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Безспорните събития и личности в
българската история не са твърде
много. Между тях се откроява по ка-
тегоричен начин един велик бълга-
рин, направил толкова много за
народа си, че неговото име не само
се помни вече повече от век, но и ни-
кога няма да бъде забравено. Това е
Васил Левски – Апостола на българ-
ската свобода, единственият бълга-
рин, върху когото 141 години след
неговата гибел все още не се е изляла
българската склонност за подценя-
ване и омаловажаване, и се възпри-
ема еднозначно положително от
всички – без разлика от социално,
партийно, образователно и всякакво
друго различие.

Жителите на града ни доказаха, че
паметта за Апостола на българската
свобода е жива и до днес, с учас-
тието си в организираната на 19 фев-
руари от община Вършец
възпоменателна церемония по повод

141 години от гибелта на Васил
Левски пред паметника му във Вър-
шец.

На церемонията присъстваха кме-
тът на община Вършец инж.Иван Ла-
заров, председателят на Общинския
съвет инж. Анатоли Димитров, сек-
ретарят на общината инж. Даниела
Тодорова, служители от Общинска
администрация, ученици и учители
от учебните заведения на града ни,
членове на политически и неправи-
телствени организации, членовете на
Пенсионерски клуб „Козница“, жи-
тели на кв. Левски и много граж-
дани.

Панихида в памет на Левски от-
служи енорийският свещеник на
Вършец свещеноиконом Петко Бал-
джиев.

В словото си пред събралото се
множество кметът на общината Иван
Лазаров каза: „Днес, повече от вся-
кога ние имаме нужда да си спомним

за Левски, за направеното и изрече-
ното от него. Той е нашият пример за
човещина, саможертва и нравствена
чистота. Колкото повече ние, бълга-
рите следваме неговите идеали, тол-
кова по-велика ще бъде България, а
докато я има България, ще я има и
паметта за нейния велик „един син“.
Гибелта носи със себе си скръб и
тъга, но поражда и безсмъртие. Пок-
лон пред делото, поклон пред па-
метта, поклон пред безсмъртието на
най-великия българин – Васил
Левски“.

Литературна програма изнесоха
деца от Театралната школа при Об-
щински детски комплекс и ученици
от СОУ „Иван Вазов“. Възпомена-
нието бе съпътствано от изпълнения
на ученически духов оркестър „Де-
филир“ при училището.

Бяха поднесени венци и цветя на
признателност от името на Общин-
ска администрация Вършец, Общин-
ски съвет Вършец, Първичната
партийна организация на БСП в
кв.Левски, Общинското ръководство
на ПП „ГЕРБ“, Клуб на пенсионера
„Козница“, СОУ „Иван Вазов“, НУ
„В. Левски“, граждани.

Този ден бе посветен на паметта за
Апостола – памет за най-живия
между живите, памет за този, който
със своя живот, със своите идеи, със
своите инициативи превърна раята в
народ, воюващ за свобода и само-
стоятелно политическо бъдеще.
Воюващ за място под слънцето,
което се е наричало и което отново
да се нарича България. Памет за сина
на Гина и Иван Кунчеви, за сина на
Карлово и България… памет за
Апостола на свободата.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПАМЕТ ЗА АПОСТОЛА НА БЪЛГАРСКАТА СВОБОДА

„Електростарт“ АД е най-големият
работодател в община Вършец и
единственият български производи-
тел на магнитни и електронни дро-
сели, трансформатори, запални
устройства и компоненти за освети-
телната индустрия. Създадена през
1967 г., днес компанията се нарежда
сред петте водещи европейски про-
изводители в бранша и реализира
продукцията си в над 40 държави на
4 континента. В престижната нацио-
нална класация „Най-добър работо-
дател на България 2013“,
реализирана от международната кон-
султантска организация AON Hewitt,
„Електростарт“ АД заема 2-ро място
в сектор „Индустриални компании“
и 4-то място сред всички компании с
персонал до 250 души.

Още от създаването си, „Електрос-
тарт“ АД съчетава амбиция, опит и
възможности за развитие и лидер-
ство в своя бизнес. Основна цел на
компанията е в близко сътрудни-
чество със своите партньори да съз-
дава и предлага съвременни и
висококачествени решения в освет-
лението. В работа си „Електростарт“

се ръководи от принципите на висок
професионализъм, корпоративна
почтеност и прозрачност на своите
действия.

На 28.01.2014 г. в конферентната
зала на СПА хотел „Съни Гардън“,
гр. Вършец се проведе встъпителна
пресконференция за запознаване на
местната общност с проект
BG051PO00-2.3.03-0349 „Подобря-
ване на условията на труд в ЕЛЕК-
ТРОСТАРТ АД“, който се
осъществява с финансовата под-
крепа на Оперативна програма „Раз-

витие на човешките ресурси, съфи-
нансирана от Европейския социален
фонд на Европейския съюз. Догово-
рът № ESF-2303-05-10003се изпъл-
нява в рамките на Схема за
предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ: BG 051PO001-
2.3.3“Безопасен труд“; Приоритетна
ос 2: Повишаване на производител-
ността и адаптивността на заетите;
Основна област на интервенция: 2.3.
Подобряване условията на труд на
работното място по ОПРЧР.
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ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТА-
ВЯНЕ НА ПРОЕКТ НА ФИРМА „ЕЛЕКТРОСТАРТ“ АД

Небивал интерес предизвика сред
земеделските производители поред-
ният публичен търг с явно надда-
ване за отдаване под наем на
земеделска земя - частна общинска
собственост, с начин на трайно пол-
зване ливади, ниви, храсти, зеленчу-
кови култури, изоставени трайни
насаждения и овощни градини, на-
ходящи се в землищата на населе-
ните места на община Вършец.

Заседателната зала на Общинска
администрация Вършец се оказа
тясна да побере 20-те участници - 17
физически и 3 юридически лица, в
проведения на 11.02.2014 г. публи-
чен търг за отдаване под наем на зе-
меделски земи.

На основание Закона за общин-
ската собственост, Наредбата за реда
на придобиване, управление и раз-
пореждане с общинска собствeност,
в изпълнение на Решение № 384 от
Протокол № 39/20.12.2013 г. на Об-
щински съвет Вършец, и Заповед №
619/30.12.2013 г. на кмета на община
Вършец, бяха предложени за отда-
ване под наем 506 бр. имота в зем-
лището на гр.Вършец, 186 имота в

с.Спанчевци, 118 имота в с.Драга-
ница, 152 имота в с.Черкаски, 80
имота в с.Стояново, 192 бр. имота в
с.Д. Озирово, 583 бр. имота в земли-
щето на с.Г. Озирово, 200 бр. имота
в с.Д. Б. Речка и 190 бр. имота в зем-
лището на с.Г. Б. Речка.

Първоначалната годишна тръжна
наемна цена бе определена на 8 лева
за 1 декар за поземлените имоти с
начин на трайно ползване ливади,
храсти, зеленчукови култури, изос-
тавени трайни насаждения, други
селскостопански територии и
овощни градини, и 20 лева на декар
за поземлени имоти с начин на
трайно ползване ниви. В края на
търга обаче, цената на най-атрактив-
ните имоти достигна 38 лева на
декар за ливадите и 30 лева на декар
за нивите.

Предложените на търг общински
имоти са с площ от 0.500 дка до 200
дка.

Срокът за отдаване под наем на
имотите е 5 календарни години, счи-
тано от датата на подписване на до-
говора за наем.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗАСИЛЕН ИНТЕРЕС КЪМ ОТДАВАНЕ
ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ -

ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Предаването „Национален кален-
дар“ на телевизия „Европа“ връчи
ежегодния приз за 2013 година на
кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров.

Почетната грамота „Кмет на годи-
ната - І-ва награда подгласник" му
бе връчена за най-много спечелени

проекти и подписани договори на
глава от населението през 2013 го-
дина.

Кметът на общината прие награ-
дата като сподели, че заслугата за
всяко едно признание е не само не-
гова, но и на жителите на община
Вършец, чието доверие и подкрепа
му дават стимул и сили, въпреки
трудностите да продължи напред.

Наградите на ТВ „Европа“ се при-
съждат на кметове на общини от
цялата страна за тринадесети поре-
ден път. Няколко екипа на ТВ Ев-
ропа през цялата година обикалят
българските градове, запознават се
с проектите и следят тяхната реали-
зация. В края на годината общините
отличници биват наградени, като
телевизията заснема специален
филм за всички общини, влезли в
престижната класация.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КМЕТЪТ НА ВЪРШЕЦ ИНЖ. ИВАН
ЛАЗАРОВ С ПРИЗ ОТ ТВ „ЕВРОПА“
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Работна среща събра в конферен-
тната зала на СПА хотел „Съни
гардън“ представители на местния
туристическия бизнес и ръко-
водството на общината в лицето на
кмета инж. Иван Лазаров, зам.-
кмета Петър Стефанов и председа-
теля на Общинския съвет инж.
Анатоли Димитров.

Тема на срещата бе анализ на из-
миналия туристически сезон и
анонсирането пред хотелиерите на
предвидените от община Вършец
културни мероприятия за 2014 г., с
цел привличане на повече туристи.
Представителите на туристическия
бизнес бяха запознати и с инвести-
ционната програма на Общината за
2014 г. и с изпълняваните в мо-
мента проекти, свързани с подоб-
ряването на инфраструктурата на
града, касаещи развитието на ту-
ризма.

Кметът инж. Иван Лазаров отчете
висока събираемост на туристи-
ческия данък за миналата година,
чието изпълнение е на 92 %, като
най-големият вносител е Балне-
окомплекс „Тинтява“, както и ре-
гистрирането и категоризирането
на 65 нови легла в сектора, което
говори за една положителна тен-
денция в развитието на туризма в
общината, и желанието на хората
да се легализират и излязат на
светло. За 2013 г. броят на регис-
трираните туристи, посетили Вър-
шец е 32 500, а легловата база е

била заета на 80 %.
Присъстващите бяха запознати с

Културния календар на общината и
някои от основните събития в него.
За изпълнението на Културния ка-
лендар са заложени 63 000 лева.

През тази година Общината ще
бъде организатор на VІІ Национа-
лен преглед на ученическите ду-
хови оркестри и мажоретни
състави“ (2 и 3 май), ІІ Междуна-
роден фолклорен фестивал
„Пъстра огърлица“ (6-8 юни), , На-
ционален шампионат по ориенти-
ране за купата на „Електростарт“
АД с два старта – дневно и нощно
ориентиране (28 и 29 юни). В рам-
ките на Празника на курорта, ми-
нералната вода и Балкана от 4 до
10 август ще бъдат организирани
разнообразни културни, спортни и
развлекателни мероприятия, тра-
диционните пленер по живопис,
киноложка изложба, конни надбяг-
вания и за първи път – турнир по
тенис на корт, под егидата на
фирма „Войнов и Сие“ гр. Мон-
тана.

На 11 септември се предвиждат
тържества, посветени на 50 години
от обявяването на Вършец за град.

По време на активния летен ту-
ристически сезон амфитеатърът в
боровия парк ще се използва за
лятно кино и прожекции на от-
крито 2-3 пъти седмично, пред-
виждат се и концерти на
ученически духов оркестър „Де-

филир“.
На срещата кметът Иван Лазаров

и председателят на Общинския
съвет Анатоли Димитров инфор-
мираха за бъдещите намерения на
Общината относно нови атракции,
развлечения и възможности за
отдих и спорт: започване рекон-
струкцията на градския стадион и
строителството

на спортен комплекс със зали за
волейбол, баскетбол и плувен ба-
сейн с размери 10 на 25 м, който
ще е закрит през зимата и открит
през лятото; реализирането на про-
ект „Подкрепа за развитие на ре-
гионален туристически продукт и
маркетинг на дестинация - общини
Вършец, Берковица и Годеч", който
се финансира от Оперативна про-
грама „Регионално развитие 2007-
2013“. Общата стойност на
проекта е 431 240 лева, безвъз-
мездната финансова помощ от
Програмата е 95 % и 5 % е финан-
совото съучастие на трите партнь-
орски Общини – Вършец,
Берковица и Годеч. Проектът пред-
вижда разработването на нови ту-
ристически пакети; рекламни
дейности (изготвяне на видео
филм, рекламни брошури, елек-
тронна страница с туристическа
насоченост и др.); участие в меж-
дународни и национални туристи-
чески изложения; ; туроператорски
и журналистически турове.

В областта на инфраструктурата,
свързана с туризма, през тази го-
дина се предвижда да бъде обно-
вен участъка от пътя до х. Бялата
вода с нов асфалт и кандидатства-
нето на Общината по проект „Кра-
сива България“ за отпускане на
финансова помощ за довършване
на обслужващата сграда в спорния
комплекс в парковата зона.

Представителите на местния ту-
ристически бизнес предложиха
идеи и конкретна помощ за орга-
низирането и провеждането на
нови културни и спортни меропри-
ятия, които ще бъдат включени в
Културния календар на общината
за 2014 г.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПОРЕДНА СРЕЩА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНАТА С
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС

Общинска администрация Вър-
шец започна реализирането на
проект „Координиране и хармони-
зиране на местни политики за
устойчиво развитие на община
Вършец“, по Договор за БФП №
13-13-175/12.11.2013 г., който се
осъществява с финансовата под-
крепа на Оперативна програма
„Административен капацитет“, съ-
финансиран от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд
за развитие.

На 17.02.2014 г. в конферентната
зала на СПА хотел „Съни гардън“
във Вършец се състоя встъпителна
пресконференция за запознаване
на обществеността с основните
цели и дейности на проекта.

На пресконференцията присъст-
ваха кметът на общината инж.
Иван Лазаров, зам.-кметът Петър
Стефанов, общински съветници,
екипът по проекта, представители
на регионални и местни медии, об-
щински служители, кметове на на-
селени места, кметски наместници
и жители на града.

Основна цел на проекта е под-
крепа за реализиране на ефективни
политики за устойчиво развитие на
община Вършец.

Специфични цели на проекта:
• Подобряване на процеса за раз-

работване и прилагане на поли-
тики в партньорство и
координация на всички заинтере-

совани страни;
• Разработване на нови стратеги-

чески документи на община Вър-
шец за новия програмен период
2014-2020, в синхрон с национал-
ните и регионални приоритети и
действащо законодателство;

• Въвеждане на ефективни меха-
низми за мониторинг, контрол и
оценка при прилагането на общин-
ските политики.

Проектът предвижда следните
основни дейности: организация и
управление на дейностите по про-
екта; подготовка и провеждане на
тръжни процедури за избор на из-
пълнители; разработване на об-
щински план за развитие на
община Вършец, 2014-2020 г.; раз-
работване на стратегия за развитие
на туризма в община Вършец,
2014-2020 г.; Разработване и във-
еждане на детайлни правила и ме-
тодики за мониторинг, контрол и
последваща оценка при изпълне-
нието на стратегическите доку-
менти на община Вършец;
провеждане на кръгла маса; про-
веждане на съпътстващо обучение;
информираност и публичност на
резултатите по проекта.

Общата стойност на проекта за
безвъзмездна финансова помощ е
78 608, 63 лева, а продължител-
ността му е 9 месеца.

Таня ПЕТРОВА
Ръководител на проекта

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ПРОЕКТ „КООРДИНИРАНЕ И ХАРМОНИЗИ-
РАНЕ НА МЕСТНИ ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙ-
ЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ“

Този документ е създаден в рамките на проект „Координиране и хармонизиране на
местни политики за устойчиво развитие на община Вършец“, Договор за БФП № 13-13-
175/12.11.2013 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна про-
грама „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд

Възпитаници на „СОУ „Иван
Вазов“ от 11 б клас дадоха старт на
поредната инициатива на терито-
рията на гимназията. Начинанието
има за цел да провокира младите
хора поне за час на ден да се обър-
нат към книгата. Не електронната
или онази, която можем да видим в

Интернет, а онази, старата, която
можем да прелистим с ръка и да от-
крием нови светове.

Идеята обяснява класният ръко-
водител Елена Петрова - всеки
ученик да донесе поне по една
книга от личната си библиотека,
която не е чел и която смята, че

няма да му е необходима. Тя може
да бъде харесана от друг. Гимна-
зистите са сигурни в своите връст-
ници и вярват, че със своята
инициатива ще докажат мотото на
кампанията си – „За всяка книга
има читател“.

Книгите ще бъдат съхранявани в
класната стая на 11 б клас, на вто-
рия етаж в сградата на училището.
Когато събраното количество е
достатъчно, ще допълним книжния
фонд на гимназията, категоричен е
директорът г-жа Ани Ангелова,
която безусловно подкрепя учени-
ческата инициатива.

Кампанията е отворена и за граж-
дани, които ще приемат нейната
цел и за своя, и ще помогнат за
реализацията и. Защото всички
вярваме, че дори най-дългият път
започва с малка крачка, казват де-
цата с увереност в практическата
насоченост на инициативата.

Елена ПЕТРОВА

„БИБЛИОТЕКА ЗА ВСЕКИ“ НА СОУ „ИВАН
ВАЗОВ“ - КАМПАНИЯ ЗА СРЕЩИ С КНИГАТА

продължава от 1 стр. >>>
Периодът на изпълнение на про-

екта е 12 месеца, а общата му стой-
ност е 136 611,75 лв.

Общата цел на проекта е: подоб-
ряване на условията на труд в
„Електростарт“ АД и повишаване
на ефективността на производст-
вото, при спазване на нормите и
изискванията на законодателството
по безопасност и здраве.

За времетраенето на проекта е
предвидено да бъде направен об-
стоен анализ на състоянието на ор-
ганизацията на трудовата дейност
в „Електростарт“ АД, както и ще
бъде проектирано нейното желано
развитие в бъдеще; ще бъде разра-
ботен и внедрен стандартът
BSOHSAS 18001:2007 - касаещ
създаването на система за управле-
ние на здравето и безопасността
при работа; впоследствие дейнос-
тите в Електростарт ще бъдат сер-
тифицирани, съобразно неговите
клаузи; ще бъдат обновени лич-
ните предпазни средства на рабо-
тещите в производствените
участъци, чрез закупуването на
нови и даващи по-голяма надежд-

ност такива; предвижда се модер-
низация на съществуващи сградни
съоръжения, чрез монтаж на до-
пълнителна шумоизолираща пре-
града, която да осигурява по-голям
комфорт на работа в производстве-
ните халета.

Конкретните практически ползи
за служителите в „Електростарт“
АД се измерват в:

• Подобряване комфорта на ра-
бота и допълнително повишаване
на организацията на труда;

• Минимализиране на риска от
професионални заболявания и тру-
дови злополуки;

• Подобряване на условията на
микроклимата в предприятието по
отношение на здравословните и
безопасни условия на труд, в съот-
ветствие с нормативната уредба.

Всички дейности по проекта са
подбрани така, че да гарантират
устойчивостта на резултатите във
финансово и в институционално
отношение както в краткосрочен,
така и в дългосрочен план.

Симеон СИМЕОНОВ
Координатор на проекта

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ НА

ФИРМА „ЕЛЕКТРОСТАРТ“ АД

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
„ЕЛЕКТРОСТАРТ“ АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия доку-
мент, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Ев-
ропейския съюз или Агенцията по заетостта.
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НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ВТОРАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТА НА УПРАВЛЕНИЕ
Уважаеми съграждани,
Две години след като спечелих вашето

доверие, представям пред вас отчет за
свършеното от мен и екипа на Общин-
ска администрация Вършец през вто-
рата година от мандата за управление.

През 2013 г. усилията ми бяха насо-
чени основно към реализиране на по-
етите в предизборната програма
ангажименти, обезпечаване на дейнос-
тите с общински характер и на делеги-
раните от държавата дейности.

В резултат на неблагоприятните
ефекти на икономическата криза върху
изпълнението на държавния бюджет и
през 2013 г., бе необходимо да се във-
едат строги мерки на икономии, опти-
мизиране цялостната организация на
работа на Общинската администрация,
разумно управление и пестеливо израз-
ходване на финансовия ресурс, финан-
сова стабилност и нормално
функциониране на системите в общи-
ната в съответствие с принципите на
икономичност, ефикасност и ефектив-
ност на административната дейност.
Повиши се нивото на управленска от-
говорност за ресурсите и резултатите.

Разбира се, дейностите през 2013 г.
бяха реализирани успешно благодаре-
ние на конструктивната работа между
общинска администрация и общински
съвет Вършец.

Представям пред вас настоящия отчет
и се надявам с градивност и диалог да
вървим напред в изпълнение на поетите
отговорности и ангажименти.

Ето какво успяхме да постигнем за
втората година от мандата за управле-
ние:

І. БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
За втора поредна година бе спазена

процедурата, беше приет и публикуван
на страниците на Общинския вестник
„Вършец“ Бюджетен календар на об-
щината за 2013 г. Организирахме и про-
ведохме публично обсъждане на
проекто-бюджета.

Беше изготвен и приет на заседание
на Общински съвет Вършец един реа-
листичен Бюджет 2013, в размер на
4 620 428 лв. През годината настъпиха
редица изменения по бюджета, както в
резултат на промени в размера на взаи-
моотношенията на общината с Цен-
тралния бюджет, така и от извършени
актуализации, поради преизпълнение
на собствените приходи.

В резултат на посочените промени,
уточненият бюджет на община Вършец
към 31.12.2013 г. в приходната и раз-
ходната му част достигна 5 421 874 лв.

В резултат на предприетите мерки за
повишаване на събираемостта – изпра-
щане на покани за доброволно изпъл-
нение и завеждане на дела чрез частни
съдебни изпълнители, както и усиле-
ната работа на цялата администрация,
събираемостта на местните данъци по
параграфи надвишава 103 %. Така су-
мите, събрани от собствени приходи по

бюджета за 2013 г. са 2 177 676, при
1 781 586 лв. за 2012 г., или с 22 % по-
вече.

Това дава възможност Общината да
финансира изпълнението на редица
обекти, както и да разплати натрупани
стари задължения, и да ги сведе до 112
173 лв., при 182 542 лв. в началото на
периода.

За отчетния период по бюджета на об-
щината са извършени разходи за 5 179
118 лв. или 95,52% от уточнения годи-
шен план. Изпълнението по функции
спрямо уточнения годишен план е :

При разходване на средствата по бю-
джета са спазвани приоритетните пла-
щания и не са допускани преразходи по
дейности и параграфи.

Община Вършец завърши бюджет-
ната 2013 г. с общински дълг в размер
на 231 012 лв. и преходен остатък от
175 284 лв.

През годината Общината работи по
14 проекта, финансирани със средства
на Европейския съюз. В рамките на
годината са усвоени общо по Опера-
тивни програми 2 373 186 лв., а налич-
ностите по сметките за управление на
проектите са в размер на 6 791 118 лв.

ІІ. СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГО-
УСТРОЯВАНЕ И РЕМОНТНИ

ДЕЙНОСТИ
Продължихме дейността по подобря-

ване на градската и общинска инфраст-
руктура, чрез изграждане на нови
обекти. Стойността на инвестициите и
ремонтите през 2013 г. по Европейски
програми и от бюджета на общината са
в размер над 2 638 900 лв.

Извърши се преустройство на първия
етаж на сградата на Общинска адми-
нистрация, като се обособи „Център за
обслужване на граждани“, на стойност
59 642 лв.; ремонт на „Многофункцио-
нална актова зала на СОУ „Ив. Вазов“
за 148 534 лв.; ремонт клуб на пенсио-
нера в с. Драганица – 14 879 лв. (строи-
телството ще продължи и през 2014 г.);
ремонт обществени паркове, градинки
и зелени площи – 150 209 лв.(строител-
ството продължава); ремонт покрив на
НУ „В. Левски“ – 30 960 лв; рехабили-

тация и частична реконструкция на
група улици в гр. Вършец – 1 517 483
лв.

Завършено е строителството на Градс-
ката пречиствателна станция за отпа-
дъчни води на стойност 4 970 888 лв.,
като само за 2013 г. са разплатени 339
003 лв.

Бе изградена пешеходна алея до кв.
Заножене – 20 000 лв. и летен амфитеа-
тър в парка – 120 119 лв. За изгражда-
нето на а православен храм в с. Долно
Озирово през 2013 г. бяха отделени 34
990 лв.

Общината закупупи съоръжения за
детски площадки на стойност 2 623 лв.

Извършена е подмяна на водопровод
на част от ул. „Ив. Вазов“ – 42 000 лв.;
подмяна на водопровод на част от ул.
„В. Левски“ – 1 450 лв.; подмяна на до-
веждащ водопровод на с. Г. Озирово –
5 008 лв; подмяна водопровод на ул.
„Хан Омуртаг“ – 3 600 лв.

Започнато е изработването на общ
устройствен план на гр. Вършец, като
са разплатени 18 000 лв.

Бяха извършени строително-ремон-
тните дейности на уличното платно в
участъка от „Сплендид“, по ул. „Сера-
фим Георгиев“, бул. „Република“, до
гробищния парк на кв. Заножене. Из-
кърпени са общо над 3 000 кв.м. Ре-
монтът е на стойност 130 400 лв. и се
финансира от общинския бюджет.

Закупихме още една сметосъбираща
машина тип „метачка“ на стойност
16 000 лв. Новата придобивка – спе-
циализиран автомобил, марка „Волво“
е зачислен към сектор „Чистота“ и ще
почиства боклука от улиците, разполо-
жени извън централната градска част.
Досегашната специализирана машина
„Бушер“, поради по-малките си габа-
рити ще почиства централния площад
и парковата зона на града.

През отчетния период бяха реализи-
рани дейности по благоустрояване не
само в общинския център. Всяко насе-
лено място от общината беше включено
в програмата на кмета.

В с. Долно Озирово бяха реализи-
рани следните дейности: насипване с
фрезован асфалт на група улици от
уличната мрежа в селото, както и на от-
странените от ВиК аварии от водопро-
водната мрежа; ремонт на част от
оградата на кметството (каменна зида-
рия); ремонт на покрива на сградата на
кметството; вътрешен ремонт на детс-
ката градина; обезопасяване на железо-
бетонен стълб от уличната ел. мрежа на
ул. „Четвърта“; укрепване на част от ул.
„Петнадесета“ с бетонна стена; осигу-
ряване достъп до частна къща на
ул.“Седма“ след изкопаване на отвод-
нителен канал с монтиране на отводни-
телни тръби от 15 м.

Започна възтановяване на демонтира-
ната тротоарна настилка на ул. „Първа“
пред входа на храм „Св. Илия“.

В с. Горно Озирово бяха изградени
нов, успореден на стария водопровод за
питейната вода и нов отводнителен
канал на старата чешма. Постави се ця-
лостна оградна мрежа на терена на ста-
рата чешма. Извършено е баластриране
на пътя до гробищния парк, запълване
на дупките с фрезован асфалт по чет-
въртокласната пътна мрежа и е извър-
шен цялостен ремонт по възтановяване
на салона, намиращ се в училището с
цел провеждане на културно-масови
мероприятия.

В с. Спанчевци бе монтиран портала
на гробищния парк, изграден нов тро-
тоар по главната улица на селото и пло-
щадка от 320 бр. тротоарни плочки
пред кметството. Извършена е направа
на тротоарна настилка с 1 160 бр. тро-
тоарни плочки; на дървена постройка –

навес в гробищния парк; детска пло-
щадка с 4 бр. детски съоръжения и дър-
вена ограда.

Извършен е ремонт на тротоарните
настилки в селото; ремонтни дейности
на сградата на кметството, тавана на ка-
бинета на кмета и цялостен ремонт на
кабинета на техническия сътрудник;
монтиране на външна и вътрешна
чешми.

Извършено е изграждане на шахта за
водомер, изкоп и полагане на 40 м.
тръби за питейна вода до сградата на
кметството; смяна на дограмата на биб-
лиотеката; отремонтиране на подпорна
стена на градинката пред кметството;
смяна на шадравана на чешмата за ми-
нерална вода; подмяна на тръбопровода
за питейна вода на ул. „Арто“; полагане
на нов асвалт на главния път и на цен-
търа на селото.

В с. Драганица бе извършено осве-
жаване и боядисване на стените и цок-
лите в коридора и предверието на
кметството; ремонт и пускане в дей-
ствие тоалетната на първия етаж в
кметството; изграждане и боядисване
на беседка и детска площадка зад
кметството; направа на 9 бр. цветар-
ници; боядисване оградата на детската
площадка; направа на 300 кв.м тро-
тоари; изкърпване на 350 кв.м от глав-
ната улица; чакълиране на 3 улици.

В с. Черкаски бяха извършени след-
ните строително-ремонтни дейности:
монтиране и боядисване на детска и
спортна площадка пред кметството;
боядисване парапетите на мостовете в
селото; изграждане на комин в чита-
лищния салон; частичен ремонт на
сградата на Пощата; направата на ог-
рада с портал на парка зад читалището;
направа на канализация за отводняване
на читалището; направата на дансинг с
тротоар за провеждането на фолклорен
празник; построяване на каменна
чешма в парка зад читалището.

В с. Стояново бе изградена тротоарна
настилка с положени 1 160 бр. трото-
арни плочки; площадка от 320 бр. тро-
тоарни плочки пред кметството; шахта
за водомер, изкоп и полагане на 40 м.
тръби за питейна вода до сградата на
кметството; монтиране на външна и
вътрешна чешми; направа на дървена
постройка-навес в гробищния парк;
монтиран е порталът на гробищния
парк.

В с. Д. Б. Речка бяха изградени бе-
седка при изворната чешма; бетонен
мост на ул. „Пета“; стъпала с мозайка
пред кметството; монтирана е ограда в
гробищния парк. Извършена е подмяна
на керемиди и капаци на селската тоа-
летна и смяна на всички счупени стъкла
в сградата на кметството.

В с. Горна Бела Речка е извършено:
боядисване с вар на западната стена на
сградата на кметството; направа на гра-
динка и пътека до нея зад сградата, ре-
шетка за подмяна на парапета на моста
пред кметството; направа на тротоарна
настилка на ул. „Втора“; боядисване на
част от дограмата на кметството; смяна
на счупените стъкла в сградата на
кметството; ремонт на автобусната
спирка.

В кв. Заножене бяха поставени 12 бр.
нови пейки и 2 бр. нови контейри за от-
падъци. Изградена е пешеходна алея от
Вършец до сп. „Млачище“; маркирана е
пътеката от совата м. „Зелени дел“; из-
вършен е ремонт на покрива на детс-
ката градина; присъединен е
водопровода по ул. „Липа“, почистени
са търбите на р. Деньовица, пресичащи
ул. „Липа“, направен е тротоар с гра-
динка и беседка зад читалището; пос-

тавени са отводнителни търби през
пътя за кариерата в „Деньовица“.

Във всички населени места от об-
щината редовно бяха почиствани ули-
ците, тротоарите, канавките и
третирането им с препарати. Извър-
шихме подмяна на всички дефектирали
осветителни тела от уличното осветле-
ние, дставка и монтаж на нови пейки;
доставка на допълнителни контейнери
за сметосъбиране. Не допуснахме об-
разуването на нерегламентирани сме-
тища.

В сектор „Чистота“ към ОбА бяха из-
вършени следните дейности:

- със заповед на кмета бяха опред-
елени границите на районите, вида на
предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ
и честотата на сметоизвозване на тери-
торията на община Вършец за 2013 г.;

- увеличи се и обемът на извозваните
отпадъци, чрез окрупняване на райо-
ните за сметоизвозване, като от 1 800 кг
на един курс през 2011 г., 2 950 кг на
курс през 2012 г., през 2013 г. той въз-
лиза на 3 080 кг.

- в депото за твърди битови отпадъци
Монтана са извозени 1 900 тона отпа-
дъци. Стойността на депонирането
(такса „Депо“ и отчисления за Община
Монтана по Закона за управление на от-
падъците) за 2013 г. възлиза на 74 111
лв.

- изкърпена е частично асфалтовата
настилка по улиците „Ив. Вазов“, „Хр.
Ботев“, „Трети март“ и „Първа“ в гр.
Вършец - общо 800 кв. м.;

- извършено е ограждане на новата
част на Гробищния парк и направа на
метална ограда на Гаража на сектор
„Чистота“;

- изграждане на нов тротоар и бор-
дюри в гр. Вършец по ул. „Д-р Елена
Теодосиева“ в участъка пред ОДЗ
„Слънце“ гр. Вършец.

През периода бе извършено снегопо-
чистване и опесъчаване на гр. Вършец
и селата от общината, съгласно склю-
чените договори с фирмите-изпълни-
тели.

ІІІ. АДМИНИСТРАТИВНО ОБ-
СЛУЖВАНЕ И НОРМАТИВНА

УРЕДБА
През втората година на управление

Общинска администрация актуализира
и изготви следните нормативни доку-
менти, приети от Общинския съвет: Го-
дишната програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собст-
веност за 2013 г.; Наредба за реда на
придобиване, управление и разпореж-
дане с общинска собственост на Об-
щина Вършец; Програма за развитие на
туризма в община Вършец за 2013 г.;
План за действие на Община Вършец за
подкрепа на интеграционните политики
2012-2014 г.; Общинска краткосрочна
програма за насърчаване използването
на енергия от възобновяеми енергийни
източници и биогорива за периода 2013
г.-2016 г.; изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и админис-
трирането на местни такси и цени на
услуги на територията на община Вър-
шец; изменение и допълнение на На-
редба № 1 на Община Вършец за
осигуряване на обществения ред, под-
държане на чистотата и опазване на
околната среда в Община Вършец; Об-
щинска програма за мерки за закрила
на деца с изявени дарби за 2013 г.; Стра-
тегия за развитие на системата на сред-
ното образование в община Вършец за
периода 2013-2020 г. и Програма за дей-
ностите по приоритетите на страте-
гията за 2013 г.; Наредба за
принудително изпълнение на заповеди
за премахване, поправяне, заздравяване
и хигиенизиране на строежи или части
от тях от органите на община Вършец.

продължава на 4 стр.>>>
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В Дирекция „Специализирана адми-

нистрация“ през 2013 г. са организи-
рани и проведени общо 19 обществени
поръчки, от които 7 обществени по-
ръчки „открити процедури“ по ЗОП,
както следва: 3 изцяло приключени, с
постановени Решения на кмета на об-
щина Вършец за избор на изпълнител и
класиране на участниците; 2 са в про-
цес на работа на комисията за получа-
ване, оценка и класиране на
подадените оферти и 2 са прекратени с
Решение на кмета на община Вършец.

През отчетния период са проведени
12 обществени поръчки за строител-
ство, достовки и услуги по чл. 14, ал. 3
от ЗОП, чрез „публична покана“ по
реда на Глава „Осема“ от Закона за об-
ществените поръчки /ЗОП/.

Извършени бяха всички администра-
тивни действия за вземане на решения
от Общински съвет Вършец за извър-
шване на замяна по реда на чл. 21, ал.4,
във връзка с чл. 40, ал. 2, т.3 и ал. 3 от
Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.199, ал.1 от ЗУТ и чл.56, ал.
1, т. 2 от НРПУРОС на Община Вър-
шец,за реализиране на имот публична
общинска собственост - улица за под-
ход до Градски стадион гр.Вършец.

Проведена бе отчуждителна проце-
дура по реда на ЗОС за отчуждаване на
575 кв.м. от частен поземлен имот №
021007 за създаване на санитарно-ох-
ранителна зона на водоснабдителен
обект „КИ 1 Извора-община Вършец-
Горна Бела Речка“– Пояс „А“, въз ос-
нова на което бе придобит от Община
Вършец нов поземлен имот публична
общинска собственост № 021013, на-
ходящ се в м. „Сетни брод“ в земли-
щето на с. Г. Б. Речка. За имота е
съставен Акт за публична общинска
собственост № 485 от 06.12.2013 г.

Изготвени са общо 35 бр. акта за об-
щинска собственост по реда на ЗОС, от
които 29 бр. за частна общинска собст-
веност и 6 бр. за публична общинска
собственост.

Уважени бяха всички подадени молби
и заявления от физически и юриди-
чески лица за наемане на земеделски
земи през 2013 г., като имотите бяха
включени в Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти об-
щинска собственост на Община
Вършец за 2013 г., а разпореждането бе
извършвано чрез провеждането на 9
публични търга с явно наддаване по
реда на ЗОС, НРПУРОС н НУРПТК на
Община Вършец.

Уважени бяха всички подадени молби
и заявления от физически и юриди-
чески лица за наемане на части от
имоти публична и частна общинска
собственост за поставяне на обекти
или наемане на части от обекти пуб-
лична и частна общинска собственост
за поставяне на оборудване за мобилни
оператори и интернет доставчици, като
бяха проведени 2 публично оповестени
конкурса и 1 публичен търг по реда на
ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на Об-
щина Вършец.

Уважени бяха повечето от подадените
молби и заявления от физически и
юридически лица за закупуване на зе-
меделски имоти и имоти в регулация,
като същите бяха включени в Годиш-
ната програма за управление и разпо-
реждане с имоти общинска
собственост на Община Вършец за
2013 г. и бяха проведени 12 публични
търга с явно наддаване, като 2 от тях
обявени през м.декември и бяха прове-
дени в началото на м.януари 2014 г.

Всички молби и заявления от физи-
чески и юридически лица за закупу-
ване на недвижими имоти, подадени
през 2013 г., за които не са проведени
търгове за продажба, са включени в Го-
дишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти общинска
собственост на Община Вършец за
2014 г.

През 2013 г. бяха изготвени 21 бр.
тръжни и конкурсни документации по

реда на ЗОС, НРПУРОС и по проце-
дурните правила на НУРПТК и бяха
проведени 19 бр., публични търга и 2
публично оповестени конкурса от Об-
щина Вършец за отдаване под наем на
части от имоти частна и публична об-
щинска собственост, земеделски земи
частна и публична общинска собстве-
ност с НТП ливади, ниви и пасища и
мери, както и за продажба на недви-
жими имоти.

Бе проведена процедура и публичен
търг за предоставяне за ползване на
животновъдите от общината на об-
щински пасища и мери по реда на На-
редбата за реда за предоставяне за
ползване на общински пасища и мери
на територията на община Вършец,
НРПУРОС и ЗОС.

Предприети бяха всички администра-
тивни процедури за събиране на стари
вземания на Община Вършец за отда-
дени под наем земеделски земи, позем-
лени имоти в регулация, павилиони и
т.н. Въз основа на тези действия бяха
изпълнени приходите в параграф при-
ходи от наем на земя за 2013 г.

Обработени бяха 90 акта за установя-
ване на административни нарушения
по чл. 14, чл. 54 и чл. 61а от ЗМДТ, по
Наредба 1 на Община Вършец за опаз-
ване на обществения ред, хигиената и
околната среда на територията на об-
щината, и по другите действащи на-
редби на Общината, въз основа на
които са издадени 84 наказателни пос-
тановления от кмета на общината.

Предприети са действия по реда на
Гражданско – процесуалния кодекс за
събиране на дължимите данъци и такса
смет от големите длъжници на Общи-
ната, които са 15 на брой, като са об-
разувани и същият брой изпълнителни
дела за събиране на сумата от около
130 000 лв.

През периода от служба „Гражданско
състояние и ЕСГРАОН“ са регистри-
рани следните събития го гражданско
състояние: актове за раждане - 13 бр.,
актове за граждански брак – 15 бр., ак-
тове за смърт - 112 бр. Направени са
149 бр. регистрации по настоящ адрес
и 181 бр. по постоянен адрес, извърше-
ните административни услуги са 2 142
бр. Издадени са 19 бр. удостоверения
за платени гробни места. Извършени са
3 434 бр. актуализации в Национална
база данни.

През втората година на управление в
отдел „Устройство на територията“ са
одобрени 53 бр. инвестиционни про-
екта и издадени 30 бр. разрешения за
строеж.

Издадени са 18 бр. разрешения за
поставяне на преместваеми обекта,
въведени са в експлоатация 17 бр.
сгради, които са от ІV и V категория,
удостоверения за търпими сгради – 33
бр., удостоверения за административен
адрес 64 бр., удостоверения за иден-
тичност 115 бр. , скици – 198 бр.и 60 бр
.- презаверени скици.

Проведени са 10 заседания на ЕС
„Устройство на територията“, като са
взети 47 решения, разгледани са 130
бр. молби и жалби, на които е дадено
писмен отговор, и над 100 бр. устни
молби по ЗУТ.

Одобрени са 15 бр. ПУП, за които
има влезли в сила заповеди. Регистри-
рани са 30 бр. технически паспорти на
завършени обекти и са издадени 30 бр.
визи от Главния архитект. Издадени са
и удостоверения по чл. 13 от
ППЗСПЗЗ, становища за поделяемост
на имоти, изисквани от съда, удостове-
рения за факти и обстоятелства по ЗУТ.
Ежедневно се правият справки по Ка-
дастралната карта, предишни и дей-
стващи регулационни планове от
гражданите - за собственост, площ, раз-
мери на имотите. В помощ на гражда-
ните има постоянна връзка със СГКК –
Монтана, като се доставят исканите от
тях скици.

За отчетния период събраните такси

за технически услуги възлизат на
45 138 лв.

ІV. НАЦИОНАЛЕН
РЕФЕРЕНДУМ И

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ
През 2013 г. Общинска администра-

ция Вършец изпълни дейности, свър-
зани с организационно – техническата
подготовка за провеждане на национа-
лен референдум на 27.01.2013 г. и из-
бори за Народно събрание на
Република България, проведени на
12.05.2013 г. На територията на общи-
ната бяха разкрити 16 избирателни сек-
ции.

Със заповеди на кмета на общината
беше определен технически екип за
провеждане на мероприятията и син-
хронизиране на конкретните задачи по
подготовка и провеждане на референ-
дума и изборите, утвърден План за дей-
ствие, транспортна схема,
предложенията за състава на СИК,
план-сметка за необходимите средства
по организационно – техническата под-
готовка, със съответните срокове и от-
говорници. Създаде се организация по
подготовката и оборудването на избор-
ните помещения за гласуване - дос-
тавка на избирателни урни,
канцеларски материали и чували за
съхранение на изборните материали,
както и по доставката, и разпределе-
нието на изборни книжа и избирателни
списъци и раздаването им на секцион-
ните комисии.

Активността на жителите на община
Вършец на Националния референдум
за развитието на ядрената енергетика
бе 22.38 %., а на изборите за Народно
събрание - 58,12 %.

V. КУЛТУРА
През отчетния период бе изготвен и

приет на заседание на Общинския
съвет „Културен календар“ с богата и
разнообразна програма от меропри-
ятия, който бе публикуван на интернет
страницата на Община Вършец. Бю-
джетът на културния календар за 2013
г. възлиза на 53 000 лева.

Организирахме и проведохме редица
културни мероприятия, много от които
са уникални за нашата община, като:
Международен фестивал на козето
мляко „GOAT MILK“ с. Г. Б. Речка,
Международен фолклорен фестивал
„Пъстра огърлица“, Национален пре-
глед на ученическите духови оркестри;
фолклорен празник „Пей, танцувай и
на Зелени дел се любувай“; традицио-
нен пленер по живопис, Празник на ку-
рорта, минералната вода и Балкана и
др.

По врема на Празника на курорта, ми-
нералната вода и Балкана през м. ав-
густ открихме официално новият летен
амфитеатър в градския парк, който е
предназначен за лятно кино с прожек-
ции на открито, както и за провеждане
на фестивали, прегледи, културни и
развлекателни изяви.

В селата Д. Озирово, Долна Бела
речка, Спанчевци, Драганица, Чер-
каски и Стояново се отбелязаха кур-
бани на църковни празници, във всички
села се организираха събори, финанси-
рани от Общината. В с.Черкаски се
проведе регионален фолклорен праз-

ник на самодейни групи, а в с. Спан-
чевци – пленер по живопис за деца „Ус-
михнато лято“.

Бе извършено възтановяване на бук-
вите на паметниците в с. Г. Озирово.

VІ. ОБРАЗОВАНИЕ
В бюджета на Община Вършец за из-

миналата година разходите за дейности
във функция „Образование“ заемат
най-голям дял - 2 177 633 лв. Това се
определя от спецификата и характера
на дейностите.

В общинските учебни заведения СОУ
„Иван Вазов“, НУ „Васил Левски“, кв.
„Изток“, Професионална гимназия по
икономика и туризъм, вече пета по-
редна година работи системата на де-
легираните бюджети, тези заведения са
със самостоятелни счетоводители.. В
указания от Закона за държавния бю-
джет срок бе утвърдена формулата за
2013 г., въз основа на която се разпред-
елиха средства според броя ученици и
единните разходни стандарти.

За учебната 2013/2014г. в общинските
училища се обучават 900 ученици и
248 деца в детските градини.

Осигурихме условия за нормален
учебен процес през изминалия есенно-
зимния сезон на всички училища и
детски градини от общината, както и
отоплението за новия сезон 2013/2014
г.

На учениците до 16-годишна възраст,
подлежащи на задължително обучение
от населените места, в които няма учи-
лище, е осигурен транспорт до сре-
дищното училище СОУ Ив. Вазов“. На
учениците от I доVIII клас, които се
обучават в средищното училище, се
осигурява целодневна организация на
обучение и столово хранене. Средст-
вата за транспортни разходи, за целод-
невна организация на учебния ден и за
столово хранене се осигуряват целево
от централния бюджет.

В изпълнение на Общинската Про-
грама за закрила на деца с изявени
дарби на Община Вършец за 2013 г., на
1 дете е отпусната едногодишна сти-
пендия в размер на 1200 лева за фи-
нансово подпомагане и стимулиране.

Чрез редица национални програми
Министерството на образованието и
науката даде възможност на училищата
да подобрят качеството на образова-
телно възпитателния процес. Учили-
щата от община Вършец се включиха с
проекти по НП „Оптимизация на вът-
решната структура на училищата“; НП
„С грижа за всеки ученик“, НП „Без от-
съствия“, проект „УСПЕХ“; „Участвам
и променям“; „Квалификация на педа-
гогическите специалисти“ по ОП РЧР.

По проект на Социалното министер-
ство „Закуска и чаша топло мляко“ са
подсигурени топли закуски на децата
от подготвителните групи в детските
градини и учениците от I- IV клас в ос-
новните училища. Финансирани са
проекти за развитие на физическото
възпитание и спорт в училищата и
детските градини при условията на
ПМС № 129/11.07.2000 г.

Родители, които не осигуряват при-
съствието на децата си в училище, за
времето през което те подлежат на за-
дължително обучение, са наказани с
глоби. За миналата година са съставени

4 акта за установяване на администра-
тивно наказание и са наложени 4 нака-
зателни постановления за глоби.

Във връзка с успешното стартиране
на учебната година са направени
всички заявки и са снабдени учебните
и детски заведения със задължителната
документация за началото и края на
учебната година; безплатни учебници
от I до VII клас; учебни помагала за
подготвителна група.

Изготвени и изпратени до областния
управител са: Индикативна рамка за
изпълнението на Национална страте-
гия за младежта; Информация за из-
пълнение на плановете за действие, в
подкрепа на интеграционните поли-
тики, приети през 2012 и 2013 г., които
се изпълняват на територията на об-
щина Вършец.

Бе подписан Меморандум за сътруд-
ничество за подобряване благосъстоя-
нието на децата, от представител на
УНИЦЕФ България, областния упра-
вител на Монтана и кмета на община
Вършец.

Бе приета Стратегия за развитие на
системата на средното образование в
община Вършец за периода 2013-2020
г. и Програма за дейностите по при-
оритетите на стратегията за 2013 г.

През 2013 г. Вършец бе домакин на
първата регионална среща на учени-
ческите съвети в България, а община
Вършец бе сред шестте пилотни об-
щини, включени в съвместния проект
„Насърчаване на детското участие чрез
издигане ролята на ученическите съ-
вети“ на фондация „Партньори – Бъл-
гария“, УНИЦЕФ и Държавната
агенция за закрила на детето.

VІІ. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

През отчетния период бяха разкрити
общо 341 работни места по различни
европейски, национални и регионални
програми за осигуряване на временна
заетост.

По Програма „Развитие“, финанси-
рана от ОП „Човешки ресурси“ на ЕС
бяха включени 60 лица; ЕП „Ново на-
чало“- 5бр. специалисти; .

Програма „Алтернативи“ - 39 бр.
лични асистенти; по Национална про-
грама „ОСПОЗ“ бяха заети 171 лица, от
които 124 аварийни работници, 22 зе-
мекопачи, 6 чистачи улици и 19 социо-
консултанти .

По НП „Хора с трайни увреждания“
бяха заети 10 лица на длъжност
„Пазач“; Националната програма
„Старт в кариерата“ - 1 специалист; Ре-
гионалната програма за временна за-
етост - 10 бр. санитари и 10 планински
водачи; по Национална програма
„Мерки“ за младежи до 29 години бяха
назначени 5 бр. технически сътруд-
ници.

Подписахме договор с Агенция по за-
етостта за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ за
разкриване на 30 работни места по схе-
мата „Подкрепа за заетост“.

В условията на тежка икономическа
криза Община Вършец продължи да
спазва поетия ангажимент за стимули-
ране на раждаемостта. През 2013 г. бе
отпусната финансова помощ на 17 бр.
новородени деца на обща стойност 8
500 лв.

Продължиха дейностите по предос-
тавяне на социалните услуги „Дома-
шен социален патронаж“ и
„Обществена трапезария“. Домаш-
ният социален патронаж остава най-
достъпната и традиционна услуга за
стари хора в общината. Нейната мо-
билност я прави още по – популярна и
предпочитана. Той обхваща гр. Вър-
шец, кв. Заножене и селата Д. Б. Речка,
Г. Б. Речка, Д. Озирово, Г. Озирово,
Стояново, Черкаски, Спанчевци и Дра-
ганица. Средният брой обслужвани
лица на ден през 2013 г. е 115 човека.
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На 72 лица е осигурен топъл обяд
безплатно, ежедневно, по проект „Об-
ществена трапезария“. Бенефициенти
са самотно живеещи лица, лица без до-
ходи, лица и семейства, получаващи
минимални пенсии за осигурителен
стаж и възраст, пенсии за инвалидност,
наследствени пенсии.

Дейностите на ДСП и Проект „Об-
ществена трапезария“ продължават и
през 2014 г.

Успешно се реализира Проект
BG051PO001-5.2.13 – 0024-С0001
„Нова социална услуга „Център за
настаняване от семеен тип на лица с
физически увреждания“ в град Вър-
шец“, осъществяван с финансовата
подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съ-
финансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд. В
Центъра ще бъдат настанени 15 лица с
физически увреждания, с оценена
нужда от цялата област Монтана, като
за целта са разкрити нови 14 работни
места за персонала, обслужващ заве-
дението.

Със съдействието на Община Вър-
шец продължават да развиват своята
дейност пенсионерските клубове в
общината. През 2013 г. бяха изготвени
документи за регистрация на пенсио-
нерски клубове в селата Горно Ози-
рово, Драганица и Спанчевци.

Във всички села от общината ежеме-
сечно е осигурена присъствие по гра-
фик на специалисти от Бюро по труда
и Социално подпомагане за полагане
подписи от регистрираните безра-
ботни и лицата на социално подпома-
гане, както и прием на място на
документи на жителите от селата от
социален работник за кандидатстване
за социално подпомагане с енергийни
помощи.

В с. Д. Озирово и с. Спанчевци оси-
гурихме доставка на дърва за огрев на
6 бр. крайно нуждаещи се инвалиди.

Обезпечихме 7 щатни бройки меди-
цински персонал (фелдшери и меди-
цински сестри) за СОУ „Ив. Вазов“,
ПГИТ, ООУ „Н. Й. Вапцаров“, и в ОДЗ
„Слънце“ гр. Вършец.

Осигурено е помещение на фелдшер
за безплатно посещение два пъти в
седмицата в с. Спанчевци

Запазихме съществуването на „Ме-
дицински център – Вършец“ ЕООД,
като подпомагахме със средства от об-
щинския бюджет погасяването на
някои неразплатени разходи, спешни и
неотложни нужди на центъра.

VІІІ. ТУРИЗЪМ И СПОРТ
Туризмът е основен приоритет за об-

щина Вършец, залегнал в Програма за
развитие на туризма – 2013 г. Дей-
ността на Туристическия информа-
ционен център (ТИЦ) бе насочена
основно към разширяване на култур-
ния туризъм и рекламната дейност за
града

През м. февруари Общината участва
и в 30-то юбилейно издание на Меж-
дународна туристическа борса „Ва-
канция и СПА Експо 2013“, като бяха
проведени полезни срещи и устано-
вени контакти за успешни начинания в
туристическата сфера.

За втори път Община Вършец взе
участие на в Х-то Международно ту-
ристическо изложение „Културен ту-
ризъм“ във Велико Търново, на което
бяха представени културно-историчес-
кото и природно богатство на общи-
ната, както и богатия културен
календар.

ТИЦ- Вършец, съвместно със Сдру-
жение „Врачански Балкан“ взе участие
в „Зелени дни“ София 2013 г.

Община Вършец участва в „туристи-
ческо изложение Ниш 2013“- Сърбия.

През отчетния период бе приета Про-
грама за развитие на туризма в община
Вършец за 2013 г., която е съобразена с
настоящите тенденции в развитието на

туризма.
През 2013 г. бяха маркирани и подър-

жани екопътеки до м. „Иванчова по-
ляна“, „Райския водопад“, „Водопада“
и връх „Тодорини кукли“.

Бе преиздаден туристическият пъте-
водител, както и нови рекламни бро-
шури за хотелите и къщите за гости на
територията на общината, винили, рек-
ламни картички, дипляни, балони ,
рекламни тениски и книга „100 при-
чини да се гордея, че съм от Вършец“.

ТИЦ Вършец взе участие в инициа-
тиви, свързани с туризма: „Опознай
Северозапада“, инфо-тур, съвместно с
общините Монтана, Чипровци, Берко-
вица, Г.Дамяново, сдружение „Врачан-
ски Балкан“ и община Ниш- Сърбия;
културен туризъм в гр.Ниш- Сърбия и
др.

Извършвани бяха периодични про-
верки, свързани с контрола на качество
на услугата „Отдаване под наем на
стаи и къщи за гости“ и воденето на ту-
ристическия регистър.

Категоризираните места за настаня-
ване през 2013 г. са: 2 бр. самостоя-
телни стаи за гости; 2 бр. къщи за
гости; 1 бр. туристическо селище, 2 бр.
заведения за хранене и развлечение.

Събраният туристически данък за пе-
риода 01.01.2013г. – 31.10.2013 г. е
30 478,17 лв.

За сезон 2013 броят на регистрира-
ните туристи е 32 000, а реализираните
нощувки – 65 000.

Отчитаме 20% ръст на туристите
спрямо миналата година, който се
дължи и на развитието на културния
туризъм и събитийните форми на ту-
ризъм като основни туристически про-
дукти. Обогатеният с много празници
и културни прояви културен календар
2013 г. предизвика интерес сред посе-
тителите и гостите на града.

През 2013 г. беше обърнато сериозно
внимание на спорта и младежките дей-
ности. Създаденият през 2012 г. фут-
болен клуб „Вършец“ се утвърди на
регионалната сцена. Благодарение на
спонсорството на Община Вършец и
останалите спомоществуватели, на из-
градената стройна вътрешна организа-
ция, клубът се намира в челото на
класирането. Развити бяха 2 юношески
отбора, в които 40 деца практикуват
своя любим спорт в тренировки и ма-
чове.

В рамките на „Празника на курорта,
минералната вода и Балкана 2013“
бяха проведени състезание по май-
сторско управление на велосипеди за
деца, турнири по волейбол и футбол.
За втора поредна година традицион-
ният турнир по футбол на малки вра-
тички бе проведен с нови правила и
значително по-голям награден фонд.
Участие отново взеха отбори на Враца,
Монтана и Берковица, като по този
начин бе увеличено качеството и заси-
лен интереса към него.

За пръв път, в рамките на празника на
курорта се проведе национално състе-
зание по ориентиране за купа „Елек-
тростарт“, в което взеха участие над
150 състезатели от цялата страна.

За първи път бяха проведени Конни
състезания по прескачане на препятст-
вия за купата на Община Вършец.

Във всички села от общината са дос-
тавени, монтирани и боядисани успо-
редки и висилки на открито.

В с. Д. Озирово бяха почистени и
боядисани наличните съоръжения на
футболното игрище, както и изготвени
и монтирани 2 бр. метални врати за
футбол на малки вратички.

В с. Черкаски бяха изготвени, монти-
рани и боядисани в парка зад Читали-
щето 2 бр. метални врати за футбол.

ІХ. БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕ-
НИЕТО И ДЕЙНОСТИ ЗАЩИТА

НА НАСЕЛЕНИЕТО
През 2013 г. се проведоха 5 заседания

на Общинската комисия по безопас-
ност на движението, на които се раз-

гледани въпроси, свързани с подобря-
ване организацията на движението с
цел намаляване на предпоставките за
възникване на ПТП в гр.Вършец и на-
селените места на общината.

В рамките на проект „Частична ре-
конструкция на групи улици“ са ре-
конструирани е 4340 кв. м улици;
преасфалтирани изцяло са 2 550 кв.м;
подменени и изградени нови тротоари
–18 475 кв.м ; подменени бордюри -
8.5 км; поставени нови пътни знаци 37
кв.м. ( 98 бр.) Възстановена е старата и
направена нова хоризонтална марки-
ровка – 790 кв.м. (20 пешеходни пъ-
теки и осеви линии).Общата стойност
на обекта е 1 264 569 лева без ДДС.
Всичко това подобри многократно без-
опасността на движението на МПС и
на пешеходците в гр.Вършец.

В кв. Левски изцяло са урегулирани
всички кръстовища с вертикална пътна
маркировка и с нови пътни знаци. Из-
цяло е ремонтирана еластичната ог-
рада в района на СОУ „Иван Вазов“
(корпус 1 на ул. „Иван Асен ІІ“ и кор-
пус 2 на ул. „Дончо Станчев“), изгра-
дени са пешеходни пътеки тип
„Зебра“, които са обозначени със съот-
ветните пътни знаци.

В централната градска чест са из-
градени 3 местостоянки за паркиране
на инвалиди, като паркоместата са
маркирани според изискванията с хо-
ризонтална маркировка и вертикална
пътна маркировка, обозначена със знак
Д- 21 „Инвалиди“.

Относно обезопасяване на превоз-
ните средства с животинска тяга бяха
поръчани комплекти табела за каруца
и съответните светлоотразители, които
се издават заедно с талон със записано
име на собственика и номер на табе-
лата, с което се подобри отчетността
на този вид превозни средства и тях-
ното обезопасяване.

Ремонтирана е отсечка от път Вър-
шец – Заножене – Спанчевци – МОN -
1092 с дължина 6 км, като са
изкърпени 3 690 кв.м., а 948 кв.км. са
преасфалтирани изцяло. Изградена е
вело алея от края на Вършец до нача-
лото на кв.Заножене, което подобрява
безопасността на движението до квар-
тала.

Ремонтирани са улици в кв. Изток -
изкърпена е част от ул.“Хр. Ботев“,
подстъпите към моста на Стара река и
ул.“Първа“, като са запълнени 250
кв.м. дупки, предстои монтирането на
8 бр. пътни знаци по ул.“Първа“ в ра-
йона на НУ „Васил Левски“.

Рехабилитирана е ул. „Ив. Вазов“,
която беше с многобройни дупки, из-
копани поради честите аварии на ВиК,
като са изкърпени 450 кв.м.

Извършен е реконструкция и ремонт
на следните третокласни пътища от ре-
публиканска пътна мрежа, премина-
ващи през територията на община
Вършец: път ІІІ-812 Берковица – Вър-
шец, като са изградени банкети и ка-
навки, отремонтирани мостове и
водоскоци, подменени части от манти-
нели и поставени нови на невралгични
участъци; поставена е нова хоризон-
тална и вертикална маркировка; път
ІІІ-162 - границата с община Своге-
Крушите – Д.Б.Речка – границата с об-
щина Враца, като за подобряване на
безопасността са монтирани нови и
подновени повредени мантинели, под-
обрена е хоризонталната и вертикална
маркировка на пътя.

Актуализиран е общинският план за
защита на населението при бедствия,
аварии и катастрофи, и съпътстващите
го приложения в частите наводнения,
пожари и усложнена зимна обста-
новка.

Съгласувани са аварийните планове
на учебни, детски заведения и хидро-
технически съоръжения.

Извършени са актуализации на щаба,
комисията за управление при кризи и
комисията по „Безопасност на движе-
нието“.

Х. ГОРИ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКО-
ЛОГИЯ

През отчетния период бе изготвен
Горско-стопански план на горите,
собственост на община Вършец, нами-
ращи се в землището на с. Черкаски, с
обща площ 567.289 дка.

Сключен бе договор с Държавен
фонд „Земеделие“ за организирането
възлагането на обществена поръчка с
предмет: „Първоначално залесяване на
неземеделски земи – създаване и под-
държане на горски култури“, в изпъл-
нение на проект „Първоначално
залесяване на неземеделски земи –
създаване и поддържане на горски кул-
тури в община Вършец“ по мярка 223
„Първоначално залесяване на неземе-
делски земи“ oт „Програма за развитие
на селските райони“ 2007-2013 г.
Сключен бе договор и с избрания из-
пълнител – „Агрофорест-Сервиз“ ООД
гр. Плевен.

Разгледани са 430 бр. заявления на
жители от община Вършец за включ-
ване в контингент 2013 г. за добив на
дърва за огрев по такса „на корен“ от
Държавни горски територии. Разпред-
елен бе лимитът от 1000 м3 , отпуснат
за община Вършец по населени места
на дървата за огрев от контингента за
местното население, и изготвен списък
на получилите разрешение 236 физи-
чески лица.

Бяха организирани 3 посещения на
Контролно - техническа инспекция
Монтана в община Вършец и извес-
тени собствениците на горска и земе-
делска техника.

Изготвени са 2 бр. договори за наем,
на основание на които са внесени су-
мите за използваните имоти от Об-
щинския поземлен фон на т.н. имоти
„бели петна“, на обща стойност 12
912.18 лв.

Разгледани са 50 бр. заявления за
рентно плащане за ползване на земе-
делски имоти за стопанската 2012/2013
г., съгласно чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ.

Издадени са 110 бр. разрешителни за
отсичане на дървета в регулация на на-
селените места от общината и в земе-
делските земи и 6 бр. позволителни за
събиране на лечебни растения.

Извършено е почистване на серви-
тута на общинската пътна мрежа и на
градския парк от опасни и изсъхнали
дървета и клони. Извършена е есенна
резитба на по-големите и високи дър-
вета по ул. „Република“, бул. „Бълга-
рия“ и ул. „д-р Дамян Иванов“.
Събраната дървесина бе разпределена
за ползване от кметовете и кметските
наместници от селата, общинския
музей, училища, детски градини, чи-
талища от общината и на социално
слаби граждани.

За трета поредна година община Вър-
шец се включи в Националната кампа-
ния „Даизчистим България“. Общо в
кампанията на територията на общи-
ната взеха участие около 1300 човека.
Бе почистен и облагороден двора на
ОДЗ „Слънце“, почистени ул. „Сера-
фим Георгиев“ и моста за х. „Бялата
вода“, „Слънчевата градина“ и градин-
ката срещу „Мариус“, ул. „Янко Сакъ-

зов“, района зад автогарата, района зад
ресторант „Бор“, ул. „Любен Гераси-
мов“ между сградите на ОУ „Н. Й.
Вапцаров“ и „Промишлено строител-
ство“, Каменния мост на път 813,
местността „Иванчова поляна“, ули-
ците пред корпус № 1 и корпус № 2 на
СОУ „Иван Вазов“, района около и в
дворана НУ „Васил Левски“ кв. Изток,
района около центъра на кв. Заножене
и всички по-големи улици от селата в
общината. Събраните и извозени в Ре-
гионално депо Монтана отпадъци от
определените за почистване райони по
време на акцията възлизат на 6180 кг,
събрани в 672 чувала.

През втората година от мандата на
управление бяха закупени 100 бр. кофи
за смет тип „Мева“ с цел подобряване
сметосъбирането и сметоизвозването в
общината.

Проведена бе акция по засаждане на
280 бр. дръвчета по ул. „Ал. Стамбо-
лийски“, ул. Раковска“, ул. „Васил
Левски“, бул. „Република“, бул. „Бъл-
гария“ и др. улици на Вършец.

Издадени са 4 бр. становища за ре-
гистрация на животновъдни обекти и
15 бр. становища във връзка с Наред-
бата за условията и реда за извършване
на оценка за въздействието върху окол-
ната среда за инвестиционни намере-
ния, постъпили в Общината.

Сключен бе договор в размер на 4
000 лв. за борба с кучешката попула-
ция – залавяне, кастрация, ваксинация
против бяс и обезпаразитяване срещу
вътрешни паразити. За периода са за-
ловени, обезпаразитени и ваксинирани
83 бр. кучета.

Сключен бе е договор с „Дезинфек-
ционна станция“ ЕООД - Монтана за
дезинсекция, дератизация и дезакари-
зация на подлежащите площи в дого-
ворените обекти на община Вършец,
като са извършени 3 обработки срещу
мухи, на кофи и контейнери за смет и
площадките около тях, и 2 обработки
срещу бълхи и кърлежи на тревните
площи и животновъдните обекти.

ХІ. ИНФОРМАЦИОННО ОБ-
СЛУЖВАНЕ

И МЕДИИ
Продължи ежемесечното издаване и

безплатното разпространение на Об-
щински вестник „Вършец“, както и
поддържането на интернет-страницата
на Общината. На този интернет-ресурс
се публикуват редовно нормативни до-
кументи, новини и полезна информа-
ция за дейността на Общината и
Общинския съвет.

Чрез репортажи, снимки и рекламни
материали в Канал 1 на БНТ, ТВ
„МОНТ 7“, БТА, радио „Видин“,
радио „Фокус“, вестниците: „Труд“,
„24 часа“, „Конкурент“, „МОНТ
Пресс“, „Слово плюс“, „Над 55“,
„Трета Възраст“ и списанията: „Черга“,
„Еврорегоин“, „Туризъм и отдих“,
„Движение БГ“, информационните
сайтове: nsorb.bg; kmeta.bg; tribali.bg;
radiovidin.com, bnt.bg; konkurent.bg бе
ангажирано вниманието на българ-
ските медии към Вършец и общината.
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Според проучване, проведено на на-
ционално ниво от програма „Достъп
до информация“ за онлайн публику-
ване на задължителни категории ин-
формация от административните
структури на изпълнителната власт,
Община Вършец е най-прозрачната в
област Монтана относно публикуване
на информация в интернет, а в „Рей-
тинга на активната прозрачност на об-
щините в България“ община Вършец
е на 40 място от 264 общини.

ХІІ. ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
И ПРОГРАМИ

През отчетния период Общинската
администрация прояви максимална
инициативност и активност за разра-
ботване и изпълнение на проекти по
редица направления от европейски
програми и реално привлече значи-
телни финансови ресурси за изпълне-
ние на мерките, заложени в
Общинския план за развитие на об-
щина Вършец за периода 2007-2013 г.

От гледна точка на брой одобрени
проекти първостепенно значение има
дейността на Общината по разработ-
ване и изпълнение на проекти по Про-
грама за развитие на селските райони
2007-2013 г. Публичните мерки по
ПРСР предвиждат разнообразие от
инвестиционни възможности, чиято
основна цел е да допринесат за под-
обряване на средата за живот в насе-
лените места от селските райони, да
улеснят достъпа на населението до со-
циални услуги, както и да активизи-
рат мобилността на работната сила и
привлекателността за развитие на биз-
нес на територията на община Вър-
шец.

През 2013 г. финализирахме след-
ните проекти:

- „Реализиране на инвестиционен
проект градска пречиствателна
станция за отпадъчни води
(ГПСОВ) в град Вършец“. Проектът
е финансиран от Оператвна програма
„Околна среда 2007 - 2013“ на ЕС и е
на стойност 5 376 920 лева. Съоръже-
нието бе открито официално на 4 но-
ември м.г. от министъра на околната
среда и водите Искра Михайлова.

- „Рехабилитация и частична ре-
конструкция на група улици в град
Вършец“. Проектът се финансира от
Програма за развитие на селските ра-
йони 2007-2013 г. по мярка 322 – „Об-
новяване и развитие на населените
места“. Стойността му е 1 510 742
лева. Реконструкцията включва ре-
монт на над 2500 кв. м от пътната нас-
тилка, а също подмяна на 8 км
бордюри, 20 000 кв.м тротоари, нова
хоризонтална маркировка, доставка и
монтаж на пътни знаци, дренаж и по-
чистване на дъждооттоците. Преас-
фалтиран е също целият участък от
Боровия парк.

- „Изграждане на туристически
атракционни съоръжения“ по „Про-
грама за развитие на селските райони
2007- 2013, мярка 313 „ Насърчаване
на туристическите дейности“, на
обща стойност 261 374 лв. По проекта
бе изграден летен амфитеатър на те-
риторията на градския парк по алеята,
водеща до местността „Иванчова по-
ляна“. Съоръжението е с открита
сцена и амфитеатър с дървени пейки,
с места за около 200 посетители.
Предназначено е за лятно кино с про-
жекции на открито, както и за про-
веждане на фестивали, прегледи,
театрални постановки, концерти и др.
културни изяви.

През 2013 г.Община Вършец про-
дължи дейностите по следните про-

екти:

- „Ремонт обществени паркове,
градинки и зелени площи в град
Вършец“. Проектът се финансира по
мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места“ от Програмата за
развитие на селските райони 2007-
2013 г. Стойността на безвъзмездната
финансова помощ е 1 527 840 лв. 
Предвижда се да бъдат рехабилити-
рани 7428 кв.м различни видове нас-
тилки в градската градинка при СБР
„Св. Мина“, изграждане на детски
площадки за различни възрастови
групи, водни ефекти, парково обза-
веждане, обособяване на основни и
второстепенни пешеходни комуника-
ции, автоматизирана поливна система
и ново парково осветление, допълване
на дървесна и паркова растителност и
тревни площи, обновяване настилката
на 11 230 кв.м алейна мрежа в ниската

част на парка и по алеята, водеща към
местността „Иванчова поляна“, рено-
виране на 8500 кв.м зелени площи,
монтиране на допълнително пейки,
табели и кошчета.

- „Реконструкция и модернизация
на уличното осветление в община
Вършец“. Финансира се от Държавен
фонд „Земеделие“ по „Програма за
развитие на селските райони 2007-
2013, мярка 322 „Обновяване и разви-
тие на населените места“. Стойността
му е 1 548 690 лв.

- „Подкрепа за развитие на регио-
налния туристически продукт и
маркетинг на дестинациите в об-
щините Вършец, Берковица и
Годеч“ по ОП „Регионално развитие“,
ос 3: „Устойчиво развитие на ту-
ризма“, схема за предоставяна на без-
възмездна финансова помощ
„Подкрепа за развитие на регионал-
ния туристически продукт и марке-
тинг на дестинациите“. Общата му
стойност е 431 240 лева. Партньори
по проекта са Берковица и Годеч, като
водеща е община Вършец. Проектът
предвижда разработването на нови ту-
ристически пакети; рекламни дей-
ности (изготвяне на видео филм,
рекламни брошури, електронна стра-
ница с туристическа насоченост и
др.); участие в международни и на-
ционални туристически изложения; ;
туроператорски и журналистически
турове.

- „Екопътека и туристически по-
сетителски център, кв. Заножене,
град Вършец и село Спанчевци, об-
щина Вършец“ по Програмата за
развитие на селските райони 2007-
2013 г., мярка 313 „Насърчаване на ту-
ристическите дейности“.
Безвъзмездната финансова помощ е
на обща стойност 85 128 лв. В рам-
ките на проекта ще бъдат извършени
следните дейности: изграждане и обо-
рудване на екопътека за пешеходен и
велотуризъм, създаване на туристи-
чески посетителски център за пред-

ставяне на местното природно и кул-
турно наследство, кв. Заножене, гр.
Вършец; закупуване, доставка и мон-
таж на сензорни информационни уст-
ройства (киоск); разработка на
уеб-сайт и брошури.

- „Рехабилитация и реконструк-
ция на пътната мрежа в община
Вършец“ 1.MON 1091/ІІІ-162 Стоя-
ново-п.к.Главаци/Черкаски – гра-
ница Община/Вършец-Берковица/-
Слатина-Ягодово/MON 2009 2.MON
1090/ІІІ-162 Долна Бела Речка –
Стояново/Долно Озирово – Горно
Озирово – граница Община/Вър-
шец – Враца – Лютаджик“. Проек-
тът се финансира по Програма
развитие на селските райони, 2007-
2013, мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските
райони и е на стойност 5 763 404 лв.

- „Многофункционален спортен
център. Реконструкция на същест-
вуващ стадион и изграждане на
спортна зала с покрит плувен ба-
сейн в у.п.и. (Парц. IV) в Кв. 90 гр.
Вършец“ по Програма развитие на
селските райони, 2007-2013, мярка
321 „Основни услуги за населението
и икономиката в селските райони, на
стойност 5 856 906 лв. Проектът
включва реконструкция на градския
стадион и строителството на спортен
комплекс със зали за волейбол, бас-
кетбол и плувен басейн с размери 10
на 25 м, който ще е закрит през зимата
и открит през лятото

През втората година на управление
разработихме, депозирахме и бяхме
одобрени за финансиране по 5 нови
проекта:

- „Нова социална услуга „Център
за настаняване от семеен тип на
лица с физически увреждания“ в
град Вършец“. Проектът се финан-
сира от Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси 2007-2013“,
съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд по
схема BG051PO001-5.2.13 „Живот в
общността“. Общата стойност на про-
екта е 203 239, 52 лева.

- „Общинска администрация Вър-
шец – компетентна и ефективна“ по
Оперативна програма „Администра-
тивен капацитет“, на стойност 83 476
лв. Бяха проведени обучения, свър-
зани с повишаване на административ-
ния капацитет и подобряване на
ефективността и ефикасността на ра-
ботата на общинска администрация в
община Вършец.

- „Координация и хармонизиране
на местни политики за устойчиво
развитие на община Вършец“, под-
крепен от Оперативна програма „Ад-
министративен капацитет“ 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален
фонд. Чрез него ще бъдат разработени

нови стратегически документи на об-
щина Вършец за новия програмен пе-
риод 2014-2020, в синхрон с
националните и регионални приори-
тети и действащо законодателствоОб-
щата стойност на проекта за
безвъзмездна финансова помощ е 78
608, 63 лева.

- „Първоначално залесяване на
неземеделски земи в община Вър-
шец“. Проектът е финансиран от
Програмата за развитие на селските
райони 2007-2013 г. по мярка 223
„Първоначално залесяване на неземе-
делски земи“, като безвъзмездната фи-
нансова помощ от Програмата е 100
% и е на обща стойност 392 512 лева.
По проекта ще бъдат залесени общо
427,66 дка общински изоставени зе-
меделски земи в землищата на с.
Стояново, с. Черкаски и с. Спанчевци.
В одобрените инвестиционни разходи
са включени дейности по залесяване
с широколистни местни видове (цер,
акация и бук), както и дейности за по-
пълване и отглеждане на залесените
площи за срок от пет години.

- Проект „Строителство и рекон-
струкция на вътрешна водопро-
водна мрежа в част от населените
места на община Вършец и рехаби-
литация на общински път“. Проек-
тът е финансиран по мярка 321
„Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските
райони, 2007-2013 г., като безвъзмезд-
ната финансова помощ е на стойност
3 585 546, 57 лв. Проекът включва
следните обекти: реконструкция и из-
граждане на вътрешна водопроводна
мрежа в с. Г. Озирово; реконструкция
на водопроводната система на част от
уличната мрежа на с. Черкаски; ре-
конструкция на водопроводната сис-
тема на част от уличната мрежа на с.
Драганица; реконструкция на водо-
проводната система на част от улич-
ната мрежа на с. Спанчевци;
рехабилитация на бул. „Република“ от
ОТ322 до ОТ358 – гр. Вършец, част от
общински път MON 1092 Вършец-За-
ножене-Спанчевци.

Проекти, по които Община Вършец
е партньор:

- Проект „Е-ПОДЕМ“ на Нацио-
налното сдружение на общините в Ре-
публика България. Интерактивен
обществен терминал-киоск и видео
екран, разположени на партера в сгра-
дата на Общинска администрация
осигуряват на потребителите достъп
до информация и интернет. Чрез но-
вата хардуерна система гражданите
имат възможност да научат за предла-
ганите от администрацията услуги,
както и друга полезна информация.
Общата доставка включва сървър,
компютърна конфигурация, два при-
нтера и широкоформатен скенер за
документи с големи размери.

През 2013 година Община Вършец
подготви и депозира за оценка и след-

ните проекти:

- Проект с Вх. № 12/313/0065 от
12.09.2013 г „Нови туристически ат-
ракции в община Вършец“, по
мярка 313 „Насърчаване на туристи-
ческите дейности“ от ПРСР 2007-
2013 г.;

- Проект с Вх. № 12/313/00257 от
12.09.2013 г. „Създаване на нова ту-
ристическа инфраструктура в об-
щина Вършец“, по мярка 313
„Насърчаване на туристическите дей-
ности“ от ПРСР 2007-2013 г.;

- Проект с Вх. № 12/322/00997 от
09.09.2013 г. „Обновяване на град
Вършец – реконструкция и изграж-
дане на улична мрежа“, по мярка
322 „Обновяване и развитие на насе-
лените места“ от ПРСР 2007-2013 г.

- Проект с Вх. № 13-11-
43/29.04.2013 г „Община Вършец –
за ефективна структура и подоб-
рена дейност на администрацията в
полза на гражданите и бизнеса“,
бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-
07 по ОПАК.

Тези 4 проектопредложения за съ-
жаление не получиха финансиране,
но с подготвените за тях работни про-
екти Общината ще търси нови въз-
можности за реализирането им.

Уважаеми съграждани,

По-нататъшните ми намерения са
започнатото във всички важни сфери
на живот и дейност в общината да
продължи и реално да бъдат сбъднати
много нови идеи.

Свършеното от нас към момента
може и да не се вижда достатъчно
ясно, но достатъчно мащабни са на-
меренията ни и реално започнатото
във всички по-важни сфери на живот
и дейност на общината. Въпрос на
воля, професионализъм, амбиция и
упорство е да се търсят и намират
средства за добрите идеи.

Смятам, че в условията на тежка
икономическа криза и ограничени бю-
джетни възможности, единствената
алтернатива за привличане на външно
финансиране е разработването на про-
екти и кандидатстването с тях пред
Европейските фондове по оперативни
програми на Европейския съюз. По
този начин ще се изпълнят поетите в
предизборната ми програма ангажи-
менти за осигуряване на по-добър
живот за всички жители на общината.

Всичко, което е постигнато до тук е
резултат от голямата ми и искрена
обич към Вършец.

Благодаря на общинските съветници
от ОбС Вършец и на широката об-
щественост за подкрепата и прояве-
ната гражданска позиция.

Надявам се, че заедно ще продъл-
жим и през следващите години от
мандат 2011-2015 да постигаме най-
доброто за община Вършец и нейните
жители.

инж. Иван ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ

Новият амфитеатър в парка

Ремонт на паркове и градинки



Áðîé 2, ôåâðóàðè 2014 ã. Îáùèíñêè ñúâåò ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ7
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л  № 40
Днес, 29.01.2014 г. (сряда) от 13:00 ч., на основание

чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника
за организация и дейността на Общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с Об-
щинската администрация, за мандата 2011-2015 г. се
проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в за-
седателната зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва общински
съветници. Отсъства Благовест Христов. 

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

На заседанието присъстваха още: инж. Ив. Лазаров
- кмет на община Вършец, П. Стефанов – зам.-кмет на
община Вършец, инж. Д. Тодорова – секретар на об-
щина Вършец, А.Тошев-Директор Дирекция „СА“, Кр.
Тачева – директор на Дирекция „ОА“, Ев. Георгиева-гл.
експерт „Информационно обслужване“ и граждани.

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Ана-
толи Димитров – Председател на Общински съвет -
Вършец.

Във връзка с постъпила допълнителна докладна за-
писка с Вх.№ 36 инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец на 27.01.2014 г., председателят на Общински
съвет - Вършец –инж. Анатоли Димитров, на основание
чл.57 ал.1 и ал. 2 т.2 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Вършец, неговите ко-
мисии и взаимодействието му с Общинската админист-
рация за мандата 2011 – 2015 г., предложи допълнение
в дневния ред:

1. Вземане на Решение за включване в дневния ред
като т.3 постъпила докладна записка с Вх.№
36/27.01.2014 г. от инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец.

2. Всички точки от дневния ред с номер от 3 до 10 ста-
ват с номера от 4 до 11.

3. Дневният ред става от 11 точки.
Гласували: „за“ – 12–“против“ – няма; „въздър-

жали се“ – няма 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Разглеждане на отчет на кмета на община Вършец,

за изпълнение на решения на Общински съвет-Вършец,
за периода 01.07-31.12.2013 г., съгласно Докладна за-
писка №13/16.01.2014 г. 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

2. Разглеждане на отчет за дейността на председателя
на Общински съвет – Вършец, мандат 2011 – 2015 г. и
неговите комисии, за периода 01.01-31.12.2013 г., съг-
ласно Докладна записка №22/20.01.2014 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров - председател
на Общински съвет - Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№ 36/27.01.2014 г.за даване на съгласие за
участие на Община Вършец с проект за финансиране
по Проект „Красива България - 2014“  на Министер-
ството на труда и социалната политика.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№23/20.01.2014 г. за учредяване право на про-
карване по реда на чл. 193, ал. 1 от ЗУТ през общински
поземлени имоти с идентификатори - 12961.420.7 /зе-
лена площ/ и 12961.420.36 /ул. „Христо Ботев“/ по КК и
КР на гр. Вършец от 2008 г., за изграждане на „Водо-
провод за минерална вода“ от сондаж № 4 до хотел Ме-
дикус“, собственост на „САН ПРОПЪРТИС“ ООД, гр.
София.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№ 28/21.01.2014 г. за провеждане на публичен
търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и
НУРПТК на община Вършец за отдаване под наем на
недвижими имоти публична общинска собственост на
община Вършец, представляващи земеделски земи с
НТП пасища/мери при спазване разпоредбата на чл. 37
п от ЗСПЗЗ на земеделски стопани, отглеждащи па-
сищни животни или лица, които са поели задължение
да ги поддържат в добро земеделско и екологично със-
тояние.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №04/13.01.2014 г.; №05/13.01.2014 г. и
№06/13.01.2014 г. за предоставяне на имоти по реда на
чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с & 27, ал. 2 от
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

7. Разглеждане на отчет за дейността на Консултати-
вен съвет по туризъм към община Вършец за периода
от юни 2012 г. до декември 2013 г., съгласно Докладна
записка №20/17.01.2014 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка Вх.№21/20.01.2014 г. за определяне размера на
възнаграждението на Общинските съветници за мандат
2011-2015 година, за периода след 01 януари 2014 го-
дина.

Докладва: инж. Анатоли Димитров -  председател
на Общински съвет - Вършец

9. Разглеждане на отчет на Кмета на Община Вършец,
за постигнати резултати по плана за действие и изпъл-
нение на Общинска стратегия за развитие на социал-
ните услуги /2011 – 2015 г./, съгласно Докладна записка
№17/17.01.2014 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

10. Разглеждане и вземане на решение по Докладна
записка Вх.№ 29/22.01.2014 г. за избор на временна Ко-
мисия за изготвяне на предложения за съдебни заседа-
тели, съгласно Закона за съдебната власт и чл. 6, ал. 1 от
Наредба № 1от 03.02.2011 година за съдебните заседа-
тели.

Докладва: Адриана Николова - председател ПК  по
АОНУОРСГПБК

11. Изказвания, питания, становища и предложения на
гражданите.

Общински съвет – Вършец прие следните решения:

РЕШЕНИЕ №404
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 24 от ЗМСМА приема за сведение Отчета на кмета на
община Вършец за изпълнение на решенията на Об-
щински съвет – Вършец за периода 01.07.2013 г. –
31.12.2013 г.

Гласували: „за“ – 12–“против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма 

РЕШЕНИЕ №405
Общински съвет Вършец на основание чл.27, ал.6 от

ЗМСМА и чл. 15,ал.1, т. 23 от Правилника за организа-
ция и дейността на общински съвет Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската адми-
нистрация за мандата 2011 – 2015 г. приема за сведение
отчета за дейността на  председателя на Общински
съвет Вършец, дейността на Общински съвет Вършец и
неговите комисии за периода 01.01-31.12.2013 година. 

Гласували: „за“ – 8–“против“ – няма; „въздържали
се“ – 4 

РЕШЕНИЕ №406
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал.1, т. 23 от ЗМСМА дава съгласие Община Вършец да
кандидатства по проект „Красива България“ 2014 г. по
мярка М01 „Подобряване на обществената среда в на-
селените места“,  с проектно предложение с работно за-
главие  „Довършване на обслужваща сграда за Спортен
сектор“,  находяща се в Паркова зона  на гр. Вършец.

2. Дава съгласие при одобрение на проекта, община
Вършец да съфинансира проекта със сумата от 49 985
(четиридесет и девет хиляди  деветстотин осемдесет и
пет) лева.

3. За осигуряване на необходимото съфинансиране
средствата да бъдат заложени в Капиталова програма
2014 г. на община Вършец.

4. След изпълнение на планираните СМР, предназна-
чението на обекта да не се променя за срок от минимум
5 години.

5. Възлага на кмета на община Вършец да организира
подготовката и подаването на проектопредложението,
както и управлението и реализирането на проекта след
евентуалното му одобрение.

Гласували поименно: „за“ – 12– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А.
Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, д-р Б. Бонев, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Цакански „против“ –
няма; „въздържали се“ – няма 

Промяна в кворума влиза Благовест Христов.
Общо тринадесет общински съветника.

РЕШЕНИЕ №407
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 8 от ЗМСМА и чл. 193, ал. 1 от Закона за устройство
на територията /ЗУТ/ взема следното решение:

1. Учредява право на прокарване и възникването на
сервитут на трасе на техническата инфраструктура през
общински поземлени имоти с идентификатори
12961.420.7, /зелена площ/ и  12961.420.36 /ул. „Христо
Ботев“/ по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., за изграж-
дане на „Водопровод за минерална вода“ от сондаж №
4 до хотел „Медикус“, собственост на „САН Пропър-
тис“ ООД, гр. София.

2. Определя цената на учреденото право на прокар-
ване и възникването на сервитут, съгласно Решението
на комисията по чл. 210 от ЗУТ в размер 1 408 лв.

3. Възлага на Кмета на община Вършец изпълнението
на решението, като го упълномощава след заплащане на
сумата за учреденото право на прокарване, описана в т.
2 от решението от заинтересованото лице „САН ПРО-
ПЪРТИС“ ООД, да сключи договор по реда на чл. 193,
ал. 1 от ЗУТ.

Гласували поименно: „за“ – 13– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А.
Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б.
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Цакански
„против“ – няма; „въздържали се“ – няма 

РЕШЕНИЕ №408
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.

1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37 о и 37 п от ЗСПЗЗ, чл. 14, ал. 7
от Закона за общинската собственост /ЗОС/ във връзка
с  чл. 16, ал. 1 от „Наредбата за стопанисване, управле-
ние и предоставяне за ползване на пасища и мери на те-
риторията на община Вършец“ и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал.

1 от „Наредбата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“,
взема решение за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти
публична общинска собственост на община Вършец,
представляващи земеделски земи с НТП пасища/мери
описани, както следва:

1.1.Землище гр. Вършец – 370 бр. имота описани в
приложение № 1 към докладната.

1.2. Землище с. Спанчевци - 76 бр. имота описани в
приложение № 2 към докладната.

1.3. Землище с. Драганица - 84 бр. имота описани в
приложение № 3 към докладната.

1.4. Землище с. Черкаски – 135 бр. имота описани в
приложение № 4 към докладната.

1.5. Землище с. Стояново- 44 бр. имота описани в
приложение № 5 към докладната.

1.6. Землище с. Д. Озирово – 111 бр. имота описани
в приложение № 6 към докладната. 

1.7. Землище с. Г. Озирово - 231 бр. имота описани
в приложение № 7 към докладната. 

1.8. Землище с .Д. Б. Речка – 45 бр. имота описани в
приложение № 8 към докладната.

1.9. Землище с. Г. Б. Речка – 30 бр. имота описани в
приложение № 9 към докладната.

2. Определя първоначална годишна наемна цена за 1
дка. – 8 /осем/ лева.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти
5 /пет/ календарни години, считано от датата на сключ-
ване на договора за наем.

4.  Съгласно чл. 37 п от ЗСПЗЗ във търга могат да
участват само земеделски стопани, отглеждащи па-
сищни животни или лица, които са поели задължение
да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и
екологично състояние.

5. Всеки участник в търга може да участва за наема-
нето на един, няколко или всички земеделски имоти.

6. Определя депозит за участие в търга, както следва:
- за имоти с площ до 20 дка.  -  20 лв. за всеки земе-

делски имот по отделно;
- за имоти с площ от 20 дка. до 50 дка. – 50 лв. за

всеки земеделски имот по отделно;
- за имоти с площ от 50 дка. до 100 дка. – 100 лв. за

всеки земеделски имот по отделно;
- за имоти с площ над 100 дка. - 300 лв. за всеки имот

по отделно;
7. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първона-

чалната годишна тръжна наемна цена за 1 /един/ декар.
8. Цена на тръжната документация 100 лв. /сто лева/.
9. Дължимият годишен наем се заплаща от наемате-

лите за първата година от договора при подписването
му, а за останалите години падежът за плащане на дъл-
жимия наем е датата на подписания договор.

10. Задължава Кмета на община Вършец да органи-
зира и проведе публичен търг по реда на Глава втора
„Търгове“ от „Наредбата за условията и реда за про-
веждане на търгове и конкурси на община Вършец“ и
да сключи договор/и за отдаване под наем земеделските
земи със спечелилите търга участници.

Гласували поименно: „за“ – 13– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А.
Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б.
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Цакански
„против“ – няма; „въздържали се“ – няма 

РЕШЕНИЕ №409
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наслед-
ниците на Давид Петров Александров, следните имоти:

1.1 Поземлен имот № 045057 – пасище, мера с площ
2.269 дка, находящ се в местността „Мочурака“ –
земи от Общинския поземлен фонд, землище с.
Спанчевци, съгласно скица – проект №
Ф01539/11.12.2013 г.

1.2 Поземлен имот № 041025 – ливада с площ 4.100
дка, находящ се в местността „Редикина ливада“
– земи от Общинския поземлен фонд, землище с.
Спанчевци, съгласно скица – проект №
Ф01540/11.12.2013 г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд- гр. Берковица
по реда на Административно процесуалния кодекс
/АПК/.

3. На основание чл. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

Гласували поименно: „за“ – 13– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А.
Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б.
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Цакански
„против“ – няма; „въздържали се“ – няма 

РЕШЕНИЕ №410
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наслед-
ниците на Апостол Кирков Първанов, следният имот:

1.1 Поземлен имот № 054172 – използвана ливада с
площ 2.131 дка, находящ се в местността „Дивата
ливада“ – земи от Общинския поземлен фонд,
землище с. Спанчевци, съгласно скица – проект
№ Ф01541/11.12.2013 г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд- гр. Берковица
по реда на Административно процесуалния кодекс
/АПК/.

3. На основание чл. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-

нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

Гласували поименно: „за“ – 13– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А.
Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б.
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Цакански
„против“ – няма; „въздържали се“ – няма 

РЕШЕНИЕ №411
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж,

ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наслед-
ниците на Иван Цветков Маринов, следният имот:

1.1 Поземлен имот № 180023 – ливада с площ 7.782
дка, находящ се в местността „Сечев ръд“ – земи
от Общинския поземлен фонд, землище с. Драга-
ница, съгласно скица – проект №
Ф00897/11.12.2013 г.

2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението
може да се обжалва пред Районния съд- гр. Берковица
по реда на Административно процесуалния кодекс
/АПК/.

3. На основание чл. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от
ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Адми-
нистративно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя
и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр.
Берковица.

Гласували поименно: „за“ – 13– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А.
Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б.
Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Цакански
„против“ – няма; „въздържали се“ – няма 

РЕШЕНИЕ №412
На основание чл. 21, ал. 1 т. 24 от ЗМСМА, Общински

съвет – Вършец  приема за сведение Отчета на кмета на
община Вършец за дейността на Консултативния съвет
по туризъм към община Вършец за периода м. юни 2012
г. – м. декември 2013 г.

Гласували: „за“ – 13–“против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма 

РЕШЕНИЕ №413
1. Общински съвет Вършец на основание чл.20, ал.1,

т.7 от Правилника за организацията и дейността на Об-
щински съвет Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с Общинската администрация за мандат
2011 -2015 година, чл.34, ал.1 и ал.2 т.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
чл. 21, ал.1, т.6, определя размер на месечно възна-
граждение на Общинския съветник за участието му в
заседанията на Общински съвет Вършец и на неговите
постоянни комисии за един календарен месец да бъде
50 % (петдесет процента) от средната брутна работна
заплата на Общинска администрация за съответния
месец, считано от 01.01.2014 г. 

2. Съгласно чл.35, ал.2 от Правилника за организа-
цията и дейността на Общински съвет Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация за мандат 2011 -2015 г., Председателите
на комисии към Общински съвет Вършец получават
оперативно месечно възнаграждение с 25 % по – високо
от възнаграждението на Общинския съветник по т.1 или
62,5 % ( шестдесет и два и половина процента) от сред-
ната брутна работна заплата на Общинска администра-
ция за съответния месец, считано от 01.01.2014 г.

Гласували поименно: „за“ – 12– инж. А. Димитров,
О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А.
Станчева, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Ни-
колова, д-р Р. Дамянова и инж. И. Цакански „против“ –
няма; „въздържали се“ – 1- С. Симеонов

РЕШЕНИЕ №414
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,

т. 24 от ЗМСМА приема за сведение Отчет на Кмета на
община Вършец по изпълнение на Общинската страте-
гия за развитие на социалните услуги в община Вършец
/2011 – 2015 г./ и Годишен план за действие за 2013 г.

Гласували: „за“ – 13–“против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма 

РЕШЕНИЕ №415
1. Общински съвет-Вършец, на основание чл. 35 ал.1

и чл. 50 ал.1  от Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет – Вършец, неговите коми-
сии и взаимодействието му с Общинската
администрация за мандата 2011 – 2015 г. и съгласно На-
редба №1 от 03.02.2011 г. за съдебните заседатели, из-
бира временна Комисия, за изготвяне на предложения
за съдебни заседатели, в състав: 

1.1 Председател-Олга Яничкова – председател на Ко-
мисията по образование,  култура и  младежки
дейности, спорт и туризъм

1.2 Член-Д-р Румяна Дамянова – председател на Ко-
мисия по здравеопазване, социална политика и
екология         

1.3 Член-Ася Станчева – председател на Комисия по
международни контакти, европейска интеграция
и проекти

2. Комисията в срок до 15.02.2014 г. да внесе в Об-
щински съвет предложения (номинации) за 2 (двама)
съдебни заседатели.

Гласували: „за“ – 13–“против“ – няма; „въздър-
жали се“ – няма

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

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец



На 21.01.2014 г. членовете на пен-
сионерски клуб „Детелина“ – с. Чер-
каски доказахме, че освен на полето,
все още сме много добри и на хорото.

А двете баби – Бона Ангелова и
Митра Илиева пък ни показаха колко
са добри в организирането на праз-
ника.

Благодарим на кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров, на зам.-
кмета Петър Стефанов и секретаря
на общината инж. Даниела Тодорова,
които винаги ни почитат с присъст-
вието си и се отзовават на исканията
ни.

Специални благодарности и на
спонсора на нашия празник Дончо

Иванов – земеделски производител.
Такива празници съхраняват тради-

циите, правят ни активни и бодри,
радват душите и сърцата ни, и до-
принасят за единението на черкас-
ките жители.

Мария МИЦОВА
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На 14 февруари пенсионерски клуб
„Детелина“ в с. Черкаски отбеляза
два празника в един ден. Празну-
вахме и Трифон Зарезан – празника
на лозарите и винарите, и Свети Ва-
лентин – деня на влюбените.

Трифон Зарезан почитаме, защото

сме добри лозари и правим хубаво
черкаско вино, а Свети Валентин –
защото сме влюбени в живота.

Пожелаваме на всички пенсионери
от общината много здраве и любов
към живота!

Мария СВИЛКОВА

ДВА ПРАЗНИКА В ЕДНО В С. ЧЕРКАСКИ

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ
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Във Вършец хората държат на тра-
дициите и почитат празниците. Ето
защо Трифон Зарезан - празник ед-
новременно на веселието и труда,
но най-вече ден на виното, се отбе-
лязва от много години тук без пре-
късване. 

Община Вършец организира от
11.00 ч. на Централния градски
площад народно веселие, дегуста-
ция на тихи бели и червени вина –
реколта 2013 г. и конкурс за най- ху-
баво домашно вино. Празникът
уважи цялото ръководство на об-
щината – кметът инж. Иван Лаза-
ров, зам.-кметът Петър Стефанов и
секретарят инж. Даниела Тодорова. 

С водосвет за здраве и берекет, от-
служен от енорийския свещеник на
град Вършец свещеноиконом Петко
Балджиев, заедно с читалищно-цър-
ковния хор за школувано пеене и
църковни песнопения с ръководи-
тел Елена Горанова, с изпълнения
на  Ученически духов оркестър
„Дефилир“ с ръководител Димитър
Пеев, с шеговити закачки и много

хумор от водещия на тържеството
Румен Александров - секретар на
НЧ „Христо Ботев 1900“, отбеля-
заха днес вършечени празника на
виното и деня на лозаря. 

Кметът на общината пожела на
всички присъстващи много здраве,
успешно начало на селскостопан-
ската година, богат урожай на ло-
зята, хубаво вино в бъчвите, и
много настроение в празничния
ден. 

И тъй като това е чисто български
народен празник в чест на Свети
Трифон и се свързва с ритуалното
зарязване на лозята от стопаните,
пред сградата на Общинска адми-
нистрация специално за ритуала бе
засадена млада лоза, която бе заря-
зана от кмета Иван Лазаров като
добър стопанин на нашия град и от
свещеник Петко Балджиев, с поже-
лание 2014 година да е още по-бо-
гата от миналата, а бъчвите да
преливат от искрящо вино. 

В традиционния конкурс „Най-
добър производител на домашно

вино“ бяха представени 14 проби в
две категории – червено и бяло
вино, като претендентите при чер-
вените вина бяха 9, а при белите - 5. 

След дегустация на място и по-
пълване на оценъчни карти със спе-
циални критерии, комисия в състав:
председател – инж. агроном Георги
Аврамов и членове - инж. агроном
Радослав Радков и зоотехник Ми-
хаил Лазаров определи победите-
лите. 

При червените вина първата на-
града грабна Мариян Асенов, а при
белите - Лазар Антонов. На заелите
първите три места в двете катего-
рии бяха връчени грамоти, а най-
добрите получиха и парични
награди по 50 лева. 

Градусът на настроението се под-
силваше от безплатното червено
вино, осигурено лично от кмета на
общината инж. Иван Лазаров. 

Празникът продължи с духова му-
зика, с разговори край скарите с ке-
бапчета и кюфтета, с веселието и
наздравиците за добър берекет през
тази година и да е все така жив май-
сторлъкът на местните винари. 

След обяд от 14 ч. празникът про-
дължи на площада пред Народно
читалище „Пробуда 1934 г. в кв. За-
ножене, с изпълнения на духов ор-
кестър „Зелени дел“, със
запалването на буен огън, около
който жителите на квартала се хва-
наха на хоро в слънчевия и топъл
февруарски ден, и с почерпка - чер-
вено вино и  мешана скара, осигу-
рени от Община Вършец. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТРИФОН ЗАРЕЗАН – ПРАЗНИК НА ЛОЗАРЯ И ВИНАРЯ

В с. Долно Озирово Георги Симео-
нов грабна първото място в истинска
надпревара в конкурса за най - добро
вино от тазгодишната реколта. За
признанието се бориха над 12 участ-
ници в конкурса. 

Второто място бе за Митка Фили-
пова, а Ангел Петров и кметското

вино грабнаха третото място. 
Журито бе избрано безпристрастно,

а битката - наистина оспорвана. Праз-
никът продължи почти цял ден с
много награди, музика и традицион-
ните за този ден наздравици и благо-
пожелания.

Елена ПЕТРОВА

ТРИФОН ЗАРЕЗАН В С. ДОЛНО ОЗИРОВО

БАБИНДЕН В С. ЧЕРКАСКИ

В традиция превърнаха членовете
на Сдружение с нестопанска цел
„Тодорини кукли 2003“ с.Спан-
чевци честването на Бабинден.

На 21.01.2014 г. за пореден път ба-
бите се събраха на тържествен обяд
по случай празника. На тържест-
вото беше пресъздаден обряда „ба-
буване“. Радослава от 4 клас и
нейните съученички поздравиха
жените със своето прекрасно из-
пълнение на ориенталски танц и
ръченица, а за доброто настроение

на присъстващите се погрижи спе-
циално ангажираният за случая от
кмета на с.Спанчевци  Емил Иванов
диджей Марин Маринов. 

Най-емоционален момент по
време на тържеството бе „хорото на
доброто“. На предварително под-
готвените за всеки присъстващ
„късметчета“ имаше номер и всеки
трябваше да намери човека, до ко-
гото да се хване на хорото. Оказа се,
че кметът на община Вършец
инж.Иван Лазаров трябва да поведе

хорото заедно с най-старата баба
Надка и с най-младата баба Нина.

Кметът на общината поднесе
поздравителен адрес  по случай
празника, подари на всяка баба
цвете и подарък-изненада, подгот-
вен от организаторите от СНЦ „То-
дорини кукли“.  Зам.кметът Петър
Стефанов и секретарят на общината
инж.Даниела Тодорова благодариха
за поканата, отправена към тях за
присъствие на празника, и изказаха
похвала  за перфектната организа-
ция.

Денят завърши в новооткрития
Център за настаняване на хора с
физически увреждания във Вър-
шец, където инициативна група от
СНЦ „Тодорини кукли 2003“ за-
несе, по случай Бабинден под-
аръци,  домашно  приготвени
сладкиши  и цветя за бабите. Сре-
щата с домуващите и с персонала
беше много вълнуваща и емоцио-
нална. Очаровани сме от уюта, ком-
форта на дома и особено от
ангажираността и отношението на
персонала, който полага грижи, за
тези тежко увредени и безпомощни
хора. Надяваме се да имаме въз-
можността и в бъдеще да бъдем по-
лезни.

Наташа СТАНИМИРОВА

НА БАБИНДЕН В  С. СПАНЧЕВЦИ

Уважаема редакция на вестник
„Вършец“,

Пишем ви с топли думи и добри
чувства към г-н Иван Лазаров –
кмет на община Вършец.

Искаме да му изкажем публично
нашата искрена благодарност и
признателност за това, че ни по-

могна в най-трудните за нас мо-
менти.

Семейството ни живее извън ре-
гулационния план на кв. Заножене.
Нуждаехме се от ежедневни лекар-
ски и рехабилитационни грижи.
Кметът на града г-н Лазаров вед-
нага откликна на молбата ни за раз-

чистване на снега и опесъчаване до
дома ни, за да можем да ползваме
медицинска помощ.

За стореното добро - благодарим
му от сърце!

Желаем му здраве, успехи и да
бъде все така човечен и отзивчив!

Стефка и Михаил ЯНИЧКОВИ

БЛАГОДАРИМ НА КМЕТА ЗА СТОРЕНОТО ДОБРО
Писма на читателите:


