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Националното сдружение на об-
щините в Република България
(НСОРБ) избра Община Вършец
като пилотна в проект “Гражда-
ните и общината – партньори за
прозрачна и ефективна местна ад-
министрация”, финансиран по
Оперативна програма “Админист-
ративен капацитет” с финанси-
ране на Европейски социален
фонд на Европейския съюз.

В проекта са включени общо 12
пилотни Общини от страната ни.

Неговата цел е разработването
на Национална програма за дей-
ствие в изпълнение на Европей-
ската стратегия за иновации и
добро управление на местно ниво,
приета от Съвета на Европа в края
на 2007 г.

Основните дейности по проекта
обхващат:

-Проучване и анализ на съ-
ществуващите български и ев-
ропейски практики;
-Реализиране на мерки за пос-

тигане на добро управление на
национално ниво;
-Прилагане на мерките за
добро управление в група об-
щини;
-Провеждане на национална
среща „Ефективно и про-
зрачно управление в общините
– какво постигнахме досега?”;
-Обобщение и разпростране-
ние на резултатите от проектa -
устойчивост и мултиплици-
ране.

Избраните пилотни общини ще
подготвят свои Планове с мерки
за надграждане на постигнатото за
прозрачно и ефективно управле-
ние на местно равнище. Те ще
споделят водещи практики, които
впоследствие да се превърнат в
общо приложими стандарти и за
други общини в страната. Ще
бъдат проведени дискусионно-
обучителни модули с оглед подоб-
ряване на управлението.

Евелина ГЕОРГИЕВА

По традиция и тази година жите-
лите и гостите на Вършец станаха
съпричастни с големия християн-
ски празник Богоявление (Йорда-
новден).

На 6 януари пред фонтана на
Централния градски площад све-
щеноиконом Петко Балджиев –
енорийски свещеник на град Вър-
шец, заедно със смесения хор за
школувано пеене и църковни пес-
нопения при НЧ “Хр. Ботев”от-
служи Велик водосвет.

Според Светото писание, на този
ден Йоан Предтеча извършва кръ-
щението на Иисус Христос чрез
потапянето му във водите на река
Йордан, откъдето идва и името на
празника – Йордановден. В мо-
мента на кръщаването над Хрис-
тос се спуска Светият дух под

формата на гълъб, а от небето се
чува Божият глас:”Този е моят въз-
любен син”. Затова празника е на-
речен още и Богоявление, защото
се разкрива непостижимата за чо-
вешкия разум истина за троич-
ността на Бога.

Според поверието осветената на
този ден вода има лечебна сила, тя
не помътнява с течение на вре-
мето, затова и на площада въпреки
мразовития ден се бяха стекли
хора с бутилки и бурканчета, за да
отнесат от нея в домовете си – за
здраве на тях и на техните близки.

Отец Балджиев сподели пред
събралото се множество, че спо-
ред църковните канони Великият
Богоявленски водосвет се от-
служва на река, езеро, друг воден
басейн или в центъра на населе-

ното място. Тъй като в нашия град
все още няма традиция за отслуж-
ването му на брега на местната
река, то той отново е в центъра на
града ни пред фонтана – символ на
вършечката минерална вода, която
блика от недрата на Земята ни и
която е “осветена” свише.

След водосвета свещеника и хо-
ристите бяха поканени в кабинета
на кмета на общината Боряна Бон-
чева, за да поръси със светена вода
административната сграда на об-
щината и благослови всички слу-
жители, работещи в нея. Той
пожела на ръководството на Об-
щината и служителите от Общин-
ска администрация много здраве,
професионални успехи и реализи-
ране на мечтите.

Кметът на общината Боряна Бон-
чева пожела на всички една мирна,
благодатна и здрава Нова година,
да бъдем заедно в хубавите мигове
и в трудностите, заедно да реша-
ваме задачите и наболелите про-
блеми и да бъдем всички по-добри
и по-човечни. Защото според нея
актът на кръщението има смисъл
само тогава, когато човек преос-
мисли цялото си съществуване и
започне съвършено нов живот,
обърнат към нравствените цен-
ности и духовното усъвършен-
стване.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЕЛИК БОГОЯВЛЕНСКИ ВОДОСВЕТ

В навечерието на Коледа
гражданите на Вършец полу-
чиха възможност да пазаруват
в нов, модерно обзаведен, бо-
гато зареден с хранителни
стоки магазин, собственост на
РПК „Напред”.

Ремонтът му продължи ня-
колко месеца, финансиран е от
фонд „Инвестиции” на ЦКС.
Магазинът е изграден според
съвременните хигиенни изиск-
вания и свободен достъп на
клиента до стоката. Работи це-

лодневно, без почивен ден.
Откриването стана тържест-

вено в присъствието на кмета
на Вършец Боряна Бончева-
Лечева, председателя на ОКС
Бранимир Димитров, предсе-
дателя на РПК Стефка Алек-
с а н д р о в а , к о о п е р а т о р и ,
граждани и гости на града.
Всички се хванаха на хорото с
малките танцьори от читалище
„Пробуда”, квартал Заножене.

Мария АЛИПИЕВА

НОВ МАГАЗИН ОТВОРИ ВРАТИ

Успешно приключи втория етап
от строителството на православен
храм “Св. Илия” в с. Долно Ози-
рово.

Усвоени са предвидените в го-
дишния бюджет на община Вър-
шец средства от 20 000 лева,
които се оказаха недостатъчни за
изграждането на църквата.

Инициативният комитет за из-
граждане на храма “Свети Илия”
с председател Ангел Петров –

кмет на с. Долно Озирово осигури
допълнителни средства в размер
на 6 158.26 лева, постъпили в
сметката чрез доброволни даре-
ния на съпричастни към богоугод-
ното дело, сред тях е и игуменът
на Клисурския манастир архи-
мандрит Антим.

Изпълнител на обекта е мест-
ната строителна фирма ЕТ “НИК-
Николина Василева”.

Соб. инф.

ПРИКЛЮЧИ ВТОРИЯ ЕТАП ОТ ИЗГРАЖДАНЕТО
НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ В С. ДОЛНО ОЗИРОВО

НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА
ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПОДКРЕПЯ ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ НА
МЕСТНАТА ВЛАСТ

На заседанието бяха поставени
актуални за общините проблеми
на вниманието на Управителния
съвет (УС) на НСОРБ. Обсъдиха
се въпроси, свързани с финансо-
вото състояние на общините,
проекто-бюджета за 2009 година
и усвояването на средствата по
оперативните програми на Евро-
пейския съюз.

Обобщени бяха резултатите от
заседанията на Комитетите по на-
блюдение, обсъдиха се актуални
проблеми в сферата на образова-
нието, направени бяха предложе-
ния за някои законодателни
промени. Бяха определени пред-
ставители на НСОРБ в управи-
телни и консултативни органи.

Соб. инф.

КМЕТЪТ НА ОБ-
ЩИНА ВЪРШЕЦ БО-
РЯНА БОНЧЕВА ВЗЕ

УЧАСТИЕ В ПО-
СЛЕДНОТО ЗА 2008
ГОДИНА ЗАСЕДА-
НИЕ НА УПРАВИ-

ТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
НАЦИОНАЛНОТО

СДРУЖЕНИЕ НА ОБ-
ЩИНИТЕ В РЕПУБ-

ЛИКА БЪЛГАРИЯ

На 29 декември 2008 година в
София бе подписан договор за фи-
нансиране по Оперативна про-
грама “Околна среда 2007 – 2013”
между министъра на околната
среда и водите Джевдет Чакъров и
кмета на община Вършец Боряна
Бончева по спечелен от Общината
проект “Реализиране на инвести-

ционен проект Градска пречиства-
телна станция за отпадъчни води
(ГПСОВ) в град Вършец”.

Финансирането е на стойност 5
707 900 лева и е по процедура
BG161PO005/08/1.10/01/02 ПОД-
ОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА
ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИ-
ТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ.

МИНИСТЪРЪТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И
ВОДИТЕ ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ И КМЕТЪТ

НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ БОРЯНА БОНЧЕВА
ПОДПИСАХА ДОГОВОР ПО ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013”

ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
БОРЯНА БОНЧЕВА ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА

ОТ МАНДАТА 5-6 стр. >>>>>>
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През 2008 година ръководството на об-
щина Вършец проведе многобройни срещи
и разговори с представители на правител-
ството, министерства, ведомства, народни
представители и положи огромни усилия
за търсене на финансиране за съхраняване
на най-голямото богатство на Национал-
ния курорт Вършец – комплекса от мине-
ралните бани, старото банско казино и
билетопродавниците, обявени за архитек-
турни паметници на културата от местно
значение.

Проблемът бе поставен и на вниманието

на министър-председателя на Република
България Сергей Станишев.

През месец декември 2008 г. в Общинска
администрация – Вършец се получи след-
ното писмо от началника на кабинета на
министър председателя до кмета на об-
щина Вършец Боряна Бончева:

“Уважаема госпожо Бончева,
Запознати сме със състоянието на сгра-

дите “Стара баня” и “Старото банско
казино” и разбираме необходимостта от
спешни мерки за съхраняването им. За съ-

жаление, в условията на финансова криза,
към момента не бихме могли да осигурим
целево финансиране. Смятаме, че има въз-
можност сградите да бъдат възстано-
вени по следните програми:

- Реновиране и възстановяване на обекти
с характер на паметници на културата по
проекти на Националната програма към
Министерството на труда и социалната
политика – “Красива България”;

- Финансиране на проекти по Опера-
тивна програма “Регионално развитие”,
Приоритетна ос 1: “Устойчиво градско

развитие”; Операция 1.1: “Социална ин-
фраструктура”;

- Финансиране чрез публично-частно пар-
тньорство.

Разчитаме ръководството на общината
да прояви инициатива и да предложи и
други варианти за решаването на про-
блема, които да обсъди с Министерство
на здравеопазването, за да се вземе най-
доброто решение.

Началник на кабинета на министър-
председателя: Веладин Битолски ”

ПРОДЪЛЖАВА ТЪРСЕНЕТО НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА
РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БАНИТЕ ВЪВ ВЪРШЕЦ

ПОЗДРАВ КЪМ
НОВОРОДЕНИТЕ ДЕЦА В

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Редакцията на Общински вестник

“Вършец” поздравява новородените бебета:
Калинка, родена на 7 ноември с майка

Мариела Тодорова;
Юлиян, родена на 8 ноември с родители

Цветелина и Красимир Кирилови;
Благовеста, родена на 13 ноември с

родители Димитринка и Виктор
Георгиеви;

Снежана, родена на 20 ноември с майка
Камелия Тодорова;

Митко, роден на 21 ноември с майка
Борислава Георгиева;

Ванесия, родена на 27 ноември с родители
Анелия Иванова и Емилиян
Костадинов;

Красимир, роден на 27 ноември с майка
Капка Николова;

Радослав, роден на 1 декември с родители
Цветелина и Емил Соколови;

Борислав, роден на 1 декември с майка
Йорданка Томова;

Даниела, родена на 3 декември с майка
Веска Велинова;

Антонио, родена на 3 декември с майка
Николина Гошова.

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

ПОСРЕЩНАХМЕ
НОВАТА 2009 ГОДИНА

С ФОЙЕРВЕРКИ И
НАРОДНО ВЕСЕЛИЕ

Жителите и гостите на Вършец се
поздравиха с настъпването на Новата 2009
година на Централния градски площад под
звуците на “Многая лета”. Около запаления
буен огън се развихриха кръшни народни
хора под съпровод на градския духов
оркестър с ръководител Митко Пеев, в
нощното небе бяха изстреляни цветни
ракети и фойерверки.
По традиция Общината бе осигурила

новогодишна баница с късмети, пет от които
бяха печеливши с предметни награди –
телевизор, DVD-системи, плеъри, GSM.

Кметът на общината Боряна Бончева
поздрави всички празнуващи с настъпването
на Новата година, с пожелание за здраве,
благополучие и успехи.
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Днес,23.12.2008г.от14.30часавЗаседателнатазала
на ОбА - Вършец се проведе заседание на Общински
съвет – Вършец.

Заседанието беше открито и ръководено от г-н Ни-
колай Леков - Председател на Общински съвет – Вър-
шец..

На заседанието присъстват 10 положили клетва
общински съветници. Отсъстват Цветан Велков,
Вътко Маринов и Николай Коновски.

На заседанието присъстваха още: Боряна Бончева –
Лечева-кметнаобщината,СтоянСтоянов–Началник
на кабинета на Кмета, Иван Жеков – Секретар на Об-
щина Вършец, Цветелина Въглярска – ОбА, Кр. Та-
чева – ОбА, Иван Йорданов – ОбА, А. Тошев – ОбА,
Даниела Дойчева – ОбА, Цветан Гешев – ОбА, Алек-
сандър Михов – ОбА, Латинка Симова – ОбА, Иван
Павлов – кметна с.Черкаски,Г. Стаменов– кметна с.
Драганица, Ангел Петров – кмет на с. Долно Озирово,
Р. Славчев – кмет на с. Спанчевци, Валери Милчев –
кметски наместник на с. Г. Б. Речка, Ася Станчева -
кметски наместник на с. Стояново, Д. Елисеев -
кметски наместник на с. Д. Б. Речка, Иван Георгиев –
Технически организатор на кв. Заножене.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Приемане на актуализирана Програма за управ-

ление на отпадъците в община Вършец за периода
2008-2010 г.

Докладва: Боряна Бончева – Кмет на община
Вършец

2. Приемане на Общинска стратегия за закрила на
детето.

Докладва: Олга Яничкова – Председател на Ко-
мисия по образование, култура и младежки дей-
ности, спорт и туризъм

3.Вземаненарешениезаползваненаовърдрафтвъв
връзка с изпълнението на проект “Екопарк за отдих и
туризъм – град Вършец”.

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

4. Вземане на решение за промяна на Наредба на
Общински съвет – Вършец за определянето и адми-
нистрирането на местни такси и цени на услуги на те-
риторията на община Вършец.

Докладва:НиколайЛеков–ПредседателнаОб-
щински съвет Вършец

5. Вземане на решение за вътрешна промяна между
лимитите по отделни обекти в рамките на общия раз-
мер на капиталовите разходи по бюджета на община
Вършец.

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

6. Вземане на решение за провеждане на явен пуб-
личен търг за продажба на недвижими имоти – частна
общинска собственост.

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

7. Вземане на решение за продажба на недвижим
имот - частна общинска собственост по плана на с.
Черкаски, УПИ ХVІ, кв. 41.

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

8. Вземане на решение за продажба на недвижими
имоти - частна общинска собственост по плана на с.
Черкаски, УПИ І и УПИ ІІ, кв. 63.

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

9. Одобряване на разходи, направени от Местната
комисия по жилищно-спестовните влогове на граж-
дани.

Докладва: Олга Яничкова – Председател на
МКЗУЖВГМЖВ

10.Вземаненарешениезапромянананаемнитеот-
ношениясфирма“РадославАнаниев”ЕТ,наемателна
училищни бюфети в СОУ “Иван Вазов”.

Докладва: Олга Яничкова – Председател на Ко-
мисия по образование, култура и младежки дей-
ности, спорт и туризъм

11. Вземане на решение за отпускане на финансови
средствазаосигуряванеучастиетонаученициотСОУ
“Иван Вазов” в Национално състезание по физика.

Докладва: Олга Яничкова – Председател на Ко-
мисия по образование, култура и младежки дей-
ности, спорт и туризъм

12. Разглеждане на докладна от Иван Илиев Гео-
ргиев – Председател на УС на пенсионерски клуб
“Пробуда” – кв. Заножене.

Докладва: Олга Яничкова – Председател на Ко-
мисия по образование, култура и младежки дей-
ности, спорт и туризъм

13.Вземаненарешениезастартираненапроцедура

за продажба на недвижими имоти частна общинска
собственост.

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

14. Вземане на решение за продажба на недвижим
имот частна общинска собственост – с. Драганица.

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

15.Вземаненарешениезастартираненапроцедура
за предоставяне с право на ползване на части от нед-
вижими имоти публична общинска собственост в гр.
Вършец.

Докладва:НиколайЛеков–ПредседателнаОб-
щински съвет Вършец

16. Вземане на решение за утвърждаване на мало-
мерна паралелка в Професионална гимназия по ико-
номика и туризъм – гр. Вършец.

Докладва: Олга Яничкова – Председател на Ко-
мисия по образование, култура и младежки дей-
ности, спорт и туризъм

17. Вземане на решение за отпускане на финансова
помощпомолбаотМариетаИлиеваНайденова,жител
на кв. Заножене, гр. Вършец.

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

18. Вземане на решение за възлагане на изработва-
нето на ПУП с цел отреждане на конкретен УПИ за
пречиствателнистанциивъввръзкакандидатстванена
Община Вършец с проект “Реализиране на инвести-
ционен проект Строителство, реконструкция и реха-
билитация на ВиК мрежи и съоръжения за селата
Черкаски,СпанчевцииДраганица”зафинансиранеот
Програмата за развитие на селските райони.

Докладва:НиколайЛеков–ПредседателнаОб-
щински съвет Вършец

19. Вземане на решение за преотреждане на имот,
разположенвУПИІІ-2,кв.1поплананагр.Вършецза
изграждане на пречиствателна станция за отпадни
води.

Докладва:НиколайЛеков–ПредседателнаОб-
щински съвет Вършец

20. Вземане на решение за урегулиране на улица
“Бялата вода”, кв. Заножене, гр. Вършец.

Докладва:НиколайЛеков–ПредседателнаОб-
щински съвет Вършец

21. Вземане на решение за кандидатстване на Об-
щинаВършецпоОперативнапрограма“Околнасреда
2007 година – 2013 година” с Проект „Подобряване и
развитиенаинфраструктуратазапитейнииотпадъчни
води в град Вършец”.

Докладва:НиколайЛеков–ПредседателнаОб-
щински съвет Вършец

22. Вземане на решение за издаване на запис на за-
повед във връзка с авансово плащане по финансиран
проект „Реализиране на инвестиционен проект
“Градска пречиствателна станция за отпадъчни води
(ПСОВ)” в град Вършец” от Оперативна програма
“Околна среда 2007 година – 2013 година”.

Докладва:НиколайЛеков–ПредседателнаОб-
щински съвет Вършец

23. Приемане на решения за подготовка, участие и
подаване на заявление за подпомагане по Мярка 322
“Обновяванеиразвитиенанаселенитеместа”отПро-
грамата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Докладва:НиколайЛеков–ПредседателнаОб-
щински съвет Вършец

Общинскисъвет -ВършецприеследнитеРешения:

Р Е Ш Е Н И Е № 202
Общинскисъвет–Вършецприемаактуализираната

Програмазауправлениенадейноститепоотпадъците
в община Вършец за периода 2008 - 2010 г.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 203
1. Общински съвет Вършец на основание чл. 21, ал.

1,т.10отЗМСМАразрешаваползванетонаовърдрафт
вразмерна100000лв.засрокдо30.06.2009г.исобез-
печение – залог на вземанията на Общината.

2. Със сумата да бъде коригиран бюджет 2008 (при
условие, че договорът за овърдрафт бъде сключен до
31.12. 2008 г.), както следва:

• Увеличава приходната част по § 83-11 – краткос-
рочни заеми от банки в страната със 100 000 лв.

• Увеличава разходната част на бюджета в местна
дейност 128 “Международни програми и споразуме-
ния” по съответните разходни параграфи.

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

Гласували общо: "за" - 10, "против" – няма,

"въздържали се" - 0.

Р Е Ш Е Н И Е № 204
Общински съвет Вършец изменя и допълва Наред-

батазаопределянетоиадминистриранетонаместните
таксииценинауслугинатериториятанаобщинаВър-
шец, както следва:

І. В РАЗДЕЛ ІІІ – ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ГРА-
ДИНИ, ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЛА-
ГЕРИ И ДРУГИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Чл. 29, ал. 2 – такси за посещение на извънкласни
форми в ОДК – 1 лв. на месец за всяка отделна дей-
ност.

Досегашната ал. 2, става ал. 3
ІІ. В РАЗДЕЛ V – ТАКСА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ

УСЛУГИ
чл. 37
т. 19. Издаване на разрешение за въвеждане в екп-

лоатация–2.50лв/кв.м.РЗП,минималнатакса100лв.
- за линейни обекти – 2.50 лв. / л.м.
т. 21. За издаване становище и предписание за ПУП

– 25 лв.
а/ За одобряване на Подробени устройствени пла-

нове:
- до три имота или УПИ – 25.00 лв.
- над три имота или УПИ – 50.00 лв.
- до 10 дка – 75.00 лв.
- от 10 дка до 20 дка – 150 лв.
- над 20 дка – 150 лв. плюс 3 лв. за всеки декар над

тези 20 дка.
т. 23. За разглеждане на молби и жалби на граждани

от комисия – 30 лв.
ІІІ. В раздел VІ – ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРА-

ТИВНИ УСЛУГИ
- чл. 43, ал. 1, т. 19 – „За издаване на удостоверение

зачужденецзагражданскибраксбългаринвРБ–5.00
лв.”;

- чл. 43, ал. 1, т. 20 – „За издаване на удостоверение
на български гражданин за граждански брак с чужде-
нец в чужбина – 5.00 лв.”;

- чл. 43, ал. 1, т. 21 – „За издаване на удостоверение
за съпруга и роднинство до първа степен – 5.00 лв.”;

- чл. 43, ал. 1, т. 22 – „За издаване на удостоверение
почл.157,ал.1, т.3отКодексанатруда–3.00лв.”; За-
бележка: Удостоверението по чл. 157, ал. 1, т. 3 от КТ
се издава в рамките на 1 работен ден, в деня на под-
аване на заявление-декларация от заинтересованото
лице; услугата е само обикновена с такса – 3.00 лв.

- чл. 43, ал. 1, т. 19 от Наредбата – „За всички други
видове удостоверения по искане на граждани – 5.00
лв.” става чл. 43, ал. 1, т. 23.

-Вчл.43,ал.1,т.7отНаредбатаследдумите„Заад-
ресна регистрация”, да се допълни със следния текст
„заявление за постоянен адрес”, или т. 7 на ал. 1, чл. 43
да бъде следната: „За адресна регистрация, заявление
за постоянен адрес и / или издаване на удостоверение
запостояненилинастоящадрес–3.00лв.”;Забележка:
адресна карта за настоящ адрес и заявление за постоя-
нен адрес се регистрират назабавно и се таксуват по
3.00 лв.;

- Отпада т. 8 и т. 9 на ал. 1, чл. 43 от Наредбата – „За
заверка на покана-декларация......”, поради влизане в
силанаНаредбазаусловиятаиредазаиздаваненавизи
и определяне на визовия режим от 10.07.2008 г., съг-
ласно която заверката на поканите-декларация се из-
вършва от дирекция „Миграция” и регионалните и
структури, и областните полицейски дирекции.

-Създавасеноват.8наал.1,чл.43съсследниятекст
– „За издаване на удостоверение за вписване в карто-
течния регистър на населението – 3.00 лв.”;

-Създавасеноват.9наал.1,чл.43съсследниятекст
– „За издаване на удостоверение за промяна на пос-
тоянен и / или настоящ адрес” – 5.00 лв.”; Забележка:
удостоверениятасеиздаваотТЗ„ГРАО”–гр.Монтана
и сроковете са съобразени с АПК.

- За издаваните удостоверения по чл. 43, ал. 1, т. 7, т.
8, т. 9, т. 19, т. 20, т. 21, т. 22, т. 23 се прилага ал. 2 на чл.
43 от Наредбата, а именно: „Таксите за администра-
тивните услуги са: обикновена – 5 дни; бърза – 3 дни с
увеличение 50%; експресна – 1 ден с 100% увеличе-
ние.”

ІV. Изменя чл. 23, ал. 4 както следва: „За всички
имоти, за които е подадена молба до 30 ноември на
предходната година, че не се използват целого-
дишно,кактоизавсичкинезастроениимотисеза-
плаща 50 % от таксата за събиране на битови
отпадъци и транспортирането им до депо.”

Изменението на Наредбата по т. IV важи за всички
молби, подадени в срок до 30.11.2008 година.

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
Диана Иванова - Петкова – “за”, Даниела Тодорова -
"за", Иван Лазаров - "за", Кирил Аргиров – “за", Нико-
лай Леков - "за", Огнян Гигов - "за", Олга Яничкова -
"въздържалсе",ПетърКостов-"за",РумянаДамянова
- "за".

Гласувалиобщо:"за"-9,"против"–няма,"въз-
държали се" - 1

Р Е Ш Е Н И Е № 205
Извършва вътрешна промяна между лимитите по

отделни обекти в рамките на общия размер на капита-
ловитеразходипобюджетанаобщинаВършец, както
следва :

1. Намалява размера на средствата за :
− Закупуване на АТЦ за нуждите на общината – с
3000 лв.
− Придобиване на погребален автомобил – 8 000
лв.
− Съфинансиране на обекти по ФАР и СИФ – 46
000 лв

2. Увеличава средствата за ППР - със сумата от 57
000 лв.

Промянатадасеотразивразчетазафинансиранена
капиталовите разходи за второто полугодие на 2008 г.

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
Диана Иванова - Петкова – “за”, Даниела Тодорова -
"за", Иван Лазаров - "за", Кирил Аргиров – “за", Нико-
лай Леков - "за", Огнян Гигов - "за", Олга Яничкова -
"за", Петър Костов - "за", Румяна Дамянова - "за".

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

Р Е Ш Е Н И Е № 206
На основание чл. 35, ал. 2, т. 2 от Закона за общин-

ската собственост и чл. 19 ал. 2 от НРПУРОС и във
връзкасчл.2, ал.5отНУРПТКвземарешениезапро-
веждане на явен публичен търг за продажба на недви-
жими имоти – частна общинска собственост,
представляващи земеделска земя, описани, както
следва:

1.Земеделсказемяимот№420.104,сплощ140кв.м,
находящ се в м. “Милкина ливада” в землището на гр.
Вършец при начална тръжна цена – 460 лева.

2. Земеделска земя имот № 420.36, с площ 757,20
кв.м, находящ се в м. “Милкина ливада” в землището
на гр. Вършец при начална тръжна цена – 1 850 лева.

3. Земеделска земя имот № 420.96, с площ 978,40
кв.м, находящ се в м. “Милкина ливада” в землището
на гр. Вършец при начална тръжна цена – 2 400 лева.

Цена на тръжната документация 100 лв., депозит за
участиевтърга300лв.,стъпказанаддаване5%отпър-
воначалната тръжна цена, определена за всеки земе-
делски имот.

Упълномощава Кмета на Община Вършец да орга-
низираипроведепубличнооповестениятъргисключи
договори за продажба на имотите със спечелилите
търга участници, след внасяне на сумите, предложени
от тях за закупуване на имотите по сметка на Община
Вършец

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
Диана Иванова - Петкова – “за”, Даниела Тодорова -
"за", Иван Лазаров - "за", Кирил Аргиров – “за", Нико-
лай Леков - "за", Огнян Гигов - "за", Олга Яничкова -
"за", Петър Костов- "за", Румяна Дамянова - "за".

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

Р Е Ш Е Н И Е № 207
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 35,

ал.1отЗОСивъввръзкасчл.19,ал.1иал.2отНРПУ-
РОС и чл. 1, ал. 1, т. 5, чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от
НУРПТК взема решение за провеждане на публичен
търг за продажба на недвижим имот частна общинска
собственост представляващ УПИ XVI, кв. 41 с площ
254 кв.м. по плана на с. Черкаски, отреден за ком-
плексно обществено обслужване.

Определя първоначална тръжна цена за имота – 3
000лв.,стъпказанаддаване5%върхупървоначалната
тръжна цена. Цена на тръжната документация 100 лв.
и депозит за участие в търга 10 % от първоначалната
тръжна цена.

Упълномощава Кмета на Община Вършец да орга-
низира и проведе търга по реда на НУРПТК и сключи
договор за продажба на имота със спечелилия търга
участник след внасяне на предложената от него сума
за закупуване на имота.

2. Общински съвет Вършец на основание чл. 8, ал.
5отЗаконазаОбщинскатасобственост,предоставя30
%/тридесет/отсредстватаполучениотпродажбатана
описания имот на кметство с. Черкаски за изпълнение
надейностиотместнозначение,различниотпланува-
ните в общия Бюджет на Община Вършец. Задължава
кметана с.Черкаскив 7 (седем)дневен срокследпри-
ключваненатъргаивнасяненасредстватаотспечеле-
ния търг, да представи за одобрение от Общинския
съвет план за разходване на отчислените средства (в
размер на 30 %).

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
Диана Иванова - Петкова – “за”, Даниела Тодорова -
"за", Иван Лазаров - "за", Кирил Аргиров – “за", Нико-
лай Леков - "за", Огнян Гигов - "за", Олга Яничкова -
"за", Петър Костов - "за", Румяна Дамянова - "за".

Гласували общо: "за" - 10, "против" – няма,
"въздържали се" - няма.
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Р Е Ш Е Н И Е № 208
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 35,

ал.1отЗОСивъввръзкасчл.19,ал.1иал.2отНРПУ-
РОС и чл. 1, ал. 1, т. 5, чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от
НУРПТК взема решение за провеждане на публичен
търг за продажба на недвижими имоти частна общин-
ска собственост представляващи УПИ I, с площ 5 500
кв.м. и УПИ II с площ 3 720 кв.м. и двата находящи се
в кв. 63 по плана на с.Черкаски, община Вършец, об-
ласт Монтана.

Определя първоначална тръжна цена за имот УПИ
I, с площ 5 500 кв.м. – 18 730 лв., стъпка за наддаване
5%върхупървоначалнататръжнацена.Ценанатръж-
натадокументация100лв.идепозитзаучастиевтърга
10 % от първоначалната тръжна цена.

Определя първоначална тръжна цена за имот УПИ
IІ, с площ 3 720 кв.м. – 11 530 лв., стъпка за наддаване
5%върхупървоначалнататръжнацена.Ценанатръж-
натадокументация100лв.идепозитзаучастиевтърга
10 % от първоначалната тръжна цена.

2. Общински съвет Вършец на основание чл. 8, ал.
5отЗаконазаОбщинскатасобственост,предоставя30
%/тридесет/отсредстватаполучениотпродажбатана
описаните имоти на кметство с. Черкаски за изпълне-
ние на дейности от местно значение, различни от пла-
нуваните в общия Бюджет на Община Вършец.
Задължавакметанас.Черкаскив7(седем)дневенсрок
след приключване на търга и внасяне на средствата от
спечеления търг, да представи за одобрение от Об-
щинския съвет план за разходване на отчислените
средства (в размер на 30 %).

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
Диана Иванова - Петкова – “за”, Даниела Тодорова -
"за", Иван Лазаров - "за", Кирил Аргиров – “за", Нико-
лай Леков - "за", Огнян Гигов - "за", Олга Яничкова -
"за", Петър Костов - "за", Румяна Дамянова - "за".

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

Р Е Ш Е Н И Е № 209
На основание параграф 17, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Пре-

ходнитеизаключителнитеразпоредбинаПравилника
за прилагане на ЗУЖВГИЖСВ и във връзка с реше-
ние№12отпротокол№9МКпоЗУЖВГИЖСВ,ОбС
– Вършец одобрява като разход на МК по ЗУЖВ-
ГИЖСВ (чл. 8 от МК по ЗУЖВГИЖСВ) суми както
следва:

1. За ремонт на кабинета на Председателя на Об-
щшнски съвет–Вършец и допълнително оборудване:
1 000 (хиляда) лева;

2.Зазакупуваненаканцеларскиматериали,разходи
за командировки: 150 (сто и петдесет) лева;

3.ЗавъзнагражденияначленоветенаМКпоЗУЖВ-
ГИЖСВ: по 200 (двеста) лева на член.

Гласувалиобщо:"за"-9,"против"–няма,"въз-
държали се" - 1.

Р Е Ш Е Н И Е № 210
1. „Радослав Ананиев” ЕТ, наемател на училищни

бюфети в СОУ „Иван Вазов” се освобождава от наем
за бюфета във втората сграда на СОУ „Иван Вазов”
(бившето НУ „Св.св. Кирил и Методий”) за периода,
презкойтовсъщатанесеосъществяваучебнадейност.

2. Освобождава „Радослав Ананиев” ЕТ от наем за
дватабюфетанаСОУ„ИванВазов”запериодите,през
които учебното заведение няма учебна дейност;

3. Запазва размера на наетата площ от 95 кв.м (съг-
ласнопроведенияконкурсиподписандоговорзанаем)
за бюфета в СОУ „Иван Вазов”.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 211
ОбС - Вършец отпуска от собствения си бюджет §

10-98 сумата от 438.00 лева за осигуряване участие на
ученици от СОУ „Иван Вазов” в Есенно Национално
състезание по физика. Същата да бъде получена от
Радка Ташева Костадинова – преподавател по физика
и ръководител на учениците срещу съответните оп-
равдателни документи.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 212
ОбС - Вършец отдава за безвъзмездно ползване от

Пенсионерски клуб „Пробуда” – кв. Заножене поме-
щение, намиращо се в североизточната част на сгра-
дата на Читалище „Пробуда” – кв. Заножене с вход от
ул. „Република” за срок до 31.12.2010 година.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 213
1. Общински съвет – Вършец възлага Кмета на Об-

щинаВършецдаизвършинеобходимитеадминистра-
тивни процедури по реда на ЗУТ за обособяване на
парцели към сградите на казаните за изваряване на
ракия собственост на община Вършец, находящи се в
гр. Вършец, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с.
Черкаски и с. Драганица.

УпълномощаваКметанаОбщинаВършецследобо-
собяваненапарцеликъмказанитесъщитедабъдатак-
тувани с актове за общинска собственост по реда на

ЗОС. За новообособените имоти (сграда и земя) да се
изготвят пазарни оценки и тръжна документация за
продажба,катосъщитебъдатвнесенизаразглежданеи
одобрение от Общински съвет – Вършец.

2. Общински съвет Вършец на основание чл. 8, ал.
5отЗаконазаОбщинскатасобственост,предоставя30
%(тридесет)отсредстватаполучениотпродажбатана
описаните имоти на кметствата в с. Долно Озирово, с.
Горно Озирово, с. Черкаски и с. Драганица за изпъл-
нение на дейности от местно значение, различни от
плануванитевобщияБюджетнаОбщинаВършец.За-
дължавакметанас.ДолноОзирово,с.ГорноОзирово,
с.Черкаскиис.Драганицав7(седем)дневенсрокслед
приключване на търга и внасяне на средствата от спе-
челениятърг,дапредставизаодобрениеотОбщинския
съвет план за разходване на отчислените средства (в
размер на 30 %).

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
Диана Иванова - Петкова – “за”, Даниела Тодорова -
"за", Иван Лазаров - "за", Кирил Аргиров – “за", Нико-
лай Леков - "за", Огнян Гигов - "за", Олга Яничкова -
"за", Петър Костов - "за", Румяна Дамянова - "за".

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

Р Е Ш Е Н И Е № 214
1. Общински съвет - Вършец на основание чл. 35,

ал.1отЗОСивъввръзкасчл.19,ал.1иал.2отНРПУ-
РОС и чл. 1, ал. 1, т. 5, чл. 4, ал. 3 и чл. 25, ал. 1 от
НУРПТК взема решение за провеждане на публичен
оповестен конкурс за продажба на недвижим имот
частна общинска собственост представляващ УПИ І,
кв.24сплощ15000кв.м.поплананас.Драганицаот-
реден за стадион и посочване на изрично условие в
конкурсната документация, че за срок от 20 години
предназначението на имота ще бъде запазено от спе-
челилия конкурса.

Определяпървоначалнаконкурснаценазаимота75
000 лв., но не по ниска от оценката направена от ли-
цензираноценител,стъпказанаддаване5%върхупър-
воначалната конкурсна цена. Цена на тръжната
документация 200 лв. и депозит за участие в търга 10
% от първоначалната тръжна цена.

Упълномощава Кмета на Община Вършец да орга-
низира и проведе конкурса по реда на НУРПТК и
сключи договор за продажба на имота със спечелилия
конкурса участник, след внасяне на предложената от
него сума за закупуване на имота.

2. Общински съвет Вършец на основание чл. 8, ал.
5отЗаконазаОбщинскатасобственост,предоставя30
%(тридесет)отсредстватаполучениотпродажбатана
описанияимотнакметствос.Драганицазаизпълнение
надейностиотместнозначение,различниотпланува-
ните в общия Бюджет на Община Вършец. Задължава
кметанас.Драганицав7(седем)дневенсрокследпри-
ключваненатъргаивнасяненасредстватаотспечеле-
нияконкурс,дапредставизаодобрениеотОбщинския
съвет план за разходване на отчислените средства (в
размер на 30 %).

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
Диана Иванова– “за”, Даниела Тодорова - "въздържал
се", Иван Лазаров - "въздържал се", Кирил Аргиров –
“за", Николай Леков - "за", Огнян Гигов - "за", Олга
Яничкова-"за",ПетърКостов-"за",РумянаДамянова
- "за".

Гласувалиобщо:"за"-8,"против"–няма,"въз-
държали се" - 2.

Р Е Ш Е Н И Е № 215
Общински съвет - Вършец на основание чл. 14, ал.

6иал.7отЗОС,въввръзкасчл.12отНРПУРОСичл.
1, ал. 1, т. 5, чл. 4, ал. 3, чл. 5 от НУРПТК реши:

1. Открива процедура за провеждане на публично
оповестен конкурс за отдаване под наем на част от
имотпубличнаобщинскасобственост,представляващ
градски тоалетни и два терена около тях: поземлен
имотсидентификатор№12961.420.1сплощ150кв.м.,
находящ се в “Слънчевата градина”, и поземлен имот
сидентификатор№12961.420.7сплощ400кв.м.нате-
риторията на “Балнеоложки комплекс”, по кадастрал-
ните регистри на град Вършец, одобрени със Заповед
№ РД – 17 – 64 / 24.06.2008 г. на Изпълнителния ди-
ректор на АГКК.

2. Срок за отдаване под наем на тоалетните и тере-
ните към тях – 5 години, със задължение на наемате-
лите вместо заплащане на наем да ремонтират,
поддържат и стопанисват тоалетните през целия пе-
риод на наема, като осигурят ползването им като об-
ществени, а върху прилежащите терени поставят
търговски обекти.

3. Възлага на Кмета на Община Вършец да органи-
зира изготвянето на конкурсната документация, като
същата бъде внесена за разглеждане и одобрение от
Общински съвет – Вършец.

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

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

Р Е Ш Е Н И Е № 216
Отлага вземането на решение за утвърждаването на

маломерна паралелка в ПГИТ – Вършец за следващо

заседаниенаОбСсогледспазванетоначл.11,ал.1,ал.
3отНаредба№7заопределянеброянапаралелкитеи
групитеиброянаученицитеинадецатавпаралелките
и в групите на училищата, детските градини и об-
служващите звена.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 217
Отпускафинансовапомощотсобствениясибюджет

§10-98, вразмернастойносттанадвекартизаградски
транспорт за линията гр. Вършец – кв. Заножене за
срок от 01.01.2009 г. до 30.06.2009 г.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 218
Общински съвет - Вършец възлага на Кмета на Об-

щина Вършец да предприеме мерки за възлагане из-
работването на подробен устройствен план – план за
регулация, план за застрояване и парцеларен план за
преминаващата инфраструктура с цел отреждане на
конкретенУПИзапречиствателнисъоръженияипро-
мянанапредназначениетоназемеделскитеимоти,об-
щинска собственост, както следва:

- с. Драганица – имот № 169007 в землището на с.
Драганица;

- с. Черкаски – имот № 079009 в землището на с.
Черкаски, и

- с. Спанчевци - имот № 011085 и № 035016 в зем-
лището на с. Спанчевци.

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

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

Р Е Ш Е Н И Е № 219
Общински съвет - Вършец дава съгласието си УПИ

ІІ-2, кв. 1 по плана на гр. Вършец, собственост на Об-
щина Вършец, предвиден за изграждане на топлоцен-
трала, да бъде преотреден за изграждане на
пречиствателна станция за отпадни води.

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

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

Р Е Ш Е Н И Е № 220
1. Общински съвет Вършец на основание чл. 21 от

Закона за общинската собственост взема решение за
принудително отчуждаване на части от поземлени
имоти: от имот пл. № 503 – 320 кв. м., от имот пл. №
506 – 160 кв. м., от имот пл. № 514 – 15 кв. м, с обща
площ 495 кв.м., с цел прилагане на уличната регула-
циятанаул.“Бялатавода”иреализираненанеобходи-
мата инфраструктура, свързана с нея.

2.ВъзлаганаКметанаОбщинаВършецдаизвърши
отчуждителните процедури по реда на глава ІІІ от За-
кона за общинската собственост.

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
ДианаГригорова–“за”,ДаниелаТодорова-"за",Иван
Лазаров - "за", Кирил Аргиров – “за", Николай Леков -
"за", Огнян Гигов - "за", Олга Яничкова - "за", Петър
Костов - "за", Румяна Дамянова - "за".

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

Р Е Ш Е Н И Е № 221
1.Общинскисъвет-ВършецдавасъгласиетосиОб-

щинаВършецдакандидатстваспроект“Подобряване
и развитие на инфраструктурата за питейни и отпа-
дъчни води в град Вършец” като приоритетен за об-
щината.

2. Дава съгласие за изменение на годишния бюджет
за 2009 година на Община Вършец, като в бюджета се
включват необходимите разходи за проекта по т. 1.

3.Поемаобщинскидългидавасъгласие,вслучайче
проектапо т.1бъдефинансиран по ОП “Околнасреда
2007 - 2013 г.”, Общината да ползва кредити от банка
или друга финансова институция за финансиране на
необходимите средства за покриване на разходите по
проектапо т.1,предитези средствадабъдатвъзстано-
вени от Кохезионния фонд.

4.Поемаобщинскидългидавасъгласие,вслучайче
проекта по т. 1 бъде финансиран от ОП “Околна среда
2007 - 2013 г.”, Общината да ползва кредити от банка
или друга финансова институция за финансиране на
включени в проекта разходи, които са недопустими,
съгласно разпоредбите на Постановление № 249 на
МСот17.10.2007г.поОперативнатапрограма“Околна
среда 2007 - 2013 г.”.

5. Упълномощава и възлага на Председателя на Об-
щински съвет – Вършец, Председателя на ПК “Бю-
джет, финанси и стопанска политика” и Кмета на
ОбщинаВършецзаеднодапредприематвсичкинеоб-
ходимите правни и фактически действия, както и да
подписватвсичкинеобходимитедокументивъввръзка
с изпълнение на решенията по т.т. 1 - 4.

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
ДианаГригорова–“за”,ДаниелаТодорова-"за",Иван

Лазаров - "за", Кирил Аргиров – “за", Николай Леков -
"за", Огнян Гигов - "за", Олга Яничкова - "за", Петър
Костов- "за", Румяна Дамянова - "за".

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

Р Е Ш Е Н И Е № 222
Общинскисъвет-ВършецупълномощаваКметана

Община Вършец да издаде запис на заповед в размер
на10%(десетпроцента)отстойносттанабезвъзмезд-
натафинансовапомощнапроект“Реализираненаин-
вестиционен проект ГПСОВ в град Вършец” в полза
на Договарящия орган – Министерство на околната
среда и водите.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 223
1. Общински съвет – Вършец давасъгласиезаизра-

ботване и подаване на заявление за подпомагане по
Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените
места” от Програмата за развитие на селските райони
2007-2013г. (ПРСР),скоетодасекандидатствазабез-
възмездно финансиране на Проект „Реконструкция,
модернизация и постигане на висока енергийна ефек-
тивност на уличното осветление на територията на
всички населени места в община Вършец”, като при-
оритетен за Общината.

2.ОбщинскиСъвет–Вършецудостоверява,чедей-
ностите, включени в Проекта, съответстват на Об-
щинския план за развитие на Община Вършец 2007 -
2013, Приоритет 3: Подобряване на условията на
живот на гражданите на Община Вършец и на качест-
вото на природната и жизнената среда в общината;
Мярка 14: Жилищно развитие и жилищна политика;
проектиране и реализация на проект за екологично и
енергоспестяващо осветление в населените места на
община Вършец.

3. Общински съвет – Вършец дава съгласие за про-
веждане на открита процедура за избор на консултант
ипроектантпоПроект„Реконструкция,модернизация
ипостиганенависокаенергийнаефективностнаулич-
ното осветление на територията на всички населени
места в община Вършец” .

4.Общинскисъвет–Вършецдавасъгласие,прине-
обходимостзаизменениенагодишниябюджетза2009
година на Община Вършец, като в бюджета се включ-
ват необходимите разходи за проекта по т. 1.

5.Общинскисъвет–Вършецпоемаобщинскидълг
и дава съгласие, в случай че проекта по т. 1 бъде фи-
нансиранпоМярка322„Обновяванеиразвитиенана-
селенитеместа”отПрограматазаразвитиенаселските
райони, Общината да ползва кредити от банка или
другафинансоваинституциязафинансираненанеоб-
ходимите средства за покриване на разходите по про-
ектапот.1,предитезисредствадабъдатвъзстановени
от Разплащателна агенция към Държавен Фонд “Зе-
меделие”.

6.Общинскисъвет–Вършецпоемаобщинскидълг
и дава съгласие, в случай че проекта по т. 1 бъде фи-
нансиранпоМярка322„Обновяванеиразвитиенана-
селенитеместа”отПрограматазаразвитиенаселските
райони, Общината да ползва кредити от банка или
другафинансоваинституциязафинансираненавклю-
чени в проекта разходи, които са недопустими.

7. Определя екип в състав: Кмета на Община Вър-
шец–г-жаБорянаБончева,г-нКирилАргиров–Пред-
седател на Комисия по обществен ред, сигурност,
гражданскиправа,молби,жалбииборбаскорупцията
и г-н Огнян Гигов - член на Комисия по устройство на
територията, общинска собственост, европейски про-
грами и проекти, инвестиции и строителство, между-
народносътрудничествоиевропейскаевроинтеграция,
връзки с гражданското общество, местно самоуправ-
ление и нормативна уредба, които заедно да предпри-
емат всички необходимите правни и фактически
действия по проекта по т. 1.

8.УпълномощаваКметанаОбщинаВършецдапод-
пише всички необходими документи, подготвени и
предоставениотекипапот.7,въввръзкасизпълнение
на решенията по т.т. 1 - 6.

Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",
Диана Григорова– “за”, Даниела Тодорова - "въздър-
жал се", Иван Лазаров - "за", Кирил Аргиров – “за",
Николай Леков - "за", Огнян Гигов - "за", Олга Янич-
кова-"за",ПетърКостов-"за",РумянаДамянова-"за".

Гласувалиобщо:"за"-9,"против"–няма,"въз-
държал се" - 1.

Р Е Ш Е Н И Е № 224
1.Отлагавземанетонарешениезаследващозаседа-

ние на Общински съвет.
2. Възлага на Кмета на Община Вършец да сфор-

мира работна група за изготвяне на Общинска страте-
гия за закрила на детето с участието на експерти от
Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Берковица и
Общинска администрация. – Вършец.

ПорадиизчерпваненадневнияредПредседателяна
Общински съвет - Вършец закри заседанието в 17.00
часа.

Николай Желков Леков
Председател на Общински Съвет - Вършец
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Измина една година от встъпването ми в
длъжност като кмет на община Вършец.
Мой дълг е да отчета пред Общинския съвет
и съгражданите си, от които получих дове-
рие, извършеното и изпълнението на по-
етите от мен и «Коалиция за възраждане на
Вършец» ангажименти в предизборната ни
програма. Искам да подчертая, че постиг-
натото е не само в резултат на моите и на
служителите от Общинска администрация
усилия. То стана възможно и благодарение
на доброто ни взаимодействие с общин-
ските съветници и сътрудничеството ни с
Правителството, различните министерства
и другите държавни органи. И най важното
– тези резултати станаха възможни с учас-
тието на гражданите на община Вършец.

В своята дейност се ръководихме от при-
оритетите, заложени в предизборната про-
грама на “Коалиция за възраждане на
Вършец” и Общинския план за развитие
2006 – 2013 г.

І.СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЯ-
ВАНЕ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

За да бъде един град и едно селище в ус-
луга на своите жители и да привлича ин-
веститори, той трябва да бъде с добре
изградени инфраструктура и комунални
системи. Това беше и първия акцент в на-
шата работа. Какво постигнахме:

- Извършен е основен ремонт на път 812 в
участъка Берковица-Вършец – Сопово, раз-
ширени са трите моста в посока към с.
Спанчевци. С финансиране от МРРБ чрез
проект на ВиК – Монтана е подменен водо-
провода в с. Спанчевци.

- Преасфалтирана е една от основните ар-
терии в града ни – ул. “С.Георгиев” на стой-
ност117 400 лв., извършен е ремонт на
асфалтовите настилки на всички пресечки
по нея, изкърпени са участъци от улиците
“Хр.Ботев” и “Хисаря”.

- Ремонтира се сградата, в която се поме-
щават Ритуалната зала, Бюрото по труда и
Социални грижи. Поради недостиг на
средства ремонтът ще продължи през след-
ващата година.

- Във водната каскада на централния
градски площад се монтираха водни и свет-
линни ефекти.

- Извърши се подмяна на водопроводни от-
клонения и водопровод по бул.”България” в
кв. Красна.

Извършено е още:
- Подмяна водопровод група улици – І етап

: ул. “Хр. Ботев”, ул. “Г.С. Раковски” и ул.
“Васил Априлов”; ІІ етап: ул.”П.Евтимий”,
ул.”Околовръстна”, част от ул. “Хр.Ботев”
ичаст от ул. “Раковска”. Дължината на во-
допровода е 2 540 м на стойност 723 000
лева.

- Ремонт тоалетни и стаи на един етаж в
СОУ “Ив.Вазов” – гр. Вършец” и строител-
ство на противопожарен изход на стойност
112 000 лева, ремонт и оборудване на спор-
тните площадки в училището.

- Продължава работата по проекта “Еко-
парк за отдих и туризъм – гр. Вършец” – из-
вършени са СМР на стойност 580 000 лв..
Общата стойност на проекта е 328 000 евро.
До момента по проекта е реновирана зна-
чителна част от парковата инфраструктура.
Поставени са дървени пейки, шезлонги и
беседки по екопътека „Иванчова поляна”.
Ремонтирана е сцената на самата „Иванчова
поляна”. Изграждат се спортни и детски
площадки,игрища и обслужваща сграда за
спортния сектор, монтира се парково освет-
ление.

- Продължава строителството на правос-

лавен храм – с. Долно Озирово”, за 2008 г.
са усвоени средства на стойност 20 000
лева.

- Завършихме строителството по обект
“Подобряване на уличната мрежа в кв.
Изток” – гр. Вършец, ул. “Трета” и ул. “Чет-
върта” за благоустрояване на ромския квар-
тал Изток с изграждане на улици.Изградени
са 4100 кв.м.улични настилки,1200м.бор-
дюри и 1860 кв.м.тротоари на обща стой-
ност 400 000 лв.

- В кв. Заножене се извърши ремонт на ас-
фалтовата настилка на пътя Заножене – Во-
допада, ограждане на разширения
гробищния парк, възстанови се чешма, ра-
боти се по поддръжка на осветлението.
Приключи първия етап и са осигурени
средства за втория етап от проект за из-
граждане на канализация по ул.”Липа”.

- В с. Спанчевци издължихме направените
разходи от миналата година и продължихме
стенописа на църквата, изградено е и вън-
шно осветление на храма.

- В с. Г. Озирово се изгражда отводните-
лен канал и се благоустроява гробищния
парк.

- В с. Д. Озирово се извършва ремонт на
сградата на кметството и се изграждат тро-
тоарни настилки. Тротоарни настилки се из-
граждат и в селата Черкаски, Драганица,
Стояново, Долна Бяла Речка. За църквата в
Драганица сме изготвили проект за ремонт
на стойност 117 000 лева.

- Ремонтира се пътя Вършец - Горна Бела
речка, изгражда се водопровод в Г.Б.Речка,
за да захраним гробищния парк с вода.

- Направи се частичен ремонт на общите

помещения в Медицинския център.
- Извършени са ремонтни дейности в гр.

Вършец, с. Долно Озирово, с. Горно Ози-
рово, с. Стояново и с. Драганица на обща
стойност 36 000 лева.

- По програма ПУДООС за канализацио-
нен колектор в кв. Заножене са осигурени 1
250 000 лв. Очаква се строителните работи
да започнат към края на м.март 2009 г.

- От европейски програми са осигурени 5
700 000 лв.за изграждане на нова пречист-
вателна станция за отпадни води в гр.Вър-
шец.В момента се извършват процедури,
след което ще стартира строителството на
този важен за града ни обект.

През отчетния период са проведени 7 за-
седания на експертния съвет по УТ, като са
взети 98 решения и са разгледани 50 броя
молби и жалби на гражданите по ЗУТ.

Одобрени са Кадастралната карта на
гр.Вършец и кв.Заножене, като по време на
проучването са разгледани 322 бр. възраже-
ния;

- До края на 2008 г. предстои одобряване
на регулационните планове на селата:
с.Долна Бела Речка, с.Горна Бела Речка,
с.Долно Озирово и с.Горно Озирово.

През 2008 година до момента са издадени
36 броя разрешения за строеж и са одобрени
37 инвестиционни проекта. За 2007 година

разрешенията за строеж са 28, а одобрените
инвестиционни проекта – 22 броя, което е
показателно за подобрения инвестиционен
климат и повишения интерес към нашата
община.

В сектор “Чистота” към ОбА се създаде
нова структура и организация на работата
на работниците “чистачи”.

Допълнително бяха закупени и разполо-
жени в населените места на територията на
общината 80 кофи и 10 контейнера за смет.

Съвместно с фирма “Екопак” се разполо-
жиха върху изградени за целта площадки 18
контейнера за разделно събиране на битови
отпадъци.

Извърши се извозване на суха клонеста
маса, оформяне на корони на дървета, зале-
сяване с 386 бр. борови фиданки, озеленя-
ване и поддръжка на парковите територии,
засаждане на цветни лехи и алеи, ремонт и
боядисване на детски площадки, поддър-
жане и почистване на речните корита.

Положи се началото на сметоизвозването
на твърди битови отпадъци (ТБО) до регио-
налното депо за ТБО – гр. Монтана, като в
тази дейност са обхванати всички населени
места на общината.

В практиката на сметосъбирането и сме-
тоизвозването се утвърди ефективен гра-
фик, гарантиращ резултатността на
извършваната дейност.

Закупиха се 2 бр. косачки за поддържане
на парковите територии.

ІІ.АДМИНИСТРАТИВНО И ТЕХНИ-
ЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

През 2008 година от служба “Гражданско
състояние” и ЕСГРАОН са регистрирани
135 събития по гражданско състояние (раж-
дане, брак и смърт),направени са 103 ре-
гистрации по постоянен адрес и 87 по
настоящ адрес; издадени са 1354 удостове-
рения.Извършени са 661 актуализации на
лични регистрационни картони и над 3600
актуализации на Национална база данни от
Локална база данни.

Отдел устройство на територията към об-
щината е изготвил 504 броя скици с преза-
верка,издадени са над 160 различни
удостоверения по ЗУТ,одобрени са 43 под-
робни устройствени планове.Разгледани са
70 молби и жалби на граждани по ЗУТ.

Във връзка с желанието ни да подобрим
качеството на административното обслуж-
ване предстои общината да се включи като
целева група в два проекта за подобряване
на административното обслужване по Опе-
ративна програма “Административен капа-
цитет”,които ще бъдат реализирани през
2009 година.

ІІІ. КУЛТУРА
През тази календарна година за пръв път

бе изготвен и приет на заседание на Об-
щинския съвет културен календар с богата и
разнообразна програма от културни меро-
приятия. По-мащабните от тях, които бяха
реализирани са: традиционния Празник на
курорта, минералната вода и Балкана, Май-
ски дни на културата, отбелязване на на-
ционални и местни празници и годишнини.

В рамките на Празника на курорта,мине-
ралната вода и Балкана реализирахме ма-
щабна и богата културна програма,в която
бих откроила концертите на Николина Ча-
кардъкова и Лили Иванова,семейното
шоу,организирано съвместно с ЕКОПАК
България,изложбата “Непознатата Ме-
дека”както и Алеята на занаятите.През тази
година имахме възможност да запознаем с
възможностите на нашия град представите-

лите на посолствата на Финландия,
Русия,Германия,Украйна,Беларус и Мол-
дова,които ни гостуваха през месеците май
и август.

В стремежа си да предоставим на нашите
съграждани разнообразие от културни про-
яви реализирахме през месеците
април,май,юни и юли шест театрални пос-
тановки на театрите в Монтана и Кнежа,а
през април за Великден ни гостуваха със за-
помнящ се концерт Врачанската филхармо-
ния и дуета Мими Иванова и Развигор
Попов.

Възобновена бе дейността на местния ра-
диовъзел и издаването на вестник “Вър-
шец”, който е в нов формат и визия.

Активна дейност развиват и шестте чита-
лища на територията на общината,като кон-
цертите на техните самодейни състави са
неизменна част от културния живот на об-
щината и населените места.

Намеренията ни са през следващата го-
дина културния живот в общината да бъде
обогатен и разнообразен с нови и по-ма-
щабни събития.

ІV. ОБРАЗОВАНИЕ
Националната програма за развитие на

училищното образование и предучилищно
възпитание и подготовка /2006 – 2015 год./
е подчинена на два основни приоритета –
равен достъп до образование и качествено
образование. Равният достъп означава дос-
тъп до качествено образование, а качестве-
ното образование разкрива пълния си
потенциал, само ако до него има достъп
всяко българско дете.

На тези два приоритета подчини работата
си в областта на образованието и община
Вършец. След обстоен анализ на училищ-
ната мрежа, изготвен на база преки впечат-
ления от посещение в училища и детски
градини на специалисти от община Вър-
шец, беше предложена схема за оптимиза-
ция.

Общият брой на училищата и детските за-
ведения на територията на Община Вършец
не отчита един обективен демографски про-
цес, а именно, намаляване броя на децата в
училищна възраст през последните години.
Изкуственото поддържане на наличните об-
щински училища и детски градини води до
неефективност на разходите и допълни-
телно забавя процеса на инвестиции в по-
вишаване качеството на образованието.

Съществуването на маломерни и слети па-
ралелки в началото на ХХІ век не отговаря
на съвременните изисквания за качествено
образование. Наред с това поддържането им
е свързано със значителни финансови раз-
ходи, които биха могли да се използват за
подобряване и осъвременяване на МТБ на
средищните училища, организация на учи-
лищно хранене, целодневна форма на обу-
чение, едносменен режим на работа, с цел
подобряването на психо-физическото със-
тояние на учениците, засилване на извън-
класните дейности, увеличаване
възнагражденията на преподавателския със-
тав, квалификация на учителите и др.

Преди оптимизацията на територията на
Община Вършец за 2007/2008 год. фун-
кционираха 6 детски заведения, ОДЗ №1 и
ОДЗ №2, които работеха при ½ от капаци-
тета си /100 деца/, 2 с маломерни групи /с.
Спанчевци и с. Горно Озирово/, с Долно
Озирово с 12 деца при капацитет 25, кв. За-
ножене -18 деца, при капацитет на същата
85 деца. Сградата е с добра МТБ, включ-
ваща плувен басейн и физкултурен салон.

продължава на 6 стр. >>>

ОТЧЕТ
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ БОРЯНА БОНЧЕВА

ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТ 2007 – 2011 г.

Новата маркировка след ремонт на пътя
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В резултат на така изложените факти, с цел
икономия на средства за издръжка и под-
държане на една сграда, осъвременяване на
МТБ, изграждане на съвременни и без-
опасни технически съоръжения за игри и за-
бавления бе извършено преструктуриране
на детските заведения.

От 01.09.2008г. функционират:
ОДЗ”Слънце”, гр.Вършец - след преобраз-

уване чрез сливане на ОДЗ”Слънце”№1,
гр.Вършец с ОДЗ”Радост”№2, гр.Вършец.

ЦДГ, с. Долно Озирово, в която се обуча-
ват деца от с.Лютаджик и с.Горно Озирово,
където беше закрита ЦДГ”Палечка”, поради
малкия брой деца и бюджет за издръжка.

ЦДГ”Звънче”, гр.Вършец, кв.Заножене –
след преобразуване от Седмична детска гра-
дина ”Звънче” в ЦДГ”Звънче”, кв.Заножене,
след като Община Вършец кандидатства с
предложение пред Столична община и
други общини за приемане на 85 деца за
обучение и възпитание в седмичен вариант
на посещение (пансион), за 2008/2009 г., но
за което не бе заявен интерес.

Седмична детска градина с.Спанчевци бе
закрита, поради малкия брой деца, бюджет
за издръжка, както и не заявен интерес от
Столична и други общини за седмичен ва-
риант на посещение.

Идентично е и състоянието на общинската
училищна мрежа. За учебна 2007/2008г.
функционираха 5 общински училища:

- 2 начални училища – НУ”Св. Св. Кирил
и Методий”, гр.Вършец и НУ”Васил
Левски”, кв.Левски, гр.Вършец

2 основни училища – ОУ”Христо Ботев”,
кв.”Заножене”, гр.Вършец и ОУ”Христо
Ботев”, с.Долно Озирово

- 1 средно общообразователно училище –
СОУ”Иван Вазов”, гр.Вършец

От 01.09.2008г. функционират:
СОУ”Иван Вазов”, гр.Вършец – след за-

криване на НУ”Св. Св. Кирил и Методий”,
гр.Вършец. Децата от закритото училище
бяха пренасочени в средищното училище
СОУ”Иван Вазов”. През месец август Об-
щина Вършец кандидатства в МОН за при-
добиване статут на СОУ”Иван Вазов”,
гр.Вършец на средищно училище.

ОУ”Христо Ботев”, кв.Заножене, гр.Вър-
шец – По предложение на директора на учи-
лището, след становище на инспектората и
подкрепа от финансиращия орган – община
Вършец, след решение на Общински съвет,
бяха утвърдени 4 броя маломерни пара-
лелки, с по 10 ученика за учебната
2008/2009 година.

НУ”В.Левски”, кв.”Изток”, гр.Вършец.
/ПГИТ/ - Професионална гимназия по ико-

номика и туризъм, гр.Вършец – гимназията
е на общинска издръжка, след преобраз-
уване от Оздравителна професионална гим-
назия по икономика на държавна издръжка.

Всички дейности относно инвентариза-
ция, предоставяне на имущество, МТБ,
сграден фонд, учебна документация, посо-
бия и помагала, компютърна техника от за-
критите детски и учебни заведения са
уредени със съответна заповед на Кмета на
община Вършец за детските заведения и за-
повед на Министъра на образованието и на-
уката за училищата.

Община Вършец кандидатства за предос-
тавяне на 2 бр. училищни автобуси за пре-
воз на децата и учениците от закритите
детски и учебни заведения след оптимизи-
ране на училищната мрежа. Бе предоставен
само 1 брой, 32 местен училищен автобус
“Исузу”, тъй като изискването е закритото
училище да отстои на най-малко 20 км. от
средищното училище.

Във връзка с оптимизацията на училищ-
ната мрежа по общини, МОН обяви Нацио-
нална програма “Оптимизация на
училищната мрежа” за 2008г., с цел осигу-
ряване равен достъп до образование и ка-
чествено образование, както и повишаване

ефективността на публичните разходи за
образование. Един от задължителните до-
кументи за кандидатстване по Национал-
ната програма, бе “Програма за
оптимизация на мрежата от детски и учебни
заведения за учебната 2008/2009 година на
община Вършец”. Програмата беше приета
с Решение №141 / 25.06.2008г., Протокол
№11 на Общински съвет - Вършец

Община Вършец кандидатства по Модул
“Оптимизиране на училищната мрежа”, по

който беше одобрена сумата от 500 000лв.,
предоставени чрез финансиращия орган –
община Вършец на два етапа. Първи етап –
след представяне на проекта в МОН – 250
000лв. . Втори етап – след представянето на
първия отчет за изпълнението на мерките
по модула.

Средствата са предназначени за
1.Строително-ремонтни работи – (отчет

към 31.10.2008г.)
Проведена е процедура за избор на изпъл-

нители по строително-ремонтните дей-
ности:

1.1. Извършени са строително-ремонтни
работи на 3-ти етаж в средищното училище
СОУ“Иван Вазов”, гр.Вършец на обща
стойност 101 000 лв. с ДДС. Изпълнител:
ЕТ”Верея – И. Стоянов”, гр.Криводол.

-подмяна на дървени врати с врати PVC,
подмяна на подова настилка с балатум, нас-
тилка гранитогрес, зидария газобетон,
цокъл гранитогрес, боядисване на стени и
тавани с латекс, основен ремонт на тоа-
летни

1.1.1“Ремонт на авариен изход в
СОУ”Иван Вазов”, гр.Вършец. Портал и ох-
ранителна кабина.” - на обща стойност 12
837.20 лв. с ДДС. Изпълнител: ЕТ”НИК –
Николина Василева”гр.Вършец.

1.2.“Предварителни строително-монтажни
работи за изграждане на спортна площадка
в СОУ”Иван Вазов”, гр.Вършец”. Фирма из-
пълнител: “Пътинженеринг - М”ЕАД,
гр.Монтана. Стойност – 118 700 лв. с ДДС.

1.3.“Изграждане на мултифункционална
спортна площадка в двора на СОУ”Иван
Вазов””. Фирма изпълнител – “М -
СПОРТ”ООД, гр.Благоевград. Стойност –
28 941.60 лв. с ДДС.

1.4.В момента се провежда процедура,
МОП по НВМОЛ с предмет: “Доставка на
оборудване за нуждите на СОУ”Иван
Вазов”, гр.Вършец.

2.Обезщетения на персонала – 22 954 лв.
3.Разходи за неразплатени задължения на

закритото училище НУ”Св. Св. Кирил и
Методий” – 3 300 лв.

3.1.средства за неразплатено гориво за
отопление – 2 500 лв.

3.2.средства, дължими по договор за СОТ
– 800 лв.

4. Комуникационни разходи – 11 692 лв.
Общо разходи към 31.12.2008г. от първи

етап на финансиране – 299 424.80 лв.
Община Вършец кандидатства и по Модул

“Оптимизиране на вътрешната структура на
училищата”, чрез който се предоставят до-
пълнителни средства за изплащане на обез-
щетенията на персонала за 2008г.при
прекратяване на трудовите правоотноше-
ния. По този модул ще бъдат финансирани
обезщетенията на персонала от СОУ“Иван
Вазов”и ПГИТ.

През месец септември бяха проведени
конкурси за директори на ОДЗ”Слънце”,

гр.Вършец и ЦДГ, с.Долно Озирово,а през
м. декември -конкурс за директор на
ЦДГ”Звънче”, кв.Заножене, гр.Вършец.

През изминалия период община Вършец
съгласува своите намерения, дейности и ре-
шения в областта на образованието с всички
директори на детски и учебни заведения.
Първа по-сериозна стъпка е срещата на
представители на ОбА с директорите на
всички общински училища по повод об-
съждане въвеждането на формула за раз-
пределение на делегираните бюджети за
2008 г., по единни разходни стандарти по
дейности, получени от ПРБК което гаран-
тира безпроблемното им реализиране.
Многократно бяха обсъждани мерките по
оптимизация на учебните заведения, пре-
кратяването на трудовите правоотношения.
Организирана бе заявката и доставката на
задължителната учебна документация. Бе
извършена проверка във всички училища на
територията на община Вършец, която ус-
танови, че са осигурени условия за норма-
лен учебен процес през есенно-зимния
сезон на 2008/2009 учебна година.

V. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРА-
ВЕОПАЗВАНЕ

По Национална програма “ОСПОЗ” са
назначени до момента общо 201 лица, както
следва: домашен помощник – 13, помощ
при пенсиониране – 10, социален асистент –
3, хора с увреждания – 12, старт в кариерата
– 1, охрана – 9, социоконсултанти – 10, зе-
мекопачи – 75, чистачи улици – 10, ава-
рийни – 50, стажанти – 8.

В изпълнение на поетите ангажименти в
предизборната платформа на “Коалиция за
възраждане на Вършец” стартирахме сти-
мулирането на семейства с новородени
деца, родени след 01.01.08 г. Отпускането
на средства става по ред, определен от ОбС
и комисия, назначена с моя заповед. До мо-
мента Общината е отпуснала сумата от 10
500 лева за 21 новородени деца, което е по-
ловината от полагащата се сума. Останалата
част ще бъде изплатена след навършване на
едногодишна възраст на децата.

VІ. СПОРТ И ТУРИЗЪМ
През настоящата 2008 година Туристичес-

кият информационен център взе участие на
различни форуми – туристическо изложе-
ние в София, Монтана, икономически
форум във Враца, където представихме
новия туристически продукт на община
Вършец.

Преди началото на активния сезон реали-
зирахме среща на частните хотелиери с об-
щинското ръководство с цел координиране
на съвместните действия за по-добро раз-
витие на предлаганата туристическа услуга.

В центъра се създаде база данни /брой
легла, телефони и цени на нощувки/ на
всички частни къщи, почивни станции и хо-
тели.

Преди започването на туристическия
сезон със средства на Общината се поста-
виха указателни табели, ориентиращи же-
лаещите да посетят туристическите обекти
във Вършец. Изработени бяха плакати, бро-
шури, представящи туристическите пред-
имства на града.

ТИЦ разработва и предлага широк набор
от туристически пакети, насочени към мак-
сималното задоволяване потребностите на
посетителите и развитието на нови, неиз-
ползвани до сега възможности на местния и
регионалния туристически потенциал - ор-
ганизиране на екскурзии до пещерата Леде-
ника и Клисурски манастир, както и
подсигуряването на опитен водач за пла-
нински преходи.

На посетителите на курорта бяха предла-
гани допълните услуги – отдаване под наем
на велосипеди, палатки и въдици.

Туристическият информационен център
участва в организирането на ежегодния
празник на курорта и минералната вода.
Центърът пое напълно ангажимента с нас-

таняването на гостите, включени в програ-
мата на празника.

През годината бяха категоризирани 32
къщи за гости и самостоятелни стаи, 1 хотел
и 2 заведения. Предстои категоризация на
още 4 обекта до края на годината.

До момента град Вършец е посетен от 12
000 туристи от страната и чужбина / с 5000
повече от миналата година/. Отделно Кли-
сурския манастир е посетен от 4000 ту-
ристи.

За реализацията на заложените дейности
Община Вършец, чрез екипа на ТИЦ успя
да привлече като свои партньори и съмиш-
леници хотелиери, туроператори, Общини
и всички заинтересовани с промоцията на
града. Екипната работа се наложи като
единствено правилна тенденция в промоти-
рането на Вършец като привлекателна ту-
ристическа дестинация и ще продължи и за
в бъдеще.

И през тази година Общината съхрани тра-
дицията и организира общинските първен-
ства по футбол и волейбол, както и
състезанието по майсторско управление на
велосипеди.Организирахме и проведохме и
традиционните състезания по ориентиране
за купа “Тодорини кукли” и купа “Вършец –
2008”.

VІІ. “ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И
ПРОГРАМИ”

Община Вършец работи по следните про-
екти:

• Свободен достъп до образование на деца
от ромски произход в гр. Вършец, по ОП
“Развитие на човешките ресурси”, на стой-
ност 98 778 лв.;

•“Подмяна на водопровод ул.”Александър
Стамболийски”гр.Вършец, ПУДООС, 119
000 лв.;

•“Екопарк за почивка и туризъм – гр.Вър-
шец, ФАР , 328 565 евро 10% съфинанси-
ране от общински бюджет;

•“Преустройство на училища сграда в

с.Долно Озирово в дом за стари хора”,
СИФ, 380 000 лв.;

•“Повишаване качеството на образова-
нието в община Вършец чрез обновяване и
модернизация на образователната ин-
фраструктура”, МРРБ, 976 818 лв.;

•“Подобряване изграждане на инфраст-
руктурата за питейни и отпадъчни води”,
МРРБ, 5 707 110 лв.;

•Дневен център за възрастни в пенсионна
възраст – гр. Вършец, МТСП,

ФАР, 188 870 лв.;
•“Изграждане канализация в кв.”Зано-

жене”, гр. Вършец, ПУДООС, 238393,93 лв.
•“Подмяна водопровод по ул.”Репуб-

лика”от О.Т. 322 до О.Т. 300, “Нов водо-
провод по ул. “ Република”от О.Т. 564 до
О.Т. 530, ПУДООС, 315 390,86 лв.

•“Подмяна на водопровод на група улици в
гр.Вършец, МЗХ Програма за развитие на
селските райони, 722 999,57 лв.

Уважаеми съграждани,
Извършеното през първата година от ман-

дата би могло да се превърне в добра база
за следващите ни стъпки до 2011 година.То
бе плод на съвместните усилия на общин-
ския съвет,общинската администрация и
гражданите на Вършец.През следващите
три години ни очакват нови предизвикател-
ства,които аз и ръководената от мен адми-
нистрация ще обявим пред вас под формата
на Програма за управление до края на ман-
дат 2007 – 2011г.

Възстановената беседка в парка

Новоизградените детски площадки в парка
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През 2008 година Дружеството
на русофилите във Вършец орга-
низира и проведе редица кон-
церти, беседи, тържества и
срещи-разговори, с които се
включи в националната инициа-
тива за обявяване на 2008 година
за Година на Русия в България.

На 18 декември в сградата на
пенсионерския клуб в града се
проведе заключителната викто-
рина на тема “130 години от края
на руско-турската освободителна
война”, в която взеха участие Гео-
рги Богданов – ученик от ХІІ клас
на СОУ “Ив.Вазов”, Гергана Ер-
менкова – юрист, Цеца Антонова –
агроном, Петя Николаева – учи-
тел, Борислав Йорданов – зоотех-
ник и Ваня Първанова – учител –
хора, различни по възраст и про-
фесионален статус, но обединени
от общата си любов към Русия и
руския народ, от признателността
си към братята-освободители.

Емоционално и изчерпателно те
разказаха за организирането и
провеждането на Априлското въс-
тание през 1876 г., отзвука му сред
обществеността в Русия, Западна
Европа и Америка, за военната и
дипломатична подготовка на
руско-турската освободителна
война 1877-1878 г., за обявяването
и развитието на военните дей-
ствия и подписването на Сан-Сте-
фанския мирен договор.

Биляна Иванова – ученичка от
СОУ “Ив.Вазов” представи есето
си “Юлия Вревская – ангелът на
милосърдните сестри”, посветено
на петербургската баронеса Юлия
Петровна Вревская, оставила кос-
тите си на българска земя, с което
е класирана на ІІ място на Нацио-
налния конкурс “130 години от
русско-турската война” в раздела
за есета.

Надежда Цанкова – ученичка от
същото училище направи мулти-

медийна презентация на Вазовата
ода “Опълченците на Шипка”, тя
също е отличена с грамота за ре-
ферат в конкурса.

Председателят на журито за вик-
торината Надежда Василева – ис-
торик връчи на всички участници
грамоти от Националното движе-
ние “Русофили” и Националния
военно-исторически музей – гр.
София.

В заключителните си думи пред-
седателят на общинското движе-
ние “Русофили” във Вършец и
преподавател по руски език
Вилия Крумова сподели: ”Русна-
ците и българите са с една болка,
общ път, обща вяра и знамената на
двата народа звънят и шумят
редом – през вековете, през епо-
хите, звънят и ни напомнят за ми-
налото, зовът ни към утрешния
ден!”

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Можем да отчетем изминалата
2008 година като успешна в об-
ластта на туризма във Вършец.
Отвориха врати няколко нови
къщи за гости и апартаменти,
предстои откриването на първия
семеен хотел в града ни . Да не за-
бравяме и сериозните инвестиции
в парковата зона, които превръ-
щат тази част на Вършец в при-
казно и чудесно място за почивка
и нови запознанства. Интересът
от страна на различни медии бе
огромен през миналата година и
това спомогна много за рекламата
на нашия град в страната и чуж-
бина. През 2008 година курорта
ни бе посетен с около 5000 ту-
ристи повече в сравнение с пред-
ходната и на всички ни е приятно,
когато слушаме по медиите и
четем във вестниците, че курорта
Вършец се възражда, че сме
номер едно в областта на туризма
в региона.

Но нека всеки от нас прецени
сам за себе си с какво е спомогнал
за развитието на туризма и рекла-
мата на града ни. Всички знаем,
че рекламните филми, брошури,
дипляни, интернет-сайтове и
други рекламни материали стру-
ват пари, а от къде да се съберат
тези средства, ако не от курор-
тната такса? Тази такса от 70 сто-
тинки на човек за нощувка се
заплаща от туристите, но за съжа-
ление тя остава при наемодателя,
а не се внася в Общината.

Парадоксален е факта, че
всички видяхме през лятото града
ни пълнен с туристи и гости, осо-
бено по време на Празника на ку-
рорта, минералната вода и
Балкана, а от статистиката за вне-

сената в Общината туристическа
такса излиза, че през активния ку-
рортен сезон в категоризираните
частни къщи и стаи за гости са
преминали почти символичен
брой летовници.

Убедете се сами кои собстве-
ници на стаи за гости колко ту-
ристическа такса са внесли:

“Жоро” - 119.15 лв.,“Божине”-
107.80 лв., “Дора” - 79.60 лв.,
“Тушев” - 65.10 лв., “Крум Томов”
- 51.10 лв., “Ваня” - 50.40 лв.,
“Пееви” - 47.25 лв., “Йонкин” -
45.30 лв., “Гара за двама”
- 41.35 лв., “Иван Пеев” - 29.40
лв., “Гроздена” - 29.20 лв., “Св.
Георги” - 29.05 лв., “Ка-
лина “ - 25.20 лв., “Петкови” -
24.50 лв., “Лозата” - 20.30 лв.,
“Нели” - 19.70 лв., “Нанси” - 15.00
лв., “Любов” - 15.00 лв., “Мария
Петровна” - 8.25 лв., “Елит” - 6.30
лв., Вила “Ечо” - 0 лв., Бунгала
“Водопада” - 0 лв.

В Туристическия информацио-
нен център – Вършец има полу-
чени сигнали за предоставяне на
туристически услуги (отдаване на
стаи под наем за нощувки), които
не са регистрирани и категоризи-
рани, т.е те са в сферата на “неле-
галния туризъм”. През
следващата година предстоят за-
силени проверки и санкции на
лица, предлагащи нерегламенти-
рани туристически услуги.

Оставям на читателите сами да
преценят може ли да се развива
туризъм без коректност, отговор-
ност и професионализъм от
страна на всички, заинтересовани
за развитието на Вършец като На-
ционален балнеоложки курорт.

Георги НАЙДЕНОВ

ТУРИЗЪМ СЕ РАЗВИВА С КО-
РЕКТНОСТ И ОТГОВОРНОСТ

Един град е богат с децата си,
които са бъдещето, цветът на едно
общество, с трудовите си хора –
измерението на ежедневния
ритъм, и разбира се с възрастните,
доживели повече години. Те са
пример за това, че когато човек
живее по законите на доброто от-
ношение към себе си и другите,
може и да достигне стоте.

Такъв пример е баба Война Кос-
това Копривска, всички я знаят
като Вена. Тя е на 93 години.
Името й носи много смисъл. Дава
го дядо й. Той смята, че след като
бащата на детето е на война, може
дъщеря му да бъде кръстена
Война. Минали са вече Балкан-
ската, Междусъюзническата, отек-
ват гърмежите на Първата
световна война. Нека това дете, ро-
дено тук в отсъствието на бащата,
носи име, което да го прави силно,
войнствено – войник във всички
времена.

Така и става. Малката Война по-
раства в заможно семейство от
село Гушанци. Дядото държи
смело семейната колесница и
прави избор за женитбата на си-
нове, дъщери и внуци. Така и баща
й , когато идва на валявица в село
Вършец, той намира жених за
Война. Харесва му сина на тепа-

вичаря. Работно момче, пък и за-
можно. Поканва ги като ходят на
Кутловица да минат през Гушанци
да видят дома им, момичето им. И

така за осемнадесетгодишната
Война се открива нов дом, нов
живот. Заживява тя с младия си
съпруг и семейството му и започва

да помага във валявицата. Мъжете
ходят по селата, „ чак из полето,
вземат шаяците, валят ги и после
ги вращат на стопаните им дека съ
ги ткали.”

С този чудесен занаят Война и
мъжът и събират пари и през
1940-та година започват да строят
първата по-голяма къща в този
район /над вилите/. След осем го-
дини от женитбата им се ражда
първият им син, после и вторият.
Бащата трепери над тях „Мойте
деца нема да ходат да ги пече слън-
цето и да ги апат змийте” и отку-
пува човек да пасе биволите.

Война работи в санаториума,
после по столовете. Надомно
плете към ТПК „Тодорини кукли”.
Не се спира. След като се пенсио-
нира в стол №2, тя работи още 20
години всяко лято – до 75.

На такава трудова биография
всеки би се възхитил. Затова и
внуци и правнуци се гордеят с нея.
Снаха и казва „От майка можеш
само да се учиш. Тя готви и сега
дори на 93, казва какво иска да и
купя и го приготвя. Обича повече
постно и пилешко. Обслужва се
сама, грижи се за градината с
цветя, а зиме плете.”

А баба Вена добавя: „Чувствам
се, че мога. Защо да я затруднявам

като снаха ми си има достатъчно
задължения. Искам да кажа, че не
пия нито вино, нито ракия, а кафе
съм пила веднъж в живота си и от
тогава не повтарям.”

Внучката й Венислава /кръстена
на нея/ добавя: „На баба ръцете
трябва все нещо да държат –
книга, плетиво. В последно време
сме й дали да чете „Разкази за
деца от български писатели” и сме
й поръчали да изплете една пок-
ривка за подарък.”

Обичта и доброто чувство звучи
и в думите на правнуците. Мла-
денчо казва, че като на баба пу-
канките никъде няма.

Най-близко до баба Война сега
стоят синът и Ангел и снахата Иса-
фия. Те са достроили къщата „с
фундаменти, четири метра у зе-
мята”, строена някога от баба
Война и мъжа й. Сега те помагат
да се изчисти стаята, осигуряват
дърва за зимата, храна. Полагат
много грижи, за да е на крака баба
Война. Как иначе тя ще е достиг-
нала 93. Бог и е дал години, а близ-
ките - внимание и грижи.

Да е жива и здрава, за радост на
всички и гордост на града ни, че
все още има хора, близо до стоте.

Юлия АНТОНОВА
Мария АЛИПИЕВА

Д А Н А Б Л И Ж А В А Ш 1 0 0 - Т Е

ДРУЖЕСТВОТО НА РУСОФИЛИТЕ
ВЪВ ВЪРШЕЦ ПРОВЕДЕ ВИКТОРИНА
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Много често си говорим, че
днешните ученици нямат интерес
към учението, не четат и не же-
лаят да участват в никакви извън
класни занимания.

Представянето на пиесата на
Оскар Уайлд „Ветрилото на лейди
Уиндърмиър” на английски език
от учениците от 11 а клас в СОУ
„Иван Вазов” ни убеди тъкмо в
противоположното. Те могат да
работят активно, да проявяват ин-
терес към допълнителна информа-
ция и да участват в дейности
извън учебните часове. Стига про-
вокацията да е по-голяма. Да се
намери някой да ги запали. Да има
идея и търпение да ги убеди и тях
самите, че могат.

Госпожица Елена Петрова, която
постави пиесата, е учителка по ан-
глийски език на 11 а. Тя казва
„Разбрах, че на тези ученици им

трябва нещо нестандартно, нещо
да ги накара да мобилизират си-
лите си и да изявят истинските си
възможности. Учебникът е недос-
татъчен за тях. Традиционните
форми на обучение са им скучни и
затова се заех с поставянето на
пиесата. От началото имаше и ен-
тусиазъм и недоверие, докато
всички се запалиха.”

Това бе не само представление, а
цял спектакъл – открит урок. Той
включваше запознаване с лич-
ността и творчеството на Оскар
Уайлд от г-ца Елена Петрова; пре-
зентация за него, Лондон и ан-
глийското общество от онова
време, изготвена от Илонка и Ми-
рела; представяне на ключовите
сцени на английски език от Дими-
тринка, Тихомир, Дейвид, Мо-
ника, Йолиан, Петя, Любослава,
Кристиан, Веселина, Надежда,

Симона, Теодор. Изготвяне на де-
корите от Виктория, сценично об-
лекло; четци, които предават
съдържанието на български - Лю-
бомир, Мирослава, Симона Еми-
лова, Ивелина, Мария; и коментар
от Пиер.

Публика бяха учители, ученици
от езиковите паралелки, родители
и други любопитни. Всички гле-
даха с огромен интерес и много
харесаха изпълнението.

Участниците показаха истинско
актьорско майсторство при ин-
терпретацията на образите и впе-
чатлиха публиката. По-важно е
удовлетворението и радостта от
наученото. А мисля, че те научиха
нови неща и за себе си и за жи-
вота. И това, че те направиха учи-
лището - територия, желана за
ученика.

Юлия АНТОНОВА

В навечерието на Коледа Об-
щина Вършец организира в голя-
мата зала на Народно читалище
“Христо Ботев” грандиозен рож-
дественски концерт с участието
на народната певица Гуна Ива-
нова, танцов състав “Фолклорна
китка” при НЧ “Хр.Ботев”, тан-
цови състави при Общински
детски комплекс – Вършец с хо-

реограф Невена Стоянова, детска
вокална група при ОДК с ръково-
дител Иво Манов, шопски хумор
в изпълнение на малката чаров-
ница Пирина.

Коледно приветствие към жите-
лите и гостите на Вършец поднесе
кметът на общината Боряна Бон-
чева.

Соб. инф.

ТЪРЖЕСТВЕН
КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ

Това първенство ще се запомни с
рекордния брой участници. Над
200 състезатели от цялата страна
се впуснаха в надпревара в призо-
вите места в крайградския парк
"Кенана" през м. ноември в Хас-
ково.Стартирането на 70 щафети е
рекорд за Държавните първенства
от всички разновидности на ори-
ентирането / ски, лятно, коло / за
2008 година. Това недвусмислено

подсказва какво е бъдещето на
тази спортна дисциплина. Започ-
нало преди десетина години със
старта на около 40 състезатели в
Борисовата градина в София, през
годините непрекъснато расте
броят на колоориентировачите.
Атрактивен, много интересен и
емоционален спорт, коло-ориенти-
рането е крайно привлекателен за
младите хора. Винаги и навсякъде

където има велосипеди има много
емоции и много страсти.

Успехите на нашия отбор са:
бронзов медал за Ивайло Миро-
нов, златен за треньора на отбора
ни Христо Казаков, а в щафетната
надпревара групата на М-14 в със-
тав Петър Бонев, Георги Бонев и
Ивайло Миронов се класира на
първо място, побеждавайки вто-
рите - отбора на "Академик" Варна

със 17 минути. Другата ни щафета
при М-18, макар и в смесен състав
успя да завърши на трето място.
Ивета Алексиева помогна ус-
пешно на съотборниците си Пиер
Лечев и Генади Славов да завою-
ват бронзовите медали. За съжале-
ние Теодор Методиев единствен от
нашите състезатели не можа да
вземе участие във втория ден от
състезанието, поради спукана гума
и изкривена капла на велосипеда
си. Равносметката – от 200 състе-
затели нашите деца се завърнаха с
4 златни и 4 бронзови медала.
Може би в известна степен по-
могна и опита на новия треньор по
ориентиране Христо Казаков –
специалист по колоориентиране,
взел участие на световното пър-
венство в Полша през август 2008
г..

Участието на децата от Вършец в
състезание по МТВ-О в Хасково,
може да бъде едно добро начало за
успешно развитие на коло-ориен-
тирането във Вършец. Наличието
на много горски пътища, възмож-
ност за разработване на трасета за
планинско колоездене, разработ-
ване на карти за коло-ориентиране
е добра предпоставка за развитие
на този спорт.

Може би трябва да отправим

призив за подкрепа от страна на
ръководителите на някои местни
фирми, а защо не и към ръковод-
ните фактори на завод "Крос" в
Монтана - един от водещите вело-
производителни заводи в Бълга-
рия. Необходимостта от
велосипеди, резервни части и не
на последно място съоръжения за
стационарно практикуване на ве-
лоспорт през зимния период е бо-
лезнено необходимо. Да не
говорим, че велоспорт без пре-
возно средство е почти невъз-
можно да се прави.

Да се надяваме и вярваме в едно
по-добро бъдеще за младите вър-
шечки колоориентировачи.

Христо КАЗАКОВ –
председател на Комитета по

МВТ-О при Българската федера-
ция по ориентиране

Ели БОНЕВА - родител

ЗА ПЪРВИ ПЪТ ДЕЦА ОТ ВЪРШЕЦ УЧАСТВАХА В
ЕДИНАДЕСЕТОТО ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО КОЛО-

ОРИЕНТИРАНЕ “ХАСКОВО 2008”

ОСКАР УАЙЛД НА УЧИЛИЩНА СЦЕНА
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