
Официалната церемония по повод празника на
курорта, минералната вода и Балкана започна с
посрещане на националния символ - знамето на
Република България и местния символ - знамето
на град Вършец.

Гости на церемонията бяха Янаки Стоилов – на-
роден представител от „Коалиция за България”, 12
избирателен район Монтана, Ивайло Петров – Об-
ластен управител на област Монтана, Димитранка
Каменова – зам.-областен управител на област
Монтана, Деница Славкова – директор на Регио-
налната инспекция по околна среда и води гр.
Монтана, инж. Елина Стаменова – началник на Ре-
гионална дирекция за национален строителен над-
зор гр. Монтана, Теодор Салпаров – почетен
гражданин на Вършец, Иван Лазаров – председа-
тел на Общински съвет гр. Вършец, д-р Ченко Ча-
лъков – изпълнителен директор на Българска
асоциация по балнеотуризъм, Ясен Ризов – пред-
седател на източно-европейска СПА асоциация,
Николай Диковски – председател на организация
„СПА наминации”, свещеноиконом Петко Бал-
джиев – енорийски свещеник на гр. Вършец.

В тържественото си слово кметът на община
Вършец Боряна Бончева отбеляза: ”Всяка година
през август отдаваме почит на курорта, минерал-
ната вода и Балкана, защото Вършец е надарен с
лечебна минерална вода, чист въздух, красива при-
рода и величествен Балкан, а ние не можем да не се
гордеем с това, с което ни е надарила Майката-
Природа.

Задължени сме да съхраним това уникално бо-
гатство, защото природата не ни е дадена даром от
нашите родители, а ние сме я взели назаем от на-
шите деца. Това, което постигнахме, са 12 милиона
лева инвестиции в община Вършец по Оператив-
ните програми на Европейския съюз – спечелени
проекти със сключени договори за финансиране и
избрани изпълнители. Реалните резултати от
строително-ремонтните дейности по тези проекти
ще бъдат видяни в близките няколко месеца и го-
дини. Зад удовлетворението от постигнатото стоят
много труд, безсънни нощи, отстояване интересите
на Вършец, „преглъщане” на огорченията, но ог-

ромната ми любов към Вършец, чувството за мес-
тен патриотизъм, гордостта от това, което имаме
като уникална природна даденост винаги ми е да-
вало сили да се боря за по-доброто бъдеще на
града и общината.

Тази вечер тук във Вършец е елитът на СПА-ин-
дустрията и балнеологията в България. Тазгодиш-
ният приз „Утвърден СПА дестинация на
годината”, спечелен от Вършец е заслужено при-
знание и висока оценка за развитието на курорта
ни като туристическа дестинация. Наградата е и
стимул, и отговорност, която ни задължава да съх-
раним постигнатото до тук и да работим за по-на-
татъшното развитие на туризма”- каза Бончева.

Бяха прочетени поздравителни адреси от прези-
дента на Република България Георги Първанов и
министъра на околната среда и водите Нона Кара-
джова. Поздравителни адреси по случай Празника
на курорта бяха получени и от Тотю Младенов –
министър на труда и социалната политика, Янка
Такева – председател на Изпълнителния комитет
на Синдиката на българските учители в България,
Стефан Димитров – кмет на община Димитров-
град, Румен Видов – кмет на община Видин, Емил
Цанков – кмет на община Белоградчик.

По традиция официалната церемония завърши с
пищна заря, на фона на “Многая лета”.

„Тримата тенори” Илиян Недев, Александър
Господинов и Кирил Илиев подонесоха истинска
наслада на любителите на музиката чрез изпълне-
нията на вечните и непреходни „Моя страна, моя
България” и „Една българска роза”, италиански
канцонети, песни на Робертино Лорети и люби-
мите и обичани руски песни „Смуглянка”, „Под-
московние вечера”, „Очи черние”.

Шоуто на комиците Краси Радков и Виктор
Калев допринесе за доброто настроение на праз-
нуващите, които се смяха и забавляваха от сърце.

Официални спонсори на тазгодишния Празник
са: „АТА Спа хотел” – гр. Вършец, „Съни гардън
Спа хотел” – гр. Вършец, “Профилактика, рехаби-
литация и отдих” ЕАД – клон Вършец, и „Него-
ван” ООД.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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ДО Г-ЖА БОРЯНА БОНЧЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ОБЛ. МОНТАНА

Уважаема госпожо Бончева,
Уважаеми общински съветници,
Скъпи жители и гости на Вършец,

Приемете моите най-искрени поздрави по
повод празника на вашата община.

Високо оценявам всичко, което извършихте
през изминалите години след приемането на
България в Европейския съюз. Реализирахте
проекти и участвахте в програми, които под-
обриха състоянието на общинската техни-
ческа и социална инфраструктура,
привлякохте нови инвеститори, подкрепихте
местния бизнес, спечелихте нови партньори
и приятели на община Вършец.

Настоящата година е последна от мандат
2007-2011 на местната власт. Вярвам, че реа-
лизирайки своите права и отговорности в ус-
ловията на социални и икономически
трудности, вие сте увеличили доверието на
гражданите към местната власт. Превръщате
самоуправлението в сигурен мост към по-
добър живот на хората във вашата община.

Пожелавам на всички жители на общината
със самочувствие и целенасочени действия
да превърнете Вършец в модерен и прести-
жен европейски балнеолечебен курорт. Нека
приносът ви за развитието на националното
ни курортно дело и туризъм е все по-значим
и определящ.

Честит празник! Успешна и ползотворна
работа!

01 август 2011г.
Георги Първанов
Президент на Република България

Поздравителен адрес от
Президента на Р.България

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОВОД
ПРАЗНИКА НА КУРОРТА, МИНЕРАЛНАТА

ВОДА И БАЛКАНА „ВЪРШЕЦ 2011”

Мишел Шаван е французин, живеещ в Париж.
Преподава математика в парижка гимназия.
Женен е за българка, затова всяка година идва в
България за по няколко дни. Споделя, че за кра-
сотата на природата, лечебната минерална вода
и чистия въздух разбрал от свои познати. Ре-
шава спонтанно, че, трябва да дойде тук ,за да
види със собствените си очи града, който така
горещо му препоръчали приятелите.

Нагледал съм се на много красоти и забеле-
жителности в Париж, но това, което видях тук
ме очарова и заплени, вашата природа е уни-
кална. Толкова много зеленина, огромен и
добре поддържан парк, цветя… целият град е
като една градина. Видяхме паметника на д-р
Дамян Иванов, похвално е, че почитате него-
вото дело. Много ми харесват чудесните из-
гледи към планината и многото вода –
навсякъде има фонтани и чешмички с питейна
вода. Особено съм впечатлен от алеята с чина-
рите – през деня дърветата създават прохлада
чрез сенчестия си тунел, а в топлите авгус-
товски нощи е романтично да седим на пей-
ките по алеята и да наблюдаваме през клоните
на чинарите звездното небе. Вие, местните хора
сте свикнали с тази красота, но аз ви завиждам.
Ако в Париж имахме такава красива улица с
чинари, градът ни щеше да бъде друг – мечтае
г-н Шаван.

Той се радва, че е престоят му във Вършец
съвпада с Празника на курорта, минералната
вода и Балкана, защото има възможност да се
докосне и до нашия фолклор, споделя, че е въз-
хитен от българските народни танци и костю-
мите на местните танцьори.

Казва, че когато се върне в Париж ще разкаже
на приятелите и познатите си за Вършец и обе-
щава догодина пак да дойде тук.

Слушам емоционалните отзиви за красотата
и уникалността на природата във Вършец, за
богатството на нашия фолклор, оценени

от французина Мишел Шаван и се трогвам от
хубавите му думи, защото, изречени от устата
на един чужденец, те имат още по-голяма стой-
ност. Карат ни да се гордеем, че сме надарени с
такова природно и фолклорно богатство, и ни
задължават да го поддържаме и съхраняваме.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ФРАНЦУЗИН ОЧАРОВАН
ОТ КРАСОТАТА НА

ПРИРОДАТА ВЪВ ВЪРШЕЦ

Тази година Празникът на курорта, мине-
ралната вода и Балкана продължи от 1 до 7
август и бе посветен на 100 годишнината от
създаването на Боровия парк във Вършец.

Ученическият духов оркестър „Дефилир”
при СОУ „Иван Вазов” с ръководител Митко
Пеев и самодейците от НЧ „Пробуда” – кв.
Заножене дадоха старт на празничното наст-
роение чрез самостоятелни концерти на от-
критата естрада пред Народно читалище
“Хр. Ботев” и алеята с чинарите.

Самостоятелен концерти в една от вечерите
на празника изнесе Николина Чакърдъкова,
заедно с Неврокопския танцов ансамбъл и
нейния колега, певеца Борис Шапков.

Съботното утро на 6 август събра мла-
достта на Вършец на весел детски празник с
Маргарита и Виолина от фирма за парти и
кетъринг – гр. София. Малките водещи
Диди, Емма и Роси от Общински детски ком-
плекс – Вършец достойно партнираха на
професионалните актьори. За младите хора
Общината организира и дискотека на от-
крито, пред НЧ „Хр. Ботев” с ди-джей Тони
от Враца

продължава на 2 стр. >>>

ПРАЗНИЧНА
ХРОНИКА
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продължава от 1 стр. >>>
Много смях и емоции поднесоха ак-

тьорите-самодейци от НЧ „Христо
Ботев” на любителите на театралното
изкуство с постановката „Когато кот-
ката я няма” - английска комедия от
Джони Мортимър и Брайън Кук

По традиция в последния ден от
Празника се проведе фолклорното
надпяване и надиграване “Балкана
пее”, което се състоя пред

местното читалище “Христо Ботев”.
Колективите, изразили желание за
участие, бяха над 30, с около 540 из-
пълнители, програмата продължи
почти 10 часа – един своеобразен ре-
корд за последните няколко години.

След края на празника всички – и
участници и зрители си тръгнаха
удовлетворени от чутото и видяното,
заредени от кристално чистия въздух
и балканската вода и със спомена,
скътан в сърцето от прекрасните ми-
гове и от незабравимите впечатления,
останали от перлата на Северозапада
– Вършец.

Нека още много години през август
верните почитатели на

прекрасния Вършец да се събират
тук, за да отдават заслуже-

ното преклонение пред минералната
вода и величествения Балкан!

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРАЗНИЧНА ХРОНИКА

За четвърти пореден път пенсионер-
ски клуб „Козница” – гр. Вършец орга-
низира турнири по шах, тала и
бридж-белот, които се проведоха от 1
до 6 август в салона на клуба.

Състезанията бяха част от годишния
план на Сдружение с нестопанска цел
„Козница” и програмата за Празника
на курорта, минералната вода и Бал-
кана на Община Вършец.

В навечерието на турнирите изпра-
тихме покани за участие до други пен-
сионерски клубове и разпространихме
обяви в града за всички останали же-
лаещи местни жители и гости на ку-
рорта.

На 1 август в 10 ч. се даде старт на
състезанието, в присъствието на ръко-
водството и активисти на пенсионер-
ския клуб. Отговорникът за турнира и
председател на съдийската комисия
Йордан Ненов разясни правилата и
регламента на състезанието в трите
дисциплини – шах, табла и бридж-
белот.

В продължилия четири дни турнир,
участваха членове на нашия клуб,
както и жители и гости на града ни. За-
ключителният етап на турнира се про-
веде на 6 август. Най-добрите наши
състезатели се срещнаха с участници

от пенсионерски клуб „Берковски кес-
тен” – гр. Берковица.

Излъчени бяха следните победители:
в дисциплината шах: І място – Илия
Герасимов, ІІ място – Никола Филипов,
ІІІ място – Пепи Севдалинов. При таб-
лата класирането е следното: І място –
Йордан Ненов, ІІ място – Тодорка
Христова от пенсионерски клуб „Бер-
ковски кестен” – гр. Берковица, ІІІ
място – Ангел Тиков. В бридж-белота
първенци са: І място – Серафим Кру-
мов и Иван Угринов, ІІ място – Йордан
Ненов и Петър Миланов, ІІ място –
гостите от Берковица Ангел Лилов и
Славчо Иванов, ІІІ място – Младен Ди-
мотров и Димитър Филипов.

Радостен е фактът, че в турнира взеха
участие и учениците от гр. София
Никил Николаева и Благой Гинев. В
приятното и интересно състезание
участваха общо 50 състезатели он раз-
лични възрасти, а членовете на нашия
клуб бяха 23. Всички участници полу-
чиха грамоти.

Благодарим им за доброто предста-
вяне. Желаем тази прекрасна традиция
да продължи и през следващите го-
дини.

Цеца АНТОНОВА
член на УС на СНЦ „Козница”

ТУРНИР ПО ШАХ, ТАБЛА И БРИДЖ-БЕЛОТ

В изложбената зала на Общинския
музей бе експонирана изложба „100
години Боров парк във Вършец”,
основно място в която заема чрез
цитати от автобиографията му
пътят, по който преминава д-р
Дамян Иванов за създаването през
1911 г. на вършечкия боров парк с
площ 800 дка, който е втори по го-
лемина в страната ни след Борисо-
вата градина в София.

Изложбата бе открита с изпълне-
ние на песента „Хубава си, моя
горо” от певческа група „Неза-
бравка” към клуба на пенсионера
във Вършец.

На събитието присъстваха кметът
на общината Боряна Бончева, об-
щински съветници, жители и гости
на Вършец, почитатели на уникал-
ния ни парк.

Изложени са архивни фотоси на
интересни места от парка през раз-
личните години от неговото съ-
ществуване и снимки на цветни
градини в парка от 20-те, 30-те и 40-
те години на миналия век. Важно

място в изложбата заемат и уникал-
ните дървесни видове, които се сре-
щат в парка и града – иглолистни,
широколистни и храсти. Основните
дървесни видове са бял и черен бор,
ела, смърч, тис, ваймутов бор,
кедър, гордостта на града ни – сек-
воя. От широколистните видове за-
служават да се споменат чинар,
кестен, дъб, габър, бук, липа и ре-
дица други. Голям интерес будят
гинкото, магнолията, райската
ябълка.

Инж. Георги Владимиров разказа
за развитието на парка в периода от
60-те до 90-те години на миналия
век.

Кметът на общината Боряна Бон-
чева сподели в приветственото си
слово, че Вършец притежава уни-
кално богатство чрез този парк, че
благородното и родолюбиво дело на
д-р Дамян Иванов ни задължава и
стимулира да го съхраним за бъде-
щите поколенията, въпреки труд-
ностите по неговото поддържане.
Сподели отзивите на белгийски и

френски гости, посетили Вършец,
които са очаровани от многото зе-
ленина в града, от това, че паркът се
е слял в естествено продължение с
Балкана, от алеята с чинарите.

Красотата и уникалността на при-
родата не ни е дадена даром от на-
шите родители, а ние сме я взели
назаем от нашите деца – това ни за-
дължава много – изтъкна Боряна
Бончева.

В момента Община Вършец из-
пълнява спечелен за финансиране
по Оперативна програма „Развитие
на селските райони” 2007-2013 г. на
Европейския съюз проект “Ремонт
обществени паркове, градинки и зе-
лени площи в град Вършец”, който
предвижда преасфалтиране на
алеите в ниската част на парка до
местността Иванчова поляна и про-
дължаване изграждането на освет-
ление, което ще бъде един
прекрасен подарък по случай юби-
лея на 100-годишния ни парк.

Яна ПЕТРОВА

ИЗЛОЖБА „100 ГОДИНИ БОРОВ ПАРК ВЪВ ВЪРШЕЦ“

Особена чест и радост за малките
актьори от театрално студио при
Общински детски комплекс,
гр.Вършец е, че имаха възмож-
ността за пореден път да участват в
празничната програма на нашия
град.

Тези прекрасни деца неуморно се
трудиха през цялата година, както и
сега през най-хубавите им дни – ва-
канционните, за да ни докажат от-
ново, че театралното изкуство е
магия, която ни запленява, кара ни
да бъдем по-добри, да се стремим
към съвършенство.

Децата представиха пред люби-
мата си публика театралния спекта-
къл „Червената шапчица” по
едноименната приказка на Братя
Грим. Сценария на пиесата бе лю-
безно предоставен от Теодора По-
пова – режисьор и актьор в
Държавен куклен театър – Добрич.

Постановка и сценография – Цвете-
лина Василева. Музиката към пес-
ните е композирана от Иво Манов, а
песните бяха изпяти от неговата дъ-
щеря – Симона Манова.

В пиесата участваха 8 деца от гру-
пата, а именно, в ролята на Черве-
ната шапчица – Биляна Сашова, в
ролята на зайчето – Дария Евло-
гиева, в ролята на бабата – Емма
Лилова, в ролята на майката – Ния
Митова, в ролята на вълка – Росица
Давидова, в ролята на ловеца Сте-
фан Тодоров и в ролята на забав-
ните водещи – Димитринка
Владова и Жасмина Васева.

Искам да благодаря на родителите
на тези талантливи деца, които ни
помагаха и подкрепяха за всяко
нещо, както и на техните учители –
Петя Сълкова, Емилия Цанкова и
Дора Данаилова, благодарение на
чиято инициатива ние успяхме да

закупим платове и да ушием част от
костюмите, а именно – заедно със
своите ученици събраха и дариха на
детското театрално студио 145 лв.,
на директора на ЦДГ, с. Долно Ози-
рово – Иванка Драганова, която ни
предостави част от декорите и ви-
наги, за всяка пиеса ни е помагала,
на г-жа Елена Василева, която уши
част от костюмите.

Благодаря на Кмета на Община
Вършец, госпожа Боряна Бончева,
която подкрепя всяка наша инициа-
тива.

Огромно благодаря на ръководст-
вото на НЧ”Христо Ботев - 1900”,
които винаги безвъзмездно са пред-
оставяли залите на читалището за
нашите репетиции и изяви, както и
свои декори.

На малките актьори бе връчен
„Диплом за завършен 1-ви етап на
обучение по актьорско майстор-
ство”, издаден от Общински детски
комплекс.

Кметът на Община Вършец г-жа
Боряна Бончева, поздрави децата и
връчи награди след края на пиесата.

Изненада поднесоха актьорите от
Самодеен театрален състав при
НЧ”Христо Ботев - 1900”, които
могат да бъдат пример със своя та-
лант и себераздаване.

На добър час, мили деца, бъдете
здрави и повече сценични изяви в
бъдеще.

Нека никога не ви напуска ма-
гията – театър!

Цветелина Василева
Директор на ОДК - Вършец

МАЛКИТЕ АКТЬОРИ И „ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА“

На 06.06.2011 г. по повод Праз-
ника на курорта, минералната вода
и Балкана „Вършец 2011” се про-
веде традиционната "Алея на зана-
ятите". Бяха представени 20
майстори -занаятчии в различни
области - изработване на керамика,
дърворезба, майстори на бижута,
на текстилни стоки, производители
на сувенири от природни мате-
риали, майстори килимари. Пред-
ставителите бяха от Вършец,
Троян, Габрово, Горни Лом, Берко-
вица, Враца и редица други.

Част от тях показаха произведе-
нията на своя труд дни преди от-
криването на "Алеята". Интересът
беше голям както към традицион-
ните произведения като българ-
ската керамика, така и към
съвременните бижута и сувени-
рите от дърво, и различни видове
семена. В самия ден всеки един от
участниците получи грамота за
участието си и поздрави от Кмета
на община Вършец с пожелание
отново да гостуват в нашия град.

Яна ПЕТРОВА

АЛЕЯ НА ЗАНАЯТИТЕ
„СБР – НК” ЕАД, филиал „Св.

Мина” – гр. Вършец пусна в екс-
плоатация открит плувен басейн
с минерална вода за пациенти на
болницата и външни посетители.

� Цена за възрастни – 3.00 лв.

�Цена за деца до 14 г. – 1.50 лв.

� Басейнът разполага със заве-
дение за закуски и безалкохолни
напитки.

ОБЯВА
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В рамките на Празника на ку-
рорта, минералната вода и Балкана
„Вършец 2011”, на 01.08.2011 г. в
Градската художествена галерия се
откри изложба от пленера по живо-
пис „Утвърдена СПА-дестинация -
Вършец 2011”.

Призът „Утвърдена СПА-дести-
нация на годината”, спечелен от
Вършец на Вторите годишни СПА-
награди, е заслужено признание и
висока оценка за развитието на ку-
рорта ни като желана туристическа
дестинация, ето защо тазгодишният
пленер бе с такова мото.

В продължение на една седмица,
десет майстори на четката рисуваха
най-прекрасните символи на града
на здравето.

В пленера взеха участие предсе-
дателят на дружеството на монтан-
ските художници „Тенец” Дончо
Планински, бившият директор на
художествената галерия „Кирил
Петров” в Монтана Тодор Антонов,
художници от Монтана и Враца,
както и нашите местни художници
Георги Паунов и Гошо Алексан-
дров.

На откриването на изложбата при-
състваха кметът на община Вършец
Боряна Бончева, общински съвет-
ници, председателят и членовете на
сдружение „Гражданско общество
Вършец 2011”, общественици,

граждани и гости на Вършец.
След прекъсване от няколко го-

дини, провеждането на пленера във
Вършец отново е възобновено. Това
може само да ни радва, защото той
е един от най-старите пленери по
живопис в България, благодаря за
подкрепата и разбирането от страна
на Кмета на общината. Всички ху-
дожници се постараха да дадат най-
доброто от себе си, за да увековечат
за поколенията красотите на пре-
красния Вършец. По традиция
всеки от участниците ще дари за
фонда на Художествената галерия
своя картина, с което ще се обогати
безценната колекция от картини на
художници от страната и чужбина,
с които разполага галерията – спо-
дели при откриване на изложбата
Дончо Планински.

В приветственото си слово Кме-
тът на общината Боряна Бончева
изрази задоволството си от провеж-
дането на пленера по живопис, по-
жела на участниците нови
творчески успехи и продължаване
на дългогодишната традиция за ор-
ганизиране и провеждане на такъв
пленер във Вършец.

Кметът Боряна Бончева връчи на
художниците грамоти за участие в
пленера.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПЛЕНЕР ПО ЖИВОПИС

В един от дните на Празника
самостоятелен концерт пред
вършечката публика изнесе Валя –
попизпълнителка от „Пайнер мюзик”.

След концерта тя бе любезна да
даде интервю специално за
читателите на Общински вестник
„Вършец”:

- За пръв път ли сте във Вършец?
Какви са впечатленията Ви от
нашия град? Успяхте ли да го
разгледате преди концерта?

- Не, не съм за първи път в този хубав
град. Като малка, преди много години
съм идвала с родителите ми на почивка
и най-интересното нещо е, че от тук е
закупен моя първи акордеон. След
това, вече като известна певица съм
имала участие пак във Вършец. Така,
че днешното ми идване не е първото.
Моите впечатления са много хубави,
защото всички тук сте много
гостоприемни. Не мога да не спомена
моето впечатление от вашия кмет
госпожа Боряна Бончева. Още от
краткия разговор с нея преди концерта
усетих ентусиазма й,
темперамента…тя не е обичайният
кмет, който съм срещала, в нея има
нещо специално. Затова и градът ви е
толкова хубав и посещаван, защото
именно тя дава ритъма на този град.
Тук е и момента от вашите страници да
й благодаря, за това, че ми се довери и
ме покани за празника ви.

- Представете се на читателите на
в-к Вършец: къде живеете, откога
пеете, остава ли Ви свободно време
за любимо хоби?

- Аз съм изключително организиран
човек и ми остава време за абсолютно
всичко. Живея в София и в Пловдив, а
моята любов към музиката започва
като малка, колкото и банално да звучи.
Професионалната ми кариера във
фирма „Пайнер” датира от 2000
година. Много са моите хобита… това
което се сещам сега е, че обичам да
играя тенис на маса и още много други
неща, които правя при свободно време.

- Пяхте повече от 2 часа без
прекъсване, давайки всичко от себе
си. Често ли изнасяте такива дълги
концерти, от къде черпите сили и
ентусиазъм, как успявате да

съхраните гласа си?
- Истината е, че аз никога не засичам

времето когато пея. И винаги пея
повече колкото е определено за един
концерт. Това е така, защото влагам
много чувственост, а и това е моето
призвание - да забавлявам хората и
много бих се радвала, ако поне с една
от моите песни съм докоснала сърцето
на всеки един от хората, които бяха на
концерта във Вършец. Това означава,
че аз наистина съм пяла добре. Аз като
цяло съм много впечатлена от публика
във вашия град, защото тя беше много
топла и мила. Именно заради тях
направих толкова пъстра и
разнообразна програма по отношение
на музикалните стилове, те просто го
заслужават. Вие сама чухте, че изпях
песни и на Селин Дион, които пея само
на специални места.

По отношение на това как
съхранявам гласа си ще кажа, че
изключително много спя, след
концерти не говоря много, въпреки че
съм голяма бърборана и най-важното
е, когато пееш правилно и имаш добра
техника на пеене, постигната от стажа
ми като певица и уроците при
музикален педагог, по някакъв начин
щадиш гласните струни. Защото е
адски уморително да пееш като
времетраене толкова дълго и то
различни стилове, и при това изцяло на
живо. Пак казвам - при правилно пеене
можеш да издържиш и над 3 часа живо
пеене, а при неправилно на втората
песен можеш да „повредиш” гласа си.

- Струва ми се, че станахте
изключително популярна с песента
си "Нова пролет" на фестивала
"Пирин фолк" в Сандански преди
години. Смятате ли да участвате

отново в този фестивал? Имате ли
авторски песни и кой е автор на
музиката и стиховете за тях?

- Ще отбележа, че популярността
добих още преди участието ми в този
фестивал. Колкото до това, дали бих
участвала отново – може би не, защото
„Пирин фолк” е като един трамплин за
нови изпълнители, доказващи и
показващи себе си. Бих взела участие
във фестивала, но със собствен
рецитал като утвърден изпълнител.
Защото спечелването ми на първата
награда през 2005 година е най-
високото, което можеш да получих от
фестивала, а аз вече имам това
постижение. Но се радвам, че хората са
запомнили и оценили моята песен.

- Кои от Вашите песни са Ви най-
любими и най-много харесвате?

- Всяка една песен си я харесва и
обичам, както всяка майка обича
всичките си деца еднакво. Но
определено песните, които са оставали
в съзнанието са „Не се променяй”
дуета ми с Жоро Любимеца, и всички
истински балади, които съм изпяла.
Иначе от новите ми проекти много
харесвам „ Нещо друго” и „Make me
crazy”.

- Какво Ви предстои от тук
нататък, какви са вашите творчески
планове?

- Заредена съм с много енергия и хъс
за работа, имам много идеи за нови
проекти, които предстои да предложа
на моите почитатели. С една дума -
чака ме работа и много срещи с
феновете ми в различните краища на
страната, а и извън нея при
сънародниците ни в чужбина.

Разговора води:
Евелина ГЕОРГИЕВА

ВАЛЯ: „ВПЕЧАТЛЕНА СЪМ ОТ ПУБЛИКАТА ВЪВ
ВЪРШЕЦ, ЗАЩОТО ТЯ БЕШЕ МНОГО ТОПЛА И МИЛА“

Вършец бе избран за домакин на На-
ционалния шампионат на българските
породи кучета Българско лудогорско
гонче, Българско овчарско куче и Бъл-
гарски барак , който се организира за
първи път в България.

Шампионатът се проведе под егидата
на Българския републикански кино-
ложки съюз (БРКС) и Министерство на
земеделието и храните (МЗХ) и бе орга-
низиран от БРКС, съвместно с Българ-
ския ловно-рибарски съюз (БЛРС) и
местен клуб за Българско лудогорско
гонче – Вършец. Мероприятието съв-
падна и бе част от официалната про-
грама на ежегодния „Празник на
курорта, минералната вода и Балкана” –
Вършец 2011.

Официални гости на събитието бяха
Светлин Танчев – депутат от НС и член
на УС на БЛРС, Валентин Георгиев –
зам.-изпълнителен директор на Изпъл-
нителна агенция по селекция и репро-

дукция на животните към МЗХ, Асен
Пиперков – председател на БЛРС, Сте-
фан Пасков – зам.-председател на БЛРС,
Борислав Ноев – председател на кон-
тролния съвет на БЛРС и Георги Боков –
главен редактор на специализираното
списание „Лов и куче”.

При откриването на шампионата
Аврам Петков – съпредседател на Све-
товния киноложки алианс и председател
на БРКС обяви, че породите Български
барак и Българско лудогорско гонче вече
официално са признати и вписани в Ми-
нистерство на Земеделието и храните,
отглеждането на тези породи ще се раз-
вива и ще бъде под прякото наблюдение
и участие на държавата. На официал-
ното откриване на киноложката изложба
бяха връчени сертификатите за двете по-
роди.

Съдии на шампионата бяха инж.Дан-
даринов, г-жа Елена Павлова и г-н
Аврам Петков.

В киноложката изложба участваха 80
представители от 15 клуба от Банкя,
Вършец, Перник, Разлог, Монтана,
Видин, Лом, Костинброд, Омуртаг, Куб-
рат, Шумен и др. градове от страната.

Шампиони при различните породи
станаха:
- Българско лудогорско гонче – куче Ото,

развъдник ”Бертоне” със собственик
Николай Николов от гр. Вършец;

- Българско овчарско куче – куче Роки,
развъдник „Максим хаус” със собстве-
ник Максим Димитров от гр. Мон-
тана;

- Българско овчарско куче – куче Цара,
развъдник „Авиюп” със собственик
Иво Горанов от гр. Монтана.
Победителите в различните класове

получиха медали, дипломи, грамоти за
участие от името на кмета на община
Вършец Боряна Бончева и предметни
награди.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ПОРОДИ КУЧЕТА „ВЪРШЕЦ 2011”

Областна дирекция на МВР –
Монтана уведомява собствениците
на частни горски имоти, че от
09.04.2011 г. са в сила промени в За-
кона за горите, според които опазва-
нето и охраната на горските
територии – собственост на физи-
чески лица, на юридически лица
или на техни обединения, се извър-
шва и организира от самите собст-
веници и за тяхна сметка.

Имайки предвид гореизложеното и
поради факта, че много малка част
от местното население е осведо-
мено за горепосочените промени,
считаме, че са налице причини и ус-

ловия за извършване на противоза-
конни действия от страна на недоб-
росъвестни граждани и в частност
длъжностни лица – служители по
горите, които действия може да са
съставомерни по Наказателния ко-
декс на Република България.

Уведомяваме местното население,
в частност собствениците на частни
горски територии относно проме-
ните в Закона за горите и в тази
връзка всеки един собственик
следва сам да поеме охраната на
собствената си гора.

Валери ДИМИТРОВ
Директор на ОД на МВР - Монтана

ВАЖНО ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА
ЧАСТНИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
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Днес 25.08.2011г. (четвъртък) от 14.00 часа, на
основание чл. 27, ал.2 от ЗМСМА, се проведе
заседание на Общински съвет – Вършец в засе-
дателната зала на Общинска администрация –
Вършец.

Заседанието започва с 10 положили клетва
общински съветници. Отсъстват: В.Мари-
нов, Н.Леков, П.Петров;

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, А.Тошев, Кр.Тачева, Р.Славчев, Г.Стаменов,
А.Петров и граждани.

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

1.Молба за финансова помощ от Тодорка Кру-
мова Петрова да се добави в 9 т. от дневния ред.

2.Разглеждане на текущо изпълнение на бю-
джета /да бъде разгледана преди 10т. изказвания,
питания, становища и предложения на граж-
дани/.

3.Точка 8 от проекта за дневния ред да бъде от-
ложена до следващо заседание.

Допълненията в дневния ред и предложението
за отпадане бяха приети с: 10 гласа - “за”, “про-
тив” – 0 ; “въздържали се” – 0;

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

писма от Общинска служба земеделие Вършец
по започната процедура по чл.45е от ППЗСПЗЗ.

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

2. Разглеждане и вземане на решение относно
докладна записка от Димитър Пеев – ръководи-
тел на ученически духов оркестър „Дефилир”
при СОУ „Иван Вазов” гр.Вършец.

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

3. Вземане на решение за удостояване със зва-
нието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪР-
ШЕЦ” на Георги Георгиев Паунов – Паунец.

Докладва: Олга Яничкова – Председател
ПК по ОКМДСТ

4. Разглеждане и вземане на решение относно
предложение за сключване на договор за кредит
с „Фонд за органите на местното самоуправле-
ние в България – ФЛАГ” ЕАД.

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

5. Разглеждане и вземане на решение относно
докладна записка от група общински съветници
от ПП „ГЕРБ”.

Докладва: Председател Общински съвет –
Вършец – Иван Лазаров

6. Разглеждане и вземане на решение относно
домуване на служебен автомобил -Mitsubishi
M 1111 АР.

Докладва: Председател Общински съвет –
Вършец – Иван Лазаров

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

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

8. Разглеждане на текущо изпълнение на бю-
джета на Община Вършец за І-вото шестмесе-
чие на 2011година.

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

9. Изказвания, питания, становища и предло-
жения 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;

Промяна в кворума: влиза В.Маринов;

Общински съвет взе следните решения:

РЕШЕНИЕ № 498
Общински съвет – Вършец, съгласно §27, ал.2

от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и Решение
№195/12.01.1993г. на Общинска служба по зе-

меделие и гори, гр.Вършец, предоставя на на-
следник/наследниците на Никола Димитров Ра-
дойнов:

• Имот № 052005 – нива с площ 9.000дка.,
находяща се в м.”Живи орници”, землище на
на с. Стояново – земи от Общинския позем-
лен фонд.

Гласуването е поименно: „за” - 11 - А.Ди-
митров, К.Аргиров, К.Кръстев, Д.Тодорова,
Д.Григорова, И.Лазаров, В.Маринов, Р.Дамя-
нова, Н.Коновски, А.Николова, О.Яничкова;
„против” – 0; „въздържали се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 499
Общински съвет – Вършец, съгласно §27, ал.2

от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и Решение
№363Ч/26.02.1993г. на Общинска служба по зе-
меделие и гори, гр.Вършец, предоставя на на-
следник/наследниците на Данаил Величков
Маринов:

• Имот № 052015 – нива с площ 15.000дка.,
находяща се в м.”Гойна глава”, землище на
на с. Черкаски – земи от Общинския позем-
лен фонд.

Гласуването е поименно: „за”- 11 - А.Димит-
ров, К.Аргиров, К.Кръстев, Д.Тодорова, Д.Гри-
горова, И.Лазаров, В.Маринов, Р.Дамянова,
Н.Коновски, А.Николова, О.Яничкова; „про-
тив” – 0; „въздържали се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 500
Общински съвет – Вършец, съгласно §27, ал.2

от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и Решение
№88/22.10.1992г. на Общинска служба по земе-
делие и гори, гр.Вършец, предоставя на наслед-
ник/наследниците на Цветана Апостолова
Тиманова:

• Имот № 044036 – пасище, мера с площ
3.000дка., находяща се в м.”Дошин вир”, зем-
лище на на с. Спанчевци – земи от Общин-
ския поземлен фонд.

Гласуването е поименно: „за”- 11 - А.Димит-
ров, К.Аргиров, К.Кръстев, Д.Тодорова, Д.Гри-
горова, И.Лазаров, В.Маринов, Р.Дамянова,
Н.Коновски, А.Николова, О.Яничкова; „про-
тив” – 0; „въздържали се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 501
Общински съвет – Вършец, съгласно §27, ал.2

от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и Решение
№457ГО/16.02.1993г. на Общинска служба по
земеделие и гори, гр.Вършец, предоставя на на-
следник/наследниците на Васил Бонов Мари-
нов:

• Имот № 039043 – ливада с площ 3.000дка.,
находяща се в м.”Иброва поляна”, землище
на на с. Горно Озирово– земи от Общинския
поземлен фонд.

Гласуването е поименно: „за”- 11 - А.Димит-
ров, К.Аргиров, К.Кръстев, Д.Тодорова, Д.Гри-
горова, И.Лазаров, В.Маринов, Р.Дамянова,
Н.Коновски, А.Николова, О.Яничкова; „про-
тив” – 0; „въздържали се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 502
Общински съвет – Вършец, съгласно §27, ал.2

от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и Решение
№83ДО/18.01.1993г. на Общинска служба по зе-
меделие и гори, гр.Вършец, предоставя на на-
следник/наследниците на Иван Грозданов
Иванов:

• Имот № 048041 – пасище, мера с площ
2.000дка., находяща се в м.”Бахчата”, зем-
лище на с. Долно Озирово– земи от Общин-
ския поземлен фонд.

Гласуването е поименно: „за”- 11 - А.Димит-
ров, К.Аргиров, К.Кръстев, Д.Тодорова, Д.Гри-
горова, И.Лазаров, В.Маринов, Р.Дамянова,
Н.Коновски, А.Николова, О.Яничкова; „про-
тив” – 0; „въздържали се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 503
Общински съвет – Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.23 от ЗМСМА, отпуска от параграф 10-
98 от Бюджета на Общински съвет Разходи за
дейност 21- 23 сумата от 1 650 лева, формирана
от сумата от 50 лева за 30 ученика и 3-ма учи-
тели.

Гласуването е поименно: „за”- 11 - А.Димит-
ров, К.Аргиров, К.Кръстев, Д.Тодорова, Д.Гри-
горова, И.Лазаров, В.Маринов, Р.Дамянова,
Н.Коновски, А.Николова, О.Яничкова; „про-
тив” – 0; „въздържали се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 504
Общински съвет – Вършец, на основание

чл.45, ал.3 от Наредбата за символите, почет-
ните знаци, отличията и почетните звания на
Община Вършец и решение на ПК по образова-
ние, култура и младежки дейности, спорт и ту-
ризъм към Общински съвет – Вършец
/Протокол №32/03.08.2011г./, дава съгласие за
удостояване със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖ-
ДАНИН НА ВЪРШЕЦ” на Георги Георгиев
Паунов – Паунец.

Гласували: „за”- 11; „против” – 0; „въздър-
жали се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 505
1.Общински съвет – Вършец, дава съгласие

Община Вършец да сключи договор за кредит с
„Фонд за органите на местното самоуправление
в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да
поеме дългосрочен общински дълг с цел реали-
зация на проект: №BG161PO001/4.1-
01/2007/054 „Повишаване качеството на
образованието в община Вършец, чрез обновя-
ване и модернизация на образователната ин-
фраструктура” финансиран от оперативна
програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.,
приоритетна ос „Местно развитие и сътрудни-
чество”, схема „Дребномащабни местни инвес-
тиции”, при следните основни параметри:

• Максимален размер на дълга – 140 800лв.
(сто и четиридесет хиляди и осемстотин лв.)

• Валута на дълга – лева.
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с до-

говор за общински заем;
• Условия за погасяване:

- Срок за погасяване – срок на погасяване
до 30 май 2012 година, възможност за пред-
срочно погасяване изцяло или на части, без
такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата –
чрез плащанията от Управляващия орган
съгласно Договор за безвъзмездна финан-
сова помощ № BG161PO001/4.1-
01/2007/054 или собствени средства на
Община Вършец.

• Максимален лихвен процент – шестмесе-
чен EURIBOR плюс максимална надбавка от
4.715%,

• Други такси, наказателни лихви, неус-
тойки и разноски – съгласно ценовата поли-
тика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на
Община Вършец по Договор за безвъз-
мездна помощ № BG161PO001/4.1-
01/2007/054 сключен с Управляващия орган
на съответната Оперативна програма,
- Учредяване на залог върху собствените
приходи на общината по член 6 от Закона за
общинския дълг;
- Подписване на Запис на заповед за сумата
на дълга в полза на „Уникредит Булбанк” и
„Фонд за органите на местното самоуправ-
ление в България – Флаг”ЕАД, която Запис
на заповед е авалирана от Кмет на Община
Вършец – Боряна Бончева – Лечева в лично
качество.

2. Възлага и задължава Кмета на Община Вър-
шец да подготви искането за кредит, да го под-
аде в клон на Управляващата банка –
„Уникредит Булбанк”АД, да подпише договора
за кредит, договорите за залог, записа на заповед
авалирана от Кмета на Община Вършец Боряна
Бончева в лично качество, както и да извърши
всички останали необходими правни и факти-
чески действия за изпълнение на решенията.

3.Подписване на Записа на Заповед, авалирана
от Кмета на Община Вършец Боряна Бончева в
лично качество е изрично условие за влизане в
сила на Решението на Общинския съвет.

Гласуването е поименно: „за”- 11 - А.Димит-
ров, К.Аргиров, К.Кръстев, Д.Тодорова, Д.Гри-
горова, И.Лазаров, В.Маринов, Р.Дамянова,
Н.Коновски, А.Николова, О.Яничкова; „про-
тив” – 0; „въздържали се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 506
1. Общински съвет – Вършец, на основание

чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, взема решение до
провеждане на Президентските и местните из-
бори вестник „Вършец” да излезе в два броя на
26.09.2011г. и на 18.10.2011г., като материалите

се подават съответно до 16.09.2011г. и до
08.10.2011г.

2. Всяка партия или коалиция, регистрирала се
за участие в парламентарните и местните из-
бори в община Вършец може да публикува
предизборни материали в рамките на половин
страница във всеки от двата броя на вестника с
изключение на първа и последна страница.

3. Общински съвет – Вършец определя цена на
публикация – 50 лв. на материал;

Гласуването е поименно: „за”- 11 - А.Димит-
ров, К.Аргиров, К.Кръстев, Д.Тодорова, Д.Гри-
горова, И.Лазаров, В.Маринов, Р.Дамянова,
Н.Коновски, А.Николова, О.Яничкова; „про-
тив” – 0; „въздържали се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 507
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, взема решение за до-
муване на служебен автомобил Mitsubishi M
1111AP, пред сградата на Община Вършец, счи-
тано от 25.08.2011г.

2. Задължава Кмета на Община Вършец в срок
до 31.08.2011г. да предостави писмена инфор-
мация в Общински съвет – Вършец, къде е бил
командирован автомобила и с каква цел за пе-
риода 10.08.2011г. – 18.08.2011г.

3. Задължава Кмета на Община Вършец в срок
до 31.08.2011г. да предостави писмена инфор-
мация в Общински съвет – Вършец за пробега
на автомобила от закупуването му до момента в
километри, както и изразходваните средства за
гориво,за целия период и по години.

Гласуването е поименно: „за”- 11 - А.Димит-
ров, К.Аргиров, К.Кръстев, Д.Тодорова, Д.Гри-
горова, И.Лазаров, В.Маринов, Р.Дамянова,
Н.Коновски, А.Николова, О.Яничкова; „про-
тив” – 0; „въздържали се”- 0;

Информация от Кмета на общината публи-
куваме на стр.5 (бел.гл.ред)

РЕШЕНИЕ № 508
Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА:
1. Отпуска финансова помощ в размер на 300

лв. от параграф 10-98 от дейност - 2 123 “Об-
щински съвети” на Детелина Георгиева Данчева
гр.Вършец, ул. „Дончо Станчев” № 26.

2. Отпуска финансова помощ в размер на 500
лв. от параграф 10-98 от дейност - 2 123 ”Об-
щински съвети” на Тодорка Крумова Петрова
гр.Вършец, ул.”Пета” №14

Гласуването е поименно: „за”- 11 - А.Димит-
ров, К.Аргиров, К.Кръстев, Д.Тодорова, Д.Гри-
горова, И.Лазаров, В.Маринов, Р.Дамянова,
Н.Коновски, А.Николова, О.Яничкова; „про-
тив” – 0; „въздържали се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 509
1. Общински съвет – Вършец, не приема Ин-

формацията за текущото изпълнение на бю-
джета на Община Вършец за първо
шестмесечие на 2011г. С Приложения от №1 до
№4 и Справка №1 към Приложение № 1;

2. Общински съвет изисква допълнителна ин-
формация, както следва:

- предоставяне на детайлна информация за
Клултурен календар;
- Общински съвет – Вършец, задължава
Кмета на Община Вършец, да назначи ко-
мисия в състав – Кмет на с.Драганица –
Г.Стаменов, Кмет на с.Черкаски – И.Пав-
лов и г-н Бойко Илиев с цел проверка на из-
кърпването на пътя с.Черкаски –
с.Драганица; Срок за становището на коми-
сията 09.09.2011г.
- предоставяне на информация за актува-
нето на отводнителното съоръжение и ог-
радата на футболното игрище в парка..

3. Срок за предоставяне на допълнителната ин-
формация 09.09.2011г.

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

Поради изчерпване на дневния ред, Председа-
теля на Общински съвет – Вършец закри засе-
данието в 15:57 часа.

ИВАН ЛАЗАРОВ
Председател на ОбС - Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 59
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ÂÚÐØÅÖ5
Бюджетът на Община Вършец за

2011 г. по приходната и разходна части
бе приет в размер на 4 324 637 лв.

В процеса на изпълнението му бяха
извършени служебни актуализации по
приходната и разходна части общо в
размер на 521 438 лв., в резултат на
които бюджетът на общината по уточ-
нен годишен план за прихода и разхода
към 30.06.2011г. е 4 846 075 лв.

І. Приходна част
Годишният план по приходната част

на бюджета на общината от 4 846 075
лв. е изпълнен за шестте месеца на
2011 г. в размер на 2 299 936 лв., или
47,46 %.

Изпълнението на приходите с дър-
жавен характер, при уточнен годи-
шен план от 2 839 383 лв. е 1 406 916
лв. или 49,48 %.

При уточнен план от 2 006 692 лв.,
реализираните приходи с общински
характер са 893 020 лв. или 44,59 %.

От планираните 289 900 лв. данъчни
приходи са събрани 117 010 лв., или
40,36%. Общото изпълнение на иму-
ществените данъци е 109 766 лв. или
40,09 % от планираните. С най-висок
процент на изпълнение от имуществе-
ните данъци е приходът от данък върху
превозните средства – 53,56 %, а не-
изпълнение за периода бележи прихода
от данък при придобиване на иму-
щество по дарение и възмезден начин –
39,29%. Приходът от окончателен го-
дишен /патентен/ данък е изпълнен на
45,25 %, а туристическия данък –
5,20%, което се обяснява с влизането в
сила на Закон за туризма и новия ту-
ристически данък, чийто размер беше
намален и окончателните приходи от
него ще постъпят през 2012г., както и
на откатегоризиране на много къщи за
гости.

Неданъчните приходи са изпълнени
на 41,28 %, като при уточнен годишен
план от 685 800 лв., са реализирани
приходи от 283 062 лв. Изпълнението
на приходите и доходи от собственост
е 24,13 %. Общинските такси са из-
пълнени на 50,40%. Стабилният про-
цент на изпълнение на приходите от
такси се дължи на подобрения процес
по предоставяне и администриране на
услугите.

Сериозно е изоставането на постъп-
ленията от продажба на общинско иму-
щество – 5,51 % от уточнения годишен
план.

За отчетния период преведените
средства от разчетената обща изравни-
телна субсидия са в размер на 206 150
лв., от целевата субсидия за

капиталови разходи – 119 626 лв.
Трансферите за местна дейност са в
размер на 163 472 лв, от които: от
Предприятието за управление на дей-
ностите по опазване на околната среда
141 170 лв.; МТСП – обществена тра-
пезария – 12 989 лв.; и от МТСП по
ОПЧР – 9 313 лв.

ІІ. Разходна част
За отчетния период по бюджета на

общината са извършени разходи за 2
299 936 лв. или 47,45 % от уточнения
годишен план.

В зависимост от характера на финан-
сиране, изпълнението им по делеги-
рани дейности е както следва: (виж
таблица 1)

1. По функции:
За шестте месеца на настоящата го-

дина изпълнението по функции /без ка-
питалови разходи/ спрямо уточнения
годишен план е: (виж таблица 2)

Високият процент на изпълнение на
разходите във функция “Икономически

дейности и услуги” се дължи на плате-
ния данък недвижими имоти – частна
общинска собственост за 2011 година
– еднократен годишен разход ; разпла-
теното снегопочистване за първото по-
лугодие, както и изплатените средства
за присъдена издръжка на самотни
майки, които суми се възстановяват от
МФ след отчетния период.

2. По параграфи:
За трудови възнаграждения и осигу-

рителни вноски по отчет към
30.06.2011 г. са разходвани 1 209 529
лв. при уточнен годишен план в размер
на 2 449 781 лв., или 49,37 %, а за из-
дръжка – 735 209 лв., или 46,65 %
спрямо уточнения годишен план от 1
549 662 лв.

На читалищата от общината /органи-
зации с нестопанска цел/ са преведени
субсидии в размер на 31 440 лв. при
уточнен план от 57 760 лв.

При уточнен годишен план от 707
430 лв. по Програмата за капиталови
разходи финансирани с бюджетни
средства, към 30.06.2011г. са усвоени
289 554 лв.

ІІІ. Проекти по национални и ев-
ропейски програми - извънбю-
джетни сметки

Одобрените проекти, по които се ра-
боти са :

- Повишаване качеството на образ-
ованието в община Вършец,чрез об-
новяване и модернизация на
образователната инфраструктура;

- Градска пречиствателна станция за
отпадни води в гр.Вършец;

- Реконструкция и модернизация на
уличното осветление;

- Рехабилитация и частична рекон-
струкция на група улици в гр.Вършец;

- Ремонт обществени паркове, гра-
динки и зелени площи в гр.Вършец;

- Подобряване на енергийната ефек-
тивност на сградата на Общинска ад-
министрация-Вършец и ОДЗ”Слънце”
гр.Вършец.

Завършени до полугодието са :
- Канализация кв.Заножене Главен

колектор І
- Обществена трапезария.

ІV. Просрочени задължения
Община Вършец приключи първото

шестмесечие на 2011 г. с просрочени
задължения в размер на 97 515 лв. , от
които:

- 69 862 лв. – основен ремонт група
улици от 2007 г./предходния мандат/

- 16 430 лв. – Дезинфекционна стан-
ция Монтана

- 9 273 лв. – “Пътинженеринг М”-

снегопочистване
- 1 950 лв. – ТЮФ – система по ка-

чеството
Спрямо отчетените за 2010 г. – 157

493 лв., бележат значително намале-
ние с 61.92%. Резултатът се дължи на
разплатени просрочени задължения
със субсидията за месни дейности за
първото полугодие и ограничаване на
разходите.

Изпълнението на приходната част на
бюджета на общината за първото шест-
месечие на настоящата година позволи
нормалното функциониране на дей-
ностите, финансирани от Общината.

Разходите са извършвани в рамките
на утвърдените с бюджета кредити. Не
са допуснати преразходи по бюдже-
тите на дейностите по функции.

Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Вършец за първото шестмесечие на 2011 година

Функция Уточнен план
2011 г.

Отчет към
30.06.2011 г.

% на
изпълнение

“Общи държавни дейности” 689 190 334 624 48,55
“Отбрана и сигурност” 59 662 24 790 41,55
“Образование” 2 252 789 1 058 171 46,97
“Здравеопазване” 55 855 25 424 45,51
“Соц. осигуряване,
подпомагане и грижи” 296 743 186 139 62,73

“Жилищно строителство,
БКС и ООС” 560 030 268 358 47,92

“Почивно дело, култура” 136 860 69 615 50,86
“Икономически дейности и
услуги” 75 006 43 261 57,68

“Разходи некласифицирани
в др. функции” 8 450 0 0

Делегирани дейности Уточнен план
2011 г.

Отчет към
30.06.2011 г.

% на
изпълнение

Държавни дейности 2 843 443 1 406 916 49,48
Общински дейности 2 002 632 893 020 44,59

таблица 1

таблица 2

УВАЖАЕМИ Г-Н ЛАЗАРОВ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Представям на Вашето внимание ин-

формация по решение № 507/2011г.,
взето с Протокол № 59/25.08.2011г. на
сесия на Общински съвет както следва:

По т 1. Служебният автомобил с рег
№ М 1111 АР, смятам че е по-добре да
бъде на охраняем паркинг или в гараж,
а не на улицата пред Общината. Шо-
фьорът Иван Василев ползва полага-
щият му се платен годишен отпуск от
15.08. до 02.09.2011 г., поради което
прибиране на автомобила в гараж или
на охраняем паркинг може да бъде уре-
дено след тази дата.

По т.2. За визирания период автомо-
билът не е командирован и няма отче-
тени и изразходвани средства за

гориво, паркинг, командировачни и др.
Смятам за необходимо да Ви обърна

внимание и че служебните ангажи-
менти на един Кмет не са само в рам-
ките на работно време от 8 ч.-от 8.30
до 17 ч.и не се прекъсват по време на
отпуск, който на практика дори е фор-
мален, а трябва да бъде на разположе-
ние и разпореждане по всяко време.

Освен задълженията си като Кмет на
Община Вършец г-жа Боряна Бончева
е и:

1. Председател на Постоянната коми-
сия за защита на населението при
бедствия, аварии и катастрофи.

2. Член в Комитета по наблюдение на
Оперативна програма „Администрати-
вен капацитет”

3. Зам.-председател на Областния
съвет за развитие

4. Член на Регионалния съвет на Се-
верозападния регион за планиране

5. Представител на общините от
НСОРБ в Националния съвет по етни-
чески и демографски въпроси към Ми-
нистерския съвет

6. Зам.-председател на постоянната
комисия на жените в местното самоуп-
равление - НСОРБ

7. Член на постоянната комисия по
бюджет и финанси в НСОРБ

С оглед гореизложеното, надявам се,
че разбирате защо служебните ми ан-
гажименти и задължения не могат да
бъдат прекъсвани с работно време или
отпуск.

Използвам възможността да обърна
внимание и на факта, че за целия ман-
дат 2007-2011г. като Кмет на Община
Вършец никога не съм ползвала

средства за командировка /дневни и
квартирни/, полагащи се съгласно На-
редбата за командировките в страната
и чужбина, както и средства за платен
паркинг напр.в София, които разходи
са били за моя сметка , както и полага-
щите се такива разходи на шофьор. По
тази причина спестените средства от
бюджета на Община Вършец са в раз-
мер на 18 960 лв.

В същото време, привлечените и до-
говорирани средства по Оперативни
програми на Европейския съюз, Пред-
приятието за опазване на околната
среда, Министерство на образова-
нието, Красива България, Транс-гра-
ничното сътрудничество,
Изпълнителна агенция „Пътища”, Ми-
нистерство на Финансите и др. за ман-
дат 2007-2011г. са в размер на 20 961

000 лв.
По т.3. Приложена е Справка от тла-

вен счетоводител - за гориво 15 645 лв.
В заключение, въпреки че решение №

507/2011г., взето с Протокол №
59/25.08.2011г. на сесия на Общински
съвет е незаконосъобразно, което
прави същото нищожно, защото на ос-
нование Чл. 16.от Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореж-
дане с общинска собственост в Об-
щина Вършец ”Движимите вещи -
частна общинска собственост се сто-
панисват и управляват от Кмета на Об-
щината с грижата на добър стопанин и
при спазване на законодателството на
Република България”, съм благодарна
за повдигнатите въпроси.

БОРЯНА БОНЧЕВА-ЛЕЧЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

И Н Ф О Р М А Ц И Я
ОТ БОРЯНА БОНЧЕВА-ЛЕЧЕВА, В КАЧЕСТВОТО Й НА КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПО РЕШЕНИЕ № 507/2011Г.,

ВЗЕТО ЧРЕЗ ПРОТОКОЛ № 59/25.08.2011Г. ОТ РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ГР.ВЪРШЕЦ.

Гаврил Георгиев Гаврилов е роден на
04.08.1931 г. в с. Батулци, Ловешко. При-
ятелите му го наричат бате Гари – Стран-
джата.

От 1951 г. живее и работи в София, а
след пенсионирането си от пролет до
късна есен е във Вършец.

Гаврил Гаврилов е „бащата” на автома-
гистрала Тракия - той е главният проек-
тант на автомагистралата по времето,
когато работи като зам.-директор на „Път
проект” – гр. София. Целият му 38-годи-
шен трудов стаж преминава в тази орга-
низация – започва през 1954 г. като

строителен техник и се пенсионира като
строителен инженер - зам.-директор на
проектансткото предприятие.

Посреща ни навръх рождения си ден в
родната къща на съпругата му Иванка
във Вършец. На двора под асмата е зака-
чена табелка с надпис „България над
всичко” и българския национален трико-
льор – отдалеч личи, че стопанинът на
дома е пословичен патриот, милее за бъл-
гарското и родното. За Гаврил Гаврилов е
неочаквана и приятна изненада фактът,
че лично кметът на общината Боряна
Бончева идва да го почете и поздрави по
случай 80-та му годишнина, и да му
връчи поздравителен адрес с благодар-
ност за благородното и патриотично
дело, с което се е заел безвъзмездно –
обособяване и облагородяване на едно
красиво кътче от нашия парк, наречено
„Райски кът” в зона за отдих и релакса-
ция.

Обичам разходките сред природата,
обичам да правя снимки. Преди 6 години,
през 2005 г. открих едно много красиво

място с водопадче в парка над Иванчова
поляна. Нарекох го „Райския водопад”.
Тогава там нямаше къде да се седне, да
си отдъхне човек и да се полюбува на
природата. Реших да създам удобства за
туристите. Носих на рамо от вкъщи
дъски, трион и направих една пейка под
два бора. После към нея прибавих една
дървена маса с три пейки, беседка. Сега
това място постоянно се поддържа и об-
новява, тук наистина се чувствам като в
Рая. Заразил съм с примера си още ня-
колко млади момчета-ентусиасти, те про-
дължават моето дело, оставил съм всичко
в техните ръце. Това са Митко, Илийчо,
Георги, Любчо и Румен от Вършец. Рад-
вам се, че имам съмишленици и послед-
ователи – споделя Гаврил Гаврилов.

Гаврил Гаврилов е жизнен, словоохот-
лив, с бодър дух, интересува се живо от
делата в града и общината. Споделя, че
навремето, когато е работил в „Път про-
ект” е имало изготвен работен проект за
ремонт на пътя „Вършец – Драганица -
Черкаски” и сам предлага на кмета Бо-

ряна Бончева да се ангажира със задачата
да издири от архива на предприятието
този работен проект и да го предостави
на Общината. Този участък от пътя сега
не фигурира в списъка на Министерския
съвет като местен път и не може да се
кандидатства за финансиране по мярка
321 на Оперативна програма „Развитие
на селските райони” за рехабилитация на
съществуващи общински пътища.

Гаврил Гаврилов разказва, че освен ту-
ристическите походи сред природата,
хоби му да майстори и вкъщи, да се за-
нимава постоянно с нещо по двора – има
малка зеленчукова градинка, парник,
дървени съоръжения за отдих, които сам
е изработил.

Пожелаваме му здраве и дълголетие, да
запази младежкия дух и ентусиазма, с
който се грижи за „Райски кът”, и да има
още много последователи, които да ми-
леят и да поддържат красивия ни 100-го-
дишен парк.

Евелина ГЕОРГИЕВА

80-ГОДИШНИЯТ ГАВРИЛ ГАВРИЛОВ: „В РАЙСКИ КЪТ” НАИСТИНА СЕ ЧУВСТВАМ КАТО В РАЯ”



ОБЩИНСКИ ТУРНИР
ПО ВОЛЕЙБОЛ

В турнира се включиха общо 6 от-
бора – мъже. Финалната среща бе иг-
рана на 6 август, на волейболното
игрище в Боровия парк. Съдия по
време на цялото първенство бе Тодор
Давидов – треньор по волейбол към
Общински детски комплекс – Вър-
шец.

Победителите получиха купа, ме-
дали, грамоти от кмета на общината,
тениски и шапки с логото на Вършец
и парична премия. На финалната
среща присъства Теодор Салпаров –
състезател от Националния волейбо-
лен отбор на България и почетен
гражданин на град Върец, който
поздрави и награди победителите.

На І място се класира отборът с ка-
питан Петър Пенчев, ІІ място зае от-
борът с капитан Димитър Кирилов,
ІІІ-то място получи отборът с капи-
тан Мирослав Радославов.

* * *
ОБЩИНСКИ ТУРНИР ПО ФУТ-
БОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ

Турнирът стартира на 25 юли и в

него взеха участие 7 отбора.
Финалните срещи се проведоха на

6 август.
Класирането е: І място – „Елек-

тростарт” с капитан Ивайло Тошков,
ІІ място – „Найт таун”с капитан Гео-
рги Николов, ІІІ място – „Дрийм тим”
(Д. Озорово) с капитан Валтер Алек-
сандров.

Победителите получиха купата на
Община Вършец, връчена лично от
кмета Боряна Бончева. На финалната
среща и връчването на наградите
гост бе председателят на Областния
съвет на Българския футболен съюз
– гр. Монтана Боян Гергов.

Съдия на мачовете от турнира бе
Емилиян Кирилов от областната съ-
дийска колегия в гр. Монтана.

Грамота за най-атрактивен отбор
спечелиха „Лъвовете” с капитан Гео-

рги Василев, а специалната грамота
за най-постоянен и дългогодишен
участник в турнира получи „Дрийм
тим” (Д. Озирово) с капитан Валтер
Александров.

* * *
СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ДЕЦА ПО

МАЙСТОРСКО УПРАВЛЕНИЕ
НА ВЕЛОСИПЕДИ

По традиция в празничната про-
грама Общината отново зарадва най-
малките жители и гости на Вършец
чрез организиране на състезание по
майсторско управление на велоси-
педи, проведено в Слънчевата гра-

дина. Участниците бяха 45,
разделени по пол и възраст в 4 групи.

Главен съдия на турнира бе Георги
Радонов. Освен бързината, се отчи-
таше и майсторството на малките ве-
лосипедисти чрез преодоляването на
различни препятствия и слаломи по
трасето.

Победители в различните категории
станаха:

- момичета от 6 до 10 години: Те-
дислава Димитрова;

- момчета от 6 до 10 години: Борис
Горанов;

- юноши от 11 до 15 години: Вели-
зар Горанов и Благовест Маринов;

- девойки от 11 до 15 години: Алек-
сандра Антонова.

Победителите получиха медали и
грамоти за призовите места, а за
всички състезатели имаше грамоти за
участие и безплатен сладолед.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Оперативна програма „Регионално
развитие 2007-2011 г”, по която се из-
пълнява проект „Ремонт на сградата
на бившето НУ „Св.Св. Кирил и Ме-
тодий – гр. Вършец”и всички други
Оперативни програми, които се фи-
нансират със средства от Европейския
съюз, изискват плащането за свърше-
ната работа да бъде извършено от Об-
щината и едва след това Програмата
възстановява финансовите средства.

Община Вършец като бенефициент
(получател на безвъзмездна финан-

сова помощ) за извършване на ре-
монта на сградата изпълни проект
покривна конструкция, ремонт на фа-
сада, подмяна на дограма, подмяна на
отоплителна и ел. инсталация, из-
граждане на базова достъпна архитек-
турна среда, изграждане на споа
достъпна архитектурна среда, изграж-
дане на спортни площадки.

Предстои окончателното разпла-
щане с фирмата-изпълнител на строи-
телно-ремонтните работи. За тази цел
Общините се подпомагат с ниско лих-

вени заеми от специално създаден
„Фонд за органите на местното само-
управление в България – ФЛАГ” ЕАД,
т.е. това е кредит, с който се осигурява
възможност за успешното приключ-
ване на проектите, финансирани от
Европейския съюз.

За да бъде отпуснат такъв вид заем
на Община Вършец, който да бъде по-
гасен със средствата, получени от
Оперативна програма „Регионално
развитие” на ЕС, е необходимо Реше-
ние на местния Общински съвет,

което да бъде приложено към набора
от документи в искането за отпускане
на заема от ФЛАГ.

За обезпечаването на такъв кредит
ФЛАГ е утвърдил изискванията си. За
втори път Фондът ни предоставя го-
това типова бланка по образец за Ре-
шение на Общински съвет- Вършец,
която се прилага от всички Общини в
България. Но за втори път в Решение
№ 505 от Протокол № 59 от 25.08.2011
г. общинските съветници дописват в
начина на обезпечаване на кредита “

подписване на Запис на заповед за су-
мата на дълга, авалирана от Кмета на
община Вършец Боряна Бончева – Ле-
чева в лично качество, т.е като физи-
ческо лице да поеме дълг пред банка в
размер от 140 800 лева, което е вид из-
нудване и превишаване на правомо-
щията им.

Считам, че това е опит за блокиране
на проекта и невъзможността му той
да бъде завършен успешно. Жалкото
е, че всичко това се случва в навече-
рието на новата учебна година.

Боряна Бончева – Кмет на община Вършец: „ТОВА Е ОПИТ ДА БЪДЕ
БЛОКИРАН ПРОЕКТА ЗА РЕМОНТ НА БИВШЕТО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ“
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След няколко годишно прекъсване,
конкурсът за красота, провеждан по
традиция в дните на Празника на
курорта, минералната вода и
Балкана, отново бе възобновен. Тази
година той бе кръг от Националната
верига „Мис България Свят” и бе
организиран от „X MODEL GROUP”
и Община Вършец под патронажа на
кмета на общината Боряна Бончева.

Конкурсът се проведе с любезното
съдействие на фирма „Йови” ООД –
гр. Вършец, Сватбен салон „Дама” –
гр. Лом, „Ейвън Козметикс”, „Ви
дизайн” – гр. София, г-н Атанас
Маджарски, ЕТ „Тева – Веселина
Георгиева” – гр. Вършец, Хаус клуб
„Тео”, СПА хотел „Съни гардън”,
СПА хотел „Ата”, „Профилактика,
рехабилитация и отдих” ЕАД – клон
Вършец.

Медийни партньори на конкурса
„Мис и Мистър Вършец 2011” бяха
Българско национално радо, Радио
Видин, вестник „Вършец” и вестник
„Конкурент”.

За престижната титла „Мис и
Мистър Вършец 2011” се
надпреварваха 12 участници от

Вършец, Видин, Монтана, Лом и
Своге, избрани чрез предварителен
кастинг. Шестте момичета и шестте
момчета, дръзнали да последват
мечтата си, бяха на възраст от 14 до
22 години. Те демонстрираха своите

качества в три кръга пред
многобройната публика и жури в
състав: Нели Симеонова –
регионален мениджър на Avon за
Северозападна България, Лъчезар
Павлов – собственик на магазини

„Мис СПА”, Николай Диковскии –
председател на организация „СПА
номинации”, Веселина Георгиева –
управител на ЕТ „Тева” – гр.
Вършец, Катрин Рачева – модел на X
MODEL GROUP и носителка на

титлата „Мис Видин 2011” и Ивайло
Йосифов – мениджър на X MODEL
GROUP за Северозападна България.

За доброто настроение на
публиката, между отделните
дефилета на участниците се
погрижиха танцьорите от Школа по
спортни танци към Общински
детски комплекс – гр. Вършец с
хореограф Веселин Веселинов и
Танцов състав „Фолклорна китка”
при Народно читалище „Христо
Ботев 1900” – гр. Вършец с
хореограф Невена Стоянова.

На трето място журито класира
Даяна Теодорова и Даниел Драганов
от Вършец, а на второ – Цветина
Лазарова от Вършец и Ивайло Коцев
от Своге.

Носители на титлите Мис и
Мистър Вършец 2011 г. станаха
Ивета Алексиева на 19 години от
Вършец и Емил Милков на 22
години от гр. Видин, които заеха
първото място. Те ще представят
Вършец на Националните кастинги
за престижния конкурс „Мис и
Мистър България Свят”.

Евелина ГЕОРГИЕВА

МИС И МИСТЪР ВЪРШЕЦ 2011
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