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ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТ-
РАТИВЕН СЪД НА РЕПУБ-

ЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОТВЪРДИ
РЕШЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБ-

ЩИНА ВЪРШЕЦ
С Решение № 11906 от 27.09.2011

г. Върховният административен съд
(ВАС) на Република България пот-
върди Решение № 137 от 04.05.2011
г. на Кмета на Община Вършец за
класиране на участниците и обявя-
ване на изпълнител на малка об-
ществена поръчка с предмет:
“Рехабилитация и частична рекон-
струкция на група улици в гр. Вър-
шец”.

Стартирането на строително-ре-
монтните дейности по проекта бе от-
ложено, тъй като една от
фирмите-участници в открития кон-
курс обжалва пред Комисията за за-
щита на конкуренцията – гр. София
решението на Кмета на община Вър-
шец за класиране на кандидатите.
Със свое Решение № 790 от
21.06.2011 г. Комисия за защита на
конкуренцията отхвърля жалбата на
строителната фирма и потвърждава
Решението на кмета на общината,
след което делото е отнесено до Вър-
ховния административен съд на Ре-
публика България.

Оплакванията в подадената до
Върховния административен съд
жалба се преценяват като неоснова-
телни, поради което ВАС отхвърля
жалбата на некласиралата се на
първо място фирма-изпълнител
срещу решение № 790 от 21.06.2011
г. на Комисията за защита на конку-
ренцията.

Решението е окончателно.
Предстои подписване на договор с

фирма-изпълнител и продължаване
на дейностите по проекта.

Предвидените дейности по проекта
са: преасфалтиране на улични нас-
тилки, подмяна на бордюри и тро-
тоари по улиците: "Дончо Станчев",
"Отец Паисий","Ал. Стамболийски",
"Цар Иван Асен II", "Стефан Кара-
джа", "Васил Левски", "Раковска",
"Васил Априлов", "Христо Ботев",
"Хан Омуртаг", “Ботуня “ – пътна
връзка с ул.” В.Левски”.

*****
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТ-
РАТИВЕН СЪД ОТХВЪРЛИ

ЖАЛБИ СРЕЩУ РЕШЕНИЕ
НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА
ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЪЛ-

НИТЕЛ
Върховният административен съд

на Република България образува
дело по жалба на Община Вършец, в
която се възразява срещу Решение
№ 763/ 15. 06. 2011 г. на Комисията
за защита на конкуренцията. Според
това решение на КЗК, се отхвърля
Решение № 120/ 15. 04. 2011 г. на
Кмета на Община Вършец за класи-
ране на участниците и определянето
на изпълнител на обществена по-
ръчка с предмет „Инженеринг-ра-
ботно проектиране, съгласуване и
строителство на „Градска пречист-
вателна станция за отпадни води”
гр. Вършец.

Конкурсът е по проект «Реализи-
ране на инвестиционен проект
«Градска пречиствателна станция за
отпадъчни води в гр. Вршец», одоб-
рен за финансиране по Оперативна
програма «Околна среда» 2007-2013
г. на Европейския съюз.

Стартирането на същинските
строително-ремонтни дейности по
проекта бе временно отложено, тъй
като две от фирмите-участници в от-
крития конкурс обжалваха пред Ко-
мисията за защита на конкуренцията
– гр. София решението на Кмета на
община Вършец за класиране на
кандидатите.

С Решение № 11900 от 27.09.2011
Върховният административен съд
отменя като незаконосъобразно Ре-
шение № 763/ 15. 06. 2011 г. на Ко-
мисията за защита на конкуренцията
и вместо нея постановява, че оставя
без разглеждане жалбите срещу ре-
шението на Кмета за класиране на
участниците и избор на изпълнител.

Решението на ВАС е окончателно.
Предстои подписване на договор с

избраната фирма-изпълнител и про-
дължаване на дейностите по про-
екта, който предвижда изграждане
на нова пречиствателна станция за
отпадъчни води в град Вършец.

НОВИНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Община Вършец съобщава на за-

интересованите лица, че е изготвен
проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регула-
ция на база действаща кадастрална
карта на гр.Вършец, кв.Изток.

Регулационният план и регис-
трите са на разположение на заин-
тересованите лица в заведението на
Петър Костов – ул.”Пета”, кв.Изток
от 9.00 ч. до 12.00 ч. а през остана-
лото време справки могат да се пра-
вят в Техническа служба, стая №
306 в сградата на Общината, всеки
работен ден до изтичане на предви-
дения в закона срок.

На основание чл.128, ал.5, от За-
кона за устройство на територията,
заинтересованите лица могат да
подават писмени възражения, пред-
ложения и искания по регулацион-
ния план и регистрите към него в
30-дневен срок от обнародването на
съобщението в Държавен вестник –
бр.77 от 04.10.2011 г. до Общинска
администрация Вършец.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Вършец съобщава на за-
интересованите лица, че е изготвен
проект за изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – под-
земно съоръжение „Оптична ка-
белна мрежа за телевизия и
интернет” на територията на
гр.Вършец.

Проектът е изложен за разглеж-
дане в отдел „Устройство на тери-
торията” при Общинска
администрация - Вършец стая №
306 в сградата на Общината, всеки
работен ден до изтичане на предви-
дения в закона срок.

На основание чл.128, ал.5, от За-
кона за устройство на територията,
заинтересованите лица могат да
подават писмени възражения, пред-
ложения и искания по проекта в 30-
дневен срок от обнародването на
съобщението в Държавен вестник –
бр.77 от 04.10.2011 г., до Общинска
администрация Вършец, в Дело-
водството на Общината.

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 29.09.2011 г. (четвъртък) от
14.30 часа, на основание чл. 27, ал.2
от ЗМСМА, се проведе извънредно
заседание на Общински съвет –
Вършец в заседателната зала на
Общинска администрация – Вършец.

Заседанието започва с 8 положили
клетва общински съветници.
Отсъстват: П.Петров, А.Димитров,
К.Аргиров, Р.Дамянова, Н.Леков;

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА,
заседанието е законно и може да
взема законови решения.

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Разглеждане и вземане на

решение за утвърждаване на
маломерни паралелки в ПГИТ
гр.Вършец.

Докладва: Председател ОбС -
Вършец – Иван Лазаров

Общински съвет реши:

Р Е Ш Е Н И Е № 521
1. Общински съвет – Вършец на

основание чл.11, ал.1, т.2 от Наредба
№ 7 от 29 декември 2000 г., дава
съгласие за съществуването на
маломерна паралелка /VІІІ а клас/ в
ПГИТ – гр.Вършец през учебната
2011/2012 година, в рамките на
утвърдената численост на персонала
и бюджет на училището.

Гласували: „за”- 8; „против” – 0;
„въздържали се”- 0;

Поради изчерпване на дневния ред,
Председателя на Общински съвет –
Вършец закри заседанието в 14:45
часа.

ИВАН ЛАЗАРОВ
Председател на ОбС - Вършец

П Р О Т О К О Л № 6 1

Днес, 06.10.2011 г. (четвъртък) от
14.30 часа, на основание чл. 27, ал.2
от ЗМСМА, се проведе извънредно
заседание на Общински съвет – Вър-
шец в заседателната зала на Общин-
ска администрация – Вършец.

Заседанието започва с 8 положили
клетва общински съветници. От-
състват: П.Петров, Д.Григорова,
В.Маринов, Н.Коновски, Н.Леков;

Присъстват още: И.Жеков – секре-
тар на Община Вършец, А.Арсенов-
зам.- кмет на Община Вършец,
Л.Симова;

Във връзка с чл.27, ал.2 от
ЗМСМА, заседанието е законно и
може да взема законови решения.

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Избор на временно изпълняващи

длъжността кмет на общината и
кметове на кметства.

Докладва: Председател на Об.С –
Вършец – Иван Лазаров

Общински съвет реши:

Р Е Ш Е Н И Е № 522
1. Общински съвет – Вършец на

основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА и
във връзка с чл.104, ал.1 от Избор-
ния кодекс, избира за временно из-
пълняващ длъжността кмет на
Община Вършец - Арсен Илиев Ар-
сенов – зам.-кмет на общината.

2. Избира за:

- временно изпълняващ длъж-
ността кмет на кметство с.Д. Ози-
рово - Петя Костадинова Цветкова
– техн. сътрудник в кметството.

- временно изпълняващ длъж-
ността кмет на кметство с. Г. Ози-
рово - Павлина Младенова Петрова
- техн. сътрудник в кметството.

- временно изпълняващ длъж-
ността кмет на кметство с. Драга-
ница - Младена Найденова
Димитрова - техн. сътрудник в
кметството.

- временно изпълняващ длъж-
ността кмет на кметство с. Спан-
чевци – Цецка Георгиева Георгиева
- техн. сътрудник в кметството.

3.Възнаграждението на лицата да
се определи съгласно ПМС №
67/14.04.2010 г. въз основа на заема-
ната длъжност и определеното ра-
ботно време, като за временно
изпълняващите длъжността кмет на
кметство се запазва работното
време, отредено по досегашните им
трудови правоотношения.

Гласували: „за”- 8; „против” – 0;
„въздържали се”- 0;

ПРИЕМА СЕ.

Поради изчерпване на дневния ред,
Председателя на Общински съвет –
Вършец закри заседанието в 14:45
часа.

ИВАН ЛАЗАРОВ
Председател на Об.С - Вършец

П Р О Т О К О Л № 6 2

Редакцията на Общински вест-
ник “Вършец” поздравява ново-
родените бебета:
Николай Тодоров Петков,

роден на 20.09.2011 г.
Живко Спасков Борисов,

роден на 21.09.2011 г.

На бебетата и техните семей-
ства – ЧЕСТИТО! Желаем им
много здраве и сбъднати
мечти!

ПОЗДРАВ КЪМ НОВОРОДЕНИТЕ
ДЕЦА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Секвоя Гигантея (Гигантска сек-
воя) произхожда от западните
части на Северна Америка (плани-
ната Сиера Невада в Калифорния)
и е един от най-популярните дър-
весни видове в света, което се
дължи главно на факта, че в района
на естественото му разпростране-
ние достига гигантски размери, а
също и поради декоративните си
качества.

Секвоята, намираща се в центъра
на град Вършец е на възраст над
100 години, височината на дървото
е 23 метра, а обиколката на ствола
му е 3 м.Дървото е обявено за При-
роден паметник през 1971 г. и е
местна туристическа забележител-
ност.

Интересното е, че цялото дърво е
зелено и много красиво, а само
върхът му е изсъхнал. Няма ви-
дими следи дървото да е удряно от
гръм, върхът му не е разсечен или
обгорял.

Запитахме доц. Петър Желев от
катедра "Дендрология" към Лесо-
техническия университет в София
каква е според него причината вър-
хът на секвоята във Вършец да за-
почва да изсъхва.

Ето неговият отговор: „От сним-
ката, които сте ми изпратили, виж-
дам, че дървото е с изсъхнал връх.
Причините за изсъхването на върха
могат да бъдат различни.

Една от възможните причини е,
че кореновата система на дървото е
достигнала до някакъв твърд, водо-
непропускаем слой - почва или
скала и това е предизвикало физио-
логичен стрес и съответно изсъхва-
нето на връхните му части.

Друга възможна причина би
могла да бъде, че дървото страда от
недостатъчната въздушна влаж-
ност през сухите летни периоди.
Тази причина ми се струва по-
малко вероятна, тъй като доколкото
съм информиран, валежите в ра-
йона на Вършец през летния пе-
риод са достатъчно.

Трета възможна причина е връх-
ните части на дървото да са полу-
чили измръзване през някоя
необикновено студена пролет, ко-
гато са започнали да се развиват.

Това, което бих Ви посъветвал да
направите, е да отрежете изсъхна-
лата част с трион. Много често,
след отрязване на върха при дърве-
тата, някой от страничните клони

на върха поема функцията на връх
и това става много по-бързо, ако
увредените (в случая изсъхналите)
части се отрежат. Това на първо
време може да “загрози” малко
дървото, но много е възможно за
няколко години то да си има нор-
мален връх.”

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЕЧНОЗЕЛЕНАТА СЕКВОЯ ГИГАНТЕЯ – ЕДНА
ОТ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИТЕ НА ВЪРШЕЦ
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В навечерието сме на “Местни избори 2011”. Очак-
ванията към тях са различни, а значението им за из-
бора на посоката за развитие на Община Вършец е
огромно.

Не бива да сме безразлични!

Основната цел, която си поставяме е :
Община Вършец да се превърне в привлекателно

място за живот и работа, икономически развит район,
предпочитан балнеологичен център и активна турис-
тическа дестинация за страната и съседните райони.
Община, в която в най-висока степен да се задоволя-
ват здравните, образователните и културните потреб-
ности на населението.

Несмебезразличниинямадапремълчимосновните
проблеми, които видяхме на проведените до сега
срещи с хората в общината ни.

Оказа, че това са, както житейски проблеми от еже-
дневието, така и по-значими проблеми нерешавани от
години:

1. окаяно състояние на пътната мрежа;
2. проблеми с водопроводната мрежа;
3. липса на редовна транспортна връзка и то с об-

щинския център;
4. липсата на здравни услуги в част от селата и не-

редовното им осигуряване в други;
5. неефективно организирано сметосъбиране;
6. липсата на диалог между местната власт и насе-

лението;
7. липсата на улично осветление в част от селата;
8. роблеми с охраната на селскостопанската продук-

ция от посегателства и слабо присъствие на органите
на реда по селата;

9. невъзстановена в реални граници собственост;
10. замърсяване на природата;
11. мудност при осигуряването на административни

услуги;
12. проблеми с осигуряването на отопление за зим-

ните месеци;
13. оказа се, че хората масово не знаят правата си по

отношение услугите, предлагани от Дирекция „Со-
циално подпомагане”.

Онова, което има да се върши е изключително
много. Даваме си сметка с какво сме се захванали и
без колебание сме готови да го вършим, залагайки на
съчетанието от мъдрост и разум със силата и енер-
гията на младостта. Кандидатите ни за общински съ-
ветници са професионалисти в своите области,
знаещи и можещи. Ние сме хора, които познавате не
от плакатите, а срещате ежедневно.

Първата ни задача е да ускорим икономическото
развитие на общината. Това ще стане с привличането
на инвеститори и усвояване на средства от европей-
ските фондове, участие по национални програми, със
създаването на добри условия за бизнес. Това озна-
чава нови работни места, по-добри доходи за хората
тук. Обърнати сме с лице към проблемите на малкия
и среден бизнес, като подпомагаме и насърчаваме
всяка инициатива и предприемачество.

Следващата ни цел е свързана с развитие и мо-
дернизиране на инфраструктурата – ремонти на
улици, водопроводи, осветление и пътищата в района.
За това има достатъчно средства по ОП „Регионално
развитие” и по програмите за „Развитие на селските
райони” и „Трансгранично сътрудничество”.

Подчертан приоритет за нас е по-нататъшното раз-
витие на туризма и курортното дело. И след век и по-
ловина дейност, в тази сфера има какво да се направи.
Ще работим за привличането на повече туристи в
нашия град не само в големите и специализирани спа-
хотели, а и в частните квартири.

Помощтаникъмземеделскитепроизводители,ще
бъде помощ за разработване на проекти, с които да
подпомогнат своя агробизнес. Ще стимулираме раз-
витието на биологичното земеделие, което ще доведе
до пълно натоварване капацитета на съществуващите
два хладилника.

Опазването на околната среда, с цел развитието
на балнеологията и подобряване качеството на живот,
също ще бъде сред приоритетите на моя екип. На дне-
вен ред са основна реконструкция и разширяване на
капацитета на градската пречиствателна станция за
отпадни води, доизграждане канализациите на квар-
тал „Заножене” и квартал „Изток”, както и проекти-
ране и изграждане на такива в селата на общината.

Имаме свои цели и в областта на образованието.
Те са свързани с продължаване модернизирането на
материално-техническата база, обхващане на всички
деца от квартал „Изток” в учебния процес, осигуря-
ване на медицинска помощ в училищата.

Санирането и оборудването с нова апаратура на
медицинскияцентър,сцелосигуряваненакачествена,
навременна и квалифицирана медицинска помощ във
Вършец, е другата ни основна задача.

Ще укрепваме и разширяваме обхвата на социал-
ното обслужване на възрастните и хората в неравно-
стойно положение.Осъзнаваме крайната
необходимост и ще работим за откриване в града ни
на дом за настаняване на възрастни хора, където да
получават нужното им внимание и грижи.

С ремонта и модернизирането на градския ста-
дион и изгражданетона една модерна спортна зала ще
създадем условия за развитие на любимите и тради-
ционнизаВършецспортове–футбол,волейбол, спор-
тно ориентиране, ракетомоделизъм.

Дейността на градския радиовъзел, тиражите на
вестник „Вършец”, ежедневно обновяваният общин-
ски сайт ще са възможност да се информирате посто-
янно за ставащото в общината. Те ще са и ваша
трибуна.

Аз и кандидатите за общински съветници издигнати
от ПП „ЗС ”Ал. Стамболийски”, поемаме тези анга-
жименти с ясното съзнание, че те са реално изпъл-
ними.

Аз и общинските съветници сме убедени, че можем
да променим града и общината ни, само ако сме за-
едно!

Нужна ни е вашата подкрепа, за да успеем !
Ние сме с № 29 в интегралната бюлетина.

ЗА БЪДЕЩЕТО НА ВЪРШЕЦ, С РАЗУМ И ОТГОВОРНОСТ

Кандидатът за кмет на община Вършец, из-
дигнат от ПП ”Лидер” - Иван Димитров
Андров е роден на 08.11.1972 г. Той е женен,
с две деца. Завършил е средното си образова-
ние със специалност „Оператор на машини
за топлообработка на металите”. Работил е
в „ЕСМ” Козлодуй. Има собствен бизнес - зе-
меделие и животновъдство. Два мандата е
кмет на с. Горно Озирово.

В навечерието на местните избори, разго-
варяме с г-н Андров за проблемите в община
Вършец, за тяхното разрешаване и за пред-
изборната му програма като кандидат за
кмет на община Вършец.

- Какво Ви мотивира да се кандидатирате
за кмет?

- Сегашното състояние на общината, опитът,
който имам, както и желанието ми да напра-
вим Вършец един добър град за всички, ме на-
кара да приема предизвикателството да се
кандидатирам и да покажа с какво мога да
бъда полезен. Община Вършец разполага с
достатъчно потенциал – човешки и материа-
лен, който може и трябва да работи за общи-
ната и хората в нея. Аз съм против пилеенето
на обществена енергия и ресурси, както и про-
тив превръщането на хората от Вършец в за-
ложници на политически и личностни
амбиции.

- Какви са най- важните проблеми, които
съществуват в Общината?

- Инфраструктура;
- Чистота;
- Безработица;
- Озеленяване на паркове и градинки;
- Гробищен парк;
- Липсата на спортна зала и футболен клуб,

както и много други проблеми, с които
всички се сблъскваме ежедневно.

- Какво е Вашето виждане за тяхното раз-
решение?

- Ще разработим нови и ще изпълним вече
одобрените проекти за подобряване на
инфраструктурата;

- Ще търсим възможностти за инвестиции

и ще подпомагаме всички, които искат да
допринесат за развитието на община Вър-
шец;

- Ще сформираме екип с цел оптимизация
на сектор чистота, както и на такса смет –
в зависимост от броя на членовете на до-
макинствата;

- Ще подпомагаме бизнеса, с улесняване и
намаляване сроковете на административ-
ното обслужване.

- Ще работим за оформяне и поддържане на
парковете и градинките в общината, като
създадем система за капково напояване;

- Ще създадем структура за поддръжка и ох-
рана на гробищния парк.

- Ще разработим програма, свързана с раз-
витието на спорта за създаване на моде-
рен спортен комплекс;

- Ще насърчим създаването на футболен
клуб във Вършец.

- Как ще се справите с вандалското уни-
щожаване на общинска и частна собстве-
ност?

- Ще работим за формиране на граждански
структури за опазване на обществения ред и
собствеността на гражданите, както и за съз-
даване на звено общинска и полска охрана.

- Имате ли мечта за община Вършец?
- Да, имам мечта – за един по-добър град за

живот и почивка, чист, с по-малко безрабо-
тица, предпочитана туристическа дестинация.

- Какъв е Вашият опит като кмет и как
ще подпомогнете работата?

- Като кмет на кметство с. Горно Озирово
имам опит, с който мога да допринеса за по-
пълноценната работа между кметствата и об-
щината. Знам ежедневните проблеми на
хората в общината и искам всички да живеем
достойно, спокойно и сигурно.

Аз и екипът ми предлагаме ясни цели и
правила за изграждане не само на община
за всички граждани, но и на община, която
има нужда от всеки гражданин.

Всичко това можем да постигнем само за-
едно!

Разговора води: П. ПЕТКОВ

МЕЧТАЯ ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР
ГРАД ЗА ЖИВОТ И ПОЧИВКА

ИВАН ДИМИТРОВ АНДРОВ

АСЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВЦВЕТОМИР АНГЕЛОВ ЦВЕТАНОВ

ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ СИМЕОНОВ КАМЕН ПЕТКОВ СОКОЛОВ

ЦВЕТАН ИМРЕ ВЕЛИЗАРОВ

СВЕТЛИН ЯНКОВ ГЕОРГИЕВ

ДАНИЕЛ МАРИЯНОВ ДИМЧЕВ

АСЯ ЛАЗАРОВА СТАНЧЕВА 
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Боряна Тодорова Бончева – Лечева е кандидат за

кмет на община Вършец, издигната от коалиция
„Радетели за бъдещето на Вършец”.

Икономист, педагог, правоспособен юрист, спе-
циализация по бизнес и здравен мениджмънт, пуб-
лична администрация. Удocтoeнa с медал за
“Държавник на гoдинaтa” от Институт за био-
графични категоризации - Кеимбридж. Сертифи-
кат за Финансово и техническо управление на
проекти при усвояване на Европейски фондове.

Уважаеми съграждани,
През изминалите ЧЕТИРИ години с отговорност и

неуморна работа, аз и моят екип сложихме началото
на Възраждането на Вършец, започнахме благоуст-
рояването на Парка и изграждането на модерна
градска и образователна инфраструктура, оказвахме
съдействие на малкия и среден бизнес. И не забра-
вяхме, че най-важни за всички нас са инвестициите
в хората и грижата за най-уязвимите в обществото –
децата, инвалидите, пенсионерите.

Тръгнахме по пътя на промяната към по-добро,
сблъскахме се с трудности, но ги преодоляхме и по-
казахме, че значимите неща в нашия град започват
от общите и безкористни усилия на всички нас.

Сега продължаваме по утъпкан път. Важното е, че
успяхме да се съхраним като хора – честни, толе-
рантни и открити! Успяхме да съхраним Вършец –
нашия град! Успяхме да научим другите да ни ценят
и уважават! Успяхме да станем значим град със зна-
чими хора!

Сега продължаваме и с ясна програма за управле-
ние през следващите четири години. Моята програ-
мата за управление на мандата 2011 – 2015 година е
съчетание на Предизборната платформа, с която
спечелих Местни избори 2007 г. и поетите ангажи-
менти към хората през изминалите 4 години. Тя е
отворен документ, който вие може да допълвате в
процеса на нейното изпълнение. Аз и моят екип сме
готови за непрекъснат диалог за качествена местна
политика.

Основната цел: Да се постигнат стабилни тем-
пове на икономически растеж и по-високи стан-
дарти на жизнената среда в Община Вършец

Моите приоритети са:
1. Инвестиции в хората;
2. Инвестиции в конкурентоспособна иконо-

мика и инфраструктура;
3. Съхраняване духовността.

Те са базирани върху основните приоритети на
Общинския план за развитие: постигане на балан-
сирана и конкурентоспособна общинска икономика;
развитие на аграрния сектор, хранително-вкусовата
промишленост и туризма; изграждане на качествена
жизнена среда с модерна инфраструктура и съхра-
нена екология; развитие на човешките ресурси и со-
циално сближаване; укрепване на
административния капацитет, развитие на профе-
сионалните умения в подкрепа на местната иконо-
мическа активност и усвояване на средства от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

Моята програма развива и конкретизира тези при-
оритети. Тя е заявка за твърдата решимост в края на
ТОЗИ мандат, през 2015 г. община Вършец да се ут-
върди като просперираща социална общност с ус-
тойчиво развитие и привлекателно място за бизнес
и живот, със съвременна модерна инфраструктура,

съдействаща за възраждане. Идеята на програмата е
след четири години местната икономика да бъде
много по-развита, а българските граждани, жи-
веещи в община Вършец, да бъдат по-близо до жиз-
нените стандарти в Европейския съюз.

Като кмет на общината, заедно с моя екип, ще про-
веждам политика за изграждането на модерна ико-
номика и ще гарантирам силен социален
ангажимент в управлението. В икономически план
Програмата за управление ще доведе до модерниза-
ция и до развитие на конкурентоспособна иконо-
мика, основана на знанието и на новите технологии.
В социален план, тя ще защити принципите на со-
циалната справедливост и ще допринесе за пови-
шаване качеството на живота.

Програмата за управление на мандат 2011 – 2015
година внася конкретика в обществената, икономи-
ческата и социалната сфера, подчинени на управле-
нието на местната администрация. Тя детайлизира
по години целите, приоритетите и конкретните дей-
ности, както и резултатите от тяхното изпълнение.
Основната характеристика на програмата е нейната
яснота и прозрачност. Всички заложени приоритети
и дейности по години ще бъдат отчитани пред Об-
щинския съвет и обществеността до 31 януари след
изтичане на съответната година. При реализиране
на програмата за управление аз и моят екип ще про-
дължим успешното партньорство и взаимодействие
с: Националното сдружение на общините в Репуб-
лика България; Фондацията за реформа в местното
самоуправление;; неправителствени организации от
общината и страната; центрове за професионално
обучение; нашите приятели – побратимените гра-
дове от Сърбия и нови такива от ЕС и Русия.

Уважаеми съграждани,
Осъзнавам вашите високи обществени очаквания

и поемам своята отговорност да продължа да работя
за хората и интересите на Община Вършец. Сега е
времето ДА ПРОДЪЛЖИМ ВЕЧЕ С ПЪЛЕН
НАПРЕД ЗА РАЗВИТИЕТО И ПРОСПЕРИТЕТА
НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ И НАШИЯ ЛЮБИМ
ВЪРШЕЦ!

Боряна БОНЧЕВА-ЛЕЧЕВА
Кандидат за кмет на община Вършец

А З Ж И В Е Я С ВАС !

ЗАЩО ТРЪГВАМЕ?
Тръгваме на тези избори, защото считаме, че:
• Общината има шанс за своето развитие;
• Има визия за приоритетите и проблемите на общината.
• Има активна политика по отношение усвояването на ев-

рофондовете;
• Има ясна позиция за решаване на „парещи” проблеми

като:
• Вършец – град за бизнес, но и град на хората, живеещи в

него;
• Баланс в развитието на отделните селища;
• Програма и действия за решаване проблема с трудовата

заетост, реализацията на младите хора в общината;
• Обезличаване на местното самоуправление и превръщане

на Общинския съвет, и част от общинските съветници, в
„копчета за гласуване”;

• Насаждане на елементи на несигурност сред хората за
запазване на работното място, собствения бизнес;

• Нарушаване баланса на обществения интерес, интереса на отделния гражданин на общината, на
дребния частник, за сметка на други интереси.

КАКВО ЦЕЛИМ?
• Да променим статуквото в Общинския съвет - от място за гласуване, в място за обмен на идеи и ре-

шения за бъдещето на общината;
• Промяна в модела на управление, който да е насочен в полза на всички, а не само към някои;
• Балансирано развитие на селищата в общината;
• Привличане на външен финансов ресурс за решаване проблемите във всички селища.

КАК ЩЕ ГО ПОСТИГНЕМ?
• Тръгваме към тези избори не от партиен или финансов интерес, а с желание за промяна - не „срещу”,

а „за”;
• Разбирането ни е хората, а не избирателите, да ни почувстват като партньори, а не бъдещи управници;
• Да се наложим с аргументите на компетентност по проблемите, а не с аргументите на по-силния фи-

нансово;
• Разработвайки и оповестявайки ясни и открити позиции по всички проблеми във всички селища на

територията на община Вършец.
ТОВА СМЕ НИЕ
КОАЛИЦИЯ «РАДЕТЕЛИ ЗА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ»

"Местни избори 2011"

Коалиция
РАДЕТЕЛИ ЗА
ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ
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Уважаеми съграждани ,
Настоящият политически момент е съдбоносен

за Вършец.
Политическа Партия „ГЕРБ“ спечели доверието

на гражданите с волята си за реформи и добри
промени, които да доближат нашето ежедневие до
стандартите на Европейския съюз. На Вършец е
нужна промяна и сега Вие имате възможността да
подкрепите една работеща програма за управление на
Общината в критичен за нас момент – европейските
възможности и проекти имат своите граници. Нужно
е да се в включим активно в тяхната реализация, с
успешно изпълнение и без санкции от страна на
контролните органи. Това в голяма степен ще бъде
нашата мисия в предстоящия мандат на местната
власт в Община Вършец.

В областта на индустрията, инвестициите и
инфраструктурата ще реализираме рекламна
кампания за Вършец, като подходящо място за
инвестиции и организиране на инвестиционни
форуми. Ще използваме финансовия ресурс от
различни програми, фондове и банки за ускорено
развитие на общината. Ще проведем активен
маркетинг и завоюване на нови услуги в туризма.

Ще осигурим регулярни транспортни връзки на
селата с Общинския център, а също и с центровете на
съседните общини и столицата. Ще проведем
реконструкция и ремонт на общинската пътна мрежа,
проектиране на земеделски и горски пътища. Ще
подготвим и реализираме проекти за рехабилитация
на храмовете в общината. Ще осигурим постоянна
поддръжка на гробищните паркове на територията на
общината, както и ремонт на обредните домове.

Ще реализираме изграждане на околовръстен път
на Вършец. Заедно с централната власт ще
реализираме основен ремонт на път 812- Сопово –
Вършец, през 2012 година - основен ремонт на пътя,
свързващ моста на Сопово с основен път Е 79 (Враца
- Монтана) . Ще проведем цялостно обследване и
продължаване на процеса на подмяна на
водопроводната мрежа. Ще довършим европейските
проекти за асфалтиране на група улици в гр.Вършец
и за нова пречиствателна станция.

В областта на туризма ще създадем стратегия за
туризма за периода 2013-2020, ще създадем
възможности и организация на обучения за
повишаване на квалификацията на персонала. Ще
инвестираме усилия в поддържане и рехабилитация
на парковия комплекс. Ще изпълним успешно
проектите за улично осветление и изграждане на
пешеходна и вело-алея между Вършец и кв.Заножене.
Ще полагаме усилия за озеленяване на градинките и
подобряване на междублоковите пространства, както
и на общинската инфраструктура. Ще увеличим
притока в туристическия сектор, като повишим
рекламата за местните туристически продукти и
ресурси в общината, чрез създаване на допълнителни
туристически атракции.

В областта на селското и горското стопанство ще
стимулираме и подпомагаме развитието на
сертифицирано биологично земеделие и
животновъдство. Ще положим грижи за
възстановяване на пчеларското дружество в общината
и създаване на местно сдружение на пчеларите. Ще
инвестираме в изграждане на модерно съоръжение
тип – “Кооперативен пазар”. Ще подпомагаме и
стимулираме желаещите да кандидатстват по
програми за възстановяване и активно използване на
напоителните системи.

В областта на образованието ще разработим
стратегия за образованието за периода 2013 – 2020,
като наша основна цел ще бъде запазване на
съществуващата мрежа от училища, детски градини
и обслужващи звена с цел стопиране процеса на
обезлюдяване и рушене на материалния фонд. Ще
положим усилия за запазване и поддържане на
разкритата паралелка вечерно обучение за
придобиване на средно образование, и разкриване на
паралелка вечерно обучение за придобиване на
основно образование на завършили начално, които не
подлежат на задължително обучение. Ще
подпомогнем разработването и кандидатстването на
училищни проекти за финансиране на дейности по
образованието. Ще гарантираме редовно осигуряване
на отопление на учебните заведения и заплатите на

персонала в детските градини и обслужващите звена.
Ще работим за активизиране на гражданското
участие в настоятелствата. Ще гарантираме
стимулирането на ученици, постигнали високи
резултати на национални и международни
състезания.

В областта на здравеопазването и социалните
дейности ще работим за модернизиране на сградния
фонд и медицинската апаратура, за осигуряване на
нов подход към Спешна помощ на Медицински
център - Вършец (отопление, покрив, фасади и
интериор) и превръщането му в модерна Здравна
къща. Ще осигурим разкриване на медицински пункт
в кв. Изток и ще работим за запазване и разширяване
на услугите, предоставяни в семейна среда – домашен
помощник, социален асистент и личен асистент, чрез
участие по Национални програми и оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси”. Ще
запазим и разширим дейността на социалния
патронаж по селата от Общината и ще осигурим
седмично присъствие на фелдшер във всяко едно
село. Ще реализираме основен ремонт на сградата на
„Социални рижи”и Бюропо труда и ще разкрием
детска кухня.

В областта на културата ще създадем база данни
на съществуващите паметници на културното и
историческо наследство, на обектите с културен
потенциал, както и система за Мониторинг на
реалното състояние на тези обекти ( спиране на
процеса на разрушаване и разпиляване на дарените и
събрани вещи ). Ще работим за консервацията на
рушащите се исторически и археологически
паметници и превръщането им в туристически
обекти, чрез европейски програми и проекти. Ще
гарантираме съхраняване на намереното при
археологически разкопки, което би обогатило
музейната сбирка. Ще възстановим кинопрожекциите
във Вършец.

В областта на спорта ще продължим силната си
подкрепа към футбола и спорта. Ще работим за
възстановяване на Футболен клуб “Вършец”,
включване в регионалните групи и превръщането му
в лидер в групата. Ще изградим справедлива система
за разпределение на общинските средства между
спортните клубове, регистрирани на територията на
Община Вършец,чрез консултации с представители
на тези клубове. Ще продължим построяване на нови
спортни площадки и изграждане на модерен спортен
комплекс.

В областта на административното обслужване и
местната власт ще реализираме политика на
прозрачност и ефективност чрез интернет излъчване
на заседанията на Общинския съвет и създаване на
работеща интернет връзка между Общината и
кметствата на селата.Ще правим ежемесечни отчети
за дейността на Кмета, Общинска администрация и
Общински съвет. Ще предложим на гражданите и
бизнеса Център за обслужване “на едно гише”. Ще
работим за запазване на приемни за административни
услуги по селата и ще осигурим технически
сътрудници в селата на 8 часов работен ден.

В областта на обществения ред и сигурност ще
работим за осигуряване и запазване на охраната на
населените места и земеделски имоти в Община
Вършец, за поддържане и разширяване на
охранителна система чрез монтиране на камери за
денонощно наблюдение на възлови места в
общината. Ще решим проблема с безконтролните
домашни животни, движещи се в града и
турситическите зони без придружител и създаващи
опасности за всички нас.

Уважаеми съграждани,
настоящите избори са важни и съдбовни за

Вършец,
с бюлетина N2 изберете силата на опита за

Вършец,
с бюлетина N2 изберете силата на екипа за

Вършец,
с бюлетина N2 изберете националната

перспектива за Вършец,
с бюлетина N2 изберете европейското развитие

за Вършец.

ПП „ГЕРБ“ Община Вършец.КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!



За осми пореден път язовир „Ко-
принка” край гр. Казанлък събра
приятелите на Русия на своя Събор,
който бе организиран от Нацио-
нално движение „Русофили” под
патронажа на Президента на Репуб-
лика България.

Няма по-силни празници от онези,
които идват от душата на човека.
Българският и руският народ имат
общи корени, обща история и тра-
диции.

От всички краища на страната ни
към гр.Казанлък потеглиха 137 ав-
тобуса с групи от 102 общински ру-
софилски организации.

По традиция, в нашия град бе
сформирана група от 54 човека, на
възраст от 12 до 65 години, която в
ранното утро на 10 септември с тре-
пет и вълнение потегли с голям ав-
тобус, за да участва в Събора.

Топлите слънчеви лъчи озариха
лицата на близо 10 хиляди души,
дошли да споделят незабравими

мигове от своята младост.
Тържествената част започна с пе-

сента „Земля в илюминаторе” в из-
пълнение на Грета Ганчева и
продължи под умелото ръководство
на Председателя на Национално
движение „Русофили” Николай Ма-
линов. Той отбеляза, че именно лю-
бовта към един братски народ е
събрала всички присъстващи и в
словото си посочи основните на-
правления в дейността на Движе-
нието, като опазването на над 400
паметници на българо-руската
дружба, публикувани в специално
изработен албум, предоставен на
всички ръководители по общини. С
огромно задоволство сподели за ус-
пешното провеждане на Национал-
ния конкурс „Не се гаси туй, що не
гасне”, в който взеха участие над
6200 ученици от страната. Сред тях
са и на нашите наградени участ-
ници от СОУ „Иван Вазов” Жас-
мина Радева и Десислава Михова,

изготвили мултимедийни презента-
ции по повод 50 години от полета
на Юрий Гагарин в Космоса. Да им
е честито!

Като бъдещи задачи на Национал-
ното движение г-н Малинов спо-
мена за създаването на Руска банка,
Руски университет и Руски телеви-
зионен канал в България.

Сред гостите на Събора бе извън-
редният и пълномощен посланик на
Руската Федерация в България
Юрий Исаков, който изтъкна: Съ-
борът на приятелите на Русия е
един огромен и уникален празник.
Над 250 000 българи са работили в
Русия – приятелството между се-
мействата, бригадите се е запазило
и до днес. Дълбоко съм впечатлен
от присъствието на все повече
млади хора на Събора.

След тържествената част, всички
се насладихме на руските народни
песни и танци. Звучаха любимите
на всички „Частушки”, „Калинка”,

„Рябина”, изпълнени от руски и
български изпълнители

С насълзени от вълнение очи, с
оптимизъм и жажда за живот
всички заедно пяха на финала „Моя
страна, моя България”, заедно с
Грета Ганчева.

С неохота си тръгнахме от праз-
ника, но изпълнени с богати впе-
чатления, особено за онези,
посетили Събора за първи път.

Разговорите на русофилска вълна
продължиха и в автобуса с участни-
ците, които са посетили, работили
или учили в Русия. Всички споде-
лиха, че са очаровани от уваже-
нието и гостоприемството на
руските хора, от тяхната доброта,
отзивчивост и честност, че им се
иска да посетят още веднъж тази
страна.

За всички ни имаше изненада –
посетихме на връщане от Събора
гр. Копривщица, разгледахме някои
забележителности, видяхме моста,

където е гръмнала първата пушка
по време на Априлското въстание,
къщата-музей на Георги Бенковски
и др.

Пристигнахме във Вършец, из-
пълнени с прекрасни впечатления
от VІІІ Събор на приятелите на
Русия.

И наистина: „Не се гаси туй, що не
гасне!”. Искрата на любовта към
Русия няма да угасне и ще осветява
пътя на приятелството между на-
шите два братски народа.

Вилия КРУМОВА
Председател на Общинското

дружество на русофилите

РУСОФИЛИТЕ ОТ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В VІІІ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР „ПРИЯТЕЛИТЕ НА РУСИЯ”
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