
Съгласно измененията в чл.3
от ЗАКОНА за преброяване на
населението и жилищния фонд
в Република България през
2011 г., публикувани в бр. 100
от 21.12.2010 г. периодът и ета-
пите на преброяването са след-
ните:

1. Преброяването започва в
0,00 ч. на 1 февруари 2011 г. и
приключва в 20,00 ч. на 28 фев-
руари 2011 г.

2. От 0,00 ч. на 1 февруари
2011 г. до 24,00 ч. на 9 фев-
руари 2011 г. преброяването ще
се извършва по интернет чрез
попълване на електронен фор-
муляр лично от гражданите на
доброволен принцип.

В този период преброителите
и контрольорите ще имат въз-
можност само да обиколят пре-
броителния си участък, за да се
запознаят с него, без да анке-
тират гражданите.

3. От 8,00 ч. на 10 февруари
2011 г. до 20,00 ч. на 28 фев-
руари 2011 г. преброяването ще
се извършва от преброителите
чрез посещение на домакин-
ствата, сградите и жилищата и
попълване на данни на хартиен
формуляр, предоставени от
гражданите.

Иван ЖЕКОВ
Секретар на

Община Вършец
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По традиция и тази година жите-
лите и гостите на Вършец станаха
съпричастни с големия християнски
празник Богоявление (Йорданов-
ден).

На 6 януари пред фонтана на Цен-
тралния градски площад свещенои-
коном Петко Балджиев – енорийски
свещеник на град Вършец, заедно
със смесения хор за школувано
пеене и църковни песнопения при
НЧ “Хр. Ботев”отслужи Велик Бо-
гоявленски водосвет.

Според Светото писание, на този

ден Йоан Предтеча извършва кръ-
щението на Иисус Христос чрез по-
тапянето му във водите на река
Йордан, откъдето идва и името на
празника – Йордановден.

С Йордановден е свързано пове-
рието, че в нощта срещу празника
небето се отваря и който в този мо-
мент си поиска нещо, то ще се из-
пълни.

Според вярванията осветената на
този ден вода има лечебна сила, тя
не помътнява с течение на времето,
затова и на площада въпреки мразо-

вития ден се бяха стекли хора с бу-
тилки и бурканчета, за да отнесат от
нея в домовете си – за здраве на тях
и на техните близки.

Според църковните канони Велик-
ият Богоявленски водосвет се от-
служва на река, езеро, друг воден
басейн или в центъра на населеното
място. Тъй като в нашия град все
още няма традиция за отслужването
му на брега на местната река, то той
отново е в центъра на града ни пред
фонтана – символ на вършечката ми-
нерална вода, която блика от недрата
на Земята ни и която е “осветена”
свише.

След водосвета свещеникът бе по-
канен заедно с хористите в кабинета
на кмета на общината Боряна Бон-
чева, за да поръси със светена вода
административната сграда на общи-
ната и благослови всички служи-
тели, работещи в нея. Той пожела на
ръководството на Общината и слу-
жителите от Общинска администра-
ция много здраве, професионални
успехи и реализиране на мечтите.

Кметът на общината Боряна Бон-
чева пожела на всички разум и сили,
за да можем да преодоляваме труд-
ностите и проблемите и да градим
успешно бъдещето на града и общи-
ната.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НА ЦЕНТРАЛНИЯ ГРАДСКИ ПЛОЩАД
ВЪВ ВЪРШЕЦ БЕ ОТСЛУЖЕН ВЕЛИК

БОГОЯВЛЕНСКИ ВОДОСВЕТ

По инициатива на общинските съ-
ветници – председатели на Комисии
към Общински съвет гр. Вършец и
ръководството на Общината, се про-
веде среща със собственици и упра-
вители на хотели, почивни станции,
къщи и стаи за гости, представители
на туристическия бизнес във връзка
с влезлите в сила от 1 януари т.г. из-
менения в Закона за местните да-
нъци и такси.

На срещата присъстваха председа-
телят на Общинския съвет Иван Ла-
заров, председателят на комисията
по бюджет, финанси и стопанска по-
литика към Общинския съвет
инж.Анатоли Димитров, председа-

телят на комисията по устройство
на територията, общинска собстве-
ност, европейски програми и инвес-
тиции Вътко Маринов, кметът на
общината Боряна Бончева, начални-
кът на кабинета на кмета инж.
Стоян Стоянов, представители на
Туристическия информационен
център в града и собственици и
представители на места за настаня-
ване.

Кметът Боряна Бончева запозна
присъстващите с въвеждането на
новия туристически данък, който
замества досегашната туристическа
такса

Характеристиките, регламенти-

ращи новия данък са:
- обект на облагане са само но-

щувките в средствата за подслон и
местата за настаняване по смисъла
на Закона за туризма;

- данъчно задължени лица са тези,
които предлагат нощувки в горепо-
сочените места, като данъкът ще се
записва отделно в документа, изда-
ден от тях на лицето, ползващо но-
щувка;

- данъкът се определя от Общин-
ският съвет в граници от 0,20 лв. до
3,00 лв. за всяка нощувка съобразно
населените места в общината и ка-
тегорията на средствата за подслон
и местата за настаняване, като се
внася до 15-то число на месеца,
следващ месеца, през който са пред-
оставени нощувките;

- декларирането на данъка става до
30 януари всяка година с деклара-
ция по ЗМДТ (за облагане с турис-
тически данък за предходната
календарна година). Предвиден е и
минимален размер на данъка за ка-
лендарна година, който не може да
бъде по-малък от данъка, който би
бил дължим при 30% пълна заетост
на съответния обект. За данъчно за-
дължените лица, които са внесли
данък за годината в по-малък раз-
мер от минималния размер, ще дов-
насят разликата до 1 март на
следващата година, независимо от
това дали обектът се използва.
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СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС

Местната комисия по реда на
Закона за уреждане правата на
граждани с многогодишни жи-
лищно спестовни влогови
/ЗУПГМЖСВ/ при община
Вършец информира всички
притежатели на некомпенси-
рани /неизплатени с левова ком-
пенсация/ към 31.12.2010 г.
жилищно спестовни влогове на
територията на общината, за
влезлите в сила промени на
ЗУПГМЖСВ /ДВ.бр.100/2008г.;
изм. Бр.99/2009г./.

Съгласно § 11 от Преходните и
заключителните разпоредби на
ЗИДЗУПГМЖСВ, следва
всички притежатели с неком-
пенсирани жилищно спестовни
влогове по реда на закона на те-
риторията на община Вършец
да имат в предвид следните сро-
кове:

1. § 11. ал.3 от ПЗР към ЗИ-

ДЗУПГМЖСВ – Право на ле-
вова индексация по чл.7, ал.1
имат лицата, включени в окон-
чателните списъци, които са
придобили или започнали из-
граждане на жилище в срок до
5 /пет/ години от влизането в
сила на ЗИДЗУПГМЖСВ тоест
до – 21 ноември 2013 година.

2. § 11 ал.4 от ПЗР към ЗИ-
ДЗУПГМЖСВ – Изплащането
на левови компенсации се из-
вършва от Националния ком-
пенсационен жилищен фонд
/НКЖФ/ при Министерски
съвет на РБ, чрез местните ко-
мисии по чл. 8, ал. 2 от
ЗУПГМЖСВ по реда на постъ-
пилите заявления за реализи-
рани права в срок до 31
декември 2019 година.

Олга ЯНИЧКОВА
Председател на МК по

ЗУПГМЖСВ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Във връзка с промяна в чл.
19 от Наредбата за придоби-
ване, управление и разпореж-
дане с общинска собственост
на Община Вършец, уведомя-
ваме всички граждани, на
които е учредено право на
строеж (суперфиция), че
могат да закупят парцелите,
върху които им учредено пра-
вото без търг и конкурс, на
цена, равна на данъчната
оценка на парцела, увеличена
с 20 % и начислено ДДС
върху общата сума.

За започването на процедура
по закупуването на такива
имоти, собствениците следва

да подадат в деловодството на
Общинска администрация гр.
Вършец заявление (по об-
разец) до Кмета на община
Вършец, с приложен към него
документ, удостоверяващ уч-
реденото право на строеж и
удостоверение за законността
на построената сграда, изда-
дено от Община Вършец.

Важно е да се знае, че при
погиване на имота (земетре-
сение, наводнение, пожар или
друго бедствие) учреденото
право на строеж се губи.

Антон ТОШЕВ
мл. юрисконсулт в

Общинска администрация

В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ
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Днес 03.12.2010г. (петък) от 13.00 часа, на
основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, се
проведе заседание на Общински съвет –
Вършец в заседателната зала на Общинска
администрация – Вършец.

Заседанието започва с 9 положили
клетва общински съветници. Отсъстват:
О.Гигов, Н.Леков, П.Петров, К.Аргиров;

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

На заседанието присъстваха още: Кмет
на Община Вършец - Б.Бончева-Лечева,
Ст.Стоянов, С.Атанасова – Управител на
“Медицински център – Вършец” ЕООД,
Р.Славчев, Иван Илиев, Ангел Петров, Гео-
рги Стаменов, Митко Елисеев, С. Николова
и граждани.

На основание чл.57, ал1 от ПОДОСВН-
КВОА за мандата 2007 - 2011г. Председате-
лят на Общински съвет - Вършец предложи
допълнение в дневния ред:

1. Разглеждане и вземане на решение от-
носно постъпило заявление за освобожда-
ване от длъжност – управител на
„МЦ-Вършец” ЕООД от д-р Ст.Атанасова –
досегашен управител на „МЦ-Вършец”
ЕООД.

Докладва: Председател на ПК “Здравео-
пазване, социални дейности и екология”
– Румяна Дамянова

Точките, докладвани от Кмета на Община
Вършец бяха изтеглени в началото на засе-
данието, поради заминаване в командировка
извън страната.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
1. Отговор от Кмета на Община Вършец на

питане от група общински съветници.
Отговаря: Кмет на Община Вършец –

Боряна Бончева – Лечева
2. Вземане на решение относно заявление

за дарение от Младен Иванов Георгиев и
Георги Иванов Георгиев.

Докладва: Кмет на Община Вършец –
Боряна Бончева – Лечева

3. Разглеждане на информация по сборен
отчет на бюджета на Община Вършец към
31.10.2010г. предоставена в изпълнение на
Решение № 399 на Общински съвет – Вър-
шец.

Докладва: Кмет на Община Вършец –
Боряна Бончева – Лечева

4. Разглеждане и вземане на решение от-
носно постъпило заявление за освобожда-
ване от длъжност – управител на
„МЦ-Вършец” ЕООД от д-р Ст.Атанасова –
досегашен управител на „МЦ-Вършец”
ЕООД.

Докладва: Председател на ПК “Здравео-
пазване, социални дейности и екология”
– Румяна Дамянова

5. Вземане на решение относно разходи на
МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ за периода
01.01.2010г. до 30.11.2010г.

Докладва: Олга Кирилова Яничкова –
Председател на МК по чл.8, ал.2 от
ЗУПГМЖСВ

6. Разглеждане и вземане на решение от-
носно уведомление – предложение от Васко
Томов Стаменов – Управител на „Негован”
ООД.

Докладва: Председател на Об.С – Вър-
шец – Иван Лазаров

7. Вземане на решение относно постъпили
писма от Общинска служба земеделие Вър-
шец по започната процедура по чл.45е от
ППЗСПЗЗ.

Докладва: Председател на Об.С – Вър-
шец – Иван Лазаров

8. Молби за финансова помощ към Об-
щински съвет – Вършец.

Докладва: Председател на Комисията по
обществен ред, сигурност, граждански

права, молби, жалби и борба с коруп-
цията – Кирил Аргиров

9. Изказвания, питания, становища и пред-
ложения на граждани.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с Общинската админист-
рация за мандата /2007 – 2011г/, дневния ред
бе приет единодушно с 9 гласа - “за”, “про-
тив” – 0 ; “въздържали се” – 0;

Общински съвет – Вършец прие след-
ните решения:

РЕШЕНИЕ № 418
Общински съвет – Вършец на основание

чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА, възлага на Кмета
на Общината, след приключване на меро-
приятието по чистенето и извозването на
дървесина от парка в гр.Вършец, информа-
цията да бъде предоставяна в Общински
съвет.

Гласуването е поименно: „за”- 9 – А.Ди-
митров, Д.Тодорова, Д.Григорова, В.Мари-
нов, И.Лазаров, Р.Дамянова,
А.Николова,О.Яничкова, Н.Коновски; „про-
тив” – 0; „въздържали се”- 0.

РЕШЕНИЕ № 419
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл34,ал.2 от ЗОС и чл.8, ал.2, т.3 от НРПУ-
РОС взема решение да бъдат придобити без-
възмездно в полза на община Вършец
недвижими имоти представляващи земедел-
ски земи, гори, находящи се в землището на
с.Черкаски, община Вършец, област Мон-
тана и пет урегулирани поземлени имота в
регулационните граници на с.Черкаски, об-
щина Вършец от дарителите собственици на
недвижимите имоти Младен Иванов Гео-
ргиев и Георги Иванов Георгиев от гр. Вър-
шец описани както следва:

I. Урегулирани поземлени имоти
/УПИ/.

1. УПИ 334, кв. 44 по плана на с.Чер-
каски, община Вършец
2. УПИ 335, кв. 44 по плана на с.Чер-
каски, община Вършец
3. УПИ 336, кв. 44 по плана на с.Чер-
каски, община Вършец
4. УПИ 337, кв. 44 по плана на с.Чер-
каски, община Вършец
5. УПИ 338, кв. 44 по плана на с.Чер-
каски, община Вършец

II. Земеделски земи.
1. Поземлен имот № 096008, НТП - нива
с площ 2.5 дка., находяща се м.”Кошик-
ран” в землището на с.Черкаски, катего-
рия на земята – четвърта.
2. Поземлен имот № 044007, НТП - нива
с площ 3.001 дка., находяща се
м.”Кръста” в землището на с.Черкаски,
категория на земята – четвърта.
3. Поземлен имот № 058003, НТП – нива
с площ 2 дка., находяща се м.”Идерец” в
землището на с.Черкаски, категория на
земята – четвърта.
4. Поземлен имот № 209002, НТП – зе-
ленчукова култура с площ 2 дка., нахо-
дяща се м.”Селището” в землището на
с.Черкаски, категория на земята – шеста.
5. Поземлен имот № 209003, НТП – зе-
ленчукова култура с площ 3 дка., нахо-
дяща се м.”Селището” в землището на
с.Черкаски, категория на земята – шеста.
6. Поземлен имот с НТП ливада с площ
2.5 дка., находящ се в м.”Бехчелята” в
землището на с.Черкаски.
7. Поземлен имот с НТП нива с площ 2.5
дка., находящ се в м.”Дълбок дол” в зем-
лището на с.Черкаски.
8. Поземлен имот с НТП ливада с площ

5 дка., находящ се в м.”Кривото лице” в
землището на с.Черкаски.
9. Поземлен имот с НТП ливада с площ
1 дка., находящ се в .”Мрътвината” в
землището на с.Черкаски.

III. Гори.
1. Гора - имот № 303046 с НТП дърво-
производителна горска площ с площ 10
дка., находящ се в м.”Гола глава” в зем-
лището на с.Черкаски.
2. Гора - имот № 308022 с НТП дърво-
производителна горска площ с площ 1
дка., находящ се в м.”Казашка могила”
в землището на с.Черкаски.
3. Гора - имот № 319063 с НТП дърво-
производителна горска площ с площ 10
дка., находящ се в м.”Мъртвината” в
землището на с.Черкаски.
4. Гора – имот № 317030 с НТП дърво-
производителна горска площ с площ 4
дка., находящ се в м.”Мъртвината” в
землището на с.Черкаски.

Гласуването е поименно: „за”- 9 – А.Ди-
митров, Д.Тодорова, Д.Григорова, В.Мари-
нов, И.Лазаров, Р.Дамянова,
А.Николова,О.Яничкова, Н.Коновски; „про-
тив” – 0; „въздържали се”- 0.

РЕШЕНИЕ № 420
Общински съвет – Вършец, възлага на

Кмета на Общината да внесе актуализация
на бюджета в срок до 10.12.2010г. с цел раз-
глеждане и приемане в рамките на кален-
дарната година.

Гласуването е поименно: „за”- 9 – А.Ди-
митров, Д.Тодорова, Д.Григорова, В.Мари-
нов, И.Лазаров, Р.Дамянова,
А.Николова,О.Яничкова, Н.Коновски; „про-
тив” – 0; „въздържали се”- 0.

РЕШЕНИЕ № 421
ОбС-Вършец на основание чл.137 ал.1

т.5 и чл.147 от ТЗ във връзка с чл.21 ал.1
т.9 от ЗМСМА взема решение за :

1. Прекратява договора за възлагане на уп-
равление на “МЦ – Вършец” ЕООД и осво-
бождава от отговорност д-р Ст.Атанасова,
на базата на подадена молба за освобожда-
ване от длъжност - Управител на “МЦ –
Вършец” ЕООД, поради преминаване на
друга работа, считано от 03.12.2010 г.

2. Възлага на Кмета на Об.Вършец да пре-
крати договора за възлагане на управление
на “ МЦ-Вършец ” ЕООД с д-р Ст.Атана-
сова, считано от 03.12.2010 г.

3. Възлага на Кмета на Об.Вършец да наз-
начи временно управляващ на “МЦ – Вър-
шец” ЕООД, до провеждане на конкурс за
Управител на “МЦ - Вършец” ЕООД съг-
ласно нормативната уредба.

4. Кмета на община Вършец да възложи
провеждане на финансова ревизия и изгот-
вяне на одитен доклад за времето, през което
д-р Ст.Атанасова е управлявала “МЦ-Вър-
шец”ЕООД.

5. На основание чл.3 ал.1 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
заведения, Об.С - Вършец взема решение за
провеждане на конкурс за възлагане на уп-
равление на “ МЦ – Вършец ” ЕООД.

6. Възлага на Кмета на Об.Вършец да пуб-
ликува обявата в един местен и един цен-
трален ежедневник.

7. На основание чл. 5 и чл. 6 от Наредба №
9 2000 г. за условията и реда за провеждане
на конкурси за възлагане на управлението на
лечебни за заведения по Закона за лечебните
заведения , назначава комисия за провеж-
дане на конкурс за избор на управител на “
МЦ – Вършец ” ЕООД в състав :

1. Председател: д-р Р.Дамянова-председа-

тел на ПК”ЗСДЕ”
2. Зам.председател: г-н А.Димитров-пред-

седател на ПК”Бюджет и финанси”
3. Секретар: г-жа Д. Григорова- член на ПК

”ЗСДЕ”
4. Членове: г-н А.Тошев
5. Представител на Районен център по

здравеопазване гр.Монтана
Гласуването е поименно: „за”- 8 – А.Ди-

митров, Д.Тодорова, Д.Григорова, В.Мари-
нов, И.Лазаров, Р.Дамянова,
А.Николова,О.Яничкова; „против” – 0;
„въздържали се”- 1 – Н.Коновски.

РЕШЕНИЕ № 422
Общински съвет – Вършец на основание

§17, ал.3 от Преходните и заключителни раз-
поредби на Правилника за прилагане на
ЗУПГМЖСВ утвърждава разходи на МК по
чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Вър-
шец за периода 01.01.2010г. до 30.11.2010г.
както следва: За публикация в Държавен
вестник – 40лв; За командировки до НКЖФ
и за канцеларски материали – 200лв.; За въз-
награждения на членовете на комисията за
календарната 2010г. по 250лв. на член и за
закупуване на нов компютър, копирно уст-
ройство и друго оборудване за деловодст-
вото на Общински съвет – Вършец – 1600лв.

Гласували „за”- 9; „против” – 0; „въз-
държали се”- 0.

РЕШЕНИЕ № 423
1. Общински съвет – Вършец не приема на-

правеното уведомление – предложение от
„Негован” ООД с. Спанчевц.

2. Задължава Кмета на Община Вършец в
30 дневен срок от датата на вземане на нас-
тоящето решение да предприеме действия
за подготовка на Проект за изграждане на
разпределително съоръжение, даващо въз-
можност за коректно разпределение на де-
бита на извора между концесионери и
ползватели, като разходите бъдат включени
в капиталовите разходи на Бюджет 2011г.

3. Задължава Кмета на Община Вършец до
следващо заседание да предостави инфор-
мация за актуалните заявления и искания за
ползване на минералния извор с цел финан-
сова оценка на приходите от концесии и пол-
зване за Бюджет 2011г.

Гласуването е поименно: „за”- 8 – А.Ди-
митров, Д.Тодорова, Д.Григорова, В.Мари-
нов, И.Лазаров, Р.Дамянова,
А.Николова,О.Яничкова; „против” – 0;
„въздържали се”- 1 – Н.Коновски.

РЕШЕНИЕ № 424
Общински съвет – Вършец на основание

чл76, ал.1, т.2 от ПООСВНКВОА за мандата
2007-2011г. отлага разглеждането на доклад-
ната до следващо заседание на Общински
съвет – Вършец.

Гласували: „за”- 9; „против” – 0; „въз-
държали се”- 0.

РЕШЕНИЕ № 425
1. Във връзка с чл.76, ал.1, т.2 от Правил-

ника за организацията и дейността на Об-
щински съвет Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската Адми-
нистрация, Общински съвет – Вършец, от-
лага разглеждането на молбата за финансова
помощ.

Гласували: „за”- 9; „против” – 0; „въз-
държали се”- 0.

Поради изчерпване на дневния ред,
Председателя на Общински съвет – Вър-
шец закри заседанието в 14:40часа.

И.Лазаров
Председател на ОбС - Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 48
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ÂÚÐØÅÖ3
Днес 22.12.2010 г. (сряда) от 12.00 часа, на осно-

вание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, се проведе засе-
дание на Общински съвет – Вършец в
заседателната зала на Общинска администрация –
Вършец.

Заседанието започва с 9 положили клетва об-
щински съветници. Отсъстват: О.Гигов, Н.Леков,
К.Аргиров, А.Димитров;

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

На заседанието присъстваха още: Кмет на Об-
щина Вършец - Б.Бончева Лечева, Ст.Стоянов,
Р.Славчев, А.Тошев, Л.Митков, Кр.Тачева, Иван
Илиев, Ангел Петров, Георги Стаменов, Митко
Елисеев и граждани.

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Допълнение към Решение № 421 от Протокол

№ 48/03.12.2010г.
Докладва: Кмет на Община Вършец – Боряна

Бончева – Лечева
2.Разглеждане и вземане на решение за продажба

на недвижим имот по реда на ЗОС.
Докладва: Кмет на Община Вършец – Боряна

Бончева – Лечева
3. Разглеждане и вземане на решение за отдаване

под наем на недвижими имоти частна общинска
собственост – представляващи казани за изваряване
на ракия.

Докладва: Кмет на Община Вършец – Боряна
Бончева – Лечева

4. Разглеждане на сборен отчет на бюджета към
30.11.2010г. и вземане на решение за изменение на
бюджета на Община Вършец за 2010г.

Докладва: Кмет на Община Вършец – Боряна
Бончева – Лечева

5. Вземане на решение относно постъпили писма
от Общинска служба земеделие Вършец по започ-
ната процедура по чл.45е от ППЗСПЗЗ.

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

6. Молби за финансова помощ към Общински
съвет – Вършец

Докладва: Председател на Комисията по об-
ществен ред, сигурност, граждански права,
молби, жалби и борба с корупцията – Кирил Ар-
гиров

7. Изказвания, питания, становища и предложе-
ния на граждани.

Общински съвет прие следните решения:

РЕШЕНИЕ № 426
Общински съвет – Вършец на основание чл. 3,

ал. 1, т.1, т.2, т.3, 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 за заве-
дения по Закона за лечебните заведения допълва
свое Решение № 421 от Протокол №
48/03.12.2010 г. , както следва:

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

- Да притежават образователно-квалификационна
степен „магистър“ по медицина, съответно ден-
тална медицина, или лица с образователно-квали-
фикационна степен „магистър“ по икономика и
управление с призната специалност по медицинска
информатика или по икономика на здравеопазва-
нето;

- Да имат най-малко пет години трудов стаж като
лекар, съответно лекар по дентална медицина, или
икономист; кандидатите, притежаващи образова-
телно-квалификационна степен „магистър“ по ме-
дицина, съответно дентална медицина, да имат
придобита специалност;

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

2. Необходими документи за допускане до учас-
тие в конкурса: 1. Заявление за участие в конкурса;
2.Диплома за завършено висше образование; 3. До-
кумент за основна специалност– за кандидатите
притежаващи образователно – квалификационна
степен „магистър” по медицина, съответно стома-
тология; 5. Документ, удостоверяващ придобит тру-
дов стаж; 6. Автобиография; 7. Свидетелство за
съдимост; 8. Програма за развитието и дейността
на „Медицински център Вършец” ЕООД за триго-
дишен период считано от 01.01.2011 до 01.01.2014г.
/включващ задачи, приоритети и срокове за изпъл-
нение/;

3. Място и срок за подаване на заявление за
участие в конкурса: документи за участие в кон-
курса се приемат в 14 /четиринадесeт/ дневен срок
от датата на публикуване на настоящата обява в
един централен и един местен ежедневник. Доку-
ментите се подават в деловодството на Община
Вършец с адрес гр.Вършец 3540, община Вършец,
област Монтана бул.”България”№ 10, ет.1, всеки ра-
ботен ден от 8.30 до 17.00 часа. Заявленията за учас-

тие в конкурса, заедно с необходимите документи
се подават в запечатан, непрозрачен плик, на лице-
вата страна на който се изписват трите имена и ад-
реса на кандидата, като програмата за развитие по
т.8 се представя в отделен запечатан плик, обозна-
чин с трите имена и адреса на кандидата и надпис
„Програма за развитието и дейността на „Меди-
цински център Вършец” ЕООД .

4. Срок и място, в който може да се получи ин-
формация относно темите, предмет на събеседване:
В 7 /седем/ дневен срок след изтичане на срока за
подаване на заявлението за участие в конкурса от
упълномощено от комисията за избор на управител
лице.

5. Утвърждава проект на договор за възлагане
управлението на “Медицински център – Вършец”
ЕООД.

6. На основание чл. 5 ал. 1 от Наредба № 9 от
2000 г. за условията и реда за провеждане на кон-
курси за възлагане на управление на лечебни за за-
ведения по Закона за лечебните заведения определя
еднократно възнаграждение на членовете на коми-
сията по 50 лв.

Гласуването е поименно: „за”- 8 – Д.Тодорова,
Д.Григорова, П.Петров, В.Маринов, И.Лазаров,
Р.Дамянова, А.Николова,О.Яничкова; „против” – 1
- Н.Коновски ; „въздържали се”- 0.

РЕШЕНИЕ № 427
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.35,

ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.19, ал.1 и ал.2 от На-
редбата за реда на придобиване, управление и раз-
пореждане с общинска собственост и чл.1, ал.1, т.4,
чл.4, ал.1 и чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и
реда за провеждане на търгове и конкурси на об-
щина Вършец взема решение за провеждане на
публичен търг с явно надаване за продажба на нед-
вижим имот частна общинска собственост пред-
ставляващ поземлен имот № 501.126 за който е
образувано УПИ V в кв.22по плана на с. Долна Бяла
Речка, община Вършец с площ 335 кв.м/триста три-
десет и пет кв.м/.

2. Определя първоначална тръжна цена за имота
1 200лв. /хиляда и двеста лева/ и стъпка за надда-
ване 5% върху първоначалната тръжна цена.

3. Цена на тръжна документация 100лв. /сто лева/.
4. Депозит за участие в търга 10% от първоначал-

ната тръжна цена.
5. Задължава Кмета да организира и проведе търга

по реда на Глава втора „Търгове” от НУРПТК и да
сключи договор със спечелилия търга участник за
продажба на недвижим имот.

Гласуването е поименно: „за”- 9 – Д.Тодорова,
Д.Григорова, П.Петров, В.Маринов, И.Лазаров,
Р.Дамянова, А.Николова,О.Яничкова, Н.Коновски;
„против” – 0; „въздържали се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 428
1. Общински съвет – Вършец на основание на ос-

нование чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собст-
веност във връзка с чл. 13, ал. 1 от НРПУРОС и чл.
4, ал. 1 и чл. 6 , ал. 1 от Наредбата за условията и
реда за провеждане на търгове и конкурси
/НУРПТК/ на община Вършец взема решение за от-
даване под наем на недвижими имоти частна об-
щинска собственост представляващи казани за
изваряване на ракия собственост на община Вър-
шец, находящи се в гр.Вършец, кв.Заножене,
с.Спанчевци, с.Драганица, с.Черкаски, с.Долно
Озирово, с.Горно Озирово, с.Долна Бела Речка и
с.Горна Бела Речка, община Вършец, област Мон-
тана.

2. Определя първоначални годишни тръжни на-
емни цени на казаните за изваряване на ракия
/сгради и съоръжения/ по населени места, както
следва:

- Казан в гр.Вършец – 640 лв. без ДДС.
- Казан в кв.Заножене – 480 лв. без ДДС.
- Казан с.Спанчевци – 400 лв. без ДДС.
- Казан с.Драганица – 400 лв. без ДДС.
- Казан с.Черкаски – 400 лв.без ДДС.
- Казан с.Долно Озирово – 400 лв.без ДДС.
- Казан с.Горно Озирово – 400 лв.без ДДС.
- Казан с.Долна Бела Речка – 320 лв.без ДДС.
- Казан с.Горна Бела Речка – 320 лв.без ДДС.
3. Срок за отдаване под наем на казаните 3 /три/

календарни години считано от датата на сключване
на договора за наем за съответния казан.

4. Всеки участник може да участва в търга за на-
емането на един, няколко или всички казани за из-
варяване на ракия.

5. Определя депозит за участие в търга 10 % от
първоначалната тръжна цена на съответния казан
за изваряване на ракия за които участва съответния
участник в търга.

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху пър-
воначалната тръжна наемна цена на съответния
казан за изваряване на ракия за които участва съот-
ветния участник в търга.

7. Задължава Кмета на община Вършец да орга-
низира и проведе търга по реда на Глава втора “Тър-
гове” от Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община Вър-
шец и да сключи договор/и за отдаване под наем на
казаните за изваряване на ракия с спечелилия/ите
търга участник/ци.

8. В договора за наем да има кауза за подържане
на материалната база.

Гласуването е поименно: „за”- 9 – Д.Тодорова,
Д.Григорова, П.Петров, В.Маринов, И.Лазаров,
Р.Дамянова, А.Николова,О.Яничкова, Н.Коновски;
„против” – 0;

РЕШЕНИЕ № 429
Общински съвет – Вършец на основание чл.18

от Закона за общинските бюджети, във връзка с
чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация:

1. Приема изменение по разходната част на бю-
джета на Община Вършец за

2010 г. по дейности и параграфи, както следва:
Намаление:

Дейност 2 123 „Общински съвети”
§ 10 15 - материали 1 000 лв.
§ 10 20 - разходи за външни услуги 700 лв.
§ 10 51 - командировки в страната 600 лв.
§ 10 98 - други не класифицирани 1 600 лв.

Дейност 2 532 „Програми за временна заетост”
§ 10 15 - материали 2 000 лв.

Дейност 2 532 „Програми за врем. заетост”
§ 10 15 - материали 3 000 лв.

Дейност 2 532 „Програми за врем. заетост”
§ 02 08 - обезщет. на перс. с х. на възн. 2 050
лв.
§ 10 13 - постелен инвентар и облекло 300 лв.
§ 10 15 - материали 4 000 лв.
§ 10 20 - разходи за външни услуги 1 942 лв.

Дейност 2 606 „Изграждане, ремонт и поддър-
жане на уличната мрежа”

§ 10 15 - материали 1 000 лв.
§ 10 30 - текущ ремонт 16 000 лв.

Дейност 2 622 „Озеленяване”
§ 10 15 - материали 5 600 лв.
§ 10 20 - разходи за външни услуги 1 400 лв.

Увеличение:
Дейност 2 123 „Общински съвети”

§ 02 02 - за персонал по извънтр.право 3 776
лв.
§ 05 51 - осиг. вноски от работ. за ДОО 330 лв.
§ 05 60 - зд.-осиг. вноски от работод. 1 256 лв.
§ 05 80 - вноски за ДЗО 538 лв.

Дейност 2 311 „ЦДГ и ОДЗ”
§ 10 16 - вода, горива, енергия 3 000 лв.

Дейност 2 604 „Осветление на ул. и площади”
§ 10 15 - материали 3 100 лв.
§ 10 16 - вода, горива, енергия 15 422 лв.
§ 10 20 - разходи за външни услуги 6 770 лв.

Дейност 2 603 „Водоснабдяване и канализация”
§ 10 16 - вода, горива, енергия 7 000 лв.

2. Възлага на кмета на Община Вършец да отрази
приетите промени в бюджета на общината по фун-
кции, дейности и параграфи, съгласно изискванията
на бюджетната класификация.

3. Задължава Кмета в срок до 14 януари 2011го-
дина да представи следната информация на разпо-
ложение на комисиите на Общински съвет:

• Предвиждани промени в Наредбата за местни
данъци и такси в Община Вършец, в сила от 2011г.

• План сметка на разходите за такса смет за 2011
година – за предоставяне на качествена услуга по
сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на
улици и площади, разработване и закриване на депа
в Община Вършец /по компоненти на таксата и по
основни разходни пера/.

• План сметка за приходите за такса смет за 2011
година – за предоставяне на качествена услуга по
сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на
улици и площади, разработване и закриване на депа
в Община Вършец /по компоненти на таксата и по
основни приходоизточници/

• План сметка за разходите за туристическа такса
за 2011г. за Община Вършец / по компоненти на
таксата и по основни разходни пера/.

• План сметка за приходите за туристическа такса
за 2011г. за Община Вършец / по компоненти на
таксата и по основни приходоизточници/.

• Предвиждани продажби на нефинансови активи
за 2011г. на територията на Община Вършец.

• Предвиждани капиталови инвестиции, капита-
лови, ремонти и текущи ремонти за 2011 година на
територията на Община Вършец.

• Предвиждани разходи за 2011 година, във връзка
с реализирне на проекти по европейските про-
грами, за разходи невключени в проектите.

• Друга важна информация от съществено значе-
ние за изготвяне и приемане на Бюджет 2011г.

Гласуването е поименно: „за”- 8 – Д.Тодорова,
Д.Григорова, П.Петров, В.Маринов, И.Лазаров,
Р.Дамянова, О.Яничкова, Н.Коновски; „против” –

0; „въздържали се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 430
1. Общински съвет – Вършец, съгласно §27, ал.2

от ЗСПЗЗ и Решение № 37 ГО/ 20.07.1999г. на По-
землена комисия гр.Вършец предоставя:

• Имот № 044381 – храсти с площ 0.425 дка., пред-
ставляващ част от имот № 044082 – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище Г.Озирово на
наследниците на Стоян Георгиев Семов.

2. Общински съвет – Вършец, съгласно §27, ал.2
от ЗСПЗЗ и Решение № 293Ч/ 15.02.1993г. на По-
землена комисия гр.Вършец предоставя:

• Имот № 097058 – лозе с площ 1.022 дка., пред-
ставляващ част от имот № 097053 – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище с. Черкаски

• Имот № 881131 – ливада с площ 1.708 дка., пред-
ставляващ част от имот № 000752 – земи от Об-
щинския поземлен фонд, землище с. Черкаски на
наследниците на Никола Тимов Антонов.

3. Общински съвет – Вършец, съгласно §27, ал.2
от ЗСПЗЗ и Решение № 291/Д от 03.06.1992 г. на
Поземлена комисия гр.Вършец предоставя:

• Имот № 016062 – пасище, мера с плащ 0.716
дка., представляващ част от имот № 016043 – земи
от Общинския поземлен фонд, землище с. Д.Ози-
рово на наследниците на Павел Янакиев Иванов.

4. Общински съвет – Вършец, съгласно §27, ал.2
от ЗСПЗЗ и Решение № 661/ В от 19.05.1993г. на
Поземлена комисия гр.Вършец предоставя:

• Имот № 12961.49.1 – нива с площ 59.999 дка., -
земи от Общинския поземлен фонд, землище гр.
Вършец на наследниците на Алекси Георгиев Боя-
джийски.

5. Общински съвет – Вършец, съгласно §27, ал.2
от ЗСПЗЗ и Решение № 172/ Ч от 18.01.2000г. на
Поземлена комисия гр.Вършец предоставя:

• Имот № 098031 – лозе с площ 1.500 дка.- земи от
Общинския поземлен фонд, землище с. Черкаски
на наследниците на Алекси Георгиев Бояджийски.

Общински съвет – Вършец съгласно §27, ал.2 от
ЗСПЗЗ и Решение № 1011-В от 27.02.1993г. на По-
землена комисия гр.Вършец предоставя:

• Имот № 12961.25.13 – ливада с площ 4.644 дка.
– земи от Общинския поземлен фонд, землище
Вършец на наследниците на Вернез Иванов Верне-
зов.

Общински съвет – Вършец съгласно §27, ал.2 от
ЗСПЗЗ и Решение № 529 ГО от 23.02.1993г. на По-
землена комисия гр.Вършец предоставя:

• Имот № 044382 – пасище и мера с площ 0.500
дка. – земи от Общинския поземлен фонд, землище
Г.Озирово на наследниците на Цветан Митров
Стамболийски.

• Имот № 044383– пасище и мера с площ 0.501
дка. – земи от Общинския поземлен фонд, землище
Г.Озирово на наследниците на Цветан Митров
Стамболийски.

• Имот № 085006– др. селскостопанска територия
с площ 0.596 дка. – земи от Общинския поземлен
фонд, землище Г.Озирово на наследниците на Цве-
тан Митров Стамболийски.

• Имот № 084019 – нива с площ 3.936 дка. – земи
от Общинския поземлен фонд, землище Г.Озирово
на наследниците на Цветан Митров Стамболийски.

• Имот № 052023 – ливада с площ 1.102 дка. –
земи от Общинския поземлен фонд, землище
Г.Озирово на наследниците на Цветан Митров
Стамболийски.

• Имот № 108096 – нива с площ 4.007 дка. – земи
от Общинския поземлен фонд, землище Г.Озирово
на наследниците на Цветан Митров Стамболийски.

• Имот № 031023 – нива с площ 3.000 дка. – земи
от Общинския поземлен фонд, землище Г.Озирово
на наследниците на Цветан Митров Стамболийски.

Гласуването е поименно: „за”- 8 – Д.Тодорова,
Д.Григорова, П.Петров, В.Маринов, И.Лазаров,
Р.Дамянова, О.Яничкова, Н.Коновски; „против” –
0; „въздържали се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 431
Общински съвет – Вършец във връзка с чл.21,

ал.1,т.23 от ЗМСМА, отпуска на Георги Николов
Димитров от гр.Вършец, кв.”Заножене” ул.Бреза №
49 за ремонт на покрива на собствената му къща,
2кб. чамов дървен материал – трупи от добитите от
бурята дървета от парка на гр.Вършец, като същият
ще му бъде фасониран и според нуждите за ремонта
на покрива.

Гласуването е поименно: „за”- 8 – Д.Тодорова,
Д.Григорова, П.Петров, В.Маринов, И.Лазаров,
Р.Дамянова, О.Яничкова, Н.Коновски; „против” –
0; „въздържали се”- 0;

Поради изчерпване на дневния ред, Председа-
теля на Общински съвет – Вършец закри засе-
данието в 14:30часа.

И.Лазаров
Председател на Об.С - Вършец

П Р О Т О К О Л № 49
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Местната комисия за борба с проти-
вообществените прояви на малолет-
ните и непълнолетните (МКБППМН)
при Община Вършец започна про-
веждането на превантивни психоло-
гически тренинг-обучения с
учениците от СОУ „Иван Вазов” по
различни обществено- значими теми,
като: „Що е това агресивно поведе-
ние, и как да се справим с него”,
„Наркотици и опиати – какво не
знаем за тях”, „Развиване на соци-
ални умения и компетентности”, „Ос-
новни човешки права, и развиване на
гражданско съзнание” и т.н.

В обученията се работи с класовете
по отделно, като се използват инте-
рактивни методи за работа по групи.
Чрез решаване на казуси, симулаци-
онни игри, неформални и иновативни
подходи у учениците се създава прак-
тическо разбиране за понятия като:
толерантност, открита комуникация,
отговорност, компромис, уважение
към другия, грижа един за друг, иск-
реност и откровеност, поемане на от-
говорност, усещане за обща цел,
търпение и взаимоуважение. Преван-
тивните психологически тренинг-
обучения се организират и провеждат

от Наско Илиев – психолог и общест-
вен възпитател към МКБППМП при
Община Вършец.

При проблеми в семейството, агре-
сия в училище, нарушени права или
други подобни проблеми, всички
лица до 18 г. възраст могат да посетят
консултативния кабинет към
МКБППМН, който се намира в сгра-
дата на Общински детски комплекс -
гр.Вършец, етаж 1. В кабинета рабо-
тят обществените възпитатели към
Местната комисия.

През 2011г. Местната комисия за
борба с противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните,
съвместно с органите на Районно по-
лицейско управление - гр.Вършец ще
продължат създадената превантивна
практика за проверка на търговски
обекти, увеселителни заведения,
нощни клубове и обществени места
за присъствие на малолетни и непъл-
нолетни лица след установения в За-
кона за закрила на детето вечерен час,
който е до 20 ч. за малолетни лица (до
14 годишна възраст) и 22 ч. за непъл-
нолетни лица (до 18 годишна въз-
раст). На родителите на малолетни и
непълнолетни лица, нарушили уста-
новения вечерен час, ще бъдат съста-
вяни актове за административни
нарушения и наказания и налагани
глоби.

Антон ТОШЕВ
Секретар на МКБППМН

ПРЕВАНТИВНИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТРЕНИНГИ

През 2010г. Вършец беше отново
желана дестинация за почивка. Това
показват събраните данни от всички
средства за подслон и места за нас-
таняване. Градът ни бе посетен от 17
000 туристи.

Традиционно най-много туристи по-
сетиха Вършец по време на Празника
на курорта, минералната вода и Бал-
кана през месец август, когато чест-
вахме и 160 години курорт Вършец.

Изминалата година ни донесе поло-
жителна изненада с откриването на
втория 4-звезден хотел във Вършец.
СПА Хотел „Медикус” е най-новият
комплекс в града. Луксозното изпъл-
нение, комфорт и уникален стил
целят да задоволят и най – взискател-
ните гости.

Туристите търсят все по-високо ка-
чество на туристическия продукт и
проявят голям интерес към Спа хоте-
лите „Медикус” и „АТА”, а така също
и към комплекс „Минкови бани” в

село Спанчевци.
Двете почивни бази - СБР „Св.

Мина” и Балнеохотел „Тинтява”,
които работят по програма НОИ и
клинични пътеки отчитат по-голяма
посещаемост, в сравнение с 2009 г.

За съжаление в частните квартири и
къщи за гости се забелязва спад в по-
сещаемостта, което ще принуди
собствениците, както да подобрят ка-
чеството на обслужване, така и да
рекламират повече своя продукт през
предстоящия туристически сезон.

За миналата година са категоризи-
рани 4 нови места за настаняване и 2
заведения за хранене и развлечение.

През 2010 година Туристическият
информационен център взе участие в
27-та Международна туристическа
борса ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО от
25 до 27 февруари 2010 година, която
се проведе в Националния дворец на
културата-София и в изложба-фести-
вал “Зелени дни” в гр.София, на която

бяха представени рекламни мате-
риали за културните и исторически
забележителности на общината, въз-
можностите за екотуризъм, както и
информация за местата за настаня-
ване и атракции, които могат турис-
тите могат да видят по време на своя
престой.

Предстои издаването на две нови
рекламни брошури за Вършец - на-
ръчник за туриста със забележител-
ностите на града и брошура с местата
за настаняване и средствата за под-
слон и заведенията за хранене и раз-
влечение, а така също и туристическа
карта с наличните екопътеки.

Туристическият информационен
център ще вземе участие и в Нацио-
налната туристическа борса, която ще
се проведе от 17 до 19 февруари т.г. в
София.

Вера МАТЕЕВА
Специалист „Туризъм”

в Община Вършец

ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН 2010

И тази година за пореден път
жителите на с. Долно Озирово
отпразнуваха един от най-истинските
народни празници – този на родилната
помощ или по-известен сред
населението като Бабинден.

През целия ден на 21 януари– на
обяд, и вечерта в местните заведения
празникът бе почетен с много веселие,
песни, музика и игри.

Празнуващите сами, възползвайки се
от самобитните си актьорски умения
пресъздаoха мотиви от празника,
което внесе допълнително настроение
и много положителни емоции. Всички
взеха спонтанно решение да
отпразнуват заедно и предстоящия
празник 8 март – Международния ден
на жената.

На свой ред самодейците при
Народно читалище „Просвета” с.
Долно Озирово, които също бяха част
от празнуващите взеха решение да
организират една своя празнична
вечер, посветена на успешно
приключилата за тях творческа 2010
година.

На 28 януари ръководството на
читалището, самодейците, техните
ръководители и корепетитори и
кметът на селото организираха и се

насладиха на една прекрасна вечер,
прекарана извън селото, в ресторант
„Фантазия” – гр. Вършец. С много
настроение, песни и хора и с вкусно
приготвените ястия от домакините
Цецка и Илия Грозданови вечерта
остави незабравими спомени за
всички.

За обезпечаване на средствата за
всичко това спомогна младият
земеделски производител от Долно
Озирово Асен Петров и неговата
съпруга Марина, които оцениха труда
и усилията на самодейците за
съхраняване и популяризиране на
местните традиции, бит и култура и
дариха на колектива сумата от 100
лева.

Радващо е, че въпреки трудностите
на времето, в което живеем се намират
хора с широки сърца, които
засвидетелстват уважението си към
труда на самодейците. Ръководството
на НЧ „Просвета”, самодейците и
кметът на селото от сърце благодарим
на г-н Асен Петров за направеното от
него дарение и му желаем много
здраве, семейно щастие, късмет,
високи добиви и берекет!

Ангел ПЕТРОВ
Кмет на с. Долно Озирово

НА БАБИНДЕН В СЕЛО
ДОЛНО ОЗИРОВО

продължава от 1 стр. >>>
Във връзка с тези изисквания Об-

щинска администрация Вършец
внесе Докладна записка до Общин-
ския съвет, с която предлага да се гла-
сува туристически данък в
зависимост от категорията на средст-
вата за подслон и местата за настаня-
ване за една нощувка в размер от 0.60
лв. до 1.20 лв.

Този данък се взема от туристите, а
не от собствениците на местата за
настаняване и реално новите постъп-
ления от него ще влязат в общинската
хазна през 2012 година. Той ще се из-
ползва целево за развитието на ту-
ризма в общината – инфраструктурни
подобрения, туристическа реклама,
дейност на Туристическия информа-
ционен център и др.

На срещата стана ясно, че събраната
туристическа такса през 2010 година
е 22 543.20 лева, а броят на деклари-
раните и категоризирани легла в об-
щината е 654.

Собствениците на хотели, почивни
станции, къщи и стаи за гости, при-
състващи на обсъждането на новия
туристически данък предложиха той
да бъде 0.20 лв. за 1 нощувка за кате-
гория „Една звезда”, 0.30 лв. за кате-
гория „Две звезди”, 0.40 лв. за
категория „Три звезди” и 0.50 лв. за
категория „Четири звезди”.

На проведеното на 28 януари засе-
дание на Общинския съвет, съветни-
ците гласуваха това предложение,
като отхвърлиха предложените от Об-
щинска администрация по-високи
ставки.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС

Пловдивската поетеса Ани Стайкова
– Иванова е сред наградените в лите-
ратурния конкурс „Пред олтара на
свободното слово – Жажда 2010 –
Сливен”.

Тя е отличена с наградата на Сдру-
жение „Мати Болгария” за стихотво-
рението й „В хотел Медикус”.

Поетесата сподели, че това е един-
ственото стихотворение, което е на-
писала по време на краткия си
престой във Вършец през изминалото
лято и въпреки, че има вече 20 стихо-
творения, посветени на любимия Вър-
шец, именно това последното 21 по
ред й донася литературното отличие.

„От 2005 година насам участвам в
различни поетични конкурси, получа-
вала съм много награди, но тази ми е
особено скъпа, защото най-после по-
лучих признание именно за стихотво-
рение, посветено на курорта Вършец.
Смятам, че славата на един град се
гради зрънце по зрънце. Тя е съвкуп-
ност от много дейности и на много
хора. И макар да живея в Пловдив, не-
прекъснато мисля за моето второ
родно място - Вършец. Той е в сър-
цето и в душата ми” – изповядва по-
етесата.

Награденото стихотворение „В
хотел Медикус” е публикувано на
страниците на списанието за литера-
тура и изкуство „Жажда” на Издател-
ска къща „Жажда” – Сливен и Съюза
на независимите български писатели
– София.

Честитим наградата на Ани Стай-
кова – Иванова и й желаем нови твор-
чески успехи!

Евелина ГЕОРГИЕВА

В ХОТЕЛ „МЕДИКУС”

Във хотела тъй нов и модерен
в Лоби бар между лукса и стил,
аз се питам дали си ми верен
в този свят тъй продажен, немил.

Тук след банята пия кафето.
Стилна маса ме гледа с резба.
И ламперии, стилни тапети
гонят черния пласт от тъга.

Тези немски, красиви тапети
на райета с цветята блестят.
И камбанки, в колоните вплетени,
във душата ми тръпна звънят.

Със дамаска зелени столове
с облегалки – извити кресла,
махат черната жал и окови,
напластени във дом без душа.

Заживявам. И трепва във мене
онзи порив познат за живот.
И мокета тъй светъл за мене
пръска нежния цвят като плод.

Уж е тъмно-кафяво дървото.
Не харесвам в дома този цвят.
Но във „Медикус” чувствам крилото
на копнежа за порив крилат.

Ани СТАЙКОВА-ИВАНОВА

СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОСВЕТЕНО НА ВЪР-
ШЕЦ СПЕЧЕЛИ ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА

Редакцията на Общински
вестник “Вършец” поздравява
новородените бебета:

Тодорчо Ваньов Димитров, роден
на 11.12.2010 г.

Рада Славенова Каменова, ро-
дена на 13.12.2010 г.

Микаела Петрова Ангелова, ро-
дена на 18.12.2010 г.

Мариела Билянова Малинова,
родена на 21.12.2010 г.

Мария Славкова Верова, родена
на 23.12.2010 г.

Гроздан Динков Владов, роден на
31.12.2010 г.

Албена Крумова Николаева, ро-
дена на 03.01.2011 г.

Иван Радойнов Любомиров,
роден на 07.01.2011 г.

Красимир Иванов Георгиев,
роден на 09.01.2011 г.

Васил Силванов Недков, роден
на 14.01.2011 г.

Божидар Серафимов Митов,
роден на 17.01.2011 г.

Божидар Стефанов Дайчов,
роден на 19.01.2011 г.

Седефка Емилиева Георгиева,
родена на 19.01.2011 г.

Красимира Марианова Серафи-
мова, родена на 20.01.2011 г.

Жасмина Огнянова Славчева,
родена на 23.01.2011 г.

Вършец през зимата


