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Малката, но уютна детска градина
към НУ „Васил Левски” в кв. Изток
на гр. Вършец за Никулден получи
своето ново име „Приказен свят”. И
не случайно, защото след осъщест-
вен цялостен ремонт на сградата
(нов покрив, външна и вътрешна са-
нировка на стените, подменена отоп-
лителна и осветителна инсталации),
отвън тя бе изрисувана с много лю-
бими герои от приказките. И всичко
това, за да се чувстват добре и уютно
всичките 99 деца на 5 и 6 г., обуча-
ващи се там в 4 подготвителни
групи.

По инициатива на детските учи-
телки, работещи в детската градина,
бе отслужен тържествен водосвет от
отец Петко Балджиев в присъствието
на много гости и началните учители
от училището. Децата показаха на
всички своите невероятни способ-
ности да пеят, танцуват и рецитират
с много емоция и вълнение.

Детската градина ще е мястото, къ-
дето малките ни възпитаници ще се
учат не само на български език и на-
вици, но ще слушат любимите си
приказки и ще съпреживяват с ге-
роите в тях. В съзнанието на всеки
човек е запазен скъп спомен от

детството, затова за нас като препод-
аватели, работещи в НУ „Васил
Левски” бе постигната една отдавна
поставена цел - да претворим мяс-
тото, където учат малките ни възпи-
таници в един „Приказен свят”,
където децата да се чувстват наис-
тина като във вълшебна приказка.

Сега под неуморните грижи на
детските учителки и в невероятната
атмосфера на работа, децата посе-
щават редовно детската градина. За-
нималните са пълни от сутрин до
вечер с детски смях и глъчка. Така

ще постигнем и следващата ни цел -
да дадем на децата онзи необходим
трамплин, който от приказния свят,
безпроблемно да ги отведе на учени-
ческия чин за получаване на нови
знания и умения, необходими за жи-
вота им.

А ние като екип си обещаваме да
запазим завинаги детството и при-
казната му красота в себе си, за да го
предадем и на следващите поколе-
ния!

Светла ВАНГЕЛОВА
Директор на НУ „Васил Левски”

„ПРИКАЗЕН СВЯТ”, ПЪЛЕН С ВЪЛШЕБСТВА

Уважаеми съграждани,

Изминаха три години от началото
на мандат 2011-2015 г., за който вие,
жителите на община Вършец гласу-
ваха доверие на мен и екипа ми. За
това време ние работихме упорито и
последователно за постигането на ос-
новните приоритети в управленската
ни програма.

Представям пред вас отчет за свър-
шеното от мен и екипа на Общинска
администрация Вършец през третата
година от мандата за управление.

През 2014 г. усилията ми бяха насо-
чени основно към реализиране на по-
етите в предизборната програма
ангажименти, обезпечаване на дей-
ностите с общински характер и на де-
легираните от държавата дейности.

Разбира се, тези дейности бяха реа-
лизирани успешно благодарение на
конструктивната работа между об-
щинска администрация и общински
съвет Вършец.

Ето какво успяхме да постигнем за
третата година от мандата за управ-
ление:

І. БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
За трета поредна година бе спазена

процедурата, беше приет и публику-
ван на страниците на Общинския
вестник «Вършец» Бюджетен кален-
дар на общината за 2014 г. Организи-

рахме и проведохме публично об-
съждане на проекто-бюджета на об-
щината.

Беше изготвен и приет на заседание
на ОбС - Вършец един реалистичен
Бюджет 2014, в размер на 5 274 600
лв. През годината настъпиха редица
изменения по бюджета, както в ре-
зултат на промени в размера на взаи-
моотношенията на общината с
централния бюджет, така и от извър-
шени актуализации, поради преиз-
пълнение на собствените приходи. В
резултат на това, уточненият бюджет
на община Вършец към 31.12.2014 г.
в приходната и разходната му част
достигна 5 909 339 лв.

Благодарение на предприетите
мерки за повишаване на събирае-
мостта - изпращане на покани за доб-
роволно изпълнение и завеждане на
дела чрез частни съдебни изпълни-
тели, както и усилената работа на ця-
лата администрация, събираемостта
на местните данъци по параграфи
надвишава 87 %. Сумите, събрани от
собствени приходи по бюджета за
2014 г. са 1 902 649, при уточнен план
2 184 609 лв.

Това даде възможност Общината да
финансира изпълнението на редица
обекти, както и да разплати натру-
пани стари задължения, и да ги сведе
до 65 417 лв., при 112 173 лв. в нача-
лото на периода.

ОТЧЕТ
НА КМЕТА НА ОБЩИНА

ВЪРШЕЦ ЗА ТРЕТАТА
ГОДИНА НА УПРАВЛЕНИЕ

Голямата награда на Природен парк
„ Врачански балкан“ за местна власт,
коректно и активно подкрепяща ра-
ботата на парка, бе връчена на кмета
на село Долно Озирово Ангел Пет-
ров в края на миналата година. Пре-
стижното отличие бе спечелено в
конкуренцията на 18 населени места,
с които Дирекцията на парка работи
и които се намират по границата на
защитената територия. С нея кметст-
вото получи признание за работата
си по проект за опазване попула-
цията на белоглавия лешояд в Бълга-
рия като вид устойчива форма на
туризъм и бизнес.

„През годините хората в населе-
ното място са подържали традицията
за едно хармонично съществуване в
природата и околната среда, която се
подкрепя от местната власт, за което
кметството съдейства през измина-
лата година с обединяващата си роля
между институции и жителите на на-
селеното място.“ Това бе споменато
при връчването на приза за опазване
на биоразнообразието на терито-
рията на парка.

Наградата си кметът Ангел Петров
получи лично от председателя на ко-
мисията - директора на парка „Вра-
чански балкан“ инж. Николай
Ненков, на церемония по връчването
на вторите годишни награди на ин-
ституцията. В състава на комисията
бяха включени още Оля Генова и
инж. Георги Антонов от Природоза-
щитен център „Натура“, разгледали
номинации в пет категории. В кате-
горията „Неправителствени органи-
зации, подпомагащи
биоразнообразието на територията
на парка“ награда получи и Георги
Стоянов от Дружеството за защита
на хищните птици, който работи в
тясно сътрудничество с кмета Ангел
Петров.

Елена НИКОЛОВА

КМЕТЪТ НА СЕЛО ДОЛНО ОЗИРОВО
С ПРЕСТИЖНА НАГРАДА

По случай големия християнски
празник Богоявление (Йордановден),
за поредна година Община Вършец и
Църковното настоятелство при храм
„Св. Георги” организираха на 6
януари ритуал по спасяване на Светия
кръст и отслужване на Богоявленски
водосвет при „Банския вир” в близост
до Минералната чешма.

На събитието присъстваха кметът на
общината инж. Иван Лазаров, зам.-
кметът Петър Стефанов, секретарят
на общината инж. Даниела Тодорова,
много жители и гости на града, дошли
да наблюдават изваждането на кръста
и да си вземат светена вода за вкъщи.
Ритуалът по спасяване на Богоявлен-
ския кръст символизира кръщаването
на водата и напомня за това, че Исус
Христос е бил кръстен във водите на
река Йордан от Йоан Кръстител.

Водосветът бе отслужен от енорий-
ския свещеник на град Вършец све-
щеноиконом Петко Балджиев, заедно
с църковния хор при храма.

Кметът на общината честити праз-
ника на всички именници, които праз-
нуват на Йордановден. „Къпането е
символ на пречистването, затова на
днешния ден нека всички мислено да

се пречистим и да влезем със светли
помисли в Новата година. А този,
който извади кръста от студените
води на река Ботуня да има здраве и
късмет през цялата година” – пожела
градоначалникът.

В мразовития януарски ден смелча-
ците за изваждането на кръста от ре-
ката бяха петима: Валентин Иванов,
Георги Бонев, Георги Стефанов, Иве-
лин Тодоров и Илия Симеонов. Обя-
вената награда бе от 100 лева, но за
съжаление кръста не бе намерен и из-
ваден. Заради смелостта си да се
хвърлят в ледената вода, всички
участници получиха парични премии
по 50 лева, връчени им лично от
кмета на общината инж. Иван Лаза-
ров.

Най-малките участници в ритуала
по спасяване на Кръста тази година
бяха осмокласниците Георги и Иве-
лин, ученици в СОУ „Иван Вазов” –
гр. Вършец.

По-късно през деня, дървеният
кръст бе намерен и изваден от реката
от специално извиканите за целта во-
долази от "Гражданска защита" -
Монтана.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВОДОСВЕТ И РИТУАЛ ПО СПАСЯВАНЕ
НА СВЕТИЯ КРЪСТ НА ЙОРДАНОВДЕН

В новогодишната нощ стотици
хора се събраха на централния
градски площад във Вършец и пос-
рещнаха заедно Новата година.

Небето над града се освети от кра-
сиви цветни фойерверки и светещи
летящи фенери.

Кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров поздрави празнува-
щите на площада и пожела на
всички жители и гости на града
здраве, благополучие и късмет през
Новата 2015 година.

Присъстващите опитаха от ново-
годишната баница и червеното
вино, осигурени от ЕТ „Христо
Тачев” и лично от кмета на общи-
ната, а кюфтетата на скара и ново-
годишни питки бяха дарени от ЕТ
„Диана Вернезова” и Емил Димит-
ров.

За народното веселие се погри-
жиха Духов оркестър „Вършец” с
ръководител Димитър Пеев и тан-
цов състав „Фолклорна китка” при
НЧ „Христо Ботев 1900” – гр. Вър-
шец с хореограф Невена Стоянова.

На площада бе запален голям
огън, извиха се народни хора, на
които се хванаха много от празну-
ващите на открито.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪРШЕЦ
ПОСРЕЩНА
НОВАТА 2015

ГОДИНА С
ФОЙЕРВЕРКИ
И СВЕТЕЩИ

ЛЕТЯЩИ
ФЕНЕРИ
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На връх Йордановден, в НЧ
„Христо Ботев – 1900” – гр. Вършец
отвори врати обновената компю-
търна зала, помещаваща се в Биб-
лиотеката към читалището.

По проект за допълваща субсидия
към Министерство на културата, чи-
талището спечели безвъзмездно фи-
нансиране в размер на 5 000 лева и
отремонтира част от Библиотеката и
цялата компютърна зала. Бяха под-
менени старите и неудобни входни
врати с PVC дограма, а също и вра-
тите на библиотеката към залата.
Направи се нов окачен таван, под-
овата настилка бе подменена с нов
балатум. Поставена бе нова освети-
телна ел. инсталация, боядиса се ця-
лата предна фасада на читалището, а
също така се отремонтира и боядиса
и покрива на компютърната зала.

Отец Петко Балджиев, заедно с
хора за школувано пеене и църковни
песнопения към НЧ „Хр. Ботев –

1900”, в присъствието на председа-
теля на читалището инж. Алекси
Алексов, секретаря му Румян Алек-
сандров и гости, освети новата при-
добивка и пожела на жителите и
гостите на Вършец да посещават

често компютърната зала и да рабо-
тят в нея в приятна, уютна и ком-
фортна обстановка.

Румян АЛЕКСАНДРОВ
Секретар на НЧ „Хр. Ботев-1900”

ОБНОВЕНА КОМПЮТЪРНА ЗАЛА 

През 2014 г. Професионална гим-
назия по икономика и туризъм –
гр. Вършец участва в процеса по
валидиране на знания, умения и
компетенции, придобити чрез са-
мостоятелно учене по Проект BG
051 PO 001-4.3.03-0001 „Нова въз-
можност за моето бъдеще” по Опе-
ративна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинанси-
рана от ЕС чрез ЕСФ и Република
България.

След началното консултиране и
мотивиране е проведено същинско
консултиране на кандидатите. За-
явилите желание за валидиране и
доказали легитимността на доку-
ментите си са 34 участници.

1. По професия „Камериер”, спе-
циалност Хотелиерство”:

а/ за част от професията „По-
чистване на хотелска стая” – 9 чо-
века;

2. По професия „Сервитьор-бар-

ман”: 
а/ за част от професията „Серви-

тьор” – 17 човека;
б/ за част от професията „Бар-

ман” – 8 човека.

През месец септември и октом-
ври 2014 г. се проведоха изпити по
теория и практика на специал-
ността и професията, като изпи-
тите по практика се проведоха в
реална работна среда.

След успешно положените из-
пити от кандидатите, предстои из-
даване и връчване на сертификати
за професионална квалификация
по част от професията, придобита
чрез признаването на професио-
нални знания, умения и компетен-
тности по проект „Нова
възможност за моето бъдеще”. 

Проектът продължава до месец
май 2015 г.

Димитранка БОНЧЕВА

Всеки от нас има своите малки или
големи празници в личния живот.

Самодейките от певческата група
към НЧ „Просвета 1931” – с. Чер-

каски отново се събрахме – този път,
за да честитим именния ден на
Бонка Ангелова, която е една от
участничките в групата.

Желаем й много здраве и сили за
ползотворни дела, за дни на радост
и усмивки, за мигове на сбъднати
мечти!

През месец януари лични праз-
ници имат и нашите самодейки
Нуне Морисовна и Надка Куманова
– те са рожденички. Желаем им
много здраве и много, много щас-
тие!

Миланка ХРИСТОВА

НА БОГОЯВЛЕНИЕ
В С. ЧЕРКАСКИ

На 18.12.2014 г. в конферентната
зала на СПА хотел „Съни гардън”
– гр. Вършец се проведе встъпи-
телна пресконференция в рамките
на проект „Развитие и усъвършен-
стване на компетентността и ефек-
тивността на общинска
администрация Вършец”, Договор
за БФП № М13-22-86/06.08.2014 г.,
който се осъществява с финансо-
вата подкрепа на Оперативна про-
грама „Административен
капацитет”, съфинансиран от Ев-
ропейския съюз чрез Европейския
социален фонд за развитие. 

На събитието присъстваха зам.-
кметът на община Вършец Петър
Стефанов, общински съветници,
служители от Общинска адми-
нистрация и екипът за управление
на проекта.

Основна цел на проекта: Пови-
шаване на адаптивността и квали-
фикацията на служителите в
общинска администрация Вършец,
чрез усвояване на нови и развитие
на придобити знания и умения. 

Конкретни цели:
1. Повишаване на квалифика-

цията на общинските служители на
община Вършец чрез обучение в
сферите на тяхната компетентност;

2. Повишаване на мотивацията на
общинските служители на община
Вършец чрез осигуряване на равни
възможности за професионално и
кариерно развитие;

3. Постигане на ефективна орга-
низация, координация и контрол в
работата на общинска администра-
ция Вършец чрез участие в адек-
ватни и актуални обучителни
програми.

Основни дейности по проекта:
Административно управление на
проекта; Провеждане на тръжни
процедури за избор на изпълни-
тели; Провеждане на обучения в
Института по публична админист-
рация; Организиране и провеждане
на обучения по ключови компетен-
тности; Дейности за информация и
публичност. 

Общата стойност на проекта за
безвъзмездна финансова помощ е
96 538,41 лева, а срокът за изпъл-
нението му - 12 месеца. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Успешна 2014 година отчетоха в
село Долно Озирово на среща с
кмета Ангел Петров. Богатата на
културни  прояви, съхраняване на
традиции и ангажираност на хората
като цяло към делника на селото
2014 година събра членове, само-
дейци и ръководство на НЧ“ Про-
света – 1946г.“, Клуба на пенсионера
и самодееца“Озировци“, както и
служителите на местната детска гра-
дина. 

Разборът на мероприятията и рав-
носметката за дейността бяха на-
правени по инициатива на кмета
Ангел Петров. „Благодарността ми
е към всички, които се ангажираха и
показаха себеотдаване през измина-
лата година за обогатяване, популя-
ризиране и съхраняване на нашия
фолклор“, сподели кметът. Той по-
черпи участниците в срещата с

вкусно изработена за случая торта
като знак за уважение към труда на
всички, както в репетиционния про-
цес, така и в сценичните им изяви. 

Заедно и в делник, и в празник,
озировци начертаха и проявите, в
които ще участват през 2015 година,
и получиха като подарък тематични
календари за настоящата година с
мотиви от селото. „За изработването
им основната заслуга е на кмета на
община Вършец, инж. Иван Лаза-
ров, за което му благодарим“, под-
черта г – н Петров. 

И напук на твърденията, че бъл-
гарското село е в застой, местните
хора продължават с амбиция и енту-
сиазъм да работят за подържане на
възстановените от няколко години
тук културни традиции.

Емил ЗАРЧЕВ
Милка ЕРМЕНКОВА

КУЛТУРНИТЕ ДЕЙЦИ НА С. ДОЛНО ОЗИ-
РОВО С АМБИЦИОЗНА ПРОГРАМА ЗА 2015

ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ  В  ДЕЙСТВИЕ

Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие и усъвършенстване на ком-
петентността и ефективността на общинска администрация Вършец”, Договор за БФП №
М13-22-86/06.08.2014 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Ев-
ропейския социален фонд

Mинистерство на
образованието
и науката

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерството на
образованието и науката и не може да се приема, че отразява официалното становище на
Европейския съюз.

Ние, членовете на пенсионерски
клуб „Еделвайс” – с. Драганица, на-
брояващи вече 75 човека, бяхме при-
ятно изненадани от нашия
благодетел и дарител Ивайло Евге-
ниев.

За коледните и новогодишни праз-
ници той и неговото семейство да-
риха на членовете на клуба ни 100
кг. брашно, 20 кг. банани и 30 кг.
мандарини.

Благодарим му от все сърце и по-
желаваме на него и цялото му се-
мейство много здраве, щастие,
късмет и успехи във всяко едно на-
чинание!

Благодарим ти, Иво! Да си жив и
здрав и все така отзивчив!

Иван ЦВЕТКОВ

Пенсионерска радост

БЛАГОДАРНОСТ

Редакцията на Общински вест-
ник “Вършец” поздравява новоро-
дените бебета: 

Калин Димитров Радославов,
роден на 07.01.2015 г.

Иван  Цветанов Герасимов,
роден на 08.01.2015г.

Светла Исусова Костова, родена
на 08.01.2015 г.

Галин Силвиев Радославов,
роден на 10.01.2015 г.

На бебетата и техните семей-
ства – ЧЕСТИТО! 

Желаем им  много здраве и
сбъднати мечти! 

ПОЗДРАВ КЪМ  НОВО-
РОДЕНИТЕ ДЕЦА В
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 
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За отчетния период са извършени разходи
за 5 371 486 лв. или 90,9 % от уточнения го-
дишен план. Изпълнението по функции
спрямо уточнения годишен план е :

При разходване на средствата по бюджета
са спазвани приоритетните плащания и не
са допускани преразходи по дейности и па-
раграфи.

Община Вършец завърши бюджетната
2014 г. без общински дълг и с преходен ос-
татък от 179 136 лв.

През 2014 г. Общината работи по 19 про-
екта, финансирани със средства на Евро-
пейския съюз. В рамките на годината са
усвоени общо по Оперативни програми
7 817 768 лв., при 2 373 186 лв. за 2013 г., а
наличностите по сметките за управление на
проектите са в размер на 3 129 697 лв.

В служба „Местни данъци и такси” за от-
четния период са обработени 1552 бр. дек-
ларации, 800 бр. удостоверения и 50 бр.
актове.

ІІ. СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТ-
РОЯВАНЕ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

Продължихме дейностите по подобряване
на градската и общинска инфраструктура,
чрез изграждане на нови обекти и поддър-
жане на вече съществуващите. Стойността
на строително-ремонтните дейности през
2014 г. по Европейски програми и от бю-
джета на общината са в размер на 1 254 679
лв.

Извършен бе ремонт на фасадата на
кметство Спанчевци на стойност 5 339 лв.;
ремонт покрив на сградата на бившето ОДЗ
„Радост“ – 19 980 лв.; ремонт покрив на
здравна служба с. Черкаски – 4 331 лв.; ре-
монт детско съоръжение с. Черкаски – 7 021
лв.; ремонт салона на читалище и кабинет
на кметски наместник в с. Черкаски – 22
645 лв.; ремонт покрив на гаражи на БКС –
13 000 лв. Извърши се ремонт на басейна с.
Спанчевци на стойност 45 560 лв. Бе до-
вършена обслужващата сграда на спортния
център в парка на гр. Вършец - 49 426 лв.

В с. Драганица бе изградено волейболно
игрище с отводнителен канал, поставени
пейки и закупена волейболна мрежа; осно-
вен ремонт на салона на читалището –
12 030 лв.

През отчетния период бе извършен ре-
монт на ул. „Хисаря“ - 50 000 лв.; ул. „Ха-
ралампи Генчев“ - 36 000 лв.; ремонт на
тротоарите на ул. „Цар Симеон“ – 7 000 лв.,
ул. „Метох“ с. Черкаски – 10 000 лв., ремонт
тротоари и зелени площи на ул. „Патриарх
Евтимий“ - 55 000 лв.; асфалтова настилка
на ул.“Република“ – 17 000 лв.

По проект „Ремонт обществени паркове,
градинки и зелени площи в гр. Вършец”
през 2014 г. бяха усвоени 635 151 лв.

Извършено бе геодезическо заснемане на
гр. Вършец на стойност 23 880 лв., оцифря-
ване на регулационните планове на гр. Вър-
шец и съставните села – 15 500 лв. и

изработване на технически и енергийни
паспорти на общински сгради – 15 000 лв.

Извършихме рекултивация депо за ТБО -
14 190 лв.; ремонт отводнителен канал с.
Горно Озирово – 11 951 лв.; ремонт градин-
ката пред БКС – 16 000 лв.; ремонт общин-
ски път Вършец - х. „Бялата вода“ – 148 675
лв.

Извърши се подмяна на уличното освет-
ление на гр. Вършец и съставните села от
общината, както и ремонт на 2 бр. общин-
ски пътища. Направи се ремонт на „Исаева
къща“ – 20 000 лв.

През отчетния период бяха реализирани
дейности по благоустрояване не само в об-
щинския център. Всяко населено място от
общината беше включено в програмата на
кмета.

В с. Спанчевци се извърши: ремонт на
пешеходния мост за кладенеца; закупуване
на 18 бр. тръби за направа на канал; заку-
пуване и монтиране на осветителни тела в
кабинета на кметството; възстановяване на
настилките на ул. „Билото” и ул.„Сели-
щето”, които бяха разрушени от поройните
дъждове; изграждане на мини футболно иг-
рище.

В с. Долно Озирово бяха реализирани
следните дейности: ограждане на храм «Св.
Илия» с оградна мрежа; изработване и мон-
таж на втори портал за двора на храма и ме-
тална стълба за камбанарията; основно
вътрешно почистване на сградата на учили-
щето и остъкляване на прозорците му; ре-
монт на оградата на гробищния парк;
изграждане на отводнителен канал с ме-
тални решетки на ул. «Двадесета»; изра-
ботване на 2 паравана в салона на
читалището; изграждане на циментова пло-
щадка и монтирани пейки в м. «Млаката».

В с. Горно Озирово: затваряне с цимен-
тови панели на канал, минаващ през селото;
ремонт на моста за гробищния парк; ремонт
портала на църквата; изграждане дига на ре-
ката; изграждане на пенсионерски 0 в сгра-
дата на кметството.

В с. Драганица: направа на 120 кв. м тро-
тоар на площада; ремонт на водопровода за
гробищния парк; чакълиране на улиците
«Втора», «Четвърта», «Осма», «Дванад-
есета», «Четиринадесета» и «Осемнад-
есета». Бяха извършени довършителни
строително-ремонтни работи на пенсионер-
ския клуб и обзавеждането му. Бе извършен
основен ремонт на салона в кметството.

В с. Черкаски бяха извършени следните
строително-ремонтни дейности: ремонт на
покривите на пощата, здравната служба и
читалището; изграждане на детска пло-
щадка в центъра на селото; ремонт на каби-
нета на кметския наместник; отводнителен
канал до парка.

В с. Стояново бе извършен ремонт на та-
вана, подмяна на счупените стъкла и мон-
таж на осветителни тела в салона в
кметството. Монтирана бе декоративна
чешма в двора пред кметството.

В с. Д. Б. Речка бе монтирана мантинела
на моста на ул. «Първа»; ремонт покрива на
кметството.

В с. Горна Бела Речка е извършен: вън-
шен ремонт с боядисване на дограмата на
сградата на кметството и ремонт на авто-
бусната спирка. Направена бе беседка с
маси и пейки до кладенеца; отводняване на
улици.

В кв. Заножене бе извършено почистване
на банкета и канавките на пътя за х. «Орло-
щица»; поставени нови табели за м. «Водо-
пада» и м. «Зелени дел»; закупени и
положени пластмасови тръби за отводня-
ване по пътя за местността «Водопада»; по-
чистване на канавките и банкета на пътя за
хижа «Бялата вода».

Във всички населени места от общината
редовно бяха почиствани улиците, тротоа-
рите, канавките и третирането им с препа-
рати; редовно поддържане и почистване на
гробищните паркове; бяха доставени табели
с имената на улиците в селата Драганица, Д.
Озирово, Г. Озирово и Спанчевци; бе из-
вършена подмяна на всички дефектирали
осветителни тела от уличното осветление;
доставка и монтаж на нови пейки и на до-
пълнителни контейнери за сметосъбиране;

доставка и монтиране на информационни
табели. Извършен бе външен ремонт на
сградите и покривите на кметствата.

В сектор “Чистота” към ОбА бяха извър-
шени следните дейности:

● със заповед на кмета бяха определени
границите на районите, вида на предлага-
ните услуги по чл. 62 от ЗМДТ и честотата
на сметоизвозване на територията на об-
щина Вършец за 2014 г.; 

● в депото за твърди битови отпадъци
Монтана са извозени 2 335 тона отпадъци.
Стойността на депонирането (такса «Депо»
и отчисления за Община Монтана по Закона
за управление на отпадъците) за 2014 г. въз-
лиза на 94 251 лв.

● почистване на нерегламентирани сме-
тища в общината;

● направа на парапет на водното огледало
в градинката при СБР «Св. Мина»;

● детски кът в градинката при «Байкал» и
на площада в кв. Заножене;

● кът за отдих и детски кът в с. Д. Б.
речка;

● подмяна на отводнителна тръба в с . Г. Б.
речка;

● отводнителни канали в кв. Заножене и в
с. Черкаски;

● ремонт санитарен възел в ЦДГ «Звънче»
– кв. Заножене;

● частична подмяна на водопровод за пи-
тейна вода по ул. «Харалампи Генчев»;

● ремонт на моста в «Селището» - с.
Спанчевци и насип на улиците към « Би-
лото» и «Селището»;

● дейности по отстраняване на послед-
ствията от бедствия и аварии в резултат на
обилните валежи през изминалата година.

През периода бе извършено снегопочист-
ване и опесъчаване на гр. Вършец и селата
от общината, съгласно сключените дого-
вори с фирмите-изпълнители.

ІІІ. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖ-
ВАНЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА

През третата година на управление Об-
щинска администрация изготви и актуали-
зира следните нормативни документи,
приети от Общинския съвет: Общински
план за развитие на община Вършец, 2014-
2020 г.; Стратегия за развитие на туризма в
община Вършец, 2014-2020 г.; Годишната
програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост за 2014 г.; На-
редба за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за мест-
ните дейности и за съставяне, обсъждане,
приемане, изпълнение и отчитане на бю-
джета на община Вършец; Наредба за съз-
даване и функциониране на общински
предприятия на територията на община
Вършец; Наредба за насърчаване на инвес-
тициите с общинско значение в община
Вършец и издаване на сертификати клас
„В“; Общинска програма за закрила на де-
тето за 2014 г.; Годишен план за действие за
2015 г. по изпълнение на Общинската стра-
тегия за развитие на социалните услуги в
община Вършец /2011 – 2015 г./; Годишна
програма за развитие на читалищната дей-
ност в община Вършец за 2014 г.; нова На-
редба за управление на отпадъците на
територията на община Вършец.

Бяха приети изменения и допълнения на
Наредбата за определянето и администри-
рането на местни такси и цени на услуги на
територията на община Вършец по чл.9 от
ЗМДТ; Правилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет Вършец, него-
вите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Наредбата за
определяне размера на местните данъци на
територията на община Вършец; Тарифата
за базисни наемни цени на община Вършец;
Наредбата за стопанисване, управление и
предоставяне за ползване на общински па-
сища и мери на територията на община
Вършец.

В Дирекция „Специализирана админист-
рация“ през 2014 г. са подготвени и прове-
дени общо 11 обществени поръчки, от
които 9 обществени поръчки «открити про-
цедури» по ЗОП, както следва: 8 изцяло
приключени, с постановени Решения на
кмета на община Вършец за избор на из-
пълнител и класиране на участниците, със
сключени договори за възлагане изпълне-
нието им; 2 обществени поръчки «догова-
ряне без обявление» по реда на чл. 90, ал.1,
т.3 от ЗОП, които ще бъдат приключени
през 2015 г., и 1 процедура е прекратена с
Решение на кмета на община Вършец.

През отчетния период са проведени 8 об-
ществени поръчки за строителство, дос-

тавки и услуги по чл. 14, ал. 3 от ЗОП, чрез
«публична покана» по реда на Глава «Осем
а» от Закона за обществените поръчки
/ЗОП/. Една обществена поръчка е прекра-
тена, а останалите 7 са приключили със
сключване на договори за възлагане на из-
пълнението им.

Приключени бяха, чрез сключване на До-
говори за замяна всички административни
действия в изпълнение на решенията на Об-
щински съвет Вършец за извършване на за-
мяна 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 об-
щина Вършец, за реализиране на имот пуб-
лична общинска собственост - улица за
подход до Градски стадион на гр.Вършец.

Изготвени са общо 66 бр. акта за общин-
ска собственост по реда на ЗОС, от които 62
бр. за частна общинска собственост и 4 бр.
за публична общинска собственост.

Уважени бяха всички подадени молби и
заявления от физически и юридически лица
за наемане на свободните земеделски земи
за 2014 г., като имотите бяха включени в Го-
дишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти общинска собственост на
община Вършец за 2014 г., а разпорежда-
нето бе извършвано чрез провеждането на
4 публични търга с явно наддаване и 1 пуб-
лично оповестен конкурс по реда на ЗОС,
НРПУРОС н по процедурните правила на
НУРПТК на община Вършец.

Уважени бяха подадените молби и заявле-
ния от физически и юридически лица за на-
емане на части от имоти публична и частна
общинска собственост за поставяне на пре-
местваеми обекти по реда на Наредба за
реда и условията за поставяне на премест-
ваеми обекти на територията на община
Вършец

Уважени бяха почти всички подадени
молби и заявления от физически и юриди-
чески лица за закупуване на земеделски
имоти и имоти в регулация, като същите
бяха включени в Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти общинска
собственост на община Вършец за 2014 г. ,
като бяха организирани и проведени 7 пуб-
лични търга с явно наддаване.

Всички молби и заявления от физически
и юридически лица за закупуване на недви-
жими имоти, подадени през 2014 г., за които
не са проведени търгове за продажба през
календарната година, са включени в Годиш-
ната програма за управление и разпореж-
дане с имоти общинска собственост на
Община Вършец за 2015 г.

Бяха изготвени 4 бр. тръжни и 1бр. кон-
курсна документации по реда на ЗОС,
НРПУРОС и по процедурните правила на
НУРПТК, и бяха проведени 4 бр., публични
търга и 1бр., публично оповестен конкурс
от Община Вършец за отдаване под наем на
части от имоти частна и публична общин-
ска собственост, земеделски земи частна и
публична общинска собственост.

Предприети бяха административни про-
цедури за събиране на стари вземания на
Община Вършец за отдадени под наем зе-
меделски земи, поземлени имоти в регула-
ция, павилиони и т.н.

Обработени бяха 60 акта за установяване
на административни нарушения по чл. 14,
чл. 54 от ЗМДТ, по Закона за гражданската
регистрация, по Закона за устройство на те-
риторията, по Закона за народната просвета,
по Наредба 1 на Община Вършец за опаз-
ване на обществения ред, хигиената и окол-
ната среда на територията на общината, и
по другите действащи наредби на Общи-

ната, въз основа на които са издадени 57 на-
казателни постановления от кмета на об-
щина Вършец.

Предприети са действия по реда на Граж-
данско – процесуалния кодекс за събиране
на дължимите данъци и такса смет от голе-
мите длъжници на Общината, като са об-
разувани изпълнителни дела за
принудително събиране на сумите.

През 2014 г., бяха изготвени 26 бр., Акта
за установяване на задължения по деклара-
ция от физически и юридически лица, като
въз основа на тях са образувани същия брой
изпълнителни дела за принудително съби-
ране на сумите.

През периода от служба “Гражданско със-
тояние и ЕСГРАОН“ са регистрирани след-
ните събития го гражданско състояние:
актове за раждане - 12 бр., актове за граж-
дански брак – 24 бр., актове за смърт - 120
бр. Направени са 94 бр. регистрации по нас-

тоящ адрес и 126 бр. по постоянен адрес,
извършените административни услуги са 3
730 бр. Издадени са 23 бр. удостоверения за
платени гробни места. Извършени са 1 871
бр. актуализации в Национална база данни.

В отдел „Устройство на територията” са
одобрени 42 инвестиционни проекта и са
издадени 28 бр. разрешения за строеж, 181
бр. скици и визи за проектиране, разреше-
ния за въвеждане в експлоатация на 6
обекта, удостоверения по ЗУТ - 296 бр. За-
верените технически и енергийни паспорти
са 15 бр., обработените протоколи Образец
2 и 3 за строителство на обекти - 16 бр. Раз-
гледани са 112 молби и жалби на граждани,
одобрени са 16 бр. ПУП, за които има
влезли в сила заповеди.

За отчетния период събраните такси за
технически услуги възлизат на 35 133 лв.

ІV. ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА 
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ ОТ

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 И ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ

През 2014 г. Общинска администрация
Вършец изпълни дейности, свързани с ор-
ганизационно – техническата подготовка за
провеждане на избори на членове на Евро-
пейския парламент от Република България
на 25 май 2014 г., и избори за Народно съб-
рание на Република България на 05.10.2014
г. На територията на общината бяха раз-
крити 16 постоянни и 1 подвижна избира-
телни секции, изборите преминаха без
инциденти и при добра организация.

Със заповеди на кмета на общината беше
определен технически екип за провеждане
на мероприятията и синхронизиране на кон-
кретните задачи по подготовка и провеж-
дане на изборите, утвърден бе План за
действие, транспортна схема, предложения
за състава на СИК, план-сметка за необхо-
димите средства по организационно – тех-
ническата подготовка, със съответните
срокове и отговорници. Създаде се органи-
зация по подготовката и оборудването на из-
борните помещения за гласуване - доставка
на избирателни урни, канцеларски мате-
риали и чували за съхранение на изборните
материали, както и по доставката, и раз-
пределението на изборни книжа и избира-
телни списъци и раздаването им на
секционните комисии.

Активността на жителите на община Вър-
шец на изборите за членове на Европейския
парламент от Република България достигна
44.12 %. а на изборите за Народно събрание
- 55,18 %.
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V. КУЛТУРА
Бе изготвен и приет на заседание на Об-

щинския съвет «Културен календар» с бо-
гата и разнообразна програма от
мероприятия, който бе публикуван на ин-
тернет страницата на Община Вършец.
Бюджетът на културния календар за 2014 г.
възлиза на 63 925 лв.

Организирахме и проведохме редица кул-
турни мероприятия, много от които са уни-
кални за нашата община, като:
Международен фолклорен фестивал
«Пъстра огърлица»; Национален преглед
на ученическите духови оркестри; Между-
народен фестивал на козето мляко “GOAT
MILK” с. Г. Б. речка, фолклорен празник
«Пей, танцувай и на Зелени дел се любу-
вай»; традиционен пленер по живопис,
Празник на курорта, минералната вода и
Балкана. През 2014 г.отбелязахме 50 го-
дини от обявяването на Вършец за град и
140 години от рождението на д-р Дамян
Иванов.

В кв. Заножене и селата Д. Озирово, Г.
Озирово, Д. Б. речка, Спанчевци, Драга-
ница, Черкаски и Стояново се организи-
раха курбани на църковни празници,
финансирани от Общината. Във всички
села се празнуваха местните празници (съ-
бори), финансирани от общинския бюджет.
В с. Черкаски се проведе станилият вече
традиционен регионален фолклорен праз-
ник на самодейни групи, а в с. Спанчевци
– пленер по живопис за деца «Усмихнато
лято». Театрална формация «Медека» към
НЧ «Хр. Ботев 1900» - гр. Вършец пред-
стави премиера на постановката «Анна Би-
жуто» от Марк Камолети.

VІ. ОБРАЗОВАНИЕ
В бюджета на Община Вършец за изми-

налата година разходите за дейности във
функция “Образование” заемат най-голям
дял - 2 199 373 лв. Това се определя от спе-
цификата и характера на дейностите.

В указания от Закона за държавния бю-
джет срок бе утвърдена  формулата за 2014
г., въз основа на която се разпределиха
средствата между учебните заведения спо-
ред броя ученици и единните разходни
стандарти.

За учебната 2014/2015 г. в общинските
училища СОУ ”Иван Вазов”, НУ ”Васил
Левски”, кв. ”Изток”, Професионална гим-
назия по икономика и туризъм се обуча-
ваха 899 ученици, а в общинските детски
градини - 266 деца.

На учениците до 16-годишна възраст,
подлежащи на задължително обучение от
населените места, в които няма училище,
бе осигурен транспорт до средищното учи-
лище СОУ Ив. Вазов”. За учениците от I
доVIII клас, обучаващи се в средищното
училище, е осигурява целодневна органи-
зация на обучение и столово хранене.
Средствата за транспортни разходи, за це-
лодневна организация на учебния ден и за
столово хранене се осигуряват целево от
централния бюджет.

Чрез редица национални програми Ми-
нистерството на образованието и науката
даде възможност на училищата да подоб-
рят качеството на образователно възпита-
телния процес. Училищата от община
Вършец се включиха с проекти по НП „Оп-
тимизация на вътрешната структура на
училищата“; НП „Модернизиране на сис-
темата на професионалното образование“;
НП „С грижа за всеки ученик“; НП „Без от-
съствия“; НП „Квалификация“ по ОП РЧР;

НП „Информационни и комуникационни
технологии в училище“. Финансирани са
проекти за развитие на физическото възпи-
тание и спорт в училищата и детските гра-
дини при условията на ПМС №
129/11.07.2000 г. на стойност 3 156 лв.

Родители, които не осигуряват присъст-
вието на децата си в училище, за времето
през което те подлежат на задължително
обучение, са наказани с глоби. За миналата
година са съставени 9 акта за установяване
на административно наказание и са нало-
жени 9 наказателни постановления.

Във връзка с успешното стартиране на
учебната година са направени всички за-
явки и са снабдени учебните и детски за-
ведения със задължителната документация
за началото и края на учебната година; без-
платни учебници от I до VII клас; учебни
помагала за подготвителните групи.

Бе запазена мрежата от учебни заведения:
3 училища, 3 детски градини и 1 Общин-
ски детски комплекс.

VІІ. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

През отчетния период бяха разкрити
общо 195 работни места по различни евро-
пейски, национални и регионални про-
грами за осигуряване на временна заетост.

По Програма «Алтернативи» бяха заети
43 бр. лични асистенти, обслужващи 52 бр.
потребители. По НП «ОСПОЗ» бяха заети
85 лица, от които 63 сезонни работници
(аварийни), 15 земекопачи и 7 социокон-
султанти; по НП «Хора с трайни уврежда-
ния» бяха заети 9 лица на длъжност
«Пазач»; Регионалната програма за вре-
менна заетост - 10 бр. санитари и 20 пла-

нински водачи; по НП «Мерки» за
младежи до 29 години бяха назначени 3 бр.
технически сътрудници.

Подписахме договор с Агенция по за-
етостта за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за разкриване на 25 ра-
ботни места за градинари по схемата „Под-
крепа за заетост” по ОП «Развитие на
човешките ресурси».

В условията на икономическа криза Об-
щина Вършец продължи да спазва поетия
ангажимент за стимулиране на раждае-
мостта. През 2014 г. бе отпусната финан-
сова помощ на 11 бр. новородени деца на
обща стойност 5 500 лв.

Продължиха дейностите по предоставяне
на социалните услуги «Домашен социален
патронаж» и «Обществена трапезария».
Домашният социален патронаж остава
най-достъпната и традиционна услуга за
възрастните, самотни и болни хора в об-
щината. Нейната мобилност я прави още
по – популярна и предпочитана. Тя об-
хваща гр. Вършец, кв. Заножене и селата:
Д. Б. речка, Г. Б. речка, Д. Озирово, Г. Ози-
рово, Стояново, Черкаски, Спанчевци и
Драганица. Средният брой обслужвани
лица на ден през 2014 г. е 115 човека.

На 72 лица бе осигурен топъл обяд без-
платно, ежедневно, по проект „Общест-
вена трапезария“. Бенефициенти са
самотно живеещи лица, лица с ниски до-
ходи и без доходи, лица и семейства, полу-
чаващи минимални пенсии за
осигурителен стаж и възраст, пенсии за ин-
валидност, наследствени пенсии.

Успешно се реализира Проект
BG051PO001-5.2.13 – 0024-С0001 „Нова
социална услуга „Център за настаня-
ване от семеен тип на лица с физически
увреждания” в град Вършец”, осъщест-

вяван с финансовата подкрепа на Опера-
тивна програма „Развитие на човешките
ресурси“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд.
Центърът е с капацитет за настаняване на
15 лица с физически увреждания, с оце-
нена нужда от цялата област Монтана, като
за целта са разкрити нови 14 работни места
за персонала, обслужващ заведението. От
м. февруари 2015 г. Центърът ще продължи
като делегирана от държавата дейност за
социална услуга от резидентен тип «Цен-
тър за настаняване от семеен тип за въз-
растни хора с физически увреждания» в гр.
Вършец.

Със съдействието на Община Вършец
продължават да развиват дейности пенсио-
нерските клубове в общината. През 2014 г.
бяха регистрирани и започнаха своята дей-
ност пенсионерски клубове в селата Горно
Озирово, Драганица и Спанчевци.

Във всички села от общината ежемесечно
е осигурено присъствие по график на спе-
циалисти от Бюро по труда и Социално
подпомагане за полагане подписи от ре-
гистрираните безработни и лицата на со-
циално подпомагане, както и прием на
място на документи на жителите от селата
от социален работник за кандидатстване за
социално подпомагане.

Осигурихме доставка на дърва за огрев
на 14 бр. крайно нуждаещи се лица в град
Вършец и селата от общината.

Обезпечихме 6 щатни бройки медицин-
ски персонал (фелдшери и медицински
сестри) за СОУ «Ив. Вазов», ПГИТ и в
ОДЗ «Слънце» гр. Вършец, и 1 здравен ме-
диатор.

Осигурени са помещения и 2 фелдшери
за обслужване на живеещите в с. Спан-
чевци, с. Д. Б. речка и с. Г. Б. речка.

Подпомагахме със средства от общин-
ския бюджет «Медицински център – Вър-
шец» ЕООД, за погасяването на някои
неразплатени разходи, спешни и неот-
ложни нужди на центъра.

Спазен бе ангажимента между Община
Вършец и ТЕЛК Монтана към МБАЛ «Д-р
Стамен Илиев» АД гр. Монтана за обезпе-
чаване осигуряването на транспорт за из-
возване на експерти от ТЕЛК за
освидетелстване на място на лица, които не
са в състояние да се явят в ТЕЛК – Мон-
тана.

VІІІ. ТУРИЗЪМ И СПОРТ
Туризмът е основен приоритет за община

Вършец, залегнал в Програма за развитие
на туризма – 2014 г. Дейността на Турис-
тическия информационен център (ТИЦ) бе
насочена основно към разширяване на кул-
турния туризъм и рекламната дейност за
града и общината.

Участвахме и в 31-то юбилейно издание
на Международна туристическа борса „Ва-
канция и СПА Експо 2014”, като бяха про-
ведени полезни срещи и установени
контакти за успешни начинания в туристи-
ческата сфера.

За трети път Община Вършец взе учас-
тие в Международно туристическо изло-
жение „Културен туризъм“ във Велико
Търново, на което бяха представени кул-
турно-историческото и природно богатство
на общината, както и богатия културен ка-
лендар.

ТИЦ- Вършец, съвместно със Сдружение
«Врачански Балкан» взе участие в „Зелени
дни“ София 2014 г.

Извършвани бяха периодични проверки,

свързани с контрола на качество на услу-
гата „Отдаване под наем на стаи и къщи за
гости” и воденето на туристическия регис-
тър. В рамките на летния активен сезон от-
читаме 100 % ръст на туристопотока.

Категоризирани бяха места за настаня-
ване и развлечение: от тях 1 бр. самостоя-
телни стаи за гости, 1 бр.кафе
–сладкарница, 1бр. снек бар.

Събраният туристически данък за пе-
риода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. е 35 898
лв.

За сезон 2014 броят на регистрираните
туристи е 40 000, а реализираните нощувки
– 65 000. Отчетения ръст се дължи и на раз-

витието на културния туризъм и събитий-
ните форми на туризъм като основни
туристически продукти, на които община
Вършец заложи.

Благодарение на спечеления и реализи-
ран проект „Подкрепа за развитие на ре-
гионален туристически продукт и
маркетинг на териториална дестинация -
общини Вършец, Берковица и Годеч”,
участвахме в Международно туристическо
изложение TOP RESA –Париж, Франция;
Международно туристическо изложение –
TOUR SALON – Познан, Полша; Туристи-
ческа борса „Вашата ваканция“- Бургас;
Туристическа борса „Уикенд туризъм“-
Русе; Туристическа борса „Планините на
България“- Пампорово; Черноморски ту-
ристически форум – Варна.

ТИЦ взе участие със самостоятелен щанд
и на туристическите изложения в София,
Велико Търново, Монтана, където анга-
жира вниманието на българските и чужди
медии и туроператори чрез промоцио-
нални прояви и чрез директна реклама.

През 2014 г. бе създадено Общинско
предприятие с наименование „Общински
дейности и туризъм – Вършец“.

Бе обърнато сериозно внимание на
спорта и младежките дейности, чрез под-
помагана дейността на Футболния, Волей-
болния клуб и Клуб по ориентиране
«Незабравка 2004». ФК „Вършец“ се пре-
връща във все по-сериозен фактор в регио-
налната футболна група, където взе
участие за трета поредна година. Спонсор-
ството на Община Вършец и осигурената
отлична материална база за провеждане на
тренировки и мачове, спомагат отборът да
заема 3-то място във временното класиране
след края на Есенния полусезон. Двата със-
тава от Детско-юношестката школа на от-
бора също регистрират голям напредък,
като децата набор 2000/2001 заемат 2-ро
място във временното класиране в своята
група.

В рамките на „Празника на курорта, ми-
нералната вода и Балкана 2014“ се прове-
дени състезание по майсторско управление
на велосипеди за деца, турнири по волей-
бол и футбол. Традиционният турнир по
футбол на малки вратички набира все по-
голяма популярност и привлича за участие
отбори от цяла Северозападна България.

За втора поредна бяха проведени Конни
състезания по прескачане на препятствия
за купата на Община Вършец, които пре-
минаха при отлична организация и много
силна конкуренция между участници от
цялата страна.

В с. Драганица бе изградено волейболно
игрище с отводнителен канал, поставени
пейки и закупена волейболна мрежа. За де-
цата в с. Д. Озирово бяха закупени спортни
екипи, мрежи за футболни врати и фут-

болни топки. Всички спортни площадки в
селата бяха поддържани и боядисвани ре-
довно.

ІХ. БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕТО И ДЕЙНОСТИ
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

През 2014 г. се проведоха 3 заседания на
Общинската комисия по безопасност на
движението, на които бяха взети 9 реше-
ния. Разгледаха се въпроси, свързани с под-
обряване организацията на движението с
цел намаляване на предпоставките за въз-
никване на ПТП в гр.Вършец и населените
места на общината.

Комисията работи и по въпроса за обез-
опасяване на превозните средства с живо-
тинска тяга. Бяха поръчани комплекти
табела за каруца, заедно с два червени и
два жълти светлоотразителя. Табелата се
издава заедно с талон, в който е записано
името на собственика и номера на табе-
лата, с което се подобрява отчетността на
този вид превозни средства и се обезопа-
сяват със светлоотразители, забелязващи се
от водачите в тъмната част на денонощието
при мъгла и в сумрак.

Извършен бе ремонт на уличната пътна
мрежа и прилежащите тротоари във Вър-
шец и населените места от общината. В с.
Черкаски бе направен ремонт на тротоар на
ул. „Метох“, като са положени 100 м бор-
дюри, 100 м градински бордюри и 120 м2

тротоарни плочи. В гр. Вършец се извърши
ремонт на тротоари по ул. „Цар Симеон“ -
положени 180 м бордюри и 360 м2 трото-
арна настилка; ул. „Патриарх Евтимий“ -
380 м бордюри, 160 м градински бордюри,
700 м2 тротоарна настилка, направа на 350
м3 трошенокаменна настилка за пътна ос-
нова; ул. „Хисаря - 400 м2 тротоарна нас-
тилка, изкърпване на уличното платно и
цялостно преасфалтиране; ул. „Харалампи
Генчев“ - изкърпване на уличното платно и
цялостно преасфалтиране; ул. „Република“
- изкърпване на уличното платно; изкър-
пване по улиците„Серафим Георгиев“, „Д-
р Константин Пенев“, „Добри Чинтулов“,
„Тодорини кукли“, „Ал.Стамболийски“,
“Дунав“, „Калоян“, „Аспарух“, „Кирил и
Методий“, „Васил Левски“, „Христо
Ботев“, „Васил Априлов“, „Дончо Стан-
чев“, „Банкя“, бул. „България“ /района
около поликлиниката/ и района около ав-
тогарата.

Редовно е опреснявана пътната марки-
ровка в гр.Вършец.

С цел подобряване организацията на дви-
жението в кв.Изток и запазване живота и
здравето на пешеходците и децата, бяха за-
купени и монтирани 9 бр. пътни знаци на
определените от комисията места, но по-
ради недобросъвестното отношение на жи-
телите на квартала, два знака са счупени и
незаконно отнети.

Актуализиран е общинският план за за-
щита на населението при бедствия, аварии
и катастрофи, и съпътстващите го прило-
жения в частите наводнения, пожари и ус-
ложнена зимна обстановка.

Съгласувани са аварийните планове на
учебни, детски заведения и хидротехни-
чески съоръжения.

Извършени са актуализации на щаба, ко-
мисията за управление при кризи и коми-
сията по „Безопасност на движението”.

Подобри се дейността на „доброволно
формирование” и се извърши доекипиране
и обучение на доброволците в І модул.

Х. ГОРИ, ЗЕМЕДЕЛИЕ
И ЕКОЛОГИЯ

Започна почистването и залесяването на
поземлените имоти по проект „Първона-
чално залесяване на неземеделски земи –
създаване и поддържане на горски култури
в община Вършец”, по мярка 223 “Първо-
начално залесяване на неземеделски земи“
oт „Програма за развитие на селските ра-
йони за периода 2007-2013 г., подкрепена
от Европейския земеделски фонд за разви-
тие на селските райони. Стойността на
проекта е 438 424.13 лв. с ДДС. Почистени
са всички имоти, предвидени за залеся-
ване, поземлени имоти в землищата на с.
Черкаски, с. Стояново и с. Спанчевци. По-
земленият имот в с. Спанчевци е залесен
на 100 % с букови фиданки, а имотите в с.
Стояново са залесени на 80 %. Предстои
залесяване на имотите в с. Черкаски с ака-
ция и дъб.

продължава на 5 стр.>>>

Международен фолклорен
фестивал "Пъстра огърлица"

Откриване на пенсионер-
ски клуб в с. Драганица
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● Разгледани заявления на жители от об-
щина Вършец за включване в контингент
2014 г. за добив на дърва за огрев по такса
„на корен“ от Държавни горски територии
– 520 бр.

● Разпределен лимита от 1000 м3 , отпус-
нат за община Вършец по населени места
на дървата за огрев от контингента за мест-
ното население и изготвен списък на полу-
чилите разрешение /277 физически лица,
получаващи 4 м3 дърва за огрев/;

● Издадените разрешителни за отсичане
на дървета в регулация на населените места
от общината и в земеделските земи са 84
бр.

● Издадени позволителни за събиране на
лечебни растения – 7 бр.

● Извършено е почистване на сервитута
на общинската пътна мрежа и на градския
парк от опасни и изсъхнали дървета и
клони. Извършена е есенна резитба на по-
големите и високи дървета по ул. „Репуб-
лика“, ул. „д-р Дамян Иванов“, ул.
„Архитект Нешев“, ул. „Константин
Пенев“. Количеството на събраната дърве-
сина е разпределена за ползване на кмето-
вете, кметските наместници, музея,
училища, детски градини, читалища от об-
щината и на социално слаби граждани;

● Закупени са 45 бр. контейнери и 30 бр.
кофи с цел подобряване сметосъбирането и
сметоизвозването в общината.

● Издадени становища във връзка с На-
редбата за условията и реда за извършване
на оценка за въздействието върху околната
среда за инвестиционни намерения, постъ-
пили в общината – 10 бр.;

● Сключен договор в размер на 4000 лв.
за борба с кучешката популация – залавяне,
кастрация, ваксинация против бяс и обез-
паразитяване срещу вътрешни паразити;

● За периода са заловени, обезпаразитени
и ваксинирани 70 кучета, регистрирани са
2 бр. домашни кучета.

● Сключен договор с „Дезинфекционна
станция“ ЕООД - Монтана за дезинсекция,
дератизация и дезакаризация на подлежа-
щите площи в договорените обекти на Об-
щина Вършец – извършени 3 обработки
срещу мухи, на кофи и контейнери за смет
и площадките около тях, и 3 обработки
срещу бълхи и кърлежи на тревните площи
и животновъдните обекти.

За четвърта поредна година община Вър-
шец се включи в Националната кампания
„Да изчистим България за един ден”. 
Поради лошите метеорологични условия в
акцията взеха участие 360 човека – служи-
тели от Общинска администрация, добро-
волци от всички населени места в
общината, служителите и работниците от
най-голямото предприятие на територията
на община Вършец – „Електростарт”
АД.Бяха почистени ул.”Серафим Гео-
ргиев“, бул. „Република” от Централния
градски площад до бившия профилакто-
риум на „Химко”, района около моста за
хижа „Бялата вода“, „Слънчевата градина“
и градинката срещу СБР „Св. Мина“, ра-
йона зад автогарата, кв. Изток, района
около „Горски кът” и спортния комплекс в
парка, и всички по-големи и централни
улици от селата в общината. Бе почитена
корекцията на реката и бяха боядисани па-
рапетите от моста при минералните бани
до СПА хотел „Ата”.
Изчистени са и нерегламентираните сме-
тища на територията на общинския център
и съставните села.
Събраните на територията на цялата об-
щина и извозени в Регионално депо Мон-
тана отпадъци по време на кампанията
възлизат на 8 280 кг.

ХІ. ИНФОРМАЦИОННО 
ОБСЛУЖВАНЕ И МЕДИИ

Продължи ежемесечното издаване и без-
платното разпространение на Общински
вестник “Вършец”, както и поддържането
на интернет-страницата на Общината. На
този интернет-ресурс се публикуват ре-
довно нормативни документи, новини, ин-
формация за дейността на Общината и
Общинския съвет. Заседанията на ОбС
Вършец бяха излъчвани он лайн чрез сайта
vlast.bg.

Чрез репортажи, снимки и рекламни ма-
териали в Канал 1 на БНТ, ТВ «МОНТ 7»,
БТА, радио „Видин”, радио „Фокус”, вест-
ниците: «Труд», «24 часа», «Конкурент»,
«МОНТ Пресс», «Слово плюс», «Над 55»,
«Трета Възраст», «Преса», списание „Ту-

ризъм и отдих”, информационните сайтове:
nsorb.bg; kmeta.bg; tribali.bg; radiovidin.com,
bnt.bg; konkurent.bg, bta.bg бе ангажирано
вниманието на българските медии към
Вършец и общината.

В рамките на проект „Подкрепа за разви-
тие на регионален туристически продукт и
маркетинг на териториална дестинация -
общини Вършец, Берковица и Годеч”, през
м. септември 2014 г. бяха организирани две
експедиентски пътувания за журналисти и
туроператори. В туровете бяха включени
общо 50 представители на национални и
регионални медии, туроператорски фирми
и туристически агенции, които „тестваха”
разработените по проекта туристически па-
кети. Целта на инициативата бе предста-
вяне на туристическия потенциал в региона
на общините Вършец, Берковица и Годеч.
Идеята е постигане на разпознаваемост на
територията като привлекателна туристи-
ческа дестинация и повишаване на инфор-
мираността на туристите и туроператорите
за достигане до туристическите пазари.
Бяха посетени всички основни забележи-
телности на трите общини, включени в ту-
ристическия пакет «Неоткритата тайна на
Западна Стара планина».

ХІІ. ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
През отчетния период Общинската адми-

нистрация прояви максимална инициатив-
ност и активност за разработване и
изпълнение на проекти по редица направ-
ления от европейски програми и реално
привлече значителни финансови ресурси за
изпълнение на мерките, заложени в Об-
щинския план за развитие на община Вър-
шец за периода 2007-2013 г.

От гледна точка на брой одобрени про-
екти първостепенно значение има дей-
ността на Общината по разработване и
изпълнение на проекти по Програма за раз-
витие на селските райони 2007-2013 г. Пуб-
личните мерки по ПРСР предвиждат
разнообразие от инвестиционни възмож-
ности, чиято основна цел е да допринесат
за подобряване на средата за живот в насе-
лените места от селските райони, да улес-
нят достъпа на населението до социални
услуги, както и да активизират мобил-
ността на работната сила и привлекател-
ността за развитие на бизнес на
територията на община Вършец.

През 2014 г. финализирахме следните
проекти:

«Ремонт обществени паркове, гра-
динки и зелени площи в град Вършец».
Проектът се финансира по мярка 322 «Об-
новяване и развитие на населените места»
от Програмата за развитие на селските ра-
йони 2007-2013 г. Стойността на безвъз-
мездната финансова помощ е 1 527 840 лв. 
Общата площ на обекта е 23 760 кв.м Об-
новена е цялата паркова територия при СБР
«Св. Мина», като са изградени са 2
бр.детски площадки за различни възрас-
тови групи, Монтирана е нова каменна
чешма, 3 беседки, 40 кошчета, 80 пейки и
10 указателни табели водни ефекти, пар-
ково обзавеждане, обособяване на основни
и второстепенни пешеходни комуникации,
автоматизирана поливна система и ново
парково осветление, от 81 осветителни тела
и прожектори около паметника. Монтирани
са общо 2880 м нови бетонови бордюри,
обособяващи алеите от зелените площи.

Реконструирани и залесени са 15700 кв.м.
тревни площи, засадени са нови 71 игло-
листни дървета, 163 широколистни дър-
вета, 275 иглолистни форми и 1812 бр.
храсти.

«Подкрепа за развитие на регионалния
туристически продукт и маркетинг на
дестинациите в общините Вършец, Бер-
ковица и Годеч» по ОП «Регионално раз-
витие», ос 3: «Устойчиво развитие на
туризма», схема за предоставяна на безвъз-
мездна финансова помощ „Подкрепа за
развитие на регионалния туристически
продукт и маркетинг на дестинациите”. Об-
щата му стойност е 431 240 лева. Пар-
тньори по проекта са Берковица и Годеч,
като водеща е община Вършец. Бяха разра-
ботени нови туристически пакети; рек-
ламни дейности (изготвяне на видео филм,
рекламни брошури, електронна страница с
туристическа насоченост и др.); участие в
международни и национални туристически
изложения; туроператорски и журналисти-
чески турове.

„Общинска администрация Вършец –
компетентна и ефективна” по Опера-
тивна програма „Административен капа-
цитет”, на стойност 83 476 лв. Бяха
проведени обучения, свързани с повиша-
ване на административния капацитет и
подобряване на ефективността и ефикас-
ността на работата на общинска админист-
рация в община Вършец.

„Координация и хармонизиране на
местни политики за устойчиво развитие
на община Вършец”, подкрепен от Опе-
ративна програма „Административен капа-
цитет” 2007-2013 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския со-
циален фонд. Бяха разработени нови стра-
тегически документи на община Вършец за
новия програмен период 2014-2020, в син-
хрон с националните и регионални при-
оритети и действащо законодателство.
Общата стойност на проекта за безвъз-
мездна финансова помощ е 78 608, 63 лева.

През 2014 г. продължи изпълнението на
следните проекти:

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

„Екопътека и туристически посети-
телски център, кв. Заножене, град Вър-
шец и село Спанчевци, община
Вършец” по Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013 г., мярка 313
„Насърчаване на туристическите дей-
ности”. Безвъзмездната финансова помощ е
на обща стойност 85 128 лв. В рамките на
проекта ще бъдат извършени следните дей-
ности: изграждане и оборудване на екопъ-
тека за пешеходен и велотуризъм,
създаване на туристически посетителски
център за представяне на местното при-
родно и културно наследство, кв. Заножене,
гр. Вършец; закупуване, доставка и монтаж
на сензорни информационни устройства
(киоск); разработка на уеб-сайт и брошури.

„Рехабилитация и реконструкция на
пътната мрежа в община Вършец”
1.MON 1091/ІІІ-162 Стояново-п.к.Гла-
ваци/Черкаски – граница Община/Вър-
ш е ц - Б е р к о в и ц а / -
Слатина-Ягодово/MON 2009 2.MON
1090/ІІІ-162 Долна Бела Речка – Стоя-
ново/Долно Озирово – Горно Озирово –
граница Община/Вършец – Враца – Лю-
таджик”. Проектът се финансира по Про-
грама развитие на селските райони,

2007-2013, мярка 321 “Основни услуги за
населението и икономиката в селските ра-
йони и е на стойност 5 743 408 лв.

„Многофункционален спортен център.
Реконструкция на съществуващ стадион
и изграждане на спортна зала с покрит
плувен басейн в у.п.и. (Парц. IV) в Кв. 90
гр. Вършец”, финансиран по мярка 321
„Основни услуги за населението и иконо-
миката в селските райони”. 
След преодоляване на редица обективни
пречки във връзка със стартирането на дей-
ностите по проекта, вече предстои обявя-
ването на „открита процедура” за избор на
строително-монтажните работи. 
Инвестиционният проект предвижда из-
граждането на: 
- Многофункционална спортна зала с раз-
мери 36/47,50 м., от които 30/47,50 м е
спортното поле, предвидено основно за во-
лейбол, баскетбол, хандбал, тенис на корт,
но проектът дава възможност за използване
на залата за множество други видове спорт
и мероприятия. Включени са и необходи-
мите обслужващи помещения – събле-
кални, фитнес, възстановителен център и
медицински кабинет. Към залата са пред-
видени трибуни с капацитет за около 730
зрители.

- Плувен басейн като част от спортната
зала, с размери 25/12,50 м.
Общата стойност на проекта е 5 856 906
лева.

„Нова социална услуга „Център за нас-
таняване от семеен тип на лица с физи-
чески увреждания” в град Вършец”.
Проектът се финансира от Оперативна про-
грама “Развитие на човешките ресурси
2007-2013”, съфинансирана от Европей-
ския съюз чрез Европейския социален
фонд по схема BG051PO001-5.2.13 „Живот
в общността”. Общата стойност на проекта
е 203 239, 52 лева. Центърът е с капацитет
за настаняване на 15 лица с физически ув-
реждания, като за целта са разкрити нови
14 работни места за персонала, обслужващ
заведението. От м. февруари 2015 г. Центъ-
рът ще продължи дейността си като деле-
гирана от държавата социална услуга.

„Първоначално залесяване на неземе-
делски земи в община Вършец”. Проек-
тът е финансиран от Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 г.
по мярка 223 «Първоначално залесяване на
неземеделски земи», като безвъзмездната
финансова помощ от Програмата е 100 % и
е на обща стойност 392 512 лева. По про-
екта ще бъдат залесени общо 427,66 дка об-
щински изоставени земеделски земи в
землищата на с. Стояново, с. Черкаски и с.
Спанчевци. В одобрените инвестиционни
разходи са включени дейности по залеся-
ване с широколистни местни видове (цер,
акация и бук), както и дейности за попъл-
ване и отглеждане на залесените площи за
срок от пет години.

„Строителство и реконструкция на
вътрешна водопроводна мрежа в част от
населените места на община Вършец и
рехабилитация на общински път”. Про-
ектът е финансиран по мярка 321 „Основни
услуги за населението и икономиката в сел-
ските райони” от Програмата за развитие
на селските райони, 2007-2013 г., като без-
възмездната финансова помощ е на стой-
ност 3 585 546, 57 лв. Проекът включва

следните обекти: реконструкция и изграж-
дане на вътрешна водопроводна мрежа в с.
Г. Озирово; реконструкция на водопровод-
ната система на част от уличната мрежа на
с. Черкаски; реконструкция на водопровод-
ната система на част от уличната мрежа на
с. Драганица; реконструкция на водопро-
водната система на част от уличната мрежа
на с. Спанчевци; рехабилитация на бул.
„Република” от ОТ322 до ОТ358 – гр. Вър-
шец, част от общински път MON 1092 Вър-
шец-Заножене-Спанчевци.

През 2014 г. община Вършец сключи до-
говори и започна реализация на два нови
проекта, а именно:

„Развитие и усъвършенстване на ком-
петентността и ефективността на об-
щинска администрация Вършец”,
Договор за БФП № М13-22-86/06.08.2014
г., който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Адми-
нистративен капацитет”, съфинансиран от
Европейския съюз чрез Европейския со-
циален фонд за развитие. Целта на проекта
е повишаване на адаптивността и квалифи-
кацията на служителите в общинска адми-
нистрация Вършец, чрез усвояване на нови
и развитие на придобити знания и умения.
Общата стойност на проекта за безвъз-
мездна финансова помощ е 96 538,41 лева
и срок за изпълнение - 12 месеца.

Проект 2007CB16IPO006-2011-2-68
„Трансграничният потенциал като ос-
нова за устойчиво развитие”, финансиран
от Програмата за трансгранично сътрудни-
чество по Инструмента за предприсъеди-
нителна помощ България–Сърбия. Четири
партньора от двете страни на границата
съвместно изпълняват проекта: Община
Вършец, Република България; Община
Пирот, Република Сърбия; Фондация
„Монтана-утре”, Република България;
Сдружение „Звоно”, Република Сърбия.

По проекта ще бъде изградена нова ин-
фраструктура за спортуване във Вършец -
изграждане на велосипедна алея и ледена
пързалка. Общата стойност на проекта за
безвъзмездна финансова помощ е 1 198 128
лева и има срок за изпълнение - 18 месеца.

Уважаеми съграждани,
По-нататъшните ми намерения са започ-

натото във всички важни сфери на живот и
дейност в общината да продължи и реално
да бъдат сбъднати много нови идеи.

Смятам, че в условията на икономическа
криза и ограничени бюджетни възмож-
ности, единствената алтернатива за при-
вличане на външно финансиране е
разработването на проекти и кандидатства-
нето с тях пред Европейските фондове по
оперативни програми на Европейския
съюз. По този начин ще се изпълнят по-
етите в предизборната ми програма анга-
жименти за осигуряване на по-добър живот
за всички жители на общината.

Благодаря на общинските съветници от
ОбС Вършец и на широката общественост
за подкрепата и проявената гражданска по-
зиция.

Нека вярваме в доброто, оценяваме пос-
тигнатото и всички заедно да продължим
да работим за община Вършец, с надеж-
дата, че утре ще бъде по-добре от днес.

инж. Иван ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец

Ремонтираният парк

ННааццииооннааллеенн  ппррееггллеедд  ннаа  ууччее--
ннииччеессккииттее  ддууххооввии  ооррккеессттррии
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На 16 декември, на специално
тържество, организирано от Об-
щина Вършец и ръководството на
Центъра за настаняване от семеен
тип на лица с физически уврежда-
ния (ЦНСТ) - град Вършец, бе от-
белязана първата година от
създаването му.  

Центърът отваря врати през де-
кември 2013 г., по спечелен проект
на община Вършец „Нова соци-
ална услуга „Център за настаня-
ване от семеен тип на лица с
физически увреждания” в град
Вършец”. 

Специални благодарности към
кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров, зам.-кмета Петър
Стефанов и на ръководителя на
проекта Даниела Тодорова – секре-
тар на община Вършец, която през
цялото време  подкрепя Центъра и
съдейства за всяко едно начинание,
отправи директорката на дома Таня
Давидова. „Искам да благодаря и
на потребителите на социалната
услугата, нашите домуващи - за
разбирането и търпението. Благо-
даря и на персонала на центъра -
това са хората, които непрекъснато
и всеотдайно се грижат за потре-
бителите, да се чувстват те добре.
Изминалата година бе изпълнена

предимно с хубави емоции. Има
още какво дао се желае, но съм си-
гурна, че с времето ще го постиг-
нем и ще продължим да вървим
напред”, каза при откриването на
тържеството Таня Давидова. 

Като на всеки рожден ден имаше
празнична торта и изненади, а за
доброто настроение на присъства-
щите се погрижиха ученици от
СОУ „Иван Вазов” - момчетата от
Духов оркестър „Зелени дел” и мо-
мичетата от Фолклорния танцов
състав към училището. 

Зам.-кметът на общината връчи

подаръци на дома с пожелание пот-
ребителите да се чувстват удобно и
уютно в социалния център. 

Даниела Тодорова – секретар на
община Вършец и ръководител на
проекта сподели изключителната
гордост, че вече е изпълнена една
успешна година от реализирането
на този проект и разказа за него.
ЦНСТ е създаден с финансовата
подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален
фонд. Проектът има три  кон-

кретни цели:  създаване на нова со-
циална услуга на територията на
община Вършец, каквато до този
момент на територията на общи-
ната и проект от този тип не са реа-
лизирани; създаването на
подходяща инфраструктура за
предоставянето на социалната ус-
луга, а именно: извършен е осно-
вен ремонт и цялостно
обзавеждане на първия етаж от
сградата на бившата детска ясла
във Вършец; ангажиране на обучен
персонал от 14 човека, които да се
занимават с предоставянето на со-
циалната услуга и на които е съз-
дадено трайна трудова заетост. 

Проектът е на стойност 203
239,52 лева, като разходите за
строително-монтажните работи,
предоставени от Оперативната
програма са 36 031, 44 лева, а  95
595, 22 лева са заделени от бю-
джета на община Вършец, което е
едно много сериозно съучастие на
общината. „Като ръководител на
проекта искам да благодаря не
само на ръководството на общи-
ната, но и на Общински съвет Вър-
шец, който подкрепи това решение,
за да можем да създадем една
трайна заетост на територията на
общината, да можем да обгриж-

ваме потребителите на услугата и
да им създаваме среда, близка до
семейната. Радвам се, че в Центъра
има изграден добър колектив, с
добри взаимоотношения. Благо-
даря на екипа за управление на
проекта, защото това, което ус-
пяхме да реализираме е един ко-
лективен продукт, а не
индивидуална работа. Пожелавам
и занапред да имаме добри кон-
такти помежду си и поводи за
срещи” – каза в приветственото си
слово Даниела Тодорова. 

Капацитетът на Центъра е за 15
домуващи, в момента в него са нас-
танени 13 лица с физически ув-
реждания, за които се грижи
специално обучен персонал. ЦНСТ
предлага на потребителите на ус-
лугата среда за живот, близка до се-
мейната, при която лицата с
увреждания получават необходи-
мата им индивидуализирана грижа
и подкрепа за водене на относи-
телно самостоятелен и независим
живот. 

След приключване на проекта,
предоставянето на социалната ус-
луга ще продължи чрез преминава-
нето й в делегирана от държавата
дейност.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЦЕНТЪРЪТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НАВЪРШИ ЕДНА ГОДИНА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Инвестира във вашето бъдеще!
BG051PO001-5.2.13 „ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА”

Този документ е създаден по проект BG051PO001-5.2.13 – 0024-С0001 „Нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания” в град Вършец” 
Проектът се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

По традиция членовете на Пен-
сионерски клуб „Козница” гр. Вър-
шец се събираме в последните дни
на годината, за да изпратим старата
и посрещнем новата година. В края
на 2014 г. организирахме коледно и
новогодишно тържество в ресто-
рант „Тинтява”, на което присъст-
ваха повече от половината членове.

С поздрав към членовете на клуба
се обърна г-жа Цеца Антонова –
председател на клуба, която по-
жела на нас и семействата ни
здраве и успешна Нова година.
Като равносметка на изминалата
2014 година тя подчерта, че сме ор-
ганизирали много и различни ме-
роприятия, с които сме създали
разнообразие и емоции за нашите
членове.

Певческа група „Детелина” из-
пълни няколко песни, с които съз-
даде настроение в присъстващите.
След това от далечна Лапландия
пристигнаха дядо Коледа, Сне-
жанка и Джуджето. Те ни поздра-
виха с предстоящите празници и

ни раздадоха подаръци под фор-
мата на томбола. Празникът про-
дължи с веселба. Под звуците на
песните и мелодиите, изпълнени от
семейство Маргарита и Иво Ма-
нови се изиграха много хора и
танци, имаше много поздравления
и пожелания за весели празници, за
щастлива и честита Нова година.

Последното мероприятие на
клуба за 2014 г. бе колективно по-
сещение на театър. Гледахме пос-
тановката на театрална формация
„Медека” гр. Вършец, „Анна би-
жуто”- една много интересна коме-
дия, която ни зареди с още
настроение за предстоящите праз-
ници.

Така е в пенсионерски клуб „Коз-
ница” – интересно, разнообразно,
с много емоции, срещи с приятели,
посещение на интересни места.
Това ни дава възможност да сме
жизнени и да не се отдаваме на
грижите и проблемите, които ни
носи старостта.

Василка ДАМЯНОВА

КОЛЕДЕН ПРАЗНИК
На 14 януари в ромския квартал

на гр. Вършец - „Изток” бе отбеля-
зана ромската Нова година или
Банго Васил. Празникът премина в
музика и оживено настроение. В
програмата участие взеха и децата
от Начално училище „Васил
Левски”, които представиха танци,
стихотворения и притчи, свързани
с ромските традиции и ценности. 

Специални гости на празника
бяха кметът на община Вършец
инж. Иван Лазаров, зам.- кметът
Петър Стефанов и г-жа Даниела
Тодорова – секретар в община Вър-
шец. Те отправиха поздрав към жи-
телите на квартал „Изток” и
направиха дарение на училището и
детската градина в квартала под
формата на множество играчки и
лакомства. 

Симона АНГЕЛОВА

БАНГО ВАСИЛ В КВАРТАЛ „ИЗТОК”

Така нарекохме нашия празник на
26.12.2014 г., на който се събираме
по традиция всяка година – време,
в което всеки може да потърси в
себе си искрата, да си спомни, че
въпреки всички трудности и про-
блеми доброто съществува. Време
е всеки да погледне към небето и
да каже: „Благодаря!”.

От името на самодейците от с.
Черкаски казвам и аз „Благодаря!”
на ръководството на НЧ „Просвета
1931” с. Черкаски, на кметския на-
местник на селото Валери Тренда-
филов, на ръководството на
община Вършец и на всички, които
безрезервно ни помагаха през из-
миналата 2014 г. Освен изявите на
певческата група към читалището,
на сцената с буйни ритми се носеха
танцьорите от Танцова формация
„Стрешер” – с. Г. Озирово, в който
взе участие и нашето местно

момче Велислав.
Гости на тържеството ни бяха

кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров, зам.-кметът на об-
щината Петър Стефанов и секрета-
рят на общината инж. Даниела
Тодорова.

Музиката за празника ни бе оси-
гурена от г-н Иван Лазаров, за

което му благодарим от сърце.
От името на самодейците честитя

Новата година на всички жители на
община Вършец, с пожеланието тя
да е мирна, здрава и щастлива, къс-
метлийска и родовита, щедра на
творчески открития и приятелства!

Миланка ХРИСТОВА
Секретар на НЧ „Просвета 1931”

СЕДЯНКА ПО КОЛЕДА
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ÂÚÐØÅÖ7
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л  № 55
Днес, 29.12.2014 г. (понеделник) от 11:00 часа, на ос-

нование чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от
Правилника за организация и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с Общинската администрация за мандата
2011-2015 г. се проведе заседание на Общински съвет
- Вършец, в заседателната зала на Общинска адми-
нистрация Вършец.

Заседанието започва с 10 положили клетва общин-
ски съветници. Отсъстват д-р Б. Бонев, инж. И. Ца-
кански и И. Андров

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

На заседанието присъстваха още: инж. Иван Лаза-
ров - кмет на община Вършец, П. Стефанов – зам.-
кмет на община Вършец, инж. Д. Тодорова-секретар
на община Вършец, А.Тошев-Директор дирекция
„СА“, К. Тачева-Директор дирекция „ОА“ участници в
театрална формация „Медека“ и Е. Георгиева-гл. екс-
перт „Информационно обслужване“ .

Заседанието беше открито и ръководено от инж.
Анатоли Димитров – председател на Общински съвет
-Вършец.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-

писка №378/19.12.2014 г. за прекратяване на конкурса
за избор на Управител на „Медицински център-Вър-
шец“ ЕООД, проведен на 05.12.2014 г. в изпълнение
на решение №540 от Протокол №52/31.10.2014 г. на
Общински съвет-Вършец и вземане на решение за
провеждане на нов конкурс.

Докладва: д-р Румяна Дамянова – председател на
Комисия по здравеопазване, социална политика и
екология

2.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №383/19.12.2014 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 Ла-
заров - кмет на община Вършец

3.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №381/19.12.2014 г. за актуализация на бюджета
на община Вършец за 2014 г. и разчет за финансиране
на капиталовите разходи.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

4.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №384/19.12.2014 г. приемане на план сметки,
включващи необходимите разходи за дейностите по
третиране на битови отпадъци и почистване на площи
за обществено ползване на територията на община
Вършец за 2015 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

5.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №386/22.12.2014 г. за отпускане на финансова
помощ на „Медицински център-Вършец“ ЕООД

Докладва: д-р Румяна Дамянова – председател на
Комисия по здравеопазване, социална политика и
екология

6.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №382/19.12.2014 г. за разкриване на „Нова со-
циална услуга-Център за настаняване на лица от
семеен тип на лица с физически увреждания в град
Вършец“ като делегирана държавна дейност.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

7.Разглеждане и вземане на решение по Докладна за-
писка №349/18.11.2014 г. за приемане на Годишна про-
грама за развитие на читалищната дейност в община
Вършец за 2015 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община
Вършец

8.Разглеждане на Докладна записка №385/19.12.2014
г. за предоставяне на еднократна парична награда в
размер на 200 /двеста/ лева на участниците в театрална
формация „Медека“ към Народно читалище „Христо
Ботев 1900“- гр. Вършец, за своя дебют с комедийната
пиеса „Анна Бижуто“ от класика на френския театър
Марк Камолети.

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

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

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организа-
цията и дейността на Общински съвет – Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация за мандата 2011 – 2015 г., дневния ред
бе приет единодушно:10 гласа “за”,“против” – няма;
“въздържали се” – няма.

Промяна в кворума влиза инж. И. Цакански.
Общо единадесет общински съветници.

Общински съвет – Вършец прие следните решеиня:

РЕШЕНИЕ №562
Общински съвет - Вършец на основание чл.21, ал.1,

т.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ и чл.9 от Наредба № 9 на
МЗ за условията и реда за провеждане на конкурси за
възлагане на управлението на лечебни заведения по
Закона за лечебните заведения прекратява конкурсната
процедура за избор на Управител на „Медицински
център - Вършец“ ЕООД, проведена във изпълнение
на Решение № 540 от Протокол № 52/31.10.2014 г.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров,
А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев,
Б. Христов, инж. И. Цакански, А. Станчева, д-р Ц. Ве-
лизаров, С. Сълков и С. Симеонов “против” –
няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №563
Общински съвет - Вършец на основание чл.21, ал.1,

т.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/ и чл. 3, ал. 1, т.1, т.2, т.З, т.4
и т.5 от Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане на управление
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведе-
ния взема решение за провеждане на конкурс за избор
на Управител на Медицински център -Вършец“ ЕООД.

1. На основание чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 9 2000 г.
за условията и реда за провеждане на конкурси за въз-
лагане на управлението на лечебни за заведения по За-
кона за лечебните заведения, назначава комисия за
провеждане на конкурса в състав :

Председател: д-р Р.Дамянова-председател на
ПК“ЗСДЕ“
Зам.председател: Благовест Христов председа-
тел на ПК „ИТУОС“
Секретар: г-н Антон Тошев
Членове: 1. Д-р Боян Бонев

2. Представител на Регионална
здравна инспекция гр.Монтана

2. Изисквания към кандидатите съгласно чл. 4, ал. 1,
т.1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 9/2000 г.:

2.1 Да притежават образователно-квалификационна
степен „магистър“ по медицина,
съответно дентална медицина, и квалификация по
здравен мениджмънт или лица с образователно-
квалификационна степен „магистър“ по икономика и
управление с призната специалност по
медицинска информатика и здравен мениджмънт или
по икономика на здравеопазването;

2.2 Да имат най-малко пет години трудов стаж като
лекар, съответно лекар по дентална медицина, или
икономист; кандидатите, притежаващи образователно-
квалификационна степен „магистър“ по медицина, съ-
ответно дентална медицина, да имат придобита
специалност;

2.3 Да не са осъждани на лишаване от свобода за
умишлени престъпления от общ характер, освен ако
са реабилитирани.

3. Необходими документи за допускане до участие в
конкурса: 1. Заявление за участие в конкурса; 2. Заве-
рено копие от диплома за завършено висше образова-
ние; 3. Заверено копие от документ за основна
специалност за кандидатите притежаващи образова-
телно -квалификационна степен „магистър“ по меди-
цина, съответно стоматология; 4. Заверено копие от
документ, удостоверяващ придобит трудов стаж; 5.
Автобиография; 6. Свидетелство за съдимост; 7. Про-
грама за развитието и дейността на „Медицински цен-
тър Вършец“ ЕООД за тригодишен период считано от
01.03.2015 г. до 01.03.2018 г. /включващ задачи, при-
оритети и срокове за изпълнение/;

4. Място и срок за подаване на заявление за участие
в конкурса: документи за участие в конкурса се при-
емат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на
публикуване на настоящоторешение в един централен
и един местен ежедневник. Документите се подават в
деловодството на Община Вършец с адрес гр.Вършец
3540, община Вършец, област Монтана бул. „Бълга-
рия“ № 10, ет.1, всеки работен ден от 8.30 до 17.00
часа. Заявленията за участие в конкурса, заедно с не-
обходимите документи се подават в запечатан, непро-
зрачен плик, на лицевата страна на който се изписват
трите имена и адреса на кандидата и телефон за кон-
такт, като програмата за развитие на „МЦ - Вършец“
ЕООД се представя в отделен запечатан плик, обозна-
чен с трите имена, адрес на кандидата и телефон за
контакт и надпис „Програма за развитието и дейността
на „Медицински център Вършец“ ЕООД.

5. Срок и място, в който може да се получи инфор-
мация относно темите, предмет на събеседване: В 7
/седем/ дневен срок след изтичане на срока за подаване
на заявлението за участие в конкурса от г-н Антон
Тошев - секретар на комисията за провеждане на кон-
курс за избор на управител на „Медицински център
Вършец“ ЕООД с адрес бул. „България“ №10 ет.4 стая
405

6. На основание чл.З ал. 1, т.5 от Наредба №9 опред-
еля дата за провеждане на конкурса на 20.02.2015 г. от

10:00 в Заседателна зала в сградата на община Вър-
шец.

7. Утвърждава проект на договор за възлагане уп-
равлението на „Медицински център -Вършец“ ЕООД.

8. На основание чл. 5 ал. 1 от Наредба № 9 от 2000 г.
за условията и реда за провеждане на конкурси за въз-
лагане на управление на лечебни заведения по Закона
за лечебните заведения определя еднократно възна-
граждение на членовете на комисията по 50 лв. с из-
ключение на лицата описани в чл. 5 ал.2 от Наредба
№9 от 2000 г.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров,
А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев,
Б. Христов, инж. И. Цакански, А. Станчева, д-р Ц. Ве-
лизаров, С. Сълков и С. Симеонов “против” –
няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №564
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 на-
следниците на Бончо Богданов Митров, следния имот:

1.1 Поземлен имот с идентификатор 12961.46.87 - па-
сище с площ 17 514 кв.м., находящ се в местността
„Горно млачище“ - земи от Общинския поземлен
фонд, землище град Вършец, съгласно скица - проект
№ 15-416092/14.11.2014 г.

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, реше-
нието може да се обжалва пред Районния съд-гр.Бер-
ковица 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” – 11– инж. А. Димитров,
А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев,
Б. Христов, инж. И. Цакански, А. Станчева, д-р Ц. Ве-
лизаров, С. Сълков и С. Симеонов “против” –
няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №565
На основание чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните

финанси, чл. 23, ал. 3 и 4 от Наредбата за условията и
реда за съставяне на тригодишната прогноза за мест-
ните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Вършец
и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация. Общински съвет -
Вършец променя бюджета на община Вършец за 2014
г. както следва:

1. Намалява бюджета по дейности както следва:
В местна дейност 2532 „Програми за временна

заетост“,§9700 „Резерв“ с 5 000 лв.
В местна дейност 2122 „Общинска администра-

ция“ § 9700 „Резерв“ с 4 000 лв.
2. Увеличава бюджета на местна дейност 2 377

„Извън училищни дейности“ с 9 000
лв., разпределени по параграфи както следва:

по § 0101 „Заплати „ с 6 250 лв.
по § 0205 „Други плащания и възнаграждения“ с

200 лв.
по § 0551 „ДОО „ с 800 лв.
по§ 0552 „УПФ“ с 100 лв.
по § 0560 „Здравно осигуряване“ с 350 лв.
по § 1015 „Материали“ с 1 300 лв

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров,
А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев,
Б. Христов, инж. И. Цакански, А. Станчева, д-р Ц. Ве-
лизаров, С. Сълков и С. Симеонов “против” –
няма;“въздържали се” – няма;

Промяна в кворума излиза инж. И. Цакански.
Общо десет общински съветници.

РЕШЕНИЕ №566
На основание чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните

финанси, чл. 23, ал. 3 и 4 от Наредбата за условията и
реда за съставяне на тригодишната прогноза за мест-
ните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Вър-
шец, и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуп-
равление и местната администрация, Общински съвет
- Вършец извършва вътрешни промени в Разчета за
финансиране на капиталовата програма на община
Вършец за 2014 година, по обекти и източници на фи-
нансиране, съгласно приложения Проект на разчет за
финансиране.

Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Димитров,
А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев,
Б. Христов, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков
и С. Симеонов “против” – няма;“въздържали се” –
няма;

Промяна в кворума влиза инж. И. Цакански.
Общо единадесет общински съветници.

РЕШЕНИЕ №567
I. Общински съвет - Вършен, на основание чл. 21, ал.

1 т. 7 от ЗМСМА и във връзка с чл. 66 от ЗМДТ, одоб-
рява обобщената план-сметка, общата стойност на
която възлиза на 664 350 лв. и включва необходимите

разходи за:
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите

отпадъци - контейнери, кофи и др. в размер на 25 100
лв.;

2. Събиране на битови отпадъци и транспортиране
до депото за обезвреждането им -121 250 лв;

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депото за
обезвреждане на битови отпадъци, включително от-
численията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО. - 135 000 лв;

4. Почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковите и другите територии от населените
места, предназначени за обществено ползване - 383
000 лв.

II. Утвърждава размера на дофинансиране на разхо-
дите по дейностите за сметосъбиране, сметоизвозване
и поддържане чистотата на обществени места с 173
350 лв.

III. Запазва размера на такса за битови отпадъци по
видове услуги и населени места, в размерите за 2014 г.

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров,
А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев,
Б. Христов, инж. И. Цакански, А. Станчева, д-р Ц. Ве-
лизаров, С. Сълков и С. Симеонов “против” –
няма;“въздържали се” – няма;

Промяна в кворума влиза д-р Б. Бонев. Общо
дванадесет общински съветници.

РЕШЕНИЕ №568
Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1,

т.6 и чл. 54 ал.3 от ЗМСМА отпуска от собствения си
Бюджет 2014 параграф 10-98 сумата от 2080 лева ( две
хиляди и осемдесет) на „Медицински център-Вър-
шец“ ЕООДизплащане на част от натрупани нераз-
платени задължения за ел. енергия към 01.12.2014 г.

Гласували поименно: “за” – 10– инж. А. Димитров,
А. Николова, д-р Р. Дамянова, Б. Христов, д-р Б. Бонев,
инж. И. Цакански, А. Станчева, д-р Ц. Велизаров, С.
Сълков и С. Симеонов “против” – няма;“въздър-
жали се” – 2- О. Яничковаи Т. Кънчев

РЕШЕНИЕ №569
Общински съвет - Вършец на основание чл. 17, ал.1,

т.7 и чл. 21, ал.1, т.23 ЗМСМА във връзка с чл. 18, ал.
1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36,
ал. 2, т. 7, буква „а“, подбуква „гг“ и чл. 36 „в“, ал. 1, т.
1 от Правилника по прилагане на закона за социалното
подпомагане, реши:

1. Разкрива от 01.02.2015 г. като делегирана дър-
жавна дейност за социална услуга от резидентен тип
„Център за настаняване от семеен тип за възрастни
хора с физически увреждания„ в град Вършец.

2. Ресурсно осигуряване:
Капацитет - 15 места
Персонал- 14 лица
Годишна издръжка 130 800 лв.

3. Възлага на кмета на община Вършец да изпрати
Решението до Регионална Дирекция „Социално под-
помагане“ за изготвяне на мотивирано предложение
до Изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане, съгласно чл. 36 „в“, ал. 1, т. 1 от ППЗСП.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев,
Б. Христов, д-р Б. Бонев, инж. И. Цакански, А. Стан-
чева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “про-
тив” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №570
Общински съвет - Вършец на основание чл. 26 а, ал.

2 от Закона за народните читалища приема Годишна
програма за развитие на читалищната дейност в об-
щина Вършец за 2015 г., съгласно приложените про-
грами от читалищата на територията на община
Вършец.

Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров,
А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев,
Б. Христов, д-р Б. Бонев, инж. И. Цакански, А. Стан-
чева, д-р Ц. Велизаров, С. Сълков и С. Симеонов “про-
тив” – няма;“въздържали се” – няма;

РЕШЕНИЕ №571
1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска от собствения си
бюджет параграф 10-98 сумата от 1000 /хиляда/ левана
театрална формация „Медека“, от които по 200
/двеста/ лева на следните лица:

1. Даниела Ангелова Лилова;
2. Калин Иванов Замфиров;
3. Венислава Ангелова Замфирова;
4. Латинка Петрова Миронова
5. Георги Пламенов Николов

Гласували поименно: “за” – 11– инж. А. Димитров,
А. Николова, д-р Р. Дамянова, О. Яничкова, Т. Кънчев,
Б. Христов, д-р Б. Бонев, инж. И. Цакански, И. Андров,
А. Станчева, д-р Ц. Велизаров и С. Симеонов “про-
тив” – 1- С. Сълков;“въздържали се” – няма;

Поради изчерпване на дневния ред, Председате-
лят на Общински съвет – Вършец закри заседа-
нието в 12:30 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец



В навечерието на коледните и но-
вогодишните празници НЧ „Христо
Ботев 1900” и Община Вършец ор-
ганизираха традиционния концерт,
който се проведе  в големия салон
на читалището. 

Официални гости на събитието
бяха секретарят на общината инж.
Даниела Тодорова и общински съ-
ветници. 

Поздравителен адрес от името на
кмета на община Вършец инж.
Иван Лазаров към жителите и гос-
тите на града поднесе секретарят на
общината г-жа Тодорова. Председа-
телят на НЧ «Хр. Ботев 1900» инж.
Алекси Алексов като домакин на
събитието отправи поздравления и
благодарности към участниците в
концерта и зрителите, дошли да се-
насладят на самодейното изкуство.

За доброто настроение на при-
състващите се погрижиха танцови
и певчески състави от читалищата
в община Вършец, и деца от Об-
щински детски комплекс Вършец. В
празничния концерт взеха участие
тригласен женски хор за обработен
фолклор „Стефан Кънев” при НЧ
"Хр.Ботев 1900” с художествен ръ-
ководител Елена Горанова, група
стари градски и  руски песни

„Нежна есен” при НЧ „Пробуда
1934 г.” кв.Заножене с художествен
ръководител Райна Тимчева, танцов
състав "Младост" при НЧ „Пробуда
1934” с хореограф Боян Георгиев,
групата за народни песни „Росен
здравец” при НЧ „Просвета” с. Д.
Озирово с ръководител Райна Тим-

чева, групата за народни песни
„Китка” при НЧ „Просвета – 1935”
с. Спанчевци с ръководител Антоа-
нета Петкова, певческа група „Де-
телина” към Клуб на пенсионера
„Козница” гр. Вършец с ръководи-
тел Венка Методиева, танцова фор-
мация „Стрешер” при НЧ
„Просвета 1922” с. Г. Озирово с хо-

реограф Георги Митрофанов, група
за автентичен фолклор „Росна
китка” при НЧ „Просвета 1922” с.
Г. Озирово

Приятно ни  изненадаха с изпъл-
ненията си децата от Театралното
студио при Общински детски ком-
плекс с ръководител Цветелина Ва-
силева, с хумористичния етюд
«Остроумието на Хитър Петър» и
Велислав Спасов – вокал и акомпа-
нимент на китара  с «Тракийска
китка».

Участниците в програмата ни под-
несоха своя новогодишен подарък,
като танцуваха, пяха и ни забавля-
ваха от сърце, заредиха ни с много
емоции в навечерието на празни-
ците и с очакване за една красива и
необикновена Нова година, изпъл-
нена с много успехи и благополу-
чие. 

Евелина ГЕОРГИЕВА
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През 2014 г. се навършиха 140 го-
дини от рождението на д-р Дамян
Иванов, един от създателите на ку-
рортното дело в България, първият
бански лекар във Вършец, човекът,
на когото дължим облика на днеш-
ния  ни град. Слънчевата градина,
боровият парк, електрификацията
на курорта, са само част от нещата,
които докторът е оставил на Вър-
шец.

По повод кръглата му годишнина
Община Вършец  издаде книгата
„Автобиография и спомени”, чийто
редактор и съставител е Мария
Алипиева. 

Г-жа Алипиева е извършила ог-
ромна проучвателна работа, за да
създаде неголямата по обем
книжка, грабваща вниманието на
всеки, докоснал се до нея.

С помощта на служители от Об-
щински детски комплекс - Вършец
и децата от групата по художест-
вено слово с ръководител Цвете-
лина Върглярска, на 17.12.2014 г. в

малката зала на НЧ „Христо Ботев
– 1900” бе организирано тържест-
вено представяне на книгата. На
фона на мултимедийната презента-
ция за живота и делото на д-р
Дамян Иванов, учениците проче-
тоха избрани откъси от книгата, а г-
жа Алипиева отговори много
детайлно на всички въпроси и мне-
ния, изказани от присъстващите
гости на събитието - представители
на гражданската общественост.

Мария Алипиева прочете свой
разказ за Дамян Иванов и по този
начин ни представи част от своя
нов проект, посветен на Вършец.

Хората, които се вълнуват от ис-
торията и бъдещето на Вършец,
хората, които обичат изкуството на
словото, тези, които безкористно
мислят върху проблемите на реал-
ността, си пожелаха на изпроводяк
пак да се срещат и да има все по-
вече нови поводи за творчески де-
бати.

Наташа СТАНИМИРОВА

СРЕЩА С ТВОРЧЕСКАТА МИСЪЛ
Създадената традиция преди

Бъдни вечер и Коледа учениците от
СОУ „Иван Вазов” да организират
благотворителен базар и концерт,
бе спазена и тази година. Гостите
на града и местните жители имаха
възможността да усетят духа на ко-
ледните празници. Ежегодният
училищен концерт бе предшестван
от коледен базар, организиран от
учениците от единадесетите кла-
сове. Те предлагаха ръчно израбо-
тени коледни картички, сурвачки,
украса, картини и други предмети.
Тази година учениците предлагаха
и антикварни книги, които бързо
грабваха вниманието на купува-
чите. Приготвените коледни сладки
изчезваха още в момента, когато
децата ги подреждаха на щанда
пред Градската художествена гале-
рия. 

Над 1 400 лева бяха събрани от
базара и от концерта, който пре-
мина под надслов „На Коледа се
случват чудеса”. Средствата ще
подпомогнат шест ученици от 12
клас в стремежа им да продължат
образованието си и след завър-
шване на училище. Гостите в пре-

пълнената зала на НЧ „Христо
Ботев” имаха възможността да се
радват на младостта и таланта на
участниците в концерта, организи-
ран от дванадесетите класове.
Много стихотворения, песни и
танци представиха малки и големи
ученици. За пореден път всички в
залата имаха възможността да се
насладят на песните на група Joy ,
на изпълненията на мажоретните и
танцовите състави на училището и
духов оркестър „Дефилир.

Гости на концерта бяха инж. Иван
Лазаров – кмет на община Вършец
и Петър Стефанов – заместник-
кмет.

Учениците от дванадесетите кла-
сове участваха в изброяването и
разпределянето на събраните
средства, заедно с Ученическия
съвет.

Олга ЯНИЧКОВА

НА КОЛЕДА СЕ СЛУЧВАТ ЧУДЕСА

Учениците от СОУ “Иван Вазов”
– град Вършец взеха участие в тра-
диционното издание на ЕСНО.
Проектът е на Училищния съвет
на децата под ръководството на г-
жа Албена Цветкова и включва по-
редица от дейности, свързани с
повишаване на информираността
на обществото за ежегодната кам-
пания на Програма LIFE+. В рам-
ките на дните от седмицата
ученици, родители и граждани
имаха възможност да вземат учас-
тие в следните дейности и ини-
циативи: 

- Откриване на кампанията – раз-
даване на стикери “ЕСНО – 2014.
Аз участвам!” за всяко дете и чле-
новете на целия училищен екип:
директор, помощник-директор, ад-
министративен и обслужващ пер-
сонал, учители. Седемстотин
човека декларираха по този начин,
че одобряват кампанията;- Акция
“Зелен микрофон” – инициатива
на 10 а и 10 б класове: интервюта
с кмета и секретаря на Общината,

с граждани; 
- “Не на рекламите! Дърветата в

парка ни, не в пощенската ми
кутия.” – раздадени и залепени са
800 лепенки за пощенски кутии с
оглед ограничаване на излишния
спам;

- Украса на класните стаи от от-
падъчни материали – петдесет
ученици от ПИГ 5 клас изработиха
табла и сувенири за Коледа от кар-
тон, капачки, брошури;

- Изготвяне и раздаване в града
на информационни флайери
ЕСНО – 2014;

- Флашмоб ЕСНО, организиран
от ПИГ 1-4 класове. Осемдесет
деца със собственоръчно израбо-
тени шапки от картон и найлон се
построиха в училищния двор с аб-
ревиатурата ЕСНО и декларираха
“Ние участваме!”

Общият обхват на кампанията в
СОУ “Иван Вазов” е над 2000
участници от различни възрастови
групи.

Рени ПЕТКОВА

 Гласът на децата

ЕСНО 2014 – НИЕ УЧАСТВАМЕ!
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