на Община
Вършец – г-жа Боряна Бончева и г-н Огнян Гигов
- член на Комисия по устройство на територията,
общинска собственост, европейски програми и
проекти, инвестиции и строителство, междуна-
родно сътрудничество и европейска евроинтегра-
ция, връзки с гражданското общество, местно
самоуправление и нормативна уредба, заедно да
предприемат всички необходимите правни и фак-
тически действия по предложения проект по т. 1.

5. Упълномощава членовете на екипа да участ-
ват в подготовката, управлението и реализирането
на проекта по т. 1, както и да подписват заедно
всички необходими документи, във връзка с из-
пълнение на решенията, касаещи проекта по т. 1.

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
Диана Григорова – “за”, Иван Лазаров - "за", Ни-
колай Леков - "за", Огнян Гигов - "за", Олга Янич-
кова - "за", Петър Костов - "за", Румяна Дамянова -
"за", Николай Коновски - "за" и Вътко Маринов -
"за".

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

Р Е Ш Е Н И Е № 249
Определя общият размер на възнаграждението

на общинските съветници за един месец да бъде 60
на сто от средната брутна заплата в Общинската ад-
министрация на Община Вършец за последния
месец от предходното тримесечие, считано от
01.03.2009 година.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 250
1. Общински съвет Вършец, на основание чл. 30,

ал. 1 от Закона за общинските бюджети, приема от-
чета за изпълнение на Бюджета на Община Вър-
шец за 2008 г, както следва:

По прихода 6 098 055 лева и по разхода 6 098
055 лева.

2. Приема отчет за изпълнение на Извънбю-
джетните сметки, както следва:

По прихода 551 лева и по разхода – 0 лева.
Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",

Диана Григорова – “за”, Иван Лазаров - "въздър-
жал се", Даниела Тодорова – “въздържал се", Ни-
колай Леков - "за", Огнян Гигов - "за", Олга
Яничкова - "за", Петър Костов - "за", Румяна Да-
мянова - "въздържал се", Николай Коновски - "за"
и Вътко Маринов - "въздържал се".

Гласували общо: "за" - 7, "против" – няма,

"въздържали се" - 4.

Р Е Ш Е Н И Е № 251
Общински съвет Вършец, на основание чл. 21,

ал 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и чл.
12 от ЗОБ, чл. 26 от Наредбата за условията и реда
за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет на Община Вършец и във връзка с Разпо-
редбите на ЗДБРБ за 2009 г.
1. Приема Бюджета на Община Вършец за 2009 г.

както следва:
1.1. ПО ПРИХОДА: 5 194 401 лв., съгласно При-

ложение № 1, в т.ч. :
1.1.1. Приходи с държавен характер: 3 110 222

лв..
от които :

1.1.1.1. Обща субсидия за държавни дейности
– 2 858 788 лв.

1.1.1.2. Преходен остатък – 235 908 лв.
1.1.1.3. Собствени приходи – 15 526 лв.

1.1.2. Приходи с общински характер – 2 084 179
лв. в т.ч.:
1.1.2.1. Обща изравнителна субсидия – 475

400 лв.
1.1.2.2. Целева субсидия за капиталови раз-

ходи – 251 200 лв.
1.1.2.3. Собствени приходи – 1 409 979 лв.
1.1.2.4. Преходен остатък – 24 252 лв.
1.1.2.5. Трансфери между бюджетни сметки -

/ - 24 252 лв.
1.1.2.6. Целеви средства за зимно поддържане

и снегопочистване на четвъртокласна пътна
мрежа – 28 100 лв.

1.1.2.7. Погашения краткосрочни заеми - / - 50
340 лв.

1.1.2.8. Друго финансиране - / - 30 160 лв.
1.2. ПО РАЗХОДА: 5 194 401 лв., в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в раз-
мер на 3 170 222 лв., разпределени по фун-
кции, съгласно Приложение № 2

1.2.2. За местни дейности – 2 024 179 лв., раз-
пределени по функции и разходи, съгласно
Приложение № 3

1. 3. Инвестиционна програма
- разчет за финансиране на капиталовите раз-

ходи със средства от РБ в размер на 226 080
лв., и резерв 25 120 лв., съгласно разчет за фи-
нансиране /Приложение № 2/

- разчет за финансиране на текущ ремонт със
средства от Общинския бюджет в размер на
447 000 лв. /Приложение № 3/

2. Приема следните лимити на разходи:
2.1. Социално битови разходи на персонала в раз-

мер на 3 % на база начислени трудови разходи.
2.2. Членски внос – 2 000 лв.
2.3. Представителни разходи – 5 000 лв.

3. Утвърждава транспортни разходи за пътуващи
учители - 85 % от картата за пътуване или отче-
тените билети, след утвърден от Кмета на общи-
ната списък.

4. Утвърждава разчета на субсидии на организации
с нестопанска цел – читалища, както следва: 71
300 лв.
4.1.Упълномощава Кмета да разпредели средст-

вата съобразно критериите и показателите, ут-
върдени от Министъра на културата с
Механизма за разпределение на годишната суб-
сидия за читалищата.

5. Определя средствата за работни заплати по фун-
кции и дейности, съгласно Приложение № 1.2.

6. Дава съгласие възникналия временен недостиг
на бюджетни средства за „местни” дейности да
се покрива текущо с временен безлихвен заем от
извънбюджетни сметки и фондове на Общината в
рамките на бюджетната година, след решение на
Общински съвет.
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Новият цех позволяваше да се произ-

вежда нов продукт. Започнахме със сто-
лове. Пробихме на пазара с ниски цени.
Купихме много машини и сега сме една
от фирмите с най-сериозно произ-
водство. Нашите столове се харесват,
търсят и продават във всеки град.

И сега работим с пълен капацитет, не
сме съкращавали хора. Има известен
спад в реализацията, но нямаме отка-
зана поръчка. По-скоро има забавяне в
плащанията. Смятам, че ще се справим.

- Какво мислите за развитието на
курорта и за изоставането на Вършец
от другите курортни градове през по-
следните двадесет години?

- Аз виждам, че от Вършец по-хубаво
място няма. Балнеологията и туризмът
са били препитанието на Вършец и ще
бъдат в бъдеще. Просто виждам, че така
ще стане.

Вършечани нямат изграден навик да
инвестират в курорта. Лесно изкара-
ните пари съсипват трудовите навици
на хората. Те са взимали пари от почи-
ващи без изисквания, но е трябвало и да
влагат. Да създават нови модерни стаи
със съвременно обзавеждане и
удобства. А това започна да се прави от
няколко години насам.

През 2003 година започнахме строи-
телство на хотел. Достигнали сме до об-
завеждането. Имахме намерение да го
пуснем, но сега всички средства отиват
на практика за кредитиране на търгов-
ците. Ще го довършим и пуснем през
следващата година. Тогава, надявам се,
ще има и по-голяма нагласа у хората да
ходят на почивка.

Освен това на вършечани и на бълга-
рите въобще ни липсва чувството за
собствена отговорност и инициатива.

Отделният човек не вижда, че трябва да
си окоси тревата пред къщата, да си
боядиса оградата, да посади цветя. Един
като го направи, другите гледат от него
и цялата улица става перфектна. Не
може да чакаме Общината да свърши
всичко. Правят се усилия, паркът е при-
ятно място, асфалтират се улици. Всеки
може да се ползва и да се любува.

- Защо у нас толкова бавно и трудно
се развиват нещата, какво толкова
ни пречи?

- Липсва ни положителна нагласа към
труда. Хората мразят мястото, на което
работят. Със съжаление съм констати-
рал подобно отношение и във Вършец.
Всеки мисли, че му е малка заплатата,
но не иска да твори и да допринесе за
имиджа на фирмата и за увеличаване
на заплатата си.

Преди време преживях нещо, което
много ме развълнува. Правехме плоча
на новото хале. Бях извикал работници
да бъркат бетон. С голяма изненада
виждам в почивния ден всичките ра-
ботници от цеха дошли по собствена

инициатива да ми помогнат, без запла-
щане. Това за мен беше голямо призна-
ние, разбрах, че работниците държат на
фирмата и мога да разчитам на тях.

Уравниловката също е съществен про-
блем. И при мен се е случвало едни ра-
ботници да работят без спиране, а други
да стоят и да пушат. Накрая на месеца
се получи голяма разлика в заработката.
Аз додам на тези с най-ниска заработка
– да не са им много ниски заплатите. Те
следващия месец пак стоят. Като спрях
да додавам, той един месец вземе малко
пари - на следващия се хване да работи.

Земята в околностите на Вършец пус-
тее. Хората се отчуждиха от земедел-
ския труд, казват няма сметка. Вярно, не
може да се изкара много, но може да се
гледат градини за подпомагане на до-
макинството. Тук се явява друг проблем
– много се краде. От българи и от роми
градините се опустошават. Всички хора
трябва да запретнем ръкави и да се пре-
борим. Трябва да се изгради неприми-
римост към кражбата. Не да си мълчим,
ако не пипат от нашето.

Собствеността да получи уважение,
защото човекът е положил труд.Тогава
нещата ще се променят.

- Какво може да направим, когато
ромите оправдават кражбата с глада?
Тази общност има много проблеми,
какво може да се направи, за да са
промени манталитета им?

- През годините съм опознал много
хора от квартал „Изток”. Викал съм ги

да работят при строителството, някои от
доста време са при мен. По-интелиген-
тните имат по две – три деца, гледат да
се грижат за тях. Други и по четиринад-
есет деца създават. Смятам че трябва да
се промени основно политиката на дър-
жавата спрямо тях. Докато получават
помощи, няма да започнат да работят.
Такъв пример дава един негър америка-
нец като разказва за собствения си
живот. Като малък живеел в гетото. Ра-
бота за неговите родители нямало. По-
питал един пастор какво да направи, за
да промени живота си. „Ако наистина
искаш да промениш живота си, трябва
да спреш да взимаш помощи. Като няма
какво да ядеш ще си намериш работа –
макар и черна. Като работиш все черна
работа, ще се хванеш да учиш, за да си
намериш по-добра работа. Като изучиш
ще имаш добра работа, собствена къща
и бъдеще.” Той изпълнил препоръката
и осъществил мечтите си.

Като мизеруват и работят все черна
работа, родителите най-после ще разбе-
рат, че трябва да пускат и да карат де-
цата си да учат. Средно има по 40 деца
роми на година, ако 10 от тях завършат
гимназия, едно да завърши висше, след
пет години във всяка къща ще има гра-
мотен човек, който разбира по нов
начин живота.

Те са свикнали да не спазват законите.
Могат да откраднат, защото няма какво
да им се вземе. Могат да си построят
къща, без да са купили парцел, защото

после ще се узакони. Могат да не си
плащат водата, или тока. Те знаят, че
каквото и да се говори като дойдат из-
борите, управниците отиват при тях да
се молят за гласове и няма да има при-
ложение на закона. Докато се отнасяме
така с тях, няма да има промяна в на-
чина им на живот.

- Какво ще кажете за работата си
като общински съветник и за дей-
ността на ОбС?

- Участвах в работата и на предишния
Общински съвет, от гледна точка на
мястото ми в съвета, мога да кажа, че не
си позволявам да мисля или да правя
нещо, само да съм против. Имам собст-
вена позиция, за разлика от други съ-
ветници, но винаги съм поставял
интересите на града над всичко и над
моите.

Четири години минават бързо. Остава
само направеното. Не мислим, че изби-
раме човек да служи на града и общи-
ната, натоварваме го с прекомерни
очаквания.

Смятам, че бюджета за 2009 година е
завишен. 1 400 хиляди от собствени
приходи едва ли е възможно да се из-
пълни, това залага затруднения и нераз-
платени сметки в бъдеще. Но аз съм
оптимист за развитието на града и об-
щината. Най-добрият вариант е всеки
да се занимава с това, което разбира и
му е работа.

Юлия АНТОНОВА

Áðîé 4, àïðèë 2009 ã. Îáùåñòâî ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ
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ВЪТКО МАРИНОВ: Балнеологията и туризмът са били препитанието на Вършец и ще бъдат в бъдеще

НАШИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост информи-

раме гражданите на община Вършец за постъпило писмо - предложение вх.№
1325/ 20.03.2009 г. от Мартин Ганев - Главен изпълнителен директор на “Си
Ес Ай Еф” АД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Славянска”
№ 2, с предложение да бъде извършена замяна на недвижими имоти между
представляваното от него дружество и Община Вършец.

Г-н Ганев предлага Община Вършец да предостави на “Си Ес Ай Еф” АД -
гр.София поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор
12961.424.354 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Вършец,
одобрени със Заповед № РД-18-74/24.06.2008г. на Изпълнителния директор на
АГКК, актуван с АОС № 271/17.02.2009г., с площ 376 кв.м. В замяна на този
имот “Си Ес Ай ЕФ” АД гр.София ще предостави на община Вършец 108 кв.м.
от собственият си поземлен имот с идентификатор 12961.424.330 за доиз-
граждане на ул.”Д-р Константин Пенев”, гр.Вършец.

С цел установяване на пазарните оценки на двата имота възложих изготвяне
на експерт- оценител на пазарни оценки на същите. Поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.424.354 с площ 376 кв.м. , собственост на Община Вършец е
оценен на 30 400 лв., а имота, собственост на “Си Ес Ай ЕФ” АД гр.София с
площ 108 кв.м.- на 1160 лв. Вземайки в предвид предложението на дружест-
вото и възможността за решаване на градоустройството в районна, предлагам
да бъде извършена замяна, като “Си Ес Ай Еф” АД, гр.София заплати на Об-
щина Вършец разликата в стойността на имотите в размер на 29240 лв. /два-
десет и девет хиляди двеста и четиридесет лева/.

БОРЯНА БОНЧЕВА – ЛЕЧЕВА
Кмет на община Вършец
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7. Дава съгласие да се ползва безлихвен заем от
централния бюджет за финансиране на разходи
до възстановяването им по одобрени проекти и
програми, съфинансирани от ЕС, след решение
на Общински съвет.

8. Приема план-сметките на извънбюджетните
сметки и фондове, съгласно Приложение № 4.

9. Задължава Кмета да разпредели и утвърди одоб-
рените средства по общинския бюджет по пълна
бюджетна класификация, по тримесечия.

10. При спазване на общия размер по бюджета и
разпределението му на държавни и общински
дейности, предоставя правомощия на Кмета на
общината за бюджетната 2009 г., както следва:

10.1. Да изменя размера на бюджетните кредити
за различните видове разходи в обема на об-
щите разходи за една бюджетна дейност, без
средствата за заплати, осигурителни плащания
и стипендии в частта за делегираните от дър-
жавата дейности, след решение на Общински
съвет.

10.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различ-
ните видове разходи от дейност в дейност в рам-
ките на една бюджетна група, без да изменя
общия им размер и без да се прехвърлят кредите
от държавни дейности в общински дейности,
след решение на Общински съвет.

10.3. Да отразява служебно промените по об-
щинския бюджет с размера на постъпилите и
разходвани средства от дарения и спонсорства в

съответствие с волята на дарителите.
11. Задължава Кмета на Общината:

11.1. Да определи конкретните правомощия и от-
говорности на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити.

11.2. Да ограничава или спира финансиране на
бюджетни организации и звена при нарушаване
на бюджетната и финансова дисциплина и при
неспазване на приетите приоритети.

12. Задължава ръководителите на бюджетни звена,
финансирани от Общинския бюджет, да разрабо-
тят и предоставят (внесат) за разглеждане в ОбС,
в срок до 30 дни след приемане на Бюджет 2009,
конкретни мерки за изпълнение на гласувания от
Общински съвет бюджет.

13. Задължава Кмета на Общината, да разработи и

предостави (внесе) за разглеждане в ОбС, в срок
до 30 дни след приемане на Бюджет 2009, пакет
от конкретни мерки за изпълнение на гласувания
от Общински съвет бюджет.
Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",

Диана Григорова Иванова – “за”, Иван Лазаров -
"против", Даниела Тодорова – “против", Николай
Леков - "за", Огнян Гигов - "за", Олга Яничкова -
"за", Петър Костов - "за", Румяна Дамянова - "за",
Николай Коновски - "за", Вътко Маринов - "про-
тив" и Кирил Аргиров – “за”

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

Николай Желков Леков
Председател на Общински Съвет - Вършец

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл. 25 от Закона за общинската собственост информираме гражданите на община Вършец за пред-

стоящо отчуждаване на недвижими имоти, находящи се на ул.”Бялата вода” в гр.Вършец за прилагане на уличната ре-
гулация съгласно влязъл в сила подробен устройствен план.

На основание чл. 25, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за общинската собственост уведомяваме Петко Младенов Петров -
собственик на поземлен имот с идентификатор 12961.425.284, Пламен Николов Павлов и Никола Павлов Петков - съ-
собственици на поземлен имот с идентификатор 12961.425.298, Никола Георгиев Теодосиев и Борка Георгиева Теодо-
сиева съсобственици на поземлен имот с идентификатор 12961.425.289 и сграда с идентификатор 12961.425.289 всички,
находящи се в гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, ул.”Бялата вода” , за предстоящо отчуждаване на части
от недвижимите им имоти и сграда за прилагане на уличната регулация на ул.”Бялата вода”, гр.Вършец.

1. Предназначението на поземлените имоти, обект на отчуждаването е прилагане на уличната регулация съгласно
влязъл в сила подробен устройствен план за реализирането на уличната регулация на ул.”Бялата вода” в гр.Вършец.

2. Основание за отчуждаване – Решение № 220 от Протокол № 18/23.12.2008г. на Общински съвет – Вършец, взето
на основание чл. 21 от Закона за общинската собственост.

3. Описание на имотите, обект на отчуждителната процедура и размер на дължимото обезщетение на всеки от собст-
вениците:

3.1 Част от поземлен имот с идентификатор 12961.425.284 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Вършец от 2008г., находящ се на ул.”Бялата вода” в гр.Вършец с площ – 35 кв.м. /тридесет и пет кв.м./, размер на
дължимото обезщетение 190 лв. /сто и деветдесет лева/. Поземленият имот е собственост на Петко Младенов Петров.

3.2 Част от поземлен имот с идентификатор 12961.425.298 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Вършец от 2008г., находящ се на ул.”Бялата вода” в гр.Вършец с площ – 197 кв.м. /сто деветдесет и седем кв.м./, раз-
мер на дължимото обезщетение 1060 лв. /хиляда и шестдесет лева/. Поземленият имот е собственост на Пламен Ни-
колов Павлов и Никола Павлов Петков.

3.3 Част от поземлен имот с идентификатор 12961.425.289 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Вър-
шец от 2008г., находящ се на ул.”Бялата вода” в гр.Вършец с площ – 329 кв.м. /триста двадесет и девет кв.м./ размер
на дължимото обезщетение 1780 лв. /хиляда седемстотин и осемдесет лева/. Поземления имот е собственост на Никола
Георгиев Теодосиев и Борка Георгиева Теодосиева.

3.4 Сграда с идентификатор с идентификатор 12961.425.289 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Вършец от 2008г., находяща се на ул.”Бялата вода” в гр.Вършец с РЗП - 45 кв.м. /четиридесет и пет кв.м./, размер
на дължимото обезщетение 4000 лв. /четири хиляди лева/. Сградата е собственост на Никола Георгиев Теодосиев и
Борка Георгиева Теодосиева.

БОРЯНА БОНЧЕВА – ЛЕЧЕВА
Кмет на община Вършец



Гост в рубриката “Инициатива
плюс знание”, водена от нашата съг-
ражданка Райна Симова бе писате-
лят-земляк Мартен Калеев, роден,
учил и работил във Вършец.

Срещата бе организирана от Райна
Симова и се проведе в пенсионер-
ския клуб на града ни. На нея при-
състваха много
учители-пенсионери, някои от които
бивши учители на Калеев. Офици-
ални гости бяха Николай Леков –
председател на Общински съвет –
Вършец и Анатоли Димитров – об-
щински съветник от Коалиция за
Възраждане на Вършец.

През последните години Мартен
Калеев авторитетно заяви своето
присъствие в литературния живот
на българския Северозапад, което
провокира сравняването и нарежда-
нето му по време на срещата-разго-
вор до такива творци от
Северозапада като Йордан Радич-
ков, Дончо Лазаров, Никола Стат-
ков, въпреки че писателят заяви
нежеланието си да бъде съпоставян
и отъждествяван с тях.

Читателите и почитателите на
творчеството му прочетоха откъси
от негови произведения, намерили
място в сборниците разкази и сти-
хове: “ Очите на жаждата”, “ Луд-
ница 5”, “Обещанието на Данте”,

“Капан за светулки”,“Шепот”, “Мо-
нолози”, “Тъгата идва привечер”.

Авторът отговори на въпроси,
свързани с творчеството му, сподели
бъдещите си литературни замисли,
разказа за срещите си с големия
Йордан Радичков.

Запитан относно творческите си
планове, Мартен Калеев отговори,
че в момента подготвя следващата
си литературна творба - роман с ра-
ботното заглавие “Градината с раз-
пятието”. В центъра на новия му
роман ще бъде човекът, но не този с
ореола на телевизионен супер-
герой, а едно дете, имащо нещаст-
ната съдба да живее в интернат,

наречен “Инкубатор”, което търси
истината за себе си и за своето се-
мейство, и искащо да разбере кой е
баща му. Основната идея на романа
е в това, че макар Господ да не е бил
достатъчно благосклонен към него,
го е надарил с душа, чувствителна
да възприема човешкото около нас.

На финала на срещата Николай
Леков и Анатоли Димитров напра-
виха дарение, като откупиха 60 броя
от книгите на писателя Мартен Ка-
леев, който ги подари на присъства-
щите на срещата с лично
посвещение и автограф от автора.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Нека бъде знайно, че

изкуплението е божествен дар за
всеки от нас, наследник на
прародителския грях, чрез
кръстните страдания на
голготския Страдалец.
Спасението пък, придобивка за
вечността на безсмъртната ни
душа е личната ни заслуга в
следване на Възкръсналия
Спасител – “Пътят и Истината, и
Животът”, бидейки живи членове
на Неговата Свята църква чрез
вършене на делата на любовта,
мира и светлината през време на
нашето земно поприще.

Нека се стараем да възкресяваме
в мислите и сърцата си онова, що
е чисто, светло и достойно за
човешкия ни образ и неповторима
личност в изграждане на нашето
лично и обществено добруване,

като чеда на нашия небесен Отец
и достойни граждани на майката
Родина.

Да дадем слух на Пасхалния
поздрав към всички нас от
Възкръсналия Спасител: “Мир
вам – радвайте се!”.

На любезните читатели на
общински вестник “ВЪРШЕЦ” от
все сърце молитвено
благопожелавам мирът и радостта
на Възкръсналата Правда да ни
съпътстват в живота многолетно,
градивно и щастливо!

Во истину Воскресе Христос!
На многая лета!
С благословение и неизменна

обич в Господа,
Видински Митрополит

Дометиан

Пасха,
2009 г.
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На хубавия християнски праз-
ник Благовещение, децата и пер-
соналът на Обединено детско
заведение “Слънце” отпразнуваха
39-ия му рожден ден.

В празничната програма с песни,
танци и стихотворения взеха
участие всички възпитаници на
детското заведение – от най-мал-
ките палавници в яслената група,
до “големите” от предучилищ-
ната група.

Както подобава на всеки рожден
ден, имаше голяма торта със све-
щички и бенгалски огън и разбира
се – много подаръци. Кметът на
община Вършец Боряна Бончева

подари шоколади на всички деца
и отправи към тях “поръчение”:
да се помолят на мама и татко за
братче или сестриче, за да има по-
вече млади хора в нашия град.

Детското заведение получи от
Общината компютър, а от името
на председателя на Общинския
съвет – гр. Вършец Николай
Леков бе прочетен поздравителен
адрес и обявена изненадата, че
децата ще бъдат зарадвани в най-
скоро време с многофункциона-
лен модул за игра, който ще бъде
монтиран в едно от помещенията
на детското заведение.

Евелина ГЕОРГИЕВА

РОЖДЕН ДЕН НА
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО

ЗАВЕДЕНИЕ “СЛЪНЦЕ”

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Местната комисия по чл.8, ал.2

от Закона за уреждане правата на
граждани с многогодишни жи-
лищно-спестовни влогове при Об-
щина Вършец ви уведомява
следното:

Във връзка с влезлите в сила из-
менения и допълнения на закона
за уреждане правата на граждани
с многогодишни жилищно спес-
товни влогове /ДВ, бр.100 от
21.11.2008г./ и правилникът за
прилагането му /ДВ, бр. 12 от
13.02.2009г./ до 21.05.2009г. вклю-
чително се дава възможност на
гражданите, невключени в окон-
чателни списъци по чл.7 от пра-

вилника като право имащи по
смисъла на закона, както и при-
емателите на влог по реда на чл.4
а от закона за уреждане правата на
граждани с многогодишни жи-
лищно спестовни влогове, да под-
адат необходимите документи
пред местната комисия за включ-
ването в окончателен списък.

Формулярите по образец може
да получите, попълните и да под-
адете в ст.401, ет.4 в сградата на
Община Вършец, бул. “България”
№10 при г-н Антон Тошев - член
на местната комисия.

Олга Яничкова
Председател на МК

по ЗУПГМЖСВ

МЕСТНА КОМИСИЯ ПО РЕДА НА ЗАКОНА
ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ

С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО СПЕСТОВНИ
ВЛОГОВЕ

ПРИ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

О Б Я В А

На 26 март във Видин се състоя
зоналният кръг на ученическите
състезания по волейбол. Отборът
на СОУ „Иван Вазов”- девойки,
който спечели областното състе-
зание в Монтана, представяше
областта. Нашите момичета се
представиха добре и в оспорва-
ната борба заеха трето място.

/Соб. инф./

ТРЕТО
МЯСТО В
ЗОНАТА

ВОЛЕЙБОЛ

За трети пореден път в град
Вършец се проведе обучителен се-
минар за парадни мажоретки. Се-
минарът е двудневен и в него
взеха участие момичетата от ма-
жоретните състави при Общински
детски комплекс.

Практическите занятия се про-
ведоха в репетиционната зала на
ОДК, а главен художествен ръко-
водител бе гост-хореографът Би-
ляна Теофилова – Масларова –
балетен педагог и главен хореог-
раф на мажоретен състав, гр. Ве-

линград.
Ръководството на Общински

детски комплекс – Вършец благо-
дари на спомоществувателите, с
чиято финансова подкрепа се реа-
лизира проекта : “Електростарт”
АД, СНЦ “Възраждане на Вър-
шец” – Николай Леков, Цифрово
фотостудио “АлМир” – Наталия
Димитрова.

Невена СТОЯНОВА

ОБУЧИТЕЛЕН
СЕМИНАР ЗА

ПАРАДНИ
МАЖОРЕТКИ


