
ИНФОРМАЦИЯ
от

БОРЯНА БОНЧЕВА- ЛЕЧЕВА
Кмет на община Вършец

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН
ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И
ГОСПОДА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИЦИ,

Към Докладна записка Наш
Изх.№ 3200-12/1/ от 29.09.2010 г. и
Ваш Вх.№ 351 от 07.10.2010г.и във
връзка с решение № 405 от Прото-
кол 44 от 30.09.2010г.на Общински
съвет-Вършец внасям следната до-
пълнителна информация:

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ, ЕТАПИТЕ И
СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕ-
НИЕ НА ПРОЕКТ “РЕКОН-
СТРУКЦИЯ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОР-
ТЕН КОМПЛЕКС – СТАДИОН

в гр. Вършец
Целта на проектното ни предло-

жение е да се реконструира и мо-
дернизира футболният стадион в
гр. Вършец, като се обособи в же-
лано място за спорт и прекарване
на свободното време на местните
хора и гости на общината.

Това ще създаде по-добри усло-
вия за спортуване и здравословен
начин на живот. Финансовият де-
фицит в нашия планински, погра-
ничен и отдалечен район не
позволява на Община Вършец да
осигури всички необходими
средства за реконструкцията на
спортното игрище-. Наредба № Н-
1 към Министерството на физи-
ческото възпитание и спорта
предлага добра възможност фи-
нансово да бъде подпомогнато
реализирането на гореописаната
идея.
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НЕОБХОДИМО Е РЕШЕНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ…
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Отличието му бе връчено на Тър-
жествено заседание на Общински
съвет – гр. Вършец, проведено в
Градската художествена галерия на 1
ноември – Деня на народните буди-
тели.

На тържествената церемония при-
състваха председателят на инициа-
тивния комитет за присъждане на
званието и вносител на предложе-
нието Райна Симова служители от
Общинска администрация – Вършец,
директори на учебни заведения, учи-
тели и културни дейци, представители
на неправителствени организации,
граждани, близки и приятели на Мар-
тен Калеев.

В изпълнение на Решение №
267/20.05.2009 г. на Общински съвет
– Вършец и във връзка с големия му
принос за обогатяване на културно-
историческото наследство, като автор
на редица стойностни литературни и

художествени творби, писателят по-
лучи удостоверение от председателя
на Общинския съвет Иван Лазаров за
удостояване с почетното звание “За-
служил гражданин на Вършец”.

Кметът на община Вършец Боряна
Бончева връчи на Мартен Калеев “По-
четния знак на град Вършец” и Запо-
вед за неговото присъждане, съгласно
Наредбата за символите, почетните
знаци, отличията и почетните звания.

В словото си при получаване на на-
градата писателят изрази емоцио-
нално дълбоката си признателност:

"Благодаря Ви от все сърце, че днес,
на Деня на народните будители, наме-
рихте време да уважите не само мен, а
и всички онези, които със своето твор-
чество са защитавали и усъвършен-
ствали българския дух. Защото
безрезервно са вярвали в него като в
най-извисена кауза. Внасяли са безце-
нен дар в съкровищницата на различ-

ните видове изкуства. Давали са при-
мери за личностна и гражданска по-
зиция. Правели са всички нас повече
българи, повече родолюбци.

Някои от тях са тръгвали от това не-
вероятно небесно пасбище, наречено
Вършец. Нямам пълна представа
какво е изпаднало от каруцата на Бога
по другите краища на нашата татко-
вина. Но съм сигурен, че сам Бог си е
харесал това място между Червени
камик и Тодорини кукли, между Лу-
каница и Раевец, между Стара река и
Ботуня, до Раковица и Барбаращица.
Явно Бог е надникнал отвисоко, от-
плеснал се е да съзерцава красотите
на Вършецкия край и после е дотурил
към онова, което вече е изпаднало от
каруцата му. Затова този край има по-
вече красоти, защото те са предизви-
кали Божието възхищение. И за да не
бъде цялата тази хубосия нахалост да-
дена, им е пратил вършечани. Да я на-
глеждат, да й се радват, да разказват и
на други хора какъв дивен е нашият
край. И така в тази простичка и велика
симбиоза вършечанинът е ставал
естет. Острил е и погледа, и сетивата
си от красотата и от благородството на
природата. За да се съизмери и с други
светове, се е качвал я на Тодорини
кукли, я на Ком, я на Острата чука, та
да види Дунава и Влашко. Да усети
полъха на Европата, който иде от
всички посоки, когато човек е извисен
не само физически, но и духовно. И аз
съм надничал през техните очи и съм
разказвал за видяното и стореното в
моите книги.

продължава на 7 стр. >>>

ПИСАТЕЛЯТ-ЗЕМЛЯК МАРТЕН КАЛЕЕВ
ПОЛУЧИ ПОЧЕТНОТО ЗВАНИЕ

"ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ"

В миналия брой на вестника ви уве-
домихме за проведена среща с ръко-
водството на “ВиК” ООД – Монтана
и жители на кв. Васил Левски по
повод влошеното качество на питей-
ната вода в този район на града.

На срещата живущите квартала ка-
тегорично заявиха, че ако не се взе-

мат спешни мерки за разрешаване на
проблема са готови на “гражданско
неподчинение”.

Управителят на дружество “ВиК”
ООД в Монтана инж. Валери Иванов
се ангажира незабавно да извърши
необходимите проверки на място и в
срок до един месец да се вземат по-

сериозни мерки за подобряване ка-
чеството на водата. Бе избран ини-
циативен граждански комитет, който
заедно с екипа на “ВиК” да извърши
обход по улиците на квартала и да
уведоми останалите граждани за
предприетите действия.
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ПРОБЛЕМЪТ С КАЧЕСТВОТО НА
ПИТЕЙНАТА ВОДА В КВ. ЛЕВСКИ Е РЕШЕН

От 10 ноември до 10 декември в
Общината ще бъдат набирани пре-
броители и контрольори за предстоя-
щото през март 2011 година
Преброяване на населението и жи-
лищния фонд.

На последното си заседание Цен-
тралната преброителна комисия
уточни критериите, на които трябва
да отговарят кандидатите за пре-
броители и контрольори.На първо
място те трябва да бъдат комуника-
тивни и да умеят да общуват с хора.
Необходимо е да притежават поне
средно образование и опит в иконо-
мическата и финансова сфера, адми-
нистрацията, областта на социалните
дейности, както и да притежават тех-

нически познания. Ще бъдат предпо-
читани и студенти. Не се препоръчва
за преброители да се назначават слу-
жители на данъчната администрация
и полицаи.

Преброителите ще бъдат с работно
време от 8.00 до 20.00 часа, включи-
телно събота и неделя. Това е вре-
мето, през което те имат право да
посещават домовете на хората от тех-
ния преброителен участък. За вре-
мето от 10.03.2011 г. до 24.03.2011 г.
всеки преброител ще трябва да пре-
брои около 200 – 250 души и 80 жи-
лища.Заплащането на всеки
преброител ще е индивидуално и ще
зависи от броя на преброените лица,
жилища и сгради, като средно за

страната един преброител ще получи
около 340 лева.Заплащането на кон-
трольорите ще бъде подобно, като
един контрольор ще координира ра-
ботата и ще отговаря за няколко пре-
броители.

Кандидатите ще трябва да подадат
заявление и биографична справка по
образец до Председателя на Общин-
ската преброителна комисия. Бланки
на тези документи можете да наме-
рите в деловодството на Община
Вършец или да изтеглите от сайта на
Общината.

Иван ЖЕКОВ
Секретар на Община Вършец

Председател на Общинската
преброителна комисия

НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЗА
ПРЕДСТОЯЩОТО ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

УРАГАНЕН ВЯТЪР БУШУВА
НАД ВЪРШЕЦ 2стр. >>>

В момента Община Вършец е
подписала договори за и е започ-
нала дейности по реализиране на
шест проекта, финансирани по
различни Оперативни програми и
Фондове на Европейския съюз –
три от тях са по Оперативна про-
грама (ОП) “Развитие на селските
райони”, един - по ОП “Околна
среда 2007-2013”, един по ОП
“Регионално развитие 2007 – 2011
г.”” и един по програма “Енер-
гийна ефективност в обществени
сгради” – Международен фонд
Козлодуй.

Напредват дейностите по про-
екта „Реализиране на инвестицио-
нен проект „Градска
пречиствателна станция за от-
падъчни води (ПСОВ)” в
гр.Вършец” по Договор за без-
възмездна финансова помощ №
58111-С113-304/29.12.2008 г. на
Оперативна програма „Околна
среда 2007-2013”.

В началото на м.октомври бе
приключена процедурата за избор
на проектант за изготвяне на
идеен проект за реализиране на
“ГПСОВ”, гр.Вършец и бе склю-
чен договор с класираното на
първо място дружество “Еко
Аква Системс” ООД, гр.София.
Идейния проект бе изготвен в
срок и предаден на община Вър-
шец, като същия бе разгледан и
одобрен без забележки от Експер-
тния съвет по устройство на тери-
торията при община Вършец.

През м.октомври бе приключена
и процедурата за избор на фирма
за осъществяване на строителен
надзор в процеса на строител-
ството на “ГПСОВ”, гр.Вършец и
бе сключен договор за изпълнение
на услугата с ЕТ “СТИВ - Стефан
Иванов, Стоянка Иванова”,
гр.Монтана.

продължава на 3 стр. >>>

ОТЧЕТ ЗА НАПРЕДЪКА ПО РЕАЛИЗИ-
РАНЕТО НА ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ
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Проектът предвижда цялостна

рехабилитация и модернизация на
съществуващото футболно игрище-
стадион, общинска собственост,
разположено в УПИ ІV от кв. 90
идентичен с ПИ с идентификатор
12961.424.263 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
гр. Вършец от 2008 г.

Изградено е през шестдесетте
години на миналия век.
Съществуващите трибуни са в
незадоволително състояние- земно-
насипни. Липсва отводнителна
система,( дренажна); Няма изградена
спомагателна сграда със санитарни
възли , треньорски стаи, санитарни
помещения, и др.

Целта на проекта е:
Подобряване на спортната

инфраструктура на територията на
община Вършец, и осигуряване на
по- добри възможности за развитието
на физическата култура и спорт от
всички жители на общината.

Сроковете за изпълнение на
проекта са 4 месеца от започване на
реконструкцията.

Финансова и техническа
обосновка за размера на исканите
средства:

Това е спортен обект от съществено
значение за развитието на
физическото възпитание и спорта в
община Вършец. Футболът е любим
спорт за населението от различни
възрастови групи. Ще се създадат
условия за практикуване на масов и
ученически спорт. Общината
ежегодно разпределя бюджетни
средства за подобряване състоянието
на спортния обект, но поради
ограничените бюджетни средства не
е в състояние сама за извърши
цялостния ремонт. До този момент

общината е заделяла средства за
поддръжка , окосяване, почистване и
охрана.

Планирани дейности:
За качественото изпълнение на

целта, е нужно да бъдат реализирани
следните дейности, свързани с
подобряване на вида и капацитета на
обекта:

1. Изграждане на помпено
помещение с подземен резервоар за
поливна система;

2. Резервни скамейки
3. Изграждане на обслужваща

сграда със съблекални, санитарни
възли, складови помещения,
треньорски стаи и др.;

4. Ремонт на трибуни;
5. Дренажна система;
6. Поливна система ;
7. Полагане на тревен чим.
Да се разработи във фаза

технически проект, инвестиционен
проект “РЕКОНСТРУКЦИЯ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОРТЕН
КОМПЛЕКС – СТАДИОН” гр.
Вършец, отговарящ на условията за
финансиране съгласно НАРЕДБА Н-
1 ОТ 08.02.2007г., издадена от
министъра на финансите и
председателя на ДАМС (сега
Министерство на Физическото
Възпитание и Спорта) относно
условията и реда за финансово
подпомагане от ДАМС (сега
Министерство на Физическото
Възпитание и Спорта) на спортни
дейности обн.ДВ, бр.19 от
02.03.2007г., в сила от 02.03.2007г

Проектът да включва
реконструкция и саниране на
игралното поле със стандартни
размери, площадкови мрежи – ВК и
ЕЛ, дренажна и поливна системи,
направа на естествен тревен терен за
игра, съблекални със сервизни

помещения, трибуни в минимален
размер, ограда и вход на комплекса.

При разработката на проекта да се
влагат високо ефективни материали
и съоръжения отговарящи на
съвременните изисквания за такива
съоръжения, съобразени с
възможностите и традициите на
района за развитието на масов спорт.

Предвидените дейности за
реализиране на проекта са на
стойност около 580 хил.лв., които
могат да бъдат отпуснати от
Министерството на физическото
възпитание и спорта целево без
съучастие на Община Вършец.

Съчетавайки географското
положение и добрите природни
дадености с ентусиазма и желанието
на местните жители за повишаване
качеството на живот, община Вършец
се стреми да изгради ефективна
местна политика на устойчиво и
балансирано развитие. Всичко това я
изправя пред предизвикателството
успешно да се включи в процеса на
европейската интеграция и да се
превърне в равностоен партньор на
европейските региони.

Община Вършец има желание и
търси възможности да се превърне в
добър стопанин на имотите си.

Изразявам надежда държавната
власт финансово да подпомогне
изграждането на спортни обекти в
Община Вършец, които биха
допринесли за развитието на спорта
и в малките населени места!

С уважение,
БОРЯНА БОНЧЕВА

Кмет на община Вършец

За участие с проект е необходимо
РЕШЕНИЕ на Общински съвет –
Вършец.

С докладна записка Кметът на

Община Вършец внесе:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
1. Проект „Реконструкция и

модернизация на футболно игрище в
гр. Вършец” е приоритет съгласно
Приоритет 3 мярка 12, точка 5.1
“Проектиране, реконструкция и
модернизация на стадион гр.Вършец
……” от Общинския план за
развитие на община Вършец.

2. Дава съгласие Община Вършец
да кандидатства за средства по
Наредба № Н-1/08.02.2007 г. на
Министъра на финансите и
Държавна агенция за младежта и
спорта за реализация на проект
„Реконструкция и модернизация на
футболно игрище в гр. Вършец
представляващ поземлен имот с
идентификатор 12961.424.263 по
кадастралната карта и кадастралната
карта и кадастралните регистри на
гр.Вършец от 2008г.

3. Възлага на Кмета на Община
Вършец да подготви и внесе проекта
в Министерство на спорта за
одобряване и финансиране по реда на
Наредба № Н-1/08.02.2007 г. на
Министъра на финансите и
Държавна агенция за младежта и
спорта за реализация на проект
„Реконструкция и модернизация на
футболно игрище в гр. Вършец”.

4.Дава съгласие за пряко отдаване за
ползване по два часа на ден
безвъзмездно на Сдружение с
нестопанска цел ”ФУТБОЛЕН КЛУБ
– ВЪРШЕЦ” на спортен имот –
футболен стадион, представляващ
поземлен имот с идентификатор
12961.424.263 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
гр.Вършец от 2008 г., АОС / частна/
№ 299/28.09.2010 г. за срок от 10
/десет/ години, с предназначение за

осъществяване дейност в
обществена полза и полагане на
необходимите грижи за поддържане
на спортното съоръжение.

5.Възлага на Кмета на Община
Вършец да сключи договор /за
отдаване под наем/, за ползване по
два часа на ден безвъзмездно, с
предназначение за осъществяване
дейност в обществена полза и
полагане на необходимите грижи за
поддържане на спортното
съоръжение като срокът на същият
започне да тече от датата на
предаване с протокол описаният
обект на наемателя.

РЕЗУЛТАТ :

РЕШЕНИЕ № 412 от
ПРОТОКОЛ №45/29.10.2010

Изказаха се: Б.Бончева, арх.
П.Стоянов, А. Димитров, И.Лазаров.

Гласували: “за”- 4 ; “против”- 0,
“въздържали се”- 5

НЕ СЕ ПРИЕМА.

Р Е Ш Е Н И Е № 417 от
ПРОТОКОЛ №47/ 19.11.2010

Изказаха се: Б.Бончева, И.Лазаров,
В.Маринов, М.Василев - Президент
на ФК Вършец, Ан.Еленкова и
Н.Леков.

Гласували поименно:
“за”- 6 - П.Петров, В.Маринов,

И.Лазаров, Р.Дамянова, А.Николова,
Н.Коновски;

“против”- 0,
“въздържали се”- 5 – Н.Леков,

А.Димитров, К.Аргиров,
О.Яничкова, Д.Тодорова.

НЕ СЕ ПРИЕМА

НЕОБХОДИМО Е РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ…

В периода 08 - 10.11.2010 г. на тери-
торията на община Вършец се разрази
ураганен бурен и поривист южен –
югозападен вятър „фьон”. Скоростта
на пулсациите на вятъра достигаха на
моменти до 30-35 м. в секунда. Явле-
нието обикновено не е характерно за
този период на годината.

Бурята е вятър със скорост над 15
м/сек, а ураганът е вятър със скорост
над 30 м/сек. Ураганът има разруши-
телно действие- чупи клони, събаря
керемиди и други предмети от покри-
вите на постройките, може да изко-
рени дървета, а в морето причинява
силно вълнение. Появява се при пре-
минаване на дълбок циклон или в пе-
риферията на обширни антициклони.
Наличието на бурята (урагана) се до-
казва по данни от хидрометеороло-
гичните служби, а при липса на
наблюдения доказването става по ан-
кетен път посредством характерните
белези за тяхното проявление, пис-
мени показания от очевидци или све-
дения от местните власти или други
органи.

Най-големи щети са нанесени в на-
селените места, които са в непос-
редствен близост да планината – в
кв.Заножене, където почти няма жи-
лищна сграда без отнесени капаци, ке-
ремиди, повредени покривни
конструкции и комини. В две жи-
лищни сгради, намиращи се на
ул.”Бреза” № 49 (собственост на Гео-
рги Първанов и Валентина Първанова)
и ул.”Бялата вода” № 39 (собственост
на Анета Атанасова) напълно или час-
тично е отнесена покривната кон-
струкция, заедно с покривните
керемиди. За тези две сгради имаме

подадена информация в Междуведом-
ствената комиисия за възстановяване
и подпомагане – София. Най-обезпо-
кояващото, е че много рядко има заст-
раховани жилищни сгради за щети,
нанесени от природни бедствия и не
може да се разчита на суми за възста-
новяване на щетите от застраховате-
лите, а финансовото положение на
Общината на този етап не позволява
да се окаже помощ със средства или
материали. Осен тези щети, има и на-
несени щети на инфраструктурата -
откъснати и изкъртени пътни знаци,
счупени табели и рекламни платна, из-
къртени дървета и счупени клони в
парка и Слънчевата градина. Нане-
сени са и щети на обществени сгради
и почивни станции.

- ОДЗ- Слънце - счупени стъкла
12,53 кв.м. на стойност 288,19 лв.

- Музейна сбирка – счупени стъкла
3,52 кв.м., изкъртена алуминиева врата
и отнесен алуминиев обков на кубе-
тата – 632,70 лв.

- Счупени стъкла на сградата на Об-
щинска администрация - 23,00 кв.м.
на стойност 557,86 лв.

- Частично отнесена обшивка от ла-
марина от покрива на сградата на ОбА
на стойност - 623,62 лв.

- Частично разрушен покрив и ог-
рада на обслужваща сграда в парка на
стойност 798,91лв.

- Счупени стъкла на сградата на чи-
талище „Пробуда” гр.Вършец кв.

Заножене 6мм. – 9,45 кв.м. на стой-
ност 396,90лв.и на стъкла обикновени
- 20,22 кв.м. на стойност 465,06 лв.

Общо нанесените щети са на стой-
ност: 3 807,38 лв.

В Специализирана болница за реха-

билитация „Свети Мина”- Вършец
частично са отнесени покривни нас-
тилки на блоковете. Най-големи са по-
раженията на медицинския блок,
където е отнесена цялата дървена кон-
струкция, заедно с покривните плос-
кости. Няма стойностна оценка за
нанесените щети.

Прави впечатление, че по-голяма
част от щетите са нанесени на сгради
ново строителство а старите сгради с
добре подържани покриви почти
нямат поражение, което ни навежда на
мисълта, че качеството на извърше-
ното строителство е незадоволително,
особенно извършено от самозвани
майстори.

Освен щетите, нанесени от урагана,
някои недобросъвестни граждани се
възползваха от бурните ветрове и под-
палиха сухи треви и храсти, в резултат
на което се разразиха масови полски и
горски пожари в м. Чуката в земли-
щето на с.Спанчевци. В землищата на
гр.Вършец, с. Драганица,с.Горна Бела
речка и с.Горно Озирово изгоряха де-
сетки декари сухи треви и храсти а в
м.Равнище и м.Билото в землището на
с.Горно Озирово и 110 дка. борова
гора.

Крайно време е на тези недобросъ-
вестни граждани да се потърси сметка
и да се подведат под съдебна отговор-
ност за необмислените им действия. В
гасеното на пожарите бяха ангажи-
рани служители от Противопожарен
участък на ПБС – Вършец, Държавно
лесничейство - Берковица и граждани
от гасаческите групи.

инж. агро. Георги АВРАМОВ
ст.спец.Гражданска защита

и сигурност

УРАГАНЕН ВЯТЪР БУШУВА НАД ВЪРШЕЦ

Поведение на населението при
силни ветрове в населените
места.

При прогноза за силни ветрове и
бури е необходимо:

- Да се сведе до минимум излиза-
нето от вкъщи, защото същест-
вува опасност от падащи
предмети, комини, керемиди, ма-
зилки, част от покривни елементи,
улуци, рекламни пана, дървета и
други, и вероятността за възник-
ване на нещастни случаи е голяма.
- Да се потърси подслон в об-
ществени сгради, подлези и
други. Придвижването да става
само по откритите междублокови
пространства, далече от жилищни
сгради и постройки, дървета, ко-
мини, електрически стълбове и
електропроводи.
- Да се затворят добре прозорците
и вратите.
- Да се паркира далече от дървета,

сгради и електропроводи, ако
гражданите се намират в превоз-
ните средства.

••••
Поведение на населението след

утихване на вятъра.
Необходимо е да се спазват след-

ните изисквания:
- Да се избягва преминаването
покрай сгради и конструкции, от-
делните елементи на които са раз-
рушени или отнесени.
Съществува опасност част от кон-
струкцията, отделни възли и др.
да рухнат под собствената си те-
жест, преди да са започнали неот-
ложните възстановителни работи.
- Да се проявява бдителност и
внимание по отношение на па-
дащи дървета, повредени стъл-
бове и съоръжения от
електрическата мрежа и мрежата
за захранване на трамваи и тро-
леи.

КАК ДА ДЕЙСТВАМЕ ПРИ УРАГАННИ ВЕТРОВЕ
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Изготвена е и е изпратена за

съгласуване с Управляващия орган на
Оперативна програма “Околна среда
2007 – 2013г.” документацията за
провеждане на “открита процедура”
по реда на Закона за обществените
поръчки за избор на изпълнител
"Инженеринг - работно проектиране,
съгласуване и строителство на
Градска пречиствателна станция за
отпадъчни води /ГПСОВ/"
гр.Вършец. Очаква се в най – кратък
срок документацията да бъде
съгласувана и да бъде стартирана
процедурата с цел избор на
изпълнител по дейностите по
изготвяне на работен проект и
строителство на “ГПСОВ”,
гр.Вършец.

Проектът е на обща стойност 5 376
920 лева.

Авансово са получени 1 075 384
лева.

***
Проектът на Община Вършец

„Повишаване качеството на
образованието в община Вършец,
чрез обновяване и модернизация на
образователната инфраструктура”,
който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма
Регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално
развитие включва: обновяване на
втората сграда на СОУ “Иван Вазов”,
в която се помещаваше закритото вече
Начално училище “Св.Св. Кирил и
Методий” чрез основен ремонт на
покривна конструкция, ремонт на
фасада, подмяна на дограма,
изграждане на базова достъпна
архитектурна среда, оборудване и
оформяне на специализирани
кабинети по изобразително изкуство
и начално езиково обучение,
изграждане на спортни площадки.

До момента са проведени процедури
и са сключени договори за обследване
на енергийната ефективност и
издаване на енергиен паспорт на
сградата с “БЪЛГАРСКА
ИНЖЕНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ”
ООД – гр. София и договор за
изготвяне на работен проект за
сградата на бившето НУ “Св.Св.
Кирил и Методий” с фирма “ИСИ-
09”ООД – гр. Монтана, избрана е
фирма-доставчик на
информационните материали по
проекта.

Енергийното обследване и работния

проект за ремонт на сградата и
прилежащата площадка са
завършени.

Проведена е процедура за избор на
изпълнител по Системата за
управление на качеството с предмет
“Упражняване на строителен надзор в
процеса на строителство на сградата
на бившето НУ “Св.Св.Кирил и
Методий”, като е сключен договор с
фирма “Брико-21”ЕООД – гр. София.

След съгласуване с Управляващия
орган се проведе процедура за избор
на изпълнител в “Открит конкурс” по
реда на Наредбата за възлагане на
малки обществени поръчки
(НВМОП) с предмет: “Ремонт на
сградата на бившето НУ “Св.Св.
Кирил и Методий”. Бяха подадени
оферти от 18 фирми за участие в
“Открития конкурс”. До втория етап
от конкурса – “Разглеждане и оценка
на ценова оферта” комисията, която се
състоеше от 9 експерти и наблюдаващ
представител на Министерството на
регионалното развитие, допусна три
фирми: “ЕНЕРГОРЕМОНТСТРОЙ”
ЕООД – гр. София, “СТРАТИЕВИ
2003” ООД – гр. София и
“ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД
– гр. София.

От отворените три оферти,
допуснати до втори етап, комисията
извърши следното класиране:

1. “Понсстройинженеринг” ЕАД –
гр. София;

2. “Енергоремонтстрой”ЕООД – гр.
София;

3. “Стратиеви 2003” ООД – гр.
София.

На база представените протоколи,
Кметът на общината одобри
предложеното от комисията
класиране и определи за изпълнител
на строително-ремонтните дейности
фирма “Понсстройинженеринг” ЕАД
– гр. София, която оферта бе с най-
ниска цена. Останалите две фирми,
обаче обжалваха това решение пред
Комисията за защита на
конкуренцията – гр. София, която се
произнесе в полза на Община
Вършец. “Енергоремонтстрой”ЕООД
– гр. София в момента обжалва
решението на

Комисията за защита на
конкуренцията – гр. София пред
Висшия административен съд, което
води до забавяне сключването на
договор с фирма-изпълнител и
възпрепятства започването на
строително-ремонтните дейности,
предвидени по проекта.

Проектът е на обща стойност 955
185.50 лева.

***
"Рехабилитация и частична

реконструкция на група улици в
град Вършец".

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

Изработени са проекти на
процедурите за избор на фирма за
осъществяване на строителен надзор
и за изпълнител на строително-
ремонтните дейности, които в
момента се съгласуват с
Управляващия орган в София.

Проектът е на обща стойност 1 510
742 лева.

Авансово са получени 680 890 лева.
***

"Ремонт на обществени паркове,
градинки и зелени площи в град
Вършец".

Проектът предвижда цялостно
реновиране и обновяване на
централните зелени площи в град
Вършец – балнеоложки парк и
градска градина, намираща се между
хотел “Вършец” и СБР “Св.Мина”.
Ще бъдат рехабилитирани 7428 кв.м.
различни видове настилки в градска
градина с изграждане на детски
площадки за различни възрастови
групи, водни ефекти, паркова мебел,
осветление на територията на 15710
кв.м. Ще се попълнят дървесна и
храстова растителност, цветя и тревни
площи. В балнеоложкия парк ще се
обнови настилката на 11 230 кв.м.
алейна мрежа и реновират 8500 кв.м.
зелени площи, ще бъдат монтирани
пейки, табели и кошчета.

Изработени са проекти на
процедури за избор на фирма –
изпълнител на строително-
ремонтните работи и на изпълнител за
осъществяване на строителен надзор
в процеса на строителството, които в
момента се съгласуват с
Управляващия орган на програмата.

Проектът е на обща стойност 1 527
840 лева.

Авансово са получени 763 920 лева.
***

По Оперативна програма “Развитие
на селските райони” през октомври
2009 г. миналата беше подписан
договор за финансиране на проекта
“Реконструкция и модернизация на
уличното осветление в община
Вършец – гр. Вършец, с.Спанчевци,
, с. Долна Бела Речка, с.Горна Бела
Речка, с. Стояново, с.Долно
Озирово, с. Горно Озирово,
с.Черкаски, с. Драганица”.
Проектът включва изграждане на
конвенционално улично осветление,
подземни тръбни PVC мрежи,
изтегляне на кабели в PVC тръби,
изграждане на стълбове, изграждане
на демонстрационна фотоволтаична
осветителна система, изграждане
система за управление на
осветлението, рехабилитация на
уличното осветление в гр. Вършец и
всички села от общината.

Изработени са проекти на
процедури за избор на изпълнител за
изготвяне на работен проект, за избор
на изпълнител на строително-
ремонтните дейности по реда на
Закона за обществените поръчки и за
избор на фирма за осъществяване на
строителен надзор. В момента тези
процедури са изпратени за
съгласуване с Държавен фонд
“Земеделие” – Разплащателна
агенция- София

Проектът е на обща стойност 1 548
690 лева.

Авансово са получени 774 345 лева.
***

По програма “Енергийна
ефективност в обществени сгради” –
Международен фонд Козлодуй се
финансира проектът на Община
Вършец “Реализиране на мерки по
енергийна ефективност в сградите
на Обединено детско заведение
“Слънце” и Общинска
администрация”.

Дейностите по проекта включват:
подмяна на дограмите, хидроизолация
и саниране на сградите.

Община Вършец е одобрена по
програмата през 2009 г, като
управлението на всички процедури по
проекта, както и разплащанията по
дейностите се провеждат и извършват
от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.

Проектът е на обща стойност 726
000 лева.

От Управляващите органи на

Оперативните програми до момента в
Община Вършец са преведени
авансово суми на обща стойност 3 294
539 лева, които стоят в специална
сметка и са с целево предназначение
само за съответните проекти.

По проектите са извършени голяма
част от подготвителните дейности –
изготвяне и оповестяване на
конкурсната документация, изготвяне
на идейни проекти, съгласуване на
всички проекти с всички институции
– ВиК, ЧЕЗ, БТК, РИОСВ, РИОКОЗ,
Басейнова Дирекция-Плевен,
Пожарна безопасност, разглеждане и
приемане от Експертен съвет,
непрекъсната кореспонденция и
информационни срещи с
Управляващия орган на Оперативните
програми във всяко Министерство,
изготвяне, внасяне и одобрение на
исканията за авансите от
Разплащателна Агенция на Държавен
фонд земеделие и Министерството на
околната среда и водите- гр.София.

Всяко едно действие от страна на
Община Вършец като бенефициент
/страна, ползвател / по европейските
програми се съгласува от
Управляващия орган на съответната
Оперативна програма като за целта
документацията се изпраща в
съответните министерства за
предварителен и последващ контрол.
За съжаление понякога се чака с
месеци за получаване на резултат.
Това нарушава предварително
набелязания времеви график за
изпълнение на проектите и забавяне
на предвидените строително-
ремонтни дейности.

В заключение може да кажем, че
работата по проектите в Община
Вършец върви по документи,
съгласно утвърдените правила и
изисквания на Оперативните
програми на Европейския съюз и
българското законодателство, но на
всички ни се иска по-бързо да се
случват нещата. Реално до етапа на
същинските строително-ремонтни
дейности, инвестиции и нов облик на
Вършец и селата в общината, каквато
е и крайната ни цел има време, което
зависи от обективни и субективни
фактори. Надяваме се, че с откриване
на строителния сезон през 2011г. ще
може да се заработи не само на
хартия, а и с техника по одобрените
европейски проекти в Община
Вършец.

Боряна БОНЧЕВА
Кмет на община Вършец

ОТЧЕТ ЗА НАПРЕДЪКА ПО РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ

продължава от 1 стр. >>>
Кметът на община Вършец Боряна

Бончева предложи след един месец
да се проведе втора среща, на която
да се отчетат резултатите от набеля-
заните мерки за разрешаване на про-
блема.

Втората среща се проведе на 18 но-
ември и на нея присъстваха Област-
ният управител на област Монтана
Ивайло Петров, управителят на
«ВиК» ООД - Монтана инж. Валери
Иванов, инж. Методиев от същото
дружество, кметът на община Вър-
шец Боряна Бончева, началникът на
кабинета на кмета инж. Стоян Стоя-
нов, техническият ръководител на
«ВиК» - клон Вършец инж. Велизар
Горанов, жители на кв. Левски.

На срещата стана ясно, че пробле-
мът вече е решен, гражданите споде-
лиха, че нямат оплаквания по
отношение качеството на питейната
вода, тя е годна за консумация и от-
говаря на необходимите химични и
микробиологични показатели.

Инж. Иванов обясни, че в момента

до последната най-високо разполо-
жена улица в квартала е подадена
помпажно вода от водохранилище
«Среченска бара», като е изключено
гравитачното водоподаване от во-
дохранилище «Орлощица». В мо-
мента проблемът с качеството на
питейната е решен, но остава про-
блемът с пониженото налягане на во-
дата в най-високата кота на квартала,
който ще се усети още по-осезаемо
през летните месеци, когато и консу-
мацията на вода е по-голяма. Терен-
ната кота на високите части не
позволява помпажно подаване от
язовир «Среченска бара», следова-
телно, без речно подаване от Орло-
щица проблемът с налягането не
може да бъде разрешен и според
шефът на ВиК това е единственият
начин за водоснабдяване на послед-
ните улици. Той лично е проверил
пречиствателното съоръжение и
утаилите на Орлощица, които по ду-
мите му са в добро състояние, оси-
гурено е денонощно дежурство и
наблюдение, като при бури, про-

ливни дъждове и екстремални ме-
теорологични условия речното водо-
подаване се изключва. За да се
изгради ново модерно пречиства-
телно съоръжение за речно водохва-
щане «Орлощица» ще са необходими
около 400 000 лева, но ВиК – Мон-
тана няма средства за тази инвести-
ция.

Областният управител Ивайло Пет-
ров уведоми присъстващите на сре-
щата, че ВиК е функция на
държавата. По новия Закон за водите
могат да се създават ВиК асоциации,
които да разработват проекти за фи-
нансиране по Европейските про-
грами и проекти. ВиК дружествата
няма да могат да усвояват тези
средства, те ще са само оператори.
Общините също биха могли да раз-
работят проекти и да кандидатстват
за финансиране по Оперативните
програми «Развитие на селските ра-
йони» и «Околна среда» и Област-
ният управител обеща съдействие за
подаването на такъв проект за из-
граждане на пречиствателно съоръ-

жение за «Орлощица», разработен от
Общината.

Кметът на общината Боряна Бон-
чева заяви, че жителите на града се
нуждаят от питейна вода с нормално
качество и налягане сега, в дадения
момент. Общината има предпро-
ектна готовност с идейни проекти в
областта на ВиК, но хората трябва да
знаят, че на теория проектите и ев-
ропейските пари са едно, а на прак-
тика одобрението на проектите,
процедурите за съгласуване са бавен
процес, който може да се отдалечи за
няколко години напред. Още повече,
че в момента в общината се изпъл-
няват проекти, които докато не бъдат
приключени няма да могат да се фи-
нансират нови.

За да се реши проблемът и с наля-
гането на питейната вода, жителите
на квартала се съгласиха да се пос-
тавят два спирателни крана по ули-
ците «Раковска» и «Левски», за да се
раздели речното водоподаване от
«Орлощица» от централното водо-
подаване, с което ще се захранват по-

следните къщи над тези кранове, а
управителят на ВиК – Монтана
обеща те да се монтират до края на
месец ноември.

От разговорите и обсъждането
стана ясно, че краткосрочните дей-
ствия за разрешаване проблемите на
жителите с питейните и отпадните
води са в ръцете на ВиК дружест-
вата, а дългосрочните - чрез разра-
ботване и кандидатстване с проекти
са от компетенцията на Общините и
зависят от Управляващия орган на
съответните европейски програми.

Жителите на кв. Левски успяха да
постигнат разрешаване на поставе-
ния от тях проблем. Гласът ми бе чут,
благодарение на хората от местния
инициативен комитет. Вършец по-
каза и гражданско общество, и пози-
ция. И доказа, че когато има
комуникация с институциите, добро-
намерен диалог и желание от страна
на заинтересованите, това неми-
нуемо води до постигане на резул-
тати.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРОБЛЕМЪТ С КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В КВ. ЛЕВСКИ Е РЕШЕН
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Във връзка с честването на побе-
дата над хитлерофашизма двама
наши съграждани – Георги Мари-
нов Младенов и Димитър Анге-
лов Маринов бяха наградени от
Централния съвет на Българския
антифашистки съюз (БАС) с
орден за особени заслуги в бор-
бата за освобождение на Европа
от хитлерофашизма и с 65-та го-
дишнина от края на Втората све-
товна война.

Георги М. Младенов е роден
през 1914 г. във Вършец. Целият
си съзнателен живот посвещава
на социалистическите идеи. Ак-
тивен участник е в нелегалната
антифашистка съпротива във вра-
чанския край, поддържа връзки с
партизанския отряд “Гаврил
Генов”.

Той е първият кмет на Вършец
след 9.ІХ.1944 г., след което ра-
боти като директор на “Зърнени
храни” във Врачанска област.

След пенсионирането си работи
като зам.-кмет на обществени на-
чала. Има голям принос за разви-

тието на курортното дело и ту-
ризма в нашия град. Негова е за-
слугата за изграждането на хижа
“Бялата вода”.

Димитър А.Маринов е роден на
2 ноември 1921 г. Като активист-
член на РМС разпространява по-
зиви против тогавашната власт,
заедно с други вършечени.
Всички те са заловени и осъдени,
като Димитър получава ефек-
тивна присъда от 6 г. и шест ме-
сеца затвор, от които излежава в
Плевенския и във Варненския зат-
вор 3 години и три месеца. Осво-
боден е на 9.ІХ. 1944 г.

След 9 септември работи в завод
”Таврил Генов” - гр. Враца и като
инспектор по охрана на труда към
Трудово- производителните коо-
перации, където се пенсионира.

Честитим на нашите съграждани
връчването на отличията и им же-
лаем много здраве, сили и дълго-
летие!

Добринка ИСАЕВА
Председател на ОбС

на БАС - Вършец

ПОД ЗНАКА НА 65 ГОДИНИ ОТ КРАЯ
НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

От 10 до 24 март 2011 г. ще се
проведе преброяване на населе-
нието и жилищния фонд в Ре-
публика България.

Основната задача на преброя-
ването на населението е полу-
чаване на статистически данни
общо за страната и по отделни
административно-територи-
ални деления за броя и състава
на населението по пол, възраст,
образование, икономическа ак-
тивност и други демографски и
етно-културни признаци, за раз-
мерите и характеристиките на
сградния и жилищен фонд в за-
висимост от конкретната соци-
ално-икономическа и
демографска ситуация на стра-
ната.

Новост ще бъде електронното
преброяване на населението, с
което се дава възможност граж-
даните, желаещи да попълнят
анкетните си карти чрез Интер-
нет, без да бъдат анкетирани от
преброители, да го направят по
електронен път. След специална
регистрация чрез вписване на
ЕГН и електронния си адрес, те
ще получат специален код за
достъп в системата.

Със заповед на директора на
Националния статистически
институт, в община Вършец е
назначена Общинска преброи-
телна комисия, включваща
председател, секретар и 5 чле-
нове, от които един е предста-
вител на Териториално
статистическо бюро – гр. Мон-

тана.
Участие в първото заседание

на комисията взе и директорът
на Териториално статистическо
бюро – гр. Монтана Бойка Бо-
рисова.

На заседанието членовете на
комисията бяха запознати с Ин-
струкцията за организация,
подготовка и провеждане на
преброяването на населението и
сградния фонд през 2011 година
(дейности до края на 2010 г.),
запознаха се с Указанията за
подбор на лицата, които ще
бъдат назначени за преброители
и контрольори при Преброяване
2011 г.

Бе предложен организационен
план за дейностите по подго-
товката и провеждането на дей-
ностите по Преброяване 2011 в
съответствие с утвърдените от
Централната преброителна ко-

мисия срокове до края на 2010
година.

До края на месец ноември ще
бъдат уточнени преброителните
райони и преброителните учас-
тъци по населени места. Доку-
ментите на кандидатите за
преброители и контрольори ще
се набират от 10 ноември до 10
декември, а до края на януари
2011 г. те ще преминат през спе-
циално обучение.

Комисията взе решение крите-
риите за подбор на кандидат-
преброителите и
контрольорите, както и образ-
ците на формулярите за канди-
датстване да бъдат качени на
сайта на Община Вършец и ин-
формационното табло на Об-
щинска администрация –
Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНСКАТА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ

В християнския църковен ка-
лендар 11 ноември е определен
за честване Деня на Св. Мина,
ето защо на този ден Специали-
зирана болница за рехабили-
таиця “Св. Мина” – гр. Вършец
отбеляза патронния си празник.

На тържеството присъстваха
кметът на община Вършец Бо-
ряна Бончева, председателят на
Клуб “Гражданско общество” -
Вършец Савка Серафимова,
много наши съграждани и
гости, колективът и пациентите
на болницата.

Патронният празник бе открит
с приветствие от изпълнител-
ния директор на Специализира-
ната болница за рехабилитаиця
доц. д-р Антон Савов, който
преди 5 години лично предлага
пред Съвета на директорите на
“СБР Национален комплекс”
ЕАД – гр. София болницата във
Вършец да носи името на този
светец.

Свети великомъченик Мина
Котуански е известен чудотво-
рец и се счита за покровител на
семейството. Освен това той се
смята за патрон и покровител

на всички народни лечители,
знахари, войни, както и на хо-
рата, поели на дълъг път. Свети
Мина закриля и жените, затова
на този ден те се молят пред
иконата на Светеца за здраве на
децата си, за радост и благопо-
лучие на дома.

Тържествен водосвет бе от-
служен от енорийския свеще-
ник на гр. Вършец
свещеноиконом Петко Бал-
джиев, заедно с читалищно-
църковния хор за църковни
песнопения.

В концертната програма взеха
участие женската вокална група
при Народно читалище
“Христо Ботев” – Вършец с ръ-
ководител Елена Горанова и
деца от Целодневна детска гра-
дина “Дъга” – гр. Монтана.

Както подобава на всеки праз-
ник, болницата получи в лицето
на директора й доц. Савов
цветя, поздравителни адреси и
подаръци от кмета на община
Вършец, от Клуб “Гражданско
общество” – Вършец, стихотво-
рения от нашите съгражданки-
поетеси Калина Алексиева и

Катя Маркова, посветени на
болницата за рехабилитаиця.

Нова придобивка за болницата
е голяма икона с образа на
Св.Мина, специално поръчана
от доц. Савов за празника, из-
работена от иконописката Таня
Рашева – Ганева от София.

Иконата бе осветена на праз-
ника и ще бъде поставена в па-
раклиса, намиращ се на партера
на болницата, за да могат леку-
ващите се от цялата страна па-

циенти да отправят молитвите
си към Светеца – патрон и пок-
ровител на лечебното заведение
за здраве, благополучие, физи-
ческо и духовно изцеление.

Болницата за рехабилитация
във Вършец е специализирана
по различни клинични пътеки.
Тя работи целогодишно и раз-
полага с модерна балнеология,
апаратура за диагностика, съв-
ременни методи и технологии
на лечение.

Санаториумът е част от вери-
гата от специализираните бол-
ници за рехабилитация -
"Национален комплекс" и пред-
лага прекрасни условия за съ-
четание на балнеолечение и
отдих. Приемат се пациенти от
цялата страна, насочени от ле-
куващия лекар или съответните
специалисти с медицинско на-
правление за лечение и рехаби-
литация.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ “СВ.
МИНА” В КУРОРТА ВЪРШЕЦ ПОЧЕТЕ СВОЯ ПАТРОН

Георги
Маринов

Димитър
Ангелов
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Днес 29.10.2010 г. (петък) от 14.00 часа, на ос-
нование чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, се проведе
заседание на Общински съвет – Вършец в засе-
дателната зала на Общинска администрация –
Вършец.

Заседанието започва с 8 положили клетва об-
щински съветници. Отсъстват: О.Гигов,
Н.Леков, П.Петров, В.Маринов, Д.Григорова;

На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседа-
нието е законно и може да взема законови реше-
ния.

На заседанието присъстваха още: Кмет на
Община Вършец - Б.Бончева Лечева, Ст.Стоя-
нов, С.Атанасова – Управител на “Медицински
център – Вършец” ЕООД, Иван Илиев,арх. Пла-
мен Стоянов , Благовест Христов и граждани.

На основание чл.57, ал1 от ПОДОСВНКВОА за
мандата 2007 - 2011г. Председателя на Общински
съвет - Вършец предложи допълнение в 9-та точка
в дневния ред:

1. Докладна от Йорданка Трифонова Младе-
нова относно финансова помощ.

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Разглеждане и приемане на отчет за девет-

месечието на 2010г. на “Медицински център –
Вършец” ЕООД.

Докладва: Председател на ПК “Здравеопаз-
ване, социални дейности и екология” – Ру-
мяна Дамянова

2. Вземане на решение относно отоплителната
инсталация на „Медицински център – Вършец”
ЕООД

Докладва: Председател на ПК “Здравеопаз-
ване, социални дейности и екология” – Ру-
мяна Дамянова

3. Допълнение на Наредбата на Общински
съвет – Вършец за определянето и администри-
рането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Вършец.

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

4. Разглеждане и вземане на решение за учас-
тие в регионално сдружение на общините, които
ползват общо регионално депо за твърди битови
отпадъци.

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

5. Вземане на решение за кандидатстване по
Наредба № Н-1 /08.02.2007г. на Министъра на
финансите и Държавна агенция за младежта и
спорта за реализация на проект „Реконструкция
и модернизация на футболно игрище в гр.Вър-
шец”.

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

6. Разглеждане и вземане на решение за подго-
товка, участие и подаване на заявление по про-
ект „Общностен център за деца и семейства” по
проект „Социално включване” на МТСП, фи-
нансиран от Международна банка за възстановя-
ване и развитие /Световна банка/.

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

7. Вземане на решение за промяна в Правил-
ника за организацията и дейността на Общински
съвет – Вършец.

Докладва: Иван Лазаров - Председател на
Общински съвет гр. Вършец

8. Вземане на решение за провеждане на кон-
курс за отдаване под наем на недвижим имот
частна общинска собственост, представляващ
подземен етаж на „Художествена галерия” гр.
Вършец

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

9. 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

10. Изказвания,питания и становища и предло-
жения на гражданите.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за орга-
низацията 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 8 гласа - “за”, “против” – 0 ; “въздър-
жали се” – 0;

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и приемане на
отчет за деветмесечието на 2010г. на “Меди-
цински център – Вършец” ЕООД.

Докладва: Председател на ПК “Здравеопаз-
ване, социални дейности и екология” – Ру-
мяна Дамянова

Промяна в кворума: влиза Н.Леков;
Изказаха се: Р.Дамянова, А.Димитров, С.Ата-

насова, Д.Тодорова, И.Лазаров, Б.Бончева

Общински съвет реши:
РЕШЕНИЕ № 408

Общински съвет – Вършец приема отчета за
приходите и разходите по дейности за деветме-
сечието на 2010г. на „Медицински център – Вър-
шец” ЕООД.

Гласували поименно: „за” – 6 -А.Димитров,
К.Аргиров, И.Лазаров, Р.Дамянова, А.Николова,
О.Яничкова; „против”- 0; „въздържали се” – 3
– Н.Леков, Д.Тодорова, Н.Коновски;

НЕ СЕ ПРИЕМА.

Промяна в кворума: влиза О.Гигов.

ВТОРА ТОЧКА: Вземане на решение относно
отоплителната инсталация на „Медицински
център – Вършец” ЕООД

Докладва: Председател на ПК “Здравеопаз-
ване, социални дейности и екология” – Ру-
мяна Дамянова

Изказаха се: Р.Дамянова, А.Димитров;

Общински съвет реши:

РЕШЕНИЕ № 409
Общински съвет – Вършец на основание

чл.6,ал.1,т8 от ПОДОСВНКВОА за мандата
2007 - 2011г взема решение да не се демонтира
отоплителната инсталация на „Медицински цен-
тър – Вършец” ЕООД .

Гласували поименно: „за” – 9- .Димитров,
К.Аргиров, И.Лазаров, А.Николова, О.Янич-
кова,Н.Леков, Д.Тодорова, Н.Коновски, О.Гигов;
„против”- 0; „въздържали се” – 1– Р.Дамянова;

ПРИЕМА СЕ.

ТРЕТА ТОЧКА: Допълнение на Наредбата на
Общински съвет – Вършец за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Вършец.

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

Изказаха се: Б.Бончева, А.Димитров;

Общински съвет реши:
РЕШЕНИЕ № 410

Допълва Наредба на Общински съвет – гр.
Вършец за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на Община Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/ в глава ІІ
– „Местни такси”, раздел ІІІ – „Такси за детски
градини, домове за социални грижи, лагери и
други общински социални услуги” в чл.28:

Създава се нова ал.4 на чл.28:
„/4/ Освобождават се от заплащане на такса за

ползване на детска градина и детска ясла, деца с
увреждания 50% и над 50%, установено с екс-
пертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Родителите
подават заявление до директора на детското за-
ведение с приложено копие на решението.”

„Досегашните ал.4, ал.5 и ал.6 съответно ста-
ват ал.5, ал.6 и ал.7 на чл.28.”

Гласували поименно: „за” – 10 –А. Димит-
ров, К.Аргиров, И.Лазаров, А.Николова,
О.Яничкова,Н.Леков, Д.Тодорова, Н.Коновски,
О.Гигов, Р.Дамянова; „против”- 0;

„въздържали се” – 0;
ПРИЕМА СЕ.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане
на решение за участие в регионално сдружение
на общините, които ползват общо регионално
депо за твърди битови отпадъци.

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

Изказаха се: Б.Бончева, А.Димитров, Д.Тодо-
рова;

Общински съвет реши:
РЕШЕНИЕ № 411

Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА
Дава съгласие Община Вършец да членува в

регионално сдружение на общините, които пол-
зват депото за твърди битови отпадъци, изгра-
дено на територията на Община Монтана.

За представител на общината в регионалното
сдружение определя Кмета на Община Вършец.

Възлага на Кмета на Община Вършец да из-
върши необходимите действия за изпълнение на
решението.

Гласували поименно: „за” – 9 –А. Димитров,
К.Аргиров, И.Лазаров, А.Николова, О.Яничкова,
Д.Тодорова, Н.Коновски, О.Гигов, Р.Дамянова;
„против”- 0;„въздържали се” – 1- Н.Леков;

ПРИЕМА СЕ.

Председателя на Общински съвет – Вършец,
обяви 10 мин. почивка.

След изтичане на почивката заседанието бе
подновено с кворум от 9 общински съвет-
ника, отсъства Н.Леков;

ПЕТА ТОЧКА: Вземане на решение за канди-
датстване по Наредба № Н-1 /08.02.2007г. на
Министъра на финансите и Държавна агенция за
младежта и спорта за реализация на проект „Ре-
конструкция и модернизация на футболно иг-
рище в гр.Вършец”.

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

Изказаха се: Б.Бончева, арх. П.Стоянов, А.
Димитров,И.Лазаров;

Общински съвет реши:
РЕШЕНИЕ № 412

Проект „Реконструкция и модернизация на
футболно игрище в гр. Вършец” е приоритет
съгласно Приоритет 3 мярка 12, точка 5.1 „Про-
ектиране, реконструкция и модернизация на ста-
дион гр. Вършец …..” от Общинския план за
развитие на община Вършец.

Дава съгласие Община Вършец да канди-
датства за средства по Наредба № Н-
1/08.02.2007г. на Министъра на финансите и
Държавната агенция за младежта и спорта за
реализация на проект „Реконструкция и модер-
низация на футболно игрище в гр.Вършец пред-
ставляващ поземлен имот с идентификатор
12961.424.263 по кадастралната карта и кадаст-
ралните регистри на гр.Вършец от 2008г.

Възлага на Кмета на Община Вършец да под-
готви и внесе в Министерство на спорта за одоб-
ряване и финансиране по реда на Наредба №
Н-1/08.02.2007г. на Министъра на финансите и
Държавната агенция за младежта и спорта за
реализация на проект „Реконструкция и модер-
низация на футболно игрище в гр.Вършец”.

Дава съгласие за пряко отдаване за ползване по
два часа на ден безвъзмездно на Сдружение с
нестопанска цел „ФУТБОЛЕН КЛУБ – ВЪР-
ШЕЦ” на спортен имот – футболен стадион,
представляващ поземлен имот с идентификатор
12961.424.263 по кадастралната карта и кадаст-
ралните регистри на гр. Вършец от 2008г., АОС
/частна/ №299/28.09.2010г. за срок от 10 /десет/
години, с предназначение за осъществяване дей-
ност в обществена полза и полагане на необхо-
димите грижи за подържане на спортното
съоръжение.

Възлага на Кмета на Община Вършец да
сключи договор /за отдаване под наем/, за пол-
зване по два часа на ден безвъзмездно, с пред-
назначение за осъществяване дейност в
обществена полза и полагане на необходимите
грижи за подържане на спортното съоръжение
като срокът на същият започне да тече от датата
на предаване с протокол описаният обект на на-
емателя.

Гласували: “за”- 4 ; “против”- 0, “въздър-
жали се”- 5

НЕ СЕ ПРИЕМА.

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на
решение за подготовка, участие и подаване на
заявление по проект „Общностен център за деца
и семейства” по проект „Социално включване „
на МТСП, финансиран от Международна банка
за възстановяване и развитие /Световна банка/.

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

Изказаха се: Б.Бончева, Р.Дамянова, О.Янич-
кова, А.Димитров, И.Лазаров, Ст.Стоянов

Общински съвет реши:
РЕШЕНИЕ № 413

Общински съвет – Вършец дава съгласие за
реализация на проект „Общностен център за
деца и семейства” по Проект „Социално включ-
ване” на МТСП, финансиран от Международна
банка за възстановяване и развитие /Световна
банка/ в първи и втори етаж на сградата на бив-
шето ОДЗ „Радост”, намираща се в УПИ ІІ,
кв.23 по план на гр. Вършец.

Общински съвет – Вършец дава съгласие за
осигуряване на съфинансиране по проекта – раз-
ходи за проектиране, авторски надзор, инвести-
торски контрол, строителен надзор и
приемането и въвеждането в експлоатация на
обекта по проекта.

Упълномощава Кмета на Община Вършец да
подпише всички необходими документи, във
връзка с изпълнение на решението.

Гласували: “за”- 9 ; “против”- 0, “въздър-
жали се”- 0;

ПРИЕМА СЕ.

Промяна в кворума: влиза Н.Леков

СЕДМА ТОЧКА: Вземане на решение за про-
мяна в Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет – Вършец.

Докладва: Иван Лазаров - Председател на
Общински съвет гр. Вършец

Изказаха се: И.Лазаров, Н.Коновски,

Общински съвет реши:
РЕШЕНИЕ № 414

Общински съвет – Вършец на основание
чл.21,ал.24,т.3 от ЗМСМА, променя „Правил-
ника за организацията и дейността на Общински
съвет – Вършец и взаимодействието му с Об-
щинската администрация за мандата 2007-
2011г.”, като чл.61, ал.1 бъде променен така:
„Заседанията на Общински съвет – Вършец
са открити и се излъчват в реално време чрез
Интернет в сайта “Vlastbg.com” освен в слу-
чаите по ал.2.”

Гласували: “за”- 9 ; “против”- 0, “въздър-
жали се”- 1;

ПРИЕМА СЕ.

ОСМА ТОЧКА: Вземане на решение за про-
веждане на конкурс за отдаване под наем на нед-
вижим имот частна общинска собственост,
представляващ подземен етаж на „Художествена
галерия” гр. Вършец

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

Изказаха се: Б.Бончева, Благовест Христов,
Д.Тодорова, Н.Коновски, Н.Леков, И.Лазаров,
Ст.Стоянов, К.Аргиров;

Общински съвет реши:
РЕШЕНИЕ № 415

Общински съвет – Вършец на основание чл.14,
ал.1 от ЗОС, чл.13, ал.1 от НРПУРОС и във
връзка с чл.25, ал.1 от НУРПТК взема решение
за провеждане на конкурс за отдаване под наем
на недвижим имот частна общинска собственост
представляващ помещение на бившата диско-
тека „Вегас” /поземлен етаж на „Художествена
галерия”, гр.Вършец актувана с АОС частна
№55/01.03.1999г.

Срок за отдаване на помещението – 10
/десет/години.

Първоначална месечна конкурсна наемна цена
– 580лв.без ДДС, с гратисен период – 3 /три/
месеца.

Цена на конкурсната документация – 200лв.,
депозит за участие в конкурс – 500лв. и стъпка
за наддаване 5% върху първоначалната конкур-
сна месечна наемна цена определена за наемане
на помещението.

Задължава Кмета на Община Вършец да орга-
низира и проведе конкурса по процедурните
правила на глава трета „Конкурси” от НУРПТК
и сключи договор с спечелилия конкурса участ-
ник.

Гласували поименно: „за” – 10 –А. Димит-
ров, К.Аргиров, И.Лазаров, А.Николова,
О.Яничкова,Н.Леков, Д.Тодорова, Н.Коновски,
О.Гигов, Р.Дамянова; „против”- 0; „въздър-
жали се” – 0;

ПРИЕМА СЕ.
продължава на 6 стр. >>>

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 45
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продължава от 5 стр. >>>
ДЕВЕТА ТОЧКА: Молби за фи-

нансова помощ към Общински съвет
– Вършец.

Докладва: Председател на Коми-
сията по обществен ред, сигурност,
граждански права, молби, жалби и
борба с корупцията – Кирил Арги-
ров

Изказаха се: К.Аргиров

Общински съвет реши:
РЕШЕНИЕ № 416

Общински съвет – Вършец отпуска
еднократна финансова помощ в раз-
мер 300лв. на Мария Благоева Анге-
лова ЕГН: 8110143239 от параграф
10-98 от дейност - 2 123 ”Общински
съвети”.

Общински съвет – Вършец не от-
пуска финансова помощ на Йорданка
Трифонова Младенова.

Общински съвет – Вършец отпуска
еднократна финансова помощ в размер

на 400лв. на Гергана Илийчева Алек-
сиева ЕГН: 8907053231 от параграф
10-98 от дейност - 2 123 ”Общински
съвети”.

Гласували поименно: „за” – 10 –А.
Димитров, К.Аргиров, И.Лазаров,
А.Николова, О.Яничкова,Н.Леков,
Д.Тодорова, Н.Коновски, О.Гигов,
Р.Дамянова; „против”- 0; „въздър-
жали се” – 0;

ПРИЕМА СЕ.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Изказвания,пи-
тания и становища и предложения на
гражданите.

Изказаха се: А.Димитров, А.Нико-
лова, Ст.Стоянов;

Поради изчерпване на дневния ред
Председателя на Общински съвет –
Вършец закри заседанието в 16:15
часа.

И.Лазаров
Председател на ОбС

Общински съвет

П Р О Т О К О Л № 4 5

Днес 01.11.2010 г.(понеделник) от
11.00 часа в „Художествена галерия”
гр. Вършец се проведе Тържествено
заседание на Общински съвет - Вър-
шец

На заседанието присъстват: Об-
щински съветници, Кмет на Община
Вършец – Боряна Бончева – Лечева,
И.Жеков – Секретар на Община-
Вършец, Мартен Петров Калеев,
гости и граждани на гр. Вършец.

Заседанието бе открито и ръково-
дено от Иван Лазаров - Председател
на Общински съвет – Вършец.

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Удостояване със званието „Заслу-

жил гражданин на гр. Вършец” г-н
Мартен Петров Калеев във връзка с
чл.49, ал.1, чл.43, ал.2, чл.44, ал.2 от
Наредба за символите, почетните
знаци, отличията и почетните звания
на Община Вършец и Решение №267
от Протокол №24/20.05.2009г. на Об-
щински съвет – Вършец.

ПЪРВА ТОЧКА: Удостояване с
званието „Заслужил гражданин на гр.

Вършец” г-н Мартен Петров Калеев
във връзка с чл.49, ал.1, чл.43, ал.2,
чл.44, ал.2 от Наредба за символите,
почетните знаци, отличията и почет-
ните звания на Община Вършец и Ре-
шение №267 от Протокол
№24/20.05.2009г. на Общински съвет
– Вършец.

Докладва: Кмет на Община Вършец
- Боряна Бончева – Лечева

Изказа се: Кмет на Община Вършец
– Боряна Бончева – Лечева, Райна Си-
мова – Председател на Инициативен
комитет, Мартен Калеев, Иван Лаза-
ров - Председател на Общински
съвет- Вършец.

На г-н Мартен Калеев, бяха връчени
Удостоверение за “Заслужил гражда-
нин на град Вършец” и “Почетен
знак на град Вършец”.

В 11.50 часа Тържественото заседа-
ние бе закрито от Председателя на
Общински съвет – Вършец – Иван
Лазаров.

И.Лазаров
Председател на ОбС

Общински съвет

П Р О Т О К О Л № 4 6

Днес 19.11.2010 г. (петък) от 13.00
часа, във връзка с чл.45, ал.7 и на
основание чл. 23, ал. 4, т.1 от
ЗМСМА, се проведе заседание на
Общински съвет – Вършец в заседа-
телната зала на Общинска адми-
нистрация - Вършец при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д
(предложение)

1. Преразглеждане на Решение №
412 от Протокол №45/29.10.2010г. за
кандидатстване по Наредба № Н-1
/08.02.2007г. на Министъра на фи-
нансите и Държавна агенция за мла-
дежта и спорта за реализация на
проект „Реконструкция и модерниза-
ция на футболно игрище в гр.Вър-
шец”.

Докладва: Кмет на Община Вър-
шец – Боряна Бончева – Лечева

Заседанието започва с 11 поло-
жили клетва общински съвет-
ници.

Отсъстват: О.Гигов и Д.Григо-
рова;

На основание чл.27, ал.2 от
ЗМСМА заседанието е законно и
може да взема законови решения.

На заседанието присъстваха още:
Кмет на Община Вършец - Б.Бончева
Лечева, Ст.Стоянов, П.Давидов –
Началник РПУ гр.Вършец, А.Стан-
чева, Г.Стаменов – Кмет на с.Драга-
ница, Д.Елисеев, М.Василев -
Председател ФК Вършец, Ангелина
Еленкова, и граждани.

На основание чл.55, ал.3 от ПОД-
ОСВНКВОА за мандата 2007 -
2011г. Председателят на Общински
съвет - Вършец предложи допълне-
ние в дневния ред:

2. Изказвания, питания и стано-
вища на гражданите.

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Преразглеждане на Решение №

412 от Протокол №45/29.10.2010г. за
кандидатстване по Наредба № Н-1
/08.02.2007г. на Министъра на фи-
нансите и Държавна агенция за мла-

дежта и спорта за реализация на про-
ект „Реконструкция и модернизация
на футболно игрище в гр.Вършец”.

Докладва: Кмет на Община Вър-
шец – Боряна Бончева – Лечева

2. Изказвания, питания и стано-
вища и предложения на гражданите.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правил-
ника за организацията и дейността
на Общински съвет – Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието
му с Общинската администрация за
мандата /2007 – 2011г/, дневният ред
бе приет единодушно с 10 гласа -
“за”, “против” – 0 ; “въздържали
се” – 1.

ПЪРВА ТОЧКА: Преразглеждане
на Решение № 412 от Протокол
№45/29.10.2010г. за кандидатстване
по Наредба № Н-1 /08.02.2007г. на
Министъра на финансите и Държавна
агенция за младежта и спорта за реа-
лизация на проект „Реконструкция и
модернизация на футболно игрище в
гр.Вършец”.

Докладва: Кмет на Община Вър-
шец – Боряна Бончева – Лечева.

Общински съвет реши:
Р Е Ш Е Н И Е № 417

Проект „Реконструкция и модерни-
зация на футболно игрище в гр. Вър-
шец” е приоритет съгласно
Приоритет 3 мярка 12, точка 5.1
„Проектиране, реконструкция и мо-
дернизация на стадион гр. Вършец
…..” от Общинския план за развитие
на община Вършец.

Дава съгласие Община Вършец да
кандидатства за средства по Наредба
№ Н-1/08.02.2007г. на Министъра на
финансите и Държавната агенция за
младежта и спорта за реализация на
проект „Реконструкция и модерниза-
ция на футболно игрище в гр.Вър-
шец представляващ поземлен имот с
идентификатор 12961.424.263 по ка-
дастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Вършец от 2008г.

Възлага на Кмета на Община Вър-

шец да подготви и внесе в Минис-
терство на спорта за одобряване и
финансиране по реда на Наредба №
Н-1/08.02.2007г. на Министъра на
финансите и Държавната агенция за
младежта и спорта за реализация на
проект „Реконструкция и модерниза-
ция на футболно игрище в гр.Вър-
шец”.

Дава съгласие за пряко отдаване за
ползване по два часа на ден безвъз-
мездно на Сдружение с нестопанска
цел „ФУТБОЛЕН КЛУБ – ВЪР-
ШЕЦ” на спортен имот – футболен
стадион, представляващ поземлен
имот с идентификатор 12961.424.263
по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри на гр. Вършец от
2008г., АОС /частна/
№299/28.09.2010г. за срок от 5 /пет/
години, с предназначение за осъ-
ществяване дейност в обществена
полза и полагане на необходимите
грижи за подържане на спортното
съоръжение.

Възлага на Кмета на Община Вър-
шец да сключи договор /за отдаване
под наем/, за ползване по два часа на
ден безвъзмездно, с предназначение
за осъществяване дейност в общест-
вена полза и полагане на необходи-
мите грижи за подържане на
спортното съоръжение като срокът
на същият започне да тече от датата
на предаване с протокол описаният
обект на наемателя.

Гласували поименно: “за”- 6 -
П.Петров, В.Маринов, И.Лазаров,
Р.Дамянова, А.Николова, Н.Ко-
новски; “против”- 0, “въздържали
се”- 5 – Н.Леков, А.Димитров, К.Ар-
гиров, О.Яничкова, Д.Тодорова;

НЕ СЕ ПРИЕМА.

ВТОРА ТОЧКА: Изказвания, пи-
тания и становища на гражданите.

Поради изчерпване на дневния ред
Председателя на Общински съвет –
Вършец закри заседанието в 13:45
часа.

И.Лазаров
Председател на ОбС

Общински съвет

П Р О Т О К О Л № 4 7

З А П О В Е Д №399 / 26.10.2010г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.63,

ал.2 от ЗМДТ
О П Р Е Д Е Л Я М:

Границите на районите, вида на предлаганите
услуги по чл.62 от ЗМДТ и честотата на смето-
извозване на територията на Община Вършец за
2011 година, както следва:

І. Механично събиране и извозване на би-
тови отпадъци да се извършва:

1. За град Вършец – за всички улици, без до-
лупосочените имоти по улици, местности, ка-
дастрален район с идентификатор:

ул. „Страхил войвода” – цялата;
местност „Маркова лъка”;
кв.73 по регулационен план на гр. Вършец

или кадастрален район с идентификатор по
кадастрална карта на гр. Вършец:

№12961.424.491; 12961.424.50; 12961.424.52;
12961.424.53; 12961.424.54; 12961.424.55;
12961.424.56; 12961.424.58; 12961.424.60;

кв.84 по регулационен план на гр. Вършец
или кадастрален район с идентификатор по
кадастрална карта на гр. Вършец:

№12961.424.311; 12961.424.194;
12961.424.199; 12961.424.203;12961.424.195;

кв.87 и кв.90 по регулационен план на гр.
Вършец или кадастрален район с идентифи-
катор по кадастрална карта на гр. Вършец:

№12961.424.330; 12961.424.332;
12961.424.363; 12961.424.333; 12961.424.168;
12961.424.277; 12961.424.358;

кв.76 по регулационен план на гр. Вършец
или кадастрален район с идентификатор по
кадастрална карта на гр. Вършец:

№12961.420.21; 12961.420.20; 12961.420.19;
12961.420.23; 12961.420.22; 12961.420.24;
12961.420.25; 12961.420.26;

кв.70 по регулационен план на гр. Вършец
или кадастрален район с идентификатор по
кадастрална карта на гр. Вършец:

№12961.424.367; 12961.424.368;
12961.424.366;

кв.119 по регулационен план на гр. Вършец
или кадастрален район с идентификатор по
кадастрална карта на гр. Вършец:

№12961.419.34; 12961.419.136; 12961.419.10;
12961.419.113; 12961.419.11; 12961.419.9;
12961.419.20; 12961.419.117; 12961.419.21;
12961.419.22;

кв.124 и кв.125 по регулационен план на гр.
Вършец или кадастрален район с идентифи-
катор по кадастрална карта на гр. Вършец

№12961.419.87; 12961.419.81; 12961.419.95;
12961.419.97; 12961.419.54; 12961.419.70;

кв.2 по регулационен план на гр. Вършец
или кадастрален район с идентификатор по
кадастрална карта на гр. Вършец:

№12961.422.60.

2. За град Вършец, кв. Заножене – всички
улици, без долупосочените:

ул. „Старата река” – цялата;
ул. „Калето” – цялата;
ул. „Бор” – цялата;
ул. „Бреза” – след №49 и всички четни номера
по нея;
местностите: „Иваново поле”, „Водопада” –
след ресторанта, „Китката”, „Редежо”, „Оме-
нячки дол”, „Селище”, „Сърната”, „Кисе-
лица”, „Филиповци”, „Млачище”, улицата

около сградата на фирма „Центромет” /м. „Ре-
дежо”/.

3. За всички села на територията на община
Вършец:

3.1. с. Спанчевци – за всички улици;

3.2 с. Драганица – за всички улици, без до-
лупосочените:

ул. „16” – цялата;
ул. „17” – цялата;
ул. „19” – цялата;
ул. „20” – цялата
ул. „21” - №1, №3, №13, №15;
ул. „22” – цялата.

3.3. с. Черкаски – за всички улици;

3.4. с. Стояново - за всички улици;

3.5. с. Долно Озирово - за всички улици;

3.6. с. Горно Озирово – за всички улици;

3.7. с. Д. Б. Речка – за всички улици, без до-
лупосочената:

ул. „3” - №7, №16, №18.

3.8. с. Г. Б. Речка – за всички улици.

ІІ. Предлагани услуги, включени в такса би-
тови отпадъци:

1. Сметосъбиране:
1.1. Сметосъбиране на битови отпадъци –

един път седмично за всеки от кварталите и ра-
йоните на гр. Вършец;

1.2. Сметосъбиране на битови отпадъци – в
края на първа и трета седмица на месеца /чет-
въртък и петък/ за с. Спанчевци, с. Драганица и
с. Черкаски;

1.3. Сметосъбиране на битови отпадъци - в
края на втора и четвърта седмица на месеца /чет-
въртък и петък/ за с. Стояново, с. Долно Ози-
рово, с. Горно Озирово, с. Д. Б. Речка и с. Г. Б.
Речка;

2. Сметоизвозване:
2.1. Сметоизвозване на растителни отпадъци –

три /3/ пъти месечно за всеки един от кварталите
и районите на град Вършец и кв. Заножене;

2.2. Сметоизвозване на растителни отпадъци –
един път месечно за всяко населено място от об-
щина Вършец, съгласно заявка на кмета или на
кметския наместник на съответното населено
място.

ІІІ. Извозване на всякакъв вид друг отпадък
/строителен, покъщнина и други/ се извършва
след заплащане на съответна такса в Общин-
ска администрация, гр. Вършец, съгласно ре-
шение на Общински съвет, гр. Вършец.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на
служителите в сектор „Приходи, данъци и такси”
към Дирекция „АОСУ” за сведение и изпълне-
ние и да се оповести на информационното табло
пред сградата на ОбА, гр. Вършец и в сайта на
Общината.

БОРЯНА БОНЧЕВА-ЛЕЧЕВА
Кмет на Община Вършец

ЗАПОВЕД ЗА РАЙОНИТЕ НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ
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„Кое е по-добро:
да нямаш родители, или да
имаш такива, дето не те искат?“
Мартен Калеев вече се утвърди

като талантлив представител на
съвременната българска литера-
тура. Започна творческата си дей-
ност с разкази и новели, продължи с
лирика, а наскоро ни изненада с
внушителна белетристична творба
– романа “Градината с разпятието”.
Написан увлекателно, с явно позна-
ване на факти и събития, романът
разкрива проблеми от съвременната
ни действителност. Основен сред
тях е животът на децата без роди-
телски грижи, изоставени в соци-
ални домове.

Сюжетното действие се развива в
малък град, в социален дом, наре-
чен находчиво “инкубатора”. С
нескрита симпатия, с обич и болка
за “мъката да си ничий” и “очаква-
нето да си “нечий” М. Калеев раз-
казва за ежедневието на тези деца.
Психологически проникновено раз-
крива разочарованието им от днеш-
ния ден и надеждите им за
утрешния. Писателят използва Аз-
повествование, което скъсява дис-
танцията между автор и читател.

Главният герой, който води раз-
каза, е намерен в кашон пред прага
на родилното отделение, гол, без пе-
лени, посинял от студ и глад. Без-
домни кучета ръфали картона.
Нарекли момчето Йоан Найденов.

Минават години. Йоан расте, без
да е докоснат от нежността на май-
чината прегръдка, неусетил майчи-
ната ласка. Той е даровито момче –
умее да рисува, обича да моделира.
Мечтателен, с богата фантазия –
вижда се възседнал мъничък сал от
кокосови орехи, поел по течението
на блестяща среброструйна река…
Мечтае да срещне добрата фея или
благородния принц. А може би един
ден ще получи писмо от мама, която
непременно ще дойде да го вземе…
Често обаче го посреща грубостта,
докосва го насилието и жесто-
костта. Те зареждат младата му
душа с недоверие и злоба.

Чрез изповедта на своя герой М.
Калеев успява да събуди в сърцата
ни състрадание и съпричастност. А
в нашия прагматичен свят, когато
духовните хоризонти на човека са
унизително снижени, това е безспо-
рен успех на писателя.

Елегичното настроение, което ни
обхваща в първите глави на романа,
ни напуска, когато Калеев въвежда
образа на проф. Симеонов. Един
светъл мъж, напуснал академията,
завърнал се в бащиния дом, където
майстори икони, картини, витражи.
Там, под сянката на старите орехи,
ще стане срещата между момчето и
професора. Щастлив е Йоан, бла-
женство изпитва той, когато профе-
сорът го пуска в своята
“магерница”. А професорът, загле-
дан в детските рисунки, ще отсъди

категорично: “Талантът зрее у
теб… Белязан си!... И се готви за из-
ложба”.

Проф. Симеонов импулсира по-
рива към изкуството у Йоан, окриля
надеждите му. Трогва ни дълбоко с
човеколюбието си, впечатлява ни
силно с възгледите си за изкуството.
“Изкуството – споделя той – е раз-
пятие, към което вървиш и на което
се отдаваш по свой избор… Мъ-
ката, която носиш, е само черна
болка, която трябва да използваш
пестеливо, колкото да подчертаеш
внушението си. Останалото в из-
куството е светлина, светлина, свет-
лина…”

Професорът внушава на малкия
си приятел да обърне поглед и слух
“навътре към душата”. Там, каквото
чуе и види, то “ще изтече и от пръс-
тите, и от четката”.

Най-драматична и вълнуваща е
сцената в глава 37 : “Силуетът в
края на една задънена улица”. Това
е една своеобразна поанта в сюжета
на романа. Строи се магистрала.
Огромни машини рушат стари
къщи, събарят дувари. Но пред една
градина те спират, “защото насред
градината, върху огромен дървен
кръст, висеше привързан възрастен
белокос мъж… Насреща му свет-
лееха витражите… Самият Спаси-
тел на кръста”.

Момчето и професорът са основ-
ните герои, които привличат внима-
ние, печелят симпатиите ни.

Единият – със съпротивата си на
грозното в поведението, с огром-
ното си желание да се докаже, да не
бъде “ничий”, другият – с човеко-
любието си, с възгледите си за същ-
ността на изкуството, със смелостта
си да покаже, че един завой на пътя
не е по-важен от човека. Там, в сре-
дата на градината с разпятието до
себе си професорът е достоен за
майсторските ръце на скулптура.

Четейки романа на М. Калеев, ние
ще припознаем някои топоси от
нашия град: главната улица, калдъ-
ръменото колело на Слънчевата
градина, ще вървим под чинарите,
ще срещаме летовниците, ще слу-
шаме надсвирването на музикан-
тите… И носталгични спомени ще
навестят душите ни.

Повествованието е написано на
съвременен език и се чете леко.
Някои от героите са охарактеризи-
рани сполучливо чрез речта си:
Айде, че вече много ми дишат кис-
лорода. Нали сме за чиста при-
рода?!?--- Блъскайте здраво и да се
омитаме, преди да са долетели фан-
тетата…” – отбелязват представи-
тели на местната тайфа.

Портретната характеристика най-
често е лаконична. Чрез вглъбен
психологически анализ авторът раз-
крива психичните им преживява-
ния. Това е особено характерно за
Йоан и за професора. Душевният
свят на героите адекватно е отсенен
чрез пейзажна пластика, одухотво-

рена от лиричния поглед на автора.
Привечер над градчето в котлови-
ната се притаява “меко сияние”,
което го изпълва с “тихо очарование
и наивна загадъчност”. Тъмнината
“се гали в краката му (на героя –
б.м.) и Мърка”. Одухотворена е ре-
ката, вятърът и Луната, кълвача, чи-
нарите… Така например кълвачът е
в “къси червени панталони и при-
слушва големия орех”, “чинарите
си шепнат”, Луната е “лукава из-
мамница, винаги се преоблича
скришом зад черквата, а после си
върти бялата опашка по прозор-
ците”.

Затваряме последните страници
на романа и усещаме как болката на
главния герой, че е “ничий” става
наша болка, а желанието му да бъде
“нечий” става наше желание. Тук е
голямата сполука на Мартен Ка-
леев. Той е успял да провокира по-
забравени християнски
добродетели у нас, хората, които не
сме там, в инкубатора.

С актуалната проблематика и май-
сторски изградените човешки ха-
рактери, с точния психологически
анализ и лиричната одухотвореност
на пейзажа, със съвременният си
език, романът “Градината с разпя-
тието” е безспорен успех за своя
автор и ярко постижение за съвре-
менната ни литература.

Борис ТИМЧЕВ
учител по български език

и литература

СС   ОО ББ ИИ ЧЧ   КК ЪЪ ММ   ИИ ЗЗ ОО СС ТТ АА ВВ ЕЕ НН ИИ ТТ ЕЕ   ДД ЕЕ ЦЦ АА

продължава от 1 стр. >>>
„Уважаеми Дами и Господа, 
Благодаря на всички Вас за бла-

городния жест и наградата – зва-
нието „Заслужил гражданин на
град Вършец”. Знам, че още много
трябва да сторя, докато оправ-
дая Вашето доверие и оказаната
ми висока чест. Благодаря на хо-
рата от инициативния комитет,
насърчаван от г-жа Райна Си-
мова. Те попитаха хората на Вър-
шец какво мислят. Получиха и
отговор. Това вече е само една
преписка. Но зад нея аз виждам
търсещи и критични погледи,
мислещи и чувствителни хора,
мои земляци, които клатят с
глава и понякога се подсмихват
иронично. Вършечани винаги са
имали чувството за критична
преценка, защото отдавна знаят
максимата, че най-трудно се
става пророк в собственото село.
Пък и днес едва ли е време за про-
роци!?!...

В душата си нося от силата на
земята, от живителната мине-
рална вода, от мъдростта на

своите учители и на земляците си.
Взех от красотата и тръгнах по
света с мисълта, че съм длъжник
на тази земя, на тези хора. За-
щото няма такъв човек, който
винаги и докрай да се е издължил
на родното си място. Винаги
човек остава длъжник на люл-
ката си. Защото за един живот
никога не се намира равна цена.
Все нещо трябва да дотуряш, и
все ще ти остава да дължиш. И
все ще откриваш, че по чуждий
край и медът горчи, а в родния и
димът е сладък!

Приемам с благодарност тази
награда и това звание, макар дъл-
боко да съм убеден, че Вие като
истински благородници на духа
сте ме авансирали със своето до-
верие. Приемам Вашия жест
като жест към всички побра-
тими по дух и перо. Те в днешния
напрегнат и задъхан делник про-
дължават да отглеждат думи,
мечти, идеали, без които бъде-
щето би загубило и очарованието,
а може би и смисъла си. И най-
вече, жаждата да се върви по
трънливия път на духовното въз-
висяване.

Благодаря Ви!“
Мартен Петров Калеев е роден

на 18 август 1958 година в град
Вършец, област Монтана. Завър-
шил е икономика и журналистика.
Работил е всферата на културата,
образованието и в частния бизнес.

Представен е в справочниците
“Кой кой е в Монтана”, “Творци от
Берковския край” и "Опуси на та-
лантливостта". Основател на Kлуб

на независимите мислещи хора за
развитие на гражданско общество
“Брод”  - Монтана. Инициатор за
създаване на Дружество на Мон-
танските писатели към СБП и
негов председател до момента. Но-
сител е на редица награди от пре-
стижни национални литературни
конкурси.

Автор e на сборниците с разкази,
новели и есета: “Очите на жаж-
дата”, “Лудница № 5”, “Обеща-
нието на Данте”, “Капан за
светулки”, “Монолози”, на стихос-
бирките “Шепот” и “Тъгата идва
привечер”, на романа "Градината с
разпятието", на моноспектакъла
“Академия за мръсници” и на сце-
нария "Сезонът на гнева".

Книгите му са илюстрирани с не-
гови графики, /въглен и молив/.
Автор е и на десетки картини с
масло. През ноември 2006 година
в художествена галерия "Кирил
Петров" - Монтана, бе открита и
първата му самостоятелна из-
ложба. 

В юбилейния 150 брой на на
“Литературен глас” – издание на
Института по литература към Бъл-
гарската академия на науките
Мартен Калеев е сравнен с френ-
ския писател и философ Албер
Камю, който е най-младият лауре-
атна Нобелова награда за литера-
тура. Името на нашия
съгражданин бе включено и в съ-
всем наскоро излязлата “Българ-
ска журналистическа
енциклопедия”.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПИСАТЕЛЯТ-ЗЕМЛЯК МАРТЕН КАЛЕЕВ
ПОЛУЧИ ПОЧЕТНОТО ЗВАНИЕ 

„ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ“ Редакцията на Общински вестник
“Вършец” поздравява новороде-
ните бебета: 

Лоренцо Мариянов  Седефков,
роден на 19.09.2010

Калоян Яворов Любомиров,
роден на 23.09.2010

Мирослав Иванов Иванов,
роден на 29.09.2010

Георги Иванов Христов, роден
на 30.09.2010

Николай Валентинов Димит-
ров, роден на 26.10.2010

Цветомира Цветомирова Гео-
ргиева, роден на 27.10.2010

Златка Снежанова Ваньова,

роден на 27.10.2010
Даяна Фаари Кариманова,

роден на 28.10.2010
Вилияна Иванова Димитрова,

роден на 31.10.2010
Гроздан Калоянов Стефанов,

роден на 01.11.2010
Лорита Николаева Красими-

рова, роден на 02.11.2010
Вълкана Дамянова Петрова,

роден на 03.11.2010
Ивелина Бисерова Илиева,

роден на 05.11.2010
На бебетата и техните семейства

– ЧЕСТИТО!  Желаем им  много
здраве  и  сбъднати мечти!

ПОЗДРАВ КЪМ НОВОРОДЕНИТЕ
ДЕЦА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Като цяло психологическото
консултиране е вид краткосрочна
психологическа помощ /от една
до десет срещи/, ориентирана към
решаване на конкретни проблеми
и вземане на решения относно
професионалната кариера, брака,
семейството, усъвършенстване на
личността и междуличностните
отношения, възстановяване на
емоционалното равновесие и т.н.
То е насочено към здрави хора, из-
питващи психически трудности и
проблеми, както и такива, стре-
мящи се към личностно развитие.

В конкретния случай консулти-
рането е насочено към:

-конфликт и нарушена комуни-
кация между родители и деца

-проблеми на юношеството
-преумора и депресия

-неовладяна агресивност
-липса на мотивация за образ-

ование и развитие
-злоупотреба с алкохол и нарко-

тични вещества
-професионално ориентиране и

избор на професия
-асоциално и аморално поведе-

ние
-подпомагане на родители при

проблеми свързани с възпита-
нието

-диагностика на неуравновесе-
ностите в детска и юношеска въз-
раст

СОУ”Ив.Вазов” – Понеделник
от 10 и Сряда  от 14 часа

ПГИТ – Вторник  от 14 часа
Найден Илиев – психолог и об-

ществен възпитател към
МКБППМН при Община Вършец

ПСИХОЛОГИЧЕСКО
КОНСУЛТИРАНЕ

на ученици, родители и учители



Учениците от СОУ “Иван Вазов” –
гр. Вършец тържествено отбелязаха
Международния ден на толеран-
тността. Гости на празника бяха де-
цата от групите по СИП – Фолклор на
етносите – ромски фолклор на 2-ро
СОУ – гр. Монтана, СОУ – гр. Бру-
сарци и г-жа Екатерина Давидова –
старши експерт Начално образование
към РИО – гр. Монтана.. Трите учи-
лища работят заедно по Програмата за
намаляване на отпадането на ромските
ученици от училище. Съвместният
празник е част от дейностите по про-
екта към ЦМЕДТ “Амалипе”.

Домакини и гости посетиха музея и
художествената галерия в града, къ-
дето се запознаха с неговата история,
забележителности и културни пости-
жения. На тържествения концерт де-
цата имаха възможност да научат
повече за толерантността – едно тол-
кова използвано днес понятие, което
все още се нуждае от разбиране и
обяснение; да опознаят света на раз-
личните от тях; да изкажат собстве-
ните си възгледи, убеждения и
разбирания, чрез обявените конкурси
за есе, стихотворение и презентации.

Много веселие, смях, танци, песни и
усмивки присъстваха в празничния
ден. Чрез своите творби децата ни по-

казаха, че осъзнават нуждата от повече
толерантност в нашия свят, за да при-
общим другите към себе си и да ги на-
караме да се чувстват значими, да ги
приемем, изслушваме и зачитаме, въ-
преки и чрез различията им. Запоз-
найте се с част от тях.

Албена ЦВЕТКОВА
••••

Т О Л Е Р А Н Т Н О С Т
Аз мисля, че нашето поколение живее

в най-толерантното време. Когато

погледнем назад, виждаме, че чове-
чеството е извървяло доста път, за да
стигне до тук. Спорове, войни, разде-
ляне на хората по цвят, раса, народ-
ност.

На Земята няма две еднакви съ-
щества. Ако не беше така и всички
бяхме еднакви, какъв щеше да бъде жи-
вота ни? Скучен, мрачен, сив. Нямаше
да ги има красота, емоциите, лю-
бовта, нямаше да го има прогреса. Но
нашият свят не е такъв. Може би ня-

къде далече има един еднообразен свят,
може би там всички са еднакви, но ние
не сме.

Аз съм от различните, от другите
тук. Когато бях в четвърти клас в
кварталното училище имаше много
деца, с който се разбирах добре. Имах
приятели, с които и в най-трудните
моменти сме си помагали. Сега дойдох
на ново място – всичко стана по-раз-
лично, ново за мен. Голяма сграда, прос-
торни стаи, нови съученици. Те все още
не ме познават, а и аз зная малко за
тях. Трудно е, объркващо, но инте-
ресно. Разказвам им за моето обучение,
виждам колко неща трябва да навак-
сам. Помагат ми – подават ми хими-
калка, когато съм забравила своята,
насочват ме към следващия кабинет,
включват сложната програма на ком-
пютъра, ръкопляскат на музикалното
ми изпълнение. И макар, че съм раз-
лична за тях, ме приемат по свой
начин. Зная, че заедно ще извървим
трудния път на взаимното опознаване
и ще успеем да бъдем един до друг и в
хубави, и в трудни моменти. Аз съм
сред тях, аз съм една от тях и искам
да стане така. За да бъде нашето
време наистина най-толерантното.

Мария Орлинова
5а клас СОУ “Иван Вазов”

••••
Това са нашите правила:
Опознай различните от теб!
Лесно е да мразиш, трудно е да

обичаш.
Един за всички, всички за един!
Рамките ограничават човешкия дух.
Ако потърсиш доброто във всекиго,

ще го намериш и в себе си.
Не издигай стени!
Търпение, доброжелателност,

разбиране.
Не бъди безразличен!
Обичай!
Старай се да си искрен,

добронамерен, сдържан,
отстъпчив!

Това е да бъдеш ЧОВЕК!
Гергана Богданова

7а клас, СОУ “Иван Вазов” 

Патронният празник на Средно об-
щообразователно училище “Иван
Вазов” – гр. Вършец по традиция се
свързва с Деня на народните буди-
тели – ден, в който отдаваме почит и
признание към книжовниците и про-
светителите, към хората на перото и
словото, към днешните учители –
съвременните будители на България.

Тази година празникът се проведе
на 2 ноември и събра в голямата зала
на Народно читалище “Христо
Ботев” учители, служители и уче-
ници от СОУ “Ив. Вазов”, бивши
учители в училището, директори на
учебни заведения, цялата местна об-
щност.

Официални гости на тържеството
бяха Боряна Бончева – кмет на об-
щина Вършец, инж. Маргарита Ге-
рова – старши експерт в Регионален
инспекторат по образованието гр.
Монтана, свещеноиконом Петко
Балджиев – енорийски свещеник на
гр. Вършец.

СОУ “Иван Вазов” е със статут на
средищно училище за община Вър-
шец. В него се обучават и възпита-
ват над 600 ученици от І до ХІІ клас
от всички населени места на общи-

ната.Училището предлага профили-
рана подготовка след VІІ клас с про-
фил “Чуждоезиков – английски
език” с втори език руски , и профил
“Технологичен – информационни
технологии”, а след VІІІ клас – про-
фил “Технологичен – туризъм”.

В тържественото си слово дирек-
торката на училището Ани Ангелова
изрази огромната си радост и задо-
волство от постигнатите високи ре-
зултати през последната година  -
като изключително успешен бе от-
четен приключилият на 9 октомври
едногодишен проект „Желано учи-
лище – безкрайни хоризонти“ по
Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ на Европейския
съюз, по който в училището бяха
реализирани единадесет различни
по вид извънкласни и извънучи-
лищни дейности.

По различни проекти и програми
училището вече разполага с ши-
вашко ателие, фитнес-зала, модерна
спортна площадка, компютърни ка-
бинети.

По проекта „Поглед към Космоса“
за втора поредна година училището
бе домакин през месец октомври на

Астропарти „Вършец 2010“ с учас-
тието на водещи български астро-
номи от националните обсерватории
и планетариуми в страната и уче-
ници от Националната природо-ма-
тематическа гимназия в София и
Природоматематическата гимназия
в Русе. В рамките на този проект в
двора на училището се монтира и
откри слънчев часовник, закупи се
модерно оборудване за практически
занимания по физика и астрономия
– телескоп и CCD камера за наблю-
дения на нощното небе.

Под умелото ръководство на педа-
гогическия състав учениците заемат
призови места на национални фо-
руми – състезания по физика, химия,
живопис, литературни конкурси и
др.

Гордост за училището е ученич-
ката Жасмина Костадинова, която
завоюва трето място и получи дип-
лом и предметна награда за филма
си „Новият цикъл на Слънчевата ак-
тивност и планетата Земя“, в раздела
за графични произведения, създа-
дени с помощта на компютър – ри-
сунки, компютърни графики,
анимации, уеб-базирани творби и
др. на ХІІ Национален конкурс
„Космосът – настояще и бъдеще на
човечеството“.

На празника Ани Ангелова съобщи
и две хубави новини: учениците от
вокална група „Joy“ с ръководител
Камен Пунчев ще участват през
месец февруари следващата година
на фестивала “Млада Прага” в
Чехия. Талантливите момичета ще
представят училището и община
Вършец извън пределите на стра-
ната ни и ще покажат пред света
красотата на своите гласове.

Другата гордост на училището –
ученическият духов оркестър “Де-
филир” с ръководител Димитър
Пеев и мажоретният състав с ръко-
водител Невена Стоянова ще преме-
рят сили на Фестивала на
мажоретните и духови състави „По-
морие 2011“ от 8 август до 5 сеп-
тември.

Кметът на община Вършец Боряна
Бончева поднесе поздравителен
адрес и скромен подарък, с пожела-
нието: 

„Носете и занапред гордо името на
патрона на  училището Иван Вазов

– нека то Ви вдъхновява за духовен
порив, за съхраняване на «всичко
българско и родно“, за себеотдаване
в името на бъдещето на нацията ни.

Постигнатите резултати и завою-
вани успехи на учениците и учите-
лите от СОУ „Иван Вазов“ в
областта на образованието и възпи-
танието, извънкласните дейности,
културата и спорта  ви  правят  дос-
тойни продължители на делото на
Вашия патрон.

Пожелавам Ви да сте живи и
здрави, и да защитавате все така
достойно имиджа на училището Ви
и на община Вършец!“

По традиция, всяка година на пат-
ронния празник на училището се
връчва почетното звание „Заслужил
учител на СОУ „Иван Вазов“. На
този тържествен ден с високата чест
бе удостоен пенсионираният учител

Борис Тимчев – преподавател по
български език и литература, „за-
разил“ с магията на българското
слово и красотата на литературата
няколко поколения вършечени. За
него най-плодотворните, най-върхо-
вите години в професионалната му
кариера са именно в това училище и
приема присъденото звание като мо-
рална награда и признание за всеот-
дайната работа.

Тържеството завърши с богата кон-
цертна програма, в която взеха учас-
тие вокална група „Joy“, ученически
духов оркестър „Дефилир“, група за
народни танци към Общински
детски комплекс с ръководител Не-
вена Стоянова и група за спортни
танци – гр. Монтана с ръководител
Веселин Веселинов.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Борис Тимчев - заслужил
учител на СОУ "Ив. Вазов"

Вокална група JOY при СОУ "Ив.Вазов"

Група за спортни танци - гр. Монтана


