
Християнският празник Възнесе-
ние Господне, Възнесение Хрис-
тово (Спасовден) празнува
момента, когато Иисус Христос се
възкачва на небето. Празникът е 40
дни след Възкресение Христово,
той е „подвижен” и винаги се пада
в четвъртък – 39 дни след първия
ден на Великден.

На 2 юни храмът „Свето Възнесе-
ние” в кв. Заножене на град Вър-
шец отбеляза своя патронен
празник.

Бе отслужена Света литургия от
Негово Преосвещенство епископ
Сионий – викарий на Видинския
митрополит, заедно с местните ду-
ховници Петко Балджиев и Краси-
мир Симов.

След литургията бе приготвен и
раздаден традиционния курбан за
здраве, със средства от местното
население.

Храмът в Заножене е построен
през далечната 1872 и е изографи-
сан през 1873 година. В началото е
наречен „Св. Николай”, но през
1927 г. се преименува в „Свето Въз-
несение”, чието име носи и до днес.

Енорийски свещеник и председа-
тел на църковното настоятелство на
храма е отец Красимир Симов. На
храмовия празник той бе издигнат
в духовен сан и ръкоположен за

протойерей от викария на Видин-
ския митрополит Дометиан епис-
коп Сионий.

По време на тържеството Лили
Ангелакова – член на църковното
настоятелство ни се похвали, че
настоятелството кандидатства с
проект на стойност 386 000 лева
пред Дирекция „Вероизповедания”
към Министерския съвет за ця-
лостно възстановяване на фасадата,
интериора, двора и оградата на
църквата. „Много сме благодарни
на кмета на общината г-жа Боряна
Бончева, която веднага откликна на

идеята ни и изпрати строителен ин-
женер, архитект и техници за из-
готвяне на строително-сметната
документация, помогна ни за на-
правата на снимки и мултимедийна
презентация по проекта” – сподели
Лили Ангелакова.

Надяваме се, че проектът ще бъде
одобрен за финансиране и правос-
лавният храм „Свето Възнесение”
ще празнува още много години своя
храмов празник, ще бъде стожер на
духовността в кв. Заножене.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО – ХРАМОВ
ПРАЗНИК НА КВ. ЗАНОЖЕНЕ

За втори път в България се про-
веде официална церемония по
връчването на Годишните СПА –
награди, под патронажа на Минис-
терство на икономиката, енергети-
ката и туризма.

В столичния хотел „Кемпински-
Зографски” на 6 юни 2011 г. се съб-
раха представители на браншови
организации, ангажирани със СПА
и уелнес туризма в България.
Идеята на организаторите на съби-
тието: Сдружение „СПА номина-
ции", лицензианта Българска
агенция „RD Partners", Български
съюз по балнеология, Междуна-
родна асоциация за СПА и туризъм
и СПА Ивент-ЕООД е да се попу-
ляризира туризма в страната, като
се постави акцента върху природ-
ните забележителности на Бълга-
рия, която е трета в света по брой
на термални извори. Целта на но-
минациите е не само да се утвърди
инициативата като традиция, но и
да се популяризира България като
туристически, икономически, кул-
турен, спортен и социален център
на Балканския регион.

На официалната гала церемония
с водещ Мира Добрева присъст-
ваха както представители на
всички браншови организации в
СПА и уелнес индустрията, така и
на политическия, бизнес и светски
елит в страната.

Общественото внимание беше на-
сочено първо към номинациите за
утвърден СПА –регион - СПА –
дестинация. За отличието се бореха
Девин, Кюстендил, Вършец, Павел
Баня и Старозагорски минерални
Бани, като безспорен победител
стана Вършец. Градът, намиращ се
в подножието на връх Тодорини
кукли, за три поредни години от-
крива четири СПА хотела, от които
3 четиризвездни, което неминуемо
заслужава отличие в годините на
криза. Във Вършец посрещаме
гости, изпращаме приятели, каза
кметът на община Вършец Боряна
Бончева по време на връчване на
наградата.

Бяха връчени награди и за 4 и 5 –
звездни СПА хотели, както и ком-
плекси и центрове, които предлагат
релаксиращи процедури.

Критериите за оценяване от жу-
рито в категорията „Утвърден СПА
регион” включваха: брой целого-
дишно работещи 4 и 5 звездни
СПА хотели в дестинацията, из-
градена инфраструктура, хими-
чески, физически и
микробиологически анализ на
местните лечебни дадености, пред-
лагане на завършен туристически
продукт (разнообразие от меро-
приятия и екскурзии на местно
ниво и др.), туристическо-гео-
графско разположение и транспор-
тна достъпност, туристически
ресурси: минерални извори, атрак-
ции, възможности за дейности;
леглова база: брой СПА хотели, за-
ведения и съоръжения, с които раз-
полага СПА региона, подходяща и
достатъчно достъпна информация
за СПА региона; сезонност на СПА
региона; интернет страница – под-
държане и обновяване.

За участието на Вършец в над-
преварата за приза, служителите от
Туристическия информационен
център и Община Вършец Вера
Матеева, Даниела Лилова, Георги
Найденов и Емилиян Емилов бяха
подготвили и предоставили рек-
ламна страница формат А5, съдър-
жаща кратка презентация, снимки
за отпечатване в каталог СПА но-
минации и ТВ клип в AVI формат
за мултимедийно представяне.

Кметът на община Вършец Бо-
ряна Бончева сподели: „Призът
„Утвърден СПА регион на годи-
ната”, спечелен от Вършец е заслу-
жено признание и висока оценка
за развитието на курорта ни като
туристическа дестинация. Награ-
дата е и стимул, и отговорност,
която ни задължава да съхраним
постигнатото до тук и да работим
за по-нататъшното развитие на ту-
ризма във всичките му форми.

Поздравявам жителите и гостите
на Вършец, собствениците на СПА
хотели и всички, които предоставят
туристически услуги с полученото
високо отличие „СПА Дестинация
на Годината”, като им пожелавам
здраве и късмет, реализиране на
бизнес-начинанията и успешен ту-
ристически сезон 2011”.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪРШЕЦ СПЕЧЕЛИ ПРИЗА „УТВЪРДЕНА
СПА ДЕСТИНАЦИЯ НА ГОДИНАТА“

В Е С Т Н И К Ъ Т Н А О Б Щ И Н А
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Международният ден на детето – 1
юни бе отбелязан във Вършец със за-
бавно шоу-спектакъл на откритата
естрада пред Народно читалище
“Христо Ботев”, което бе организи-
рано от Община Вършец.

Празникът на детето бе почетен
лично от кмета на общината Боряна
Бончева.

Отбелязването на Международния
ден в защита на децата води началото
си от Световната конференция по въ-
просите на детското здраве, състояла
се в Женева през 1925 година, но 1

юни официално е обявен за Между-
народен ден за защита на децата през
1949 г. Една година по-късно празни-
кът за първи път е честван едновре-
менно в 51 страни по света.

Водещи на програмата бяха децата
от Детското театрално студио при
Общински детски комплекс с ръко-
водител Цветелина Въглярска – Ния,
Роси, Дария, Биляна, Ема и Деси.
Малчуганите от подготвителната
група на Обединено детско заведение
„Слънце” показаха своите артис-
тични заложби чрез многото танци,

песни и стихотворения, които ни
представиха. Децата от публиката се
включиха в конкурсите, забавните
игри, състезанията, танците и пес-
ните. Всички се забавляваха от сърце.

„Днес празнува цялата Планета,
днес празнува Детството! Да го опа-
зим, защото то е толкова истинско и
вечно. Бъдете щастливи деца, меч-
тайте, постигайте мечтите си и пак
мечтайте!” – такива бяха пожела-
нията на водещите, отправени към
всички деца.

Евелина ГЕОРГИЕВА

1 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО



До
Редакцията на вестник
„Вършец”

В Държавен вестник бр. 39 от 20
май 2011 г. е публикувана новата
Наредба № Iз-1053/19.04.2011. В
нормативния документ са разпи-
сани въведените правила и норми
за пожарна безопасност при из-
вършване на дейности в земедел-
ските земи.

С тази Наредба се определят из-
искванията за опазване на земе-
делските земи от пожар и за
прибиране и съхранение на жит-
ните култури и грубите фуражи.
Определени са и изискванията за
използването на земеделска тех-
ника, която да отговаря на усло-
вията за безопасна експлоатация.
Наредбата регламентира задълже-
нията на юридическите и физи-
ческите лица, осъществяващи
дейности в земеделски земи.

Във връзка с това и предстоя-
щата жътвена кампания, от Ра-
йонна служба „Пожарна
безопасност и защита на населе-
нието” – Берковица и от Участъка
за „Пожарна безопасност и за-
щита на населението” – гр.Вър-
шец напомняме някои мерки,
необходими да се спазват преди,
по време и след края на жътвата:

1. Физическите и юридическите
лица, преминаващи покрай не-
ожънати площи, са длъжни да
спазват правилата и нормите за
пожарна безопасност и с дей-
ствията си да не предизвикват въз-
никването на пожари.

2. Не се допуска паленето на от-

крит огън, тютюнопушенето и
паркирането на моторни превозни
средства в площите с посеви и в
непосредствена близост до тях от
настъпването на восъчна зрялост
до окончателното прибиране на
реколтата и изораване на стърни-
щата

3. В земеделските земи и извън
тях (слогове и крайпътни ивици)
не се разрешава:

– паленето на стърнища и други
растителни остатъци;

– използването на открити огне-
източници.

4. Комбайни, трактори, камиони
и друга земеделска техника се до-
пуска в блоковете само след из-
вършена проверка от органите за
„Пожарна безопасност и защита
на населението”, след издаден
Протокол за изправността на тех-
никата и при спазване на следните
правила:

• Да са в изправност всички
възли и механизми;

• Да са оборудвани с необходи-
мите уреди за пожарогасене;

• Да са осигурени срещу възник-
ване на статично електричество и
с необходимите светлинни и зву-
кови сигнализации;

• Ежедневно преди излизане на
полето да се почистват от натру-
пан прах, растителни отпадъци и
масла;

За неспазване изискванията на
Наредбата се носи администра-
тивно наказателна отговорност,
съгласно ЗМВР и ППЗМВР.

от Ръководството на РСПБЗН
гр.Берковица

РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

Б Е Р К О В И Ц А
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Община Вършец е спечелила про-
екти и работи по 5-те Оперативни
програми за финансиране със
средства от Европейския съюз.

Договорени са общо около 12
млн.лева за инвестиции с цел под-
обряване на условията на живот, на-
маляване на безработицата и
повишаване потенциала за иконо-
мическо развитие на Община Вър-
шец.

ОП „РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ” 2007-2013 г.

Община Вършец работи по Про-
ект „Повишаване качеството на
образованието в община Вършец,
чрез обновяване и модернизация
на образователната инфраструк-
тура“.

Проектът стартира на 16.07.2009
г., като срокът за реализирането му
бе 19 календарни месеца. На осно-
вание чл.10.4 от Договора с Управ-
ляващия орган, проектът бе
прекъснат за периода от 27.09.2010
г. до 22.02.2011 г., като новият краен
срок е 15.07.2011 г.

Дружеството, избрано за изпълни-
тел на строително-монтажните ра-
боти /СМР/ на обекта е
“ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ”
ЕАД, гр. Бургас.

До момента: Създаден е екип за
управление на проекта. Избран е
доставчик на информационни мате-
риали. Обследването за енергийна

ефективност на сградата е извър-
шено. Изготвен е работен проект за
ремонт на сградата и новото КСС е
съгласувано с управляващия орган.
Процедурата за избор на изпълни-
тел за ремонт на сградата е съгла-
сувана. Сключен е договор с
изпълнител на СМР след решение
на Върховен административен съд
гр.София.. Строителните работи са
отпочнати. Сключен е договор с
доставчик на оборудване по про-
екта. Поради настъпилите промени
във времевия график, се наложи
строителна дейност да се извършва
в пролетния сезон, който поради
влошени атмосферни условия
/дъждове/ забавя изпълнението на
договора в определения срок. Орга-
низира се двусменен режим на ра-
бота за изпълнение на СМР, с цел
частично преодоляване на изоста-
ване в графика Това води до съкра-
щаване на технологичното време за
приключване на проекта. СМР са в
финалната фаза на изпълнение, като
остават довършителни дейности по
сградата и изграждане на спортни
площадки. Предстои решаване на
проблема с кредитирането по про-
екта. Съгласно процедурата е необ-
ходимо технологично време за
съгласуване на кредитирането с ОП
„Регионално развитие” и банката
кредитор по ФЛАГ, организиране
на Държавна приемателна комисия,
разплащане на изпълнени СМР, из-

вършване на финансов одит и отчи-
тане на проекта.

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШ-
КИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 г.
І. Проект „Развитие”

1. работник поддръжка пъ-
тища – 15 лица, от 28.01.11 г. до
28.01.12 г.

- лицата са преминали предва-
рително обучение
- работят към община Вършец,
в момента - запълване/изкър-
пване на дупки по уличните
платна в гр. Вършец

2. общ работник поддръжка
сгради – 15 лица, от 28.01.11 г.
до 28.01.12 г.

- лицата са преминали предва-
рително обучение
- работят към община Вършец,
в момента - ремонт на общин-
ски музей и обредна зала гр.
Вършец

3. цветар – 18 лица, от м. 04. 11
г. до м. 04. 12 г.

- лицата са преминали предва-
рително обучение
- работят към община Вършец,
в момента - поддръжка на
цветните алеи в парка и града

ІІ. Проект „Алтернативи”
1. личен асистент – 25 лица, от
м. 01.2011г. до м. 03. 2012 г.

- лицата са преминали предва-
рително обучение;
- работят в домовете на потре-

бителите на услугата „личен
асистент” по предварително
утвърден индивидуален гра-
фик.

ОП „ОКОЛНА СРЕДА“
2007-2013 г.

Общината работи по Проект „Реа-
лизиране на инвестиционен про-
ект градска пречиствателна
станция за отпадъчни води
(ГПСОП) в град Вършец“.

През месец март т.г. се проведе
търг за избор на изпълнител с пред-
мет: „Инженеринг – проектиране и
строителство на ГПСОВ – гр. Вър-
шец”. Все още няма подписан дого-
вор с фирмата-изпълнител,
класирана на първо място, поради
обжалване на процедурата от други
участници в конкурса. Предстои
произнасяне на решение от Върхов-
ния административен съд – гр.
София.

ОП „РАЗВИИТЕ НА СЕЛ-
СКИТЕ РАЙОНИ” 2007-2013 г.
Община Вършец има подписани

договори за финансиране на три
проекта: „Ремонт на обществени
паркове, градинки и зелени
площи в град Вършец“, „Рехаби-
литация и частична реконструк-
ция на група улици в град
Вършец“ и „Рехабилитация на
улично осветление в гр. Вършец
и всички прилежащи села“.

След едногодишно съгласуване на
процедурите, през месец март т.г.
бяха обявени конкурси за избор на
изпълнители съгласно Закона за об-
ществените поръчки за първите два
проекта.

Договори с фирмите, класирани на
първо място все още не са склю-
чени, поради обжалване от други
участници в конкурсите, което не-
минуемо забавя отпочването на ре-
алните строително-монтажни
работи до приключване на проце-
дурите.

ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ“ 2007-2013 г.

Във връзка с подобряване на ад-
министративното обслужване, Об-
щина Вършец участва с проект
„Унифициране възможностите на
Общините при предоставяне на
електронни услуги на гражда-
ните и бизнеса”, съвместно с още
5 Общини от област Монтана.

Нашата Община е включена като
целева група, а основен бенефици-
ент по проекта е Община Монтана.
Общата стойност на проекта е 745
хил. лв.

До този момент Община Вършец
е реализирала като част от проекта
въвеждането на електронна дело-
водна система „Акстър Офис” за
обработка на документи.

Проектът ще приключи в края на
2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Общината започна ремонт в сгра-
дите на Общинския музей и Риту-
алната зала на Вършец.

Ремонтът се извършва от лица,

преминали 40-дневен курс на обу-
чение по специалността „Общ ра-
ботник поддръжка сгради”,
финансиран по Оперативна про-

грама „Развитие на човешките ре-
сурси” на Европейския съюз. След
завършване на курса Община Вър-
шец осигурява работа на завърши-
лите курса в продължение на една
година.

В ремонта на музея са ангажи-
рани 4 строителни работници, в
Ритуалната зала също работят 4 чо-
века.

Очаква се строително-ремон-
тните дейности да приключат до
средата на месец юли, в навече-
рието на Празника на курорта, ми-
нералната вода и Балкана „Вършец
2011”.

Евелина ГЕОРГИЕВА

РЕМОНТИРАТ ОБЩИНСКИЯ МУЗЕЙ И РИТУАЛНАТА ЗАЛА

НАРЕЖДАМ:
1. Разрешавам за къпане и плу-

ване:
- Открит градски басейна /малък

и голям/ в град Вършец
- Открит басейн в м. „Минкови

бани” с.Спанчевци общ.Вър-
шец.

- Открит басейн в гр.Вършец,
м.”Водопада”.

- Закрит басейн на хотел „АТА” -
град Вършец

- Открит и закрит басейн в по-
чивна база „Чайка”, собственост
на СД „Войнов и сие”, находящ
се в м. „Минкови бани” с.Спан-
чевци общ.Вършец .

- Открит басейн във вилно се-
лище, собственост на СД „Вой-
нов и сие”, м. „Минкови бани”
с.Спанчевци общ.Вършец

- Открит басейн във вилно се-
лище, собственост на Областно
пътно уравление - Монтана, м.
„Минкови бани” с.Спанчевци
общ.Вършец

2. Забранявам къпане и плуване
във всички останали водни
площи на територията на об-
щината – язовири, реки, канали
изравнители и други.

3. Предохранителните мерки на
разрешените и забранени за къ-
пане и плуване водни площи
възлагам на собствениците на
тези обекти, под непосредстве-
ния контрол на представите-
лите на Общината и
кметствата, на чиято територия
се намират и РПУ-Вършец.

4. През активния сезон собстве-
ниците на язовири да подсигу-

рят пазачи, а на по-големите
водни площи – плавателен съд
със съответните сигнали и спа-
сително оборудване.

5. На всички обекти, разрешени за
къпане и плуване да бъдат наз-
начени само правоспособни
спасители със заверени талони
от ВСС на РК на БЧК- Мон-
тана.

Заповедта да се връчи на собстве-
ниците на обекти/разрешени и за-
бранени за къпане/, на кметовете на
кметства и на началника на РПУ-
Вършец за сведение и изпълне-
ние.Контролът по изпълнението
възлагам на кметовете на кметства
и РПУ- Вършец.

БОРЯНА БОНЧЕВА - ЛЕЧЕВА
Кмет на община Вършец

ЗАПОВЕД
№123 / 18 .04. 2011 г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА и правилника за организация на водноспасителната
дейност /ДВ бр.65 от 31.07.1996г./, с цел недопускане на инциденти и удавяния
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Днес 30.05.2011г. (понеделник) от 12.30
часа, на основание чл. 27, ал.2 от ЗМСМА, се
проведе заседание на Общински съвет – Вър-
шец в заседателната зала на Общинска адми-
нистрация – Вършец.

Заседанието започва с 10 положили
клетва общински съветници. Отсъстват:
П.Петров и Н.Леков;

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

На заседанието присъстваха още: Ст.Стоя-
нов, Кр.Тачева, А.Тошев, Р.Славчев, А.Пет-
ров, Н.Илиев и граждани.

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Вземане на решение относно постъпили

писма от Общинска служба земеделие Вър-
шец по започната процедура по чл.45е от
ППЗСПЗЗ.

Докладва: Председател на ОбС – Вършец
– Иван Лазаров

2. Вземане на решение за определяне на
максимални цени за таксиметров превоз на
пътници за един километър пробег, валидни
за територията на Община Вършец.

Докладва: Кмета на Община Вършец –
Боряна Бончева – Лечева

3. Разглеждане и вземане на решение за
продажба на недвижими имоти по реда на
ЗОС, НРПУРОС, НУРПТК – по плана на с.
Черкаски.

Докладва: Кмета на Община Вършец –
Боряна Бончева – Лечева

4. Вземане на решение за сключване на до-
говор за кредит с „Фонд за органите на мест-
ното самоуправление в България – ФЛАГ”
ЕАД.

Докладва: Кмета на Община Вършец –
Боряна Бончева – Лечева

5. Вземане на решение за отдаване под наем
на недвижими имоти частна общинска собст-
веност, представляващи казани за изваряване
на ракия.

Докладва: Кмета на Община Вършец –
Боряна Бончева – Лечева

6. Разглеждане и вземане на решение от-
носно становище от временна комисия съз-
дадена с Решение № 461 от Протокол №
54/25.03.2011г. на Общински съвет – Вър-
шец.

Докладва: Председател на ОбС – Вършец
– Иван Лазаров

7. Молби за финансова помощ към Общин-
ски съвет – Вършец.

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

8. 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: 10 гласа - “за”, “про-
тив” – 0; “въздържали се” – 0;

Общинският съвет взе следните решения:

РЕШЕНИЕ № 475
1. Общински съвет - Вършец, съгласно §27,

ал.2 от ЗСПЗЗ и Решение № 283 ДР от
18.05.1993 г. на Поземлена комисия гр.Вър-
шец предоставя:

• Имот № 128007 - ливада с площ 2.000 дка.
- земи от Общинския поземлен фонд, зем-
лище с.Драганица, на наследниците на Гео-
рги Георгиев Михайлов.

2. Общински съвет - Вършец, съгласно §27,
ал.2 от ЗСПЗЗ и Решение № 255 ДР от
25.03.1993 г. на Поземлена комисия гр.Вър-
шец предоставя:

• Имот № 113023 - ливада с площ 11.000
дка. - земи от Общински поземлен фонд, зем-
лище с.Драганица на наследниците на Борис
Милотинов Методиев.

• Имот № 167022 - полска култура с площ
5.318 дка. - земи от Общински поземлен
фонд, землище с.Драганица на наследниците
на Борис Милотинов Методиев.

• Имот № 000046 - пасище, мера с площ
5.687 дка. - земи от Общински

поземлен фонд, землище с.Драганица на на-
следниците на Борис Милотинов Методиев.

• Имот № 000324 - пасище, мера с площ
1.500 дка. - земи от Общински поземлен
фонд, землище с.Драганица на наследниците
на Борис Милотинов Методиев.

Гласуването е поименно: „за”- 10 – А.Ди-
митров, К.Аргиров, Д.Тодорова, Д.Григо-
рова, В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамянова,
А.Николова, О.Яничкова, Н.Коновски; „про-
тив” – 0; „въздържали се”- 0;

Промяна в кворума: влиза П.Петров;

РЕШЕНИЕ № 476
1. Общински съвет-Вършец определя мак-

симални цени за таксиметров превоз на път-
ници за един километър пробег по
съответната тарифа, валидни за територията
на Община Вършец, считано от 26 май
2011г., както следва :

Дневна тарифа - 1,00 лева на километър,
Нощна тарифа - 1,10 лева на километър.
Гласували: „за”-11; „против” – 0; „въз-

държали се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 477
1. Общински съвет - Вършец във връзка с

чл.76, ал.1, т.2 от ПОДОСВНКВОА за ман-
дата 2007 - 2011г., отлага разглеждането на
докладната за следващо заседание.

Гласували: „за”- 11; „против” – 0; „въз-
държали се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 478
1. Общински съвет – Вършец, на основание

чл.76, ал.1, т.2 от ПОДОСВНКВОА за ман-
дата 2007 - 2011г., отлага вземането на реше-
ние за сключване на договор за кредит с
„Фонд за органите на местното самоуправле-
ние в България – ФЛАГ” ЕАД, за следващо
заседание.

2. Задължава Кмета на Община Вършец до
следващо заседание да представи следната
информация по конкретния Проект:

• Фирмата изпълнител на Проект: „Пови-
шаване качеството на образованието в Об-
щина Вършец, чрез обновяване и
модернизация на образователната инфраст-
руктура”.

• Кога е стартирал, на какъв етап е изпъл-
нението на Проекта и какви са сроковете за
неговото завършване.

• Какви средства до момента са преведени
по сметка на Община Вършец от оперативна
програма „Регионално развитие”- 2007 -
2013г. във връзка с Проекта.

• Какви суми са изплатени до момента на
изпълнителите на Проекта и за какви дей-
ности.

• Какъв е размера на поетия общински дълг
към 30.05.2011г.

Гласували: „за”- 10; „против” – 0; „въз-
държали се”- 1;

РЕШЕНИЕ № 479
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собст-
веност във връзка с чл. 13, ал. 1 от НРПУРОС
и чл. 4, ал. 1 и чл.6 , ал. 1 от Наредбата за ус-
ловията и реда за провеждане на търгове и
конкурси /НУРПТК/ на община Вършец
взема решение за отдаване под наем на нед-
вижими имоти частна общинска собственост
представляващи казани за изваряване на

ракия собственост на община Вършец, нахо-
дящи се в гр.Вършец, с.Спанчевци, с.Драга-
ница, с.Черкаски, с.Долно Озирово, с.Горно
Озирово и с.Горна Бела Речка, община Вър-
шец, област Монтана.

2. Определя първоначални годишни тръжни
наемни цени на казаните за изваряване на
ракия /сгради и съоръжения/ по населени
места, както следва:

- Казан в гр.Вършец - 640 лв. без ДДС.
- Казан с.Спанчевци - 400 лв. без ДДС.
- Казан с.Драганица - 400 лв. без ДДС.
- Казан с.Черкаски - 400 лв.без ДДС.
- Казан с.Долно Озирово - 400 лв.без ДДС.
- Казан с.Торно Озирово - 400 лв.без ДДС.
- Казан с.Горна Бела Речка - 320 лв.без ДДС.
3. Срок за отдаване под наем на казаните 3

/три/ календарни години считано от датата на
сключване на договора за наем за съответния
казан.

4. Всеки участник може да участва в търга
за наемането на един, няколко или всички ка-
зани за изваряване на ракия.

5. Определя депозит за участие в търга 10
% от първоначалната тръжна цена на съот-
ветния казан за изваряване на ракия за които
участва съответния участник в търга.

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху
първоначалната тръжна наемна цена на съ-
ответния казан за изваряване на ракия за
които участва съответния участник в търга.

7. 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/и за от-
даване под наем на казаните за изваряване на
ракия с спечелилия/ите търга участник/ци.

Гласуването е поименно: „за”- 11 – А.Ди-
митров, К.Аргиров, Д.Тодорова, Д.Григо-
рова, П.Петров, В.Маринов, И.Лазаров,
Р.Дамянова, А.Николова, О.Яничкова, Н.Ко-
новски; „против” – 0; „въздържали се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 480
І. 1. Общински съвет – Вършец, не приема

предложението на фирма „Негован” ООД за
промяна на чл.1 и чл.2 от Анекса
/15.09.2010г./ към Договора за концесия, като
смята, че то противоречи на:

• Договора от 23.12.1997г. визирайки т.1.1
показваща предоставеното концесионно
право за ползване на минерална вода.

• т.5 от Решение № 350 на Общински съвет
- Вършец от Протокол № 36/30.03.2010г.

2. Общински съвет – Вършец, не приема
предложението на фирма „Негован” ООД да
плаща определената концесионна такса за
действително изразходваното количество ми-
нерална вода отчетено от монтиран водомер,
като противоречащо на чл.47, ал.10 от Закона
за водите.

3. Приема, че Община Вършец е изпълнила
задълженията си съгласно концесиония До-
говор по т.2.3.7, като в изпълнение на тази
точка е създадено съвместно дружество –
„Вършец – Негован” ООД между концесио-
нера „Негован” ООД и община Вършец с
Дружествен договор от 08.07.2002 г. Общи-
ната е влязла в дружеството с апортна вноска
представляваща терена и сградата на бив-
шата баня в местността „Топилата”, /бивша
м.Минкови бани/ в землището на с.Спан-
чевци, община Вършец.

ІІ.1. Общински съвет - Вършец на основа-
ние чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, взема
решение за предоставяне право на водовзе-
мане на минерална вода от сондаж 2ХГ пуб-
лична общинска собственост находящ се в м.
”Топилата” в зем. на с.Спанчевци, община
Вършец, област Монтана – за срок от 10 го-
дини на следните ползватели:

• СД „ВОЙНОВ И СИЕ” гр.Монтана –
собственик на курортен комплекс в мест-

ността „Топилата” се предоставя общ годи-
шен експлоатационен ресурс от 10 000 куб.м.

• Областно пътно управление гр.Монтана –
собственик на бунгала в местността „Топи-
лата” се предоставя общ годишен експлоата-
ционен ресурс от 1 000 куб.м.

• ЕТ „Райна Тимчева” – ползвател на об-
щински басейн собственост на община Вър-
шец в местността „Топилата” се общ
годишен експлоатационен ресурс от 5 000
куб.м.

• „СПА” ООД – Монтана – собственик на
недвижим имот в м. „Топилата”, на който се
предоставя общ годишен експлоатационен
ресурс от 6 000 куб.м.

2. Общински съвет – Вършец, задължава
ползвателите да заплащат количеството ми-
нерална вода по показания на измервател-
ните уреди, но не по – малко от 80% от
заявения от тях годишен експлоатационен ре-
сурс минерална вода.

3. Задължава Кмета на Община Вършец да
предприеме незабавни действия по реда на
глава ІV „Разрешителен режим”, раздел ІІ
„Условия и ред за издаване на разрешител-
ното„ от Закона за водите за издаване на раз-
решителни за водовземане на минерална
вода от сондаж 2ХГ публична общинска
собственост находящ се в м. ”Топилата” в
зем. на с.Спанчевци, община Вършец, област
Монтана на изредените по горе юридически
лица.

4. Общински съвет – Вършец, на основание
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, задължава Кмета
на Община Вършец в срок до 15.06.2011г. да
се постави водомер на изхода на сондажа,
който да замерва цялото количество вода от
извора. Кмета на Община Вършец да съдей-
ства на ползвателите на минерална вода да
изградят водоразпределително съоръжение –
срок до 30.06.2011г. по трасето на водопро-
вода извън имота на СД „ВОЙНОВ И СИЕ”
гр.Монтана за разпределяне на водата на пол-
звателите – ЕТ „Райна Тимчева” гр.Вършец,
„СПА” ООД гр.Монтана и за Концесионера
„Негован” ООД с.Спанчевци, като в това во-
доразпределително съоръжение се поставят
водомери към всички ползватели на мине-
рална вода.

Гласуването е поименно: „за”- 11 – А.Ди-
митров, К.Аргиров, Д.Тодорова, Д.Григо-
рова, П.Петров, В.Маринов, И.Лазаров,
Р.Дамянова, А.Николова, О.Яничкова, Н.Ко-
новски; „против” – 0; „въздържали се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 481
1. Общински съвет – Вършец отпуска едно-

кратно финансова помощ в размер по 200 лв.
от параграф 10-98 от дейност - 2 123 ”Об-
щински съвети”, на зрелостници от Випуск
2011 на ПГИТ – гр.Вършец в затруднено фи-
нансова положение, както следва:

• Евелин Иванова Петрова – сирак, отлич-
ник;

• Кристина Иванова Петрова - сирак, от-
личник;

2. Общински съвет – Вършец отпуска едно-
кратна финансова помощ в размер на 500лв.
на Сдружение „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ –
ВЪРШЕЦ” от параграф 43-01;

3. Общински съвет – Вършец не отпуска
финансова помощ на Танцов състав „Фол-
клорна китка„ при НЧ „Христо Ботев”
гр.Вършец.

Гласуването е поименно: „за”- 10 –
Н.Леков, А.Димитров, К.Аргиров, Д.Тодо-
рова, В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамянова,
А.Николова, О.Яничкова, Н.Коновски; „про-
тив” – 0; „въздържали се”- 0;

Поради изчерпване на дневния ред, Предсе-
дателя на Общински съвет – Вършец закри
заседанието в 13:48 часа.

И.Лазаров
Председател на ОбС - Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 56
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Днес 23.06.2011г. (четвъртък) от 13.30 часа, на
основание чл. 27, ал.2 от ЗМСМА, се проведе
заседание на Общински съвет – Вършец в за-
седателната зала на Общинска администрация
– Вършец.

Заседанието започва с 9 положили клетва об-
щински съветници. Отсъстват: Н.Леков, П.Пет-
ров и Н.Коновски;

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, Ст.Стоянов,
А.Тошев, Л.Симова, Кр.Тачева, И.Павлов,
А.Петров, С.Станимиров, М.Миронов, Хр.Ка-
леев и граждани.

Председателят на Общински съвет – Вършец
запозна присъстващите с Решение №191 от
25.04.2011г. на ОИК Вършец, с което пред-
срочно прекратява пълномощията на общин-
ския съветник от „Коалиция за възраждане на
Вършец” – г-н Огнян Здравков Гигов и с по-
следващо решение №193 от 25.05.2011г,. което
обявява следващ общински съветник от листата
на „Коалиция за възраждане на Вършец” – г-н
Крум Борисов Кръстев.

На основание чл.32, ал.1 от ЗМСМА и във
връзка с чл.30, ал.1 от ЗМСМА и на основание
Решение № 193 от 25.05.2011г. на ОИК - Вър-
шец г-н Кръстев полага клетва и подписва клет-
вен лист за стъпване в правомощия.

Кворум: 10 общински съветника.

На основание чл.57, ал1 от ПОДОСВНКВОА
за мандата 2007 - 2011г. Председателят на Об-
щински съвет - Вършец предложи допълнение
от 3 точки в дневния ред:

1. Вземане на решение за учредяване право на
преминаване през поземлен имот с НТП – па-
сище, мера, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

Докладва: Председател Общински съвет –
Вършец – И.Лазаров

2. Разглеждане и вземане за публикуване на
годишните отчети за 2010г. на „МЦ – Вършец”
ЕООД в Търговския регистър.

Докладва: Председател на ПК „ЗСДЕ”- д-
р Румяна Дамянова

3. Молба за финансова помощ към Общински
съвет – Вършец.

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

Председателят на Общински съвет – Вършец,
предложи точка 6 от проекта за дневния ред да
отпадне.

6. Разглеждане и вземане на решение за удъл-
жаване на срока за изпълнение по договор №
BG161PO001/4.1-01/2007/054 по проект «По-
вишаване качеството на образованието в Об-
щина Вършец, чрез обновяване и
модернизация на образователната инфраструк-
тура»

Докладва: Кмета на Община Вършец – Бо-
ряна Бончева – Лечева

Допълненията в дневния ред и предложе-
нието за отпадане бяха приети с:10 гласа - “за”,
“против” – 0 ; “въздържали се” – 0;

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Разглеждане и приемане на Наредба за

определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Об-
щина Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/.

Докладва: Кмета на Община Вършец – Бо-
ряна Бончева – Лечева

2. Разглеждане и вземане на решение за про-
дажба на недвижими имоти по реда на ЗОС,
НРПУРОС, НУРПТК – по плана на с. Чер-
каски.

Докладва: Кметът на Община Вършец –
Боряна Бончева – Лечева

3. Разглеждане и утвърждаване разходи на
МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община
Вършец.

Докладва: Председател на МК по чл.8,ал.
2 от ЗУПГМЖСВ - Оля Яничкова

4. Разглеждане и вземане на решение за про-
дажба на имот частна общинска собственост на
основание чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС.

Докладва: Кметът на Община Вършец –
Боряна Бончева – Лечева

5. Разглеждане и вземане на решение за про-
мяна на /НТП/ на недвижим имот от пасище/
мера в ливада на основание чл.25, ал.3, т.4 от
ЗСПЗЗ

Докладва: Кметът на Община Вършец –
Боряна Бончева – Лечева

6. Вземане на решение за сключване на дого-
вор за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД.

Докладва: Кметът на Община Вършец –
Боряна Бончева – Лечева

7. Вземане на решение за учредяване право на
преминаване през поземлен имот с НТП – па-
сище, мера, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

Докладва: Председател Общински съвет –
Вършец – И.Лазаров

8. Разглеждане и вземане за публикуване на
годишните отчети за 2010г. на „МЦ – Вършец”
ЕООД в Търговския регистър.

Докладва: Председател на ПК „ЗСДЕ”- д-
р Румяна Дамянова

9. Молба за финансова помощ към Общински
съвет – Вършец.

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

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

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинската администрация за мандата
/2007 – 2011г/, дневния ред бе приет едино-
душно с: 10 гласа - “за”, “против” – 0; “въз-
държали се” – 0.

Общински съвет – Вършец взе следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ № 482
1. Общински съвет – Вършец, на основание

чл.24, ал.2 от ЗМСМА, приема Наредба за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Об-
щина Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/.

2. Общински съвет – Вършец, приема тарифа
за базисни наемни цени на Община Вършец.

Гласуването е поименно: „за”- 10 – А.Ди-
митров, К.Аргиров, К.Кръстев, Д.Тодорова,
Д.Григорова, В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамя-
нова, А.Николова, О.Яничкова; „против” – 0;
„въздържали се”- 0;

Промяна в кворума: Напуска О.Яничкова.
По предложение на г-жа Р.Дамянова, Пред-

седателя на Общински съвет – Вършец обяви
10 минутна почивка.

След почивката – кворум – 9 общински съ-
ветника.

РЕШЕНИЕ № 483
Общински съвет – Вършец във връзка с чл.76,

ал.2 от ПОДОСВНКВОА за мандата 2007 -
2011г, отлага вземането на решение до изясня-
ване на фактическата обстановка със собстве-
ността на имота.

Гласували: „за”- 9; „против” – 0; „въздър-
жали се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 484
Общински съвет – Вършец на основание § 17,

ал.3 от Предходните и заключителни разпо-
редби на Правилника за прилагане на
ЗУПГМЖСВ утвърждава разходи на МК по
чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Вършец

за периода 01.01.2011г. до 15.06.2011г. както
следва: З възнаграждения на членовете на ко-
мисията по 20 лв. на месец на чл. или по 120
лв. за първо шестмесечие на 2011г. и 50 лв. ко-
мандировки до НКЖФ при МС на РБ.

Гласували: „за”- 9 „против” – 0; „въздър-
жали се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 485
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОС във връзка със свои
решения № 234/15.03.2001г. и № 293 от Прото-
кол № 16/14.09.2001г. взема решение за про-
дажба на лицето Росица Цв. Томова от
гр.Вършец на недвижим имот частна общинска
собственост, представляващ жилище/апарта-
мент №14, находящо се в бл.10 гр. Вършец от
2008г. с площ 60.70кв.м. за сумата от 8 885.90
лв. без ДДС , а с ДДС - 10 663.08 лв. като от су-
мата се приспадне сумата от 4 000 лв. внесена
от купувачката Росица Томова.

Срок за внасяне на сумата до 30.09.2011г.
2. Задължава Кмета на община Вършец да

сключи договор за продажба на недвижим имот
с купувача Росица Томова от гр.Вършец след
внасяне на сумата от 6 663.08 лв.с ДДС и за-
плащане на 2% режийнии и 2% по ЗМДТ върху
крайната обща продажна цена на имота.

Гласуването е поименно: „за”- 9 – А.Ди-
митров, К.Аргиров, К.Кръстев, Д.Тодорова,
Д.Григорова, В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамя-
нова, А.Николова; „против” – 0; „въздържали
се”-0;

РЕШЕНИЕ № 486
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.25, ал.3, т.4 от ЗСПЗЗ променя начин на
трайно ползване /НТП/ от пасище/мера в ли-
вада на част от недвижим имот с площ от 1.5
дка. / съгласно схемата проект приложена към
докладната/ от поземлен имот с идентификатор
12961.15.153 по кадастралната карта и кадаст-
ралните регистри на гр. Вършец от 2008г. с
площ 17.026 дка.

2. Задължава Кмета на Община Вършец да из-
върши необходимите процедури СГКК гр.
Монтана по делба на поземлен имот с иденти-
фикатор 12961.15.153 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Вършец от 2008г.
с площ 17.026 дка. с цел обособяване на имота
по т.1 от решението с площ от 1.5 дка.

3. Задължава Кмета на община Вършец да
внесе за следващо заседание на Общински
съвет – Вършец необходимите документи по
ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на Община Вър-
шец за вземане на решение за учредяване на
вещно право на новообразувания имот или про-
дажба на същия по реда на ЗОС, НРПУ РОС и
НУРПТК на община Вършец.

Гласуването е поименно: „за”- 9 – А.Ди-
митров, К.Аргиров, К.Кръстев, Д.Тодорова,
Д.Григорова, В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамя-
нова, А.Николова; „против” – 0; „въздържали
се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 487
1. Община Вършец да сключи договор за кре-

дит с „Фонд за органите на местното самоуп-
равление в България - ФЛАГ“ ЕАД, по силата
на който да поеме краткосрочен общински дълг
с цел реализацията на проект: "Повишаване ка-
чеството на образованието в Община Вършец,
чрез обновяване и модернизация на образова-
телната инфраструктура" договор №
BG161PO001/4.101/2007/054 , финансиран от
Оперативна програма "Регионално развитие"
2007-2013, при следните основни параметри:

- Максимален размер на дълга - 140 800 /сто и
четиридесет хиляди и осемстотин лв./

- Валута на дълга - лева
- Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с до-

говор за общински заем;
- Условия за погасяване:
- Срок на погасяване - до 30 октомври 2011г.,

с възможност за предсрочно погасяване изцяло
или на части, без такса за предсрочно погася-
ване.

- Източници за погасяване на главницата -
чрез плащанията от Управляващия орган съг-
ласно Договор за безвъзмездна финансова
помощ № BG161PO001/4.101/2007/054 или
собствени средства на Община Вършец.

- Максимален лихвен процент - 6 %
- Такса за управление на кредита - 0.01 % от

стойността на одобрения кредит
- Начин на обезпечение на Кредита – учредя-

ване на залог върху вземанията на Община
Вършец по Договор за безвъзмездна помощ
ВG161РО001/4.101/2007/054, сключен с Уп-
равляващия орган на съответната Оперативна
Програма; Учредяване на залог върху собст-
вени приходи на Общината по чл.6 от ЗОД ;:
Подписване на Запис на заповед за сумата на
дълга в полза на „Уникредит Булбанк” и „Фонд
за органите на местното самоуправление в Бъл-
гария – ФЛАГ” ЕАД и авалирана от Кмета на
Община Вършец – Боряна Бончева – Лечева.

2. Общинският съвет възлага на кмета да от-
прави искане към Министерство на регионал-
ното развитие и благоустройството за
възстановяване на част/изцяло разходите по
дълга към ФЛАГ ЕАД по реда и условията на
Постановление на МС и при спазване на из-
искванията в чл. 55, ал. 1 от Закона за общин-
ския дълг.

3. Възлага и задължава Кмета на Община
Вършец да подготви искането за кредит, да го
подаде в клон на Управляващата банка - „Уник-
редит Булбанк” АД, да подпише договора за
кредит и договорите за залог, записа на заповед
авалирана от Кмета на Община Вършец – Бо-
ряна Бончева, както и да извърши всички ос-
танали необходими правни и фактически
действия за изпълнение на решенията.

Гласуването е поименно: „за”- 9 – А.Ди-
митров, К.Аргиров, К.Кръстев, Д.Тодорова,
Д.Григорова, В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамя-
нова, А.Николова; „против” – 0; „въздържали
се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 488
Общински съвет – Вършец на основание

чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ дава съгласие за учредя-
ване право на преминаване на Христо Георгиев
Калеев и Йонка Митова Христова през позем-
лен имот № 014015, публична общинска собст-
веност с НТП – пасище, мера, земи по чл.19 от
ЗСПЗЗ, находящ се в м. „Вардище” в земли-
щето на с. Долно Озирово, Община Вършец.

Гласуването е поименно: „за”- 9 – А.Ди-
митров, К.Аргиров, К.Кръстев, Д.Тодорова,
Д.Григорова, В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамя-
нова, А.Николова; „против” – 0; „въздържали
се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 489
Общински съвет – Вършец на основание

чл.40, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството, дава
съгласие д-р Л.Йоцов в качеството си на вре-
менно управляващ дейността на «Медицински
център – Вършец» ЕООД да публикува годиш-
ните отчети на «Медицински център – Вър-
шец» ЕООД в Търговския регистър.

Гласували: „за”- 9; „против” – 0; „въздър-
жали се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 490
Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, отпуска финансова
помощ в размер на 400 лв. от параграф 10-98 от
дейност - 2 123 „Общински съвети” на Роза
Петкова Димитрова, гр.Вършец, бул.”Репуб-
лика” № 242.

Гласуването е поименно: „за”- 9 – А.Ди-
митров, К.Аргиров, К.Кръстев, Д.Тодорова,
Д.Григорова, В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамя-
нова, А.Николова; „против” – 0; „въздържали
се”- 0;

Поради изчерпване на дневния ред, Председа-
теля на Общински съвет – Вършец закри засе-
данието в 16:17 часа.

ИВАН ЛАЗАРОВ
Председател на ОбС - Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 57
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От 20 до 23 юни Бургас бе дома-
кин на поредното издание на Меж-
дународния фестивал на изкуствата
“Радост на брега“. В него участваха
три от съставите на СОУ „Иван
Вазов“ - Вършец. Вокална форма-
ция “JOY” и солистите към нея за-
воюваха пет първи и по едно второ
и трето място в три различни кате-
гории, както и наградата за ръково-
дител с високи художествени
постижения за Камен Пунчев.

Председатели на журита в различ-
ните категории бяха: доц. д-р Кос-
тадин Бураджиев - главен диригент
на Академичния хор към АМТИИ
Пловдив, доц. Георги Петков – гла-
вен диригент на академичния хор
при НБУ, както и Хайгашот Агасян.
Те останаха очаровани от различ-
ните изпълнения на "JOY" и имат
интерес за съвместни хорови про-
екти, както и за запис с академичен
хор на авторската хорова обработка
на песента “Вода“ от К. Пунчев.

В пета възрастова група първа на-
града спечели Габриела Вътова.
Втора награда - Димитринка Дафи-
нова.

В четвърта възрастова група –
първа награда спечели Николета
Димитрова. Трета награда – Пау-
лина Радославова.

В трета възрастова група – първа
награда - Марина Горанова.

Две от тях: Паулина и Николета
спечелиха и стипендия от МОМН,
което – по думите на представителя
на Министерството на образова-
нието е изключително постиже-
ние. Двама души от една група да
спечелят стипендия е показател за
високото ниво на групата и отличен
атестат за работата на преподава-
теля, който ги готви.

В категорията Литературно твор-
чество и театър отлично се пред-
стави театралната трупа на СОУ
„Иван Вазов“ с постановката на
пиесата „Между два стола“. Те за-
воюваха първа награда.

А духовият оркестър „Дефилир“
с ръководител Митко Пеев имаше
честта да свири първи на открива-
нето на фестивала, както и на гала-
концерта на победителите. Те бяха
безспорни фаворити в категорията
Народни инструменти и оркестри и
спечелиха първа награда.

Браво!!!
Юлия АНТОНОВА

ГГРРААББННААХХММЕЕ
ППЪЪРРВВИИТТЕЕ

ННААГГРРААДДИИ

Десетият Национален ученически
конкурс „Бог е любов 2011” тази го-
дина бе под мотото”Почитай майка
си и баща си”, както е казано в петата
Божия заповед.

Конкурсът премина през общин-
ски, областен и национален кръг и в
него взеха участие ученици от І до
ХІІ клас, разделени в 6 възрастови
групи по направленията проза, по-
езия, рисунка и приложни изкуства.

Петокласничката от Вършец Ди-
мана Евгениева, ученичка в СОУ
„Иван Вазов” зае първото място в ка-
тегория поезия, във възрастовата
група V-VІ клас.

Националното заключително тър-
жество се проведе на 9 юни в Ха-
джидимовския манастир „Св.
Георги”, където се събраха  награде-
ните ученици, заедно с учители, ди-
ректори на училища и родители.

На връчването на грамотите при-

състваха  Неврокопският митропо-
лит  Натанаил, главният експерт в
МОМН Албена Чупетловска, начал-
никът на Регионалния инспекторат
по образование в Благоевград
Ивайло Златанов, членовете на ко-
мисията, оценила стотиците работи
за конкурса, начело с председателя
проф. Иван Желев от Богословския
факултет на Софийския университет.

От РИО  - Благоевград бяха подгот-
вили и предметни награди на отли-
чените ученици, а митрополит
Натанаил им подари копия от чудот-
ворната икона на св. Георги, заедно с
християнски книги, издания на мит-
рополията.

Поздравяваме Димана с получе-
ното високо отличие и й желаем нови
творчески успехи на литературното
поприще!

Евелина ГЕОРГИЕВА
вижте творбата на 6 стр. >>>

ПЕТОКЛАСНИЧКА ОТ ВЪРШЕЦ СПЕЧЕЛИ
ПЪРВА НАГРАДА В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС

„БОГ Е ЛЮБОВ“

Начално училище „Васил
Левски” в град Вършец носи дос-
тойно името на своя патрон.

На тържествено приключване на
учебната 2010/2011 година бе по-
канен Управителния съвет на
Сдружение „Гражданско об-
щество Вършец 2011”. За случая
бе подготвена изключително бо-
гата и разнообразна програма, по-
казваща знанията и уменията на
децата и учениците от подготви-
телната група до „абитуриентите”
в ІV клас.

Видяхме прекрасни деца, пре-
красни изпълнения, прекрасен

учителски екип.
Директорът на училището

Светла Вангелова награди както
учениците-отличници, така и най-
добрите учители, като пожела на
всички здраве и успехи в просвет-
ното дело.

Специален поздравителен адрес
и огромен букет по случай ус-
пешно приключилата учебна го-
дина поднесе председателят на
сдружение „Гражданско общество
Вършец 2011” Савка Серафимова.

Райна СИМОВА
Зам.-председател на Сдружението

УЧЕБНАТА ГОДИНА В НАЧАЛНО
УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ПРИКЛЮЧИ С ТЪРЖЕСТВО

На 27 май в Клуба на пенсионера
– гр. Вършец се проведе тър-
жество по случай 135-та годиш-
нина от Априлското въстание и
гибелта на поета-революционер
Христо Ботев.

Гости на тържеството бяха све-
щеноиконом Петко Балджиев,
Олга Яничкова – общински съвет-
ник и председател на Постоянната
комисия по образование и култура
в Общински съвет – Вършец, пре-
подавател по история, Евелина
Георгиева – главен специалист
„Образование” в Община Вършец
и главен редактор на Общински
вестник „Вършец”.

По темата за Априлското въста-
ние много обстойно говори Цеца
Антонова – член на Управителния
съвет на нашия клуб. Както ви-
наги, изчерпателно и с много ин-
тересни факти от тази епопея на
нашата история г-жа Антонова ни
припомни, че Свободата на Бълга-
рия е дело на велики хора и е из-
воювана с много жертви, като тези
на Христо Ботев и неговите чет-
ници.

Отец Балджиев ни запозна с дей-
ността на екзарх Антим І като въз-

рожденец и родолюбив българин
и разказа за канонизирането на де-
ветте монахини от град Априлци,
които са били посечени от тур-
ците за това, че са отказали да
сменят своята вяра.

Г-жа Неделка Петрова - член на
нашия клуб, родена и израснала в
Панагюрище – центъра на Апри-
лското въстание, ни запозна с жи-
вота и дейността на Райна
Княгиня и нейното семейство.

Групата за популярни песни „Не-
забравка” към Пенсионерския
клуб, изпълни няколко песни на
патриотична и революционна те-
матика, с което повдигна духа на
присъстващите в залата, всички
пяха заедно „Боят настана”.

С отбелязването на важните го-
дишнини от историята на Бълга-
рия, членовете на нашия клуб за
пореден път доказаха, че са родо-
любци и истински българи.

Благодарим на гостите за уваже-
нието, което оказаха на пенсионе-
рите с личното си присъствие.

Маргарита ГЕОРГИЕВА
зам.-председател на 

СНЦ „Козница”

В ПЕНСИОНЕРСКИЯ КЛУБ
ПОЧЕТОХМЕ БЕЛЕЖИТИ ГОДИШНИНИ

Децата и учителките Нели Видо-
лова и Виолета Иванова от подгот-
вителната група на Обединено
детско заведение”Слънце” гр. Вър-
шец поканиха родители и гости на
празника , по случай завършване
на детската градина.

Водещи на тържеството бяха ра-
ботлива Пчеличка и любознателно
Дете, които символизираха детс-
кото трудолюбие и любопитство
към всичко ново и непознато. Не-
достатъчни за децата бяха мину-
тите, в които искаха да покажат
всичко, научено през годините, да
изпеят любимите си песни и да из-
танцуват веселите танци.Бурни  и
напълно заслужени овации  спече-

лиха гимнастическите съчетания,
изпълнени с голямо старание от
всички деца.Не случайно изпра-
щаме поредния випуск от отлично
подготвени за училище деца, които
получиха първите в живота си сви-
детелства за завършена подготви-
телна група!С тях всички могат да
удостоверят, че притежават необ-
ходимата подготовка за постъпване
в първи клас!

На добър час, бъдещи първоклас-
ници! Получихте обичта ни и дано
я запазите през годините, заедно с
едни от най-милите си спомени!

Диана ГЕОРГИЕВА
Директор на ОДЗ „Слънце”

ПРАЗНИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

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

Магдалена Серафимова  Огня-
нова, роден на 16.05.2011 г.

Николай Николаев Николов,
роден на 16.05.2011г.

Симона Калинова Георгиева, ро-
дена на 17.05.2011г.

Петър Василев Петров, роден на
18.05.2011г.

Илия Маргаритов Симеонов,
роден на 24.05.2011г.

Стилян Анелиев Янков, роден на
26.05.2011г.

Ася Илианова Цветанова, родена
на 26.05.2011 г.

Искрен Светославов Славчов,
роден на 28.05.2011г.

Камен Даниелов Каменов, роден
на 09.06.2011 г.

ППООЗЗДДРРААВВ  ККЪЪММ  ННООВВОО--
РРООДДЕЕННИИТТЕЕ    ДДЕЕЦЦАА
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Добротата извира от човешката
душа. Безразличието и жесто-
костта също. Истинската човеч-
ност е присъща само на хора с
големи сърца, които правят добро
не за да се показват, а просто, за-
щото така диктува сърцето им.
Много ми се иска да има повече
хора, които всеки ден да правят
поне по едно добро, било то и най-
малкото. Като да нахраниш без-
домна животинка или да помогнеш
на  приятел, изпаднал в беда, или
да вдъхнеш надежда на отчаяния
от живота. Тогава светът наистина
ще бъде по-добър, наистина.

На 1 юни 2011 г. в читалище
„Христо Ботев”  се проведе вто-
рият за тази учебна година благо-
творителен концерт на Средно
общообразователно училище
„Иван Вазов“. Той е  в подкрепа на
Катин Калинов Борисов от 1 б клас
и Никълъс Деянов Ангелов от 3 а
клас. Никълъс страда от детска це-
ребрална парализа, а Катин не
вижда. За лечението им са необхо-
дими много средства, което е не-

посилно за семействата им. Учени-
ците от СОУ обединиха силите си,
проявиха състрадателност, за  да
помогнат на Ники и Катин да осъ-
ществят своята обикновена детска
мечта – да ходят и играят сами като
всички деца! 

Никой в залата не остана равно-
душен  към участието в концерта
на децата, които ще бъдат подпо-
могнати. Катин  изпълни стихотво-
рението „Надежда“ и песента
„Добрата дума“, а Ники – „Когато
децата празнуват.

Вгледахме се в слънчевите очи на
момичетата от група Joy, с ръково-
дител Камен Пунчев. Вслушахме
се в гласовете им и  усетихме лю-
бовта в душите им, с която даряват
песните си.

Младост и енергия бликаха от
танца „Джайф“ на малките изпъл-
нители на спортни танци и от „Ча-
ча“ на големите, с ръководител
Веселин Веселинов към общински
център за работа с деца.

Радвахме се с танците на малките
мажоретки „Туист“  и „Афродита“

и „Спортен танц с помпони“ на го-
лемите мажоретки, и на „Дайчово
хоро“ на групата за народни танци,
с ръководител Невена Стоянова. И
си пожелахме - Нека да няма
тъжни деца. Нека те не гледат само
през прозореца!

Изпитахме въодушевлението, с
което свирят музикантите от духов
оркестър „Дефилир“, с ръководи-
тел Митко Пеев. 

Всички изпълнители с голям ен-
тусиазъм обединиха усилията си и
направиха  чудесен концерт. Съб-
раните средства бяха описани и
предадени на родителите на двете
момчета. Инициативата на учени-
ците заслужаваше по-широк и по-
щедър отклик  в местната
общественост.

Този концерт остана в сърцата на
участниците и на децата, които се

нуждаят от помощ. Може да се
каже, че направихме една крачка
към изпълнението на съветите на
Майка Тереза: Раздавайте любов
щедро навсякъде, като започнете
най-напред от своя дом. Любовта,
която даваме и получаваме, остава
и само тя има значение,

Страданието изчезва. Остава лю-
бовта.

Юлия АНТОНОВА

ДА  НАПРАВИШ  ДОБРО
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН   КОНЦЕРТ  НА  СОУ  „ИВАН  ВАЗОВ“

Феерия от цветове, огнени песни
и танци, и чисти детски усмивки
изпълниха парк „Марно пеле” в
град Велико Търново, където на 4-
ти и 5-ти юни се проведе Осмият
национален детски фестивал
„Отворено сърце”. Осемдесет уче-
ници от СОУ „Иван Вазов” – гр.

Вършец имаха възможност да
участват в събитието, благодаре-
ние на ръководството на учили-
щето и финансирането на
екскурзията от ЦОИДУЕМ и
ЦМЕДТ „Амалипе”. 

През тази учебна година децата
участваха в два проекта, свързани с

намаляване на отпадането на ром-
ските ученици от училище и из-
учаването на българските, ромски
и каракачански традиции и обичаи.
Пътуването за фестивала беше на-
града за постигнатите успехи в
тяхната работа. 

Официален гост на събитието
беше Министърът по управлението
на средствата от ЕС – Томислав
Дончев, който получи подарък от
училището ни – рисувана от уче-
ниците ни икона.

В двата фестивални дни децата
получиха възможност да покажат
пред публиката творчеството си: на
сцената на „Отворено сърце”
бурни аплодисменти предизвикаха
танцовите изпълнения на Мария,

Памела, Нелина, Дафинка и Гер-
гана и песента за приятелството на
Магдалена и Николета. На щанда
на училището бяха изложени рису-
ваните икони, картини върху
стъкло и предмети от бита на раз-
личните етноси. Красивите ни бъл-
гарски и ромски момичета,
облечени в етнокостюми грабнаха
приза на фестивала „Най-яки
миски”. Лицата им бяха изпъст-
рени от художниците с рисунки,
татуировки и маски, а Мадам Ка-
сандра предсказа на всекиго по
нещо от бъдещето. Вечерта всички
имаха възможност да се насладят
на великолепния спектакъл „Звук и
светлина”, а на следващия ден – да
посетят хълма Царевец и се запоз-

наят с историята му.
Посланието, което фестивалът от-

правя всяка година е свързано с
постигане на толерантност, уваже-
ние към различните, преодоляване
на стереотипите към ромската об-
щност! Апелът, който малки и го-
леми отправяха с всяко едно свое
изпълнение бе, че Светът е за
всички!

Албена ЦВЕТКОВА

СВЕТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ
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От 30 май до 5 юни 2011 г. Спор-
тен клуб по ориентиране „Неза-
бравка 2004” гр. Вършец, взе
поредното си участие в състезанията
за Купа „Странджа” и Купа „Бълга-
рия” в гр. Приморско.

Миналата година отборът се върна
от морето с Първо отборно място и
Купа „Бегун”. Това лято децата спе-
челиха  3 златни, 3 сребърни, 4 брон-
зови медала, първо отборно място и
Купа „Странджа”. 

В тридневните състезания за Купа
„България” при 700 участници, на-
шите състезатели се класираха в
първите десетки по възрастови
групи. Поради липса на достатъчно
финансови средства, децата не ус-

пяха да вземат участие в Държав-
ното първенство по коло-ориенти-
ране в гр. Шумен, въпреки голямото
им желание.

В момента клубът набира средства
за провеждане на състезание по ори-
ентиране за Купа „Вършец” на 13 и
14 август 2011 г. и за изготвяне на
нови карти за района на Клисурския
манастир. Това ще даде възможност
на състезателите ни да тренират по
нови маршрути и да се провеждат
състезания. Ще бъдем благодарни на
всички спонсори, които помогнат на
отбора по ориентиране и на децата,
защото  те ни радват  с успехите си.

Ели Бонева - Председател
на СКО „Незабравка 2004”

ОТНОВО КУПА ЗА ОТБОРА ПО ОРИЕНТИРАНЕЩЩее  ггии  ппооччииттаамм
Родителската обич-
най-свята на света е тя!
На майчиното рамо да поплачеш,
да те предпази силна бащина ръка!
За тази обич всеки на света копнее.
Аз знам,че имам я
стократно по-голяма с всеки следващ ден!
Сега съм още малка,
но искам и аз да мога да бъда щедра като тях!
От сърце любовта си да дарявам!
Синовната си обич да покажа -
силна, непреходна и безрезервна!
Най-първият учител на света-това е мама,
а редом с нея е и татко.
Отсега им обещавам - ще ги почитам,  ще ги уважавам!
Мечтата ми голяма е да не ги разочаровам,
да не ги натъжавам!
И знаете ли колко ми е лесно да ги обичам!
Ще се науча и да ги почитам!
Бог е завещал на всички ни-
родителите си да ги почитаме,
за да се продължават дните ни!

Димана Гошова Евгениева, V клас

В началото на месец юни Об-
щина Вършец кандидатства с
пълен комплект документи (ис-
кане, количествено-стойностни
сметки, становища) за отпус-
кане на възстановителни по-
мощи пред
Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпома-
гане към Министерски съвет за
обекти с нанесени поражения,
вследствие обилни дъждове и
снегове през зимата, на пок-
ривни конструкции на следните
обекти общинска собственост:
- Народно читалище „Пробуда”
гр.Вършец кв. Заножене на
стойност 39 847,50 лева.
- Медицински център – Вършец
(бивша поликлиника) на стой-
ност  33 814,97 лева.
Очаква се решение от Между-
ведомствената комисия към
Министерски съвет.

ВНЕСЕНО ИСКАНЕ
ЗА РЕМОНТ НА

ПОКРИВНИ
КОНСТРУКЦИИ


