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На 01.06.2013 г. на новата детска
площадка в с. Спанчевци, изградена
благодарение на кмета на селото Емил
Иванов, бе празнично отбелязан Деня
на детето.

Организаторите от Женско сдруже-
ние „ Тодорини кукли” се погрижиха
за украсата, озвучаването и осигуриха
част от наградите за децата – участ-
ници в празника.

Кметът на селото, съвместно с Об-
щинското ръководство поканиха ак-
тьори от Пловдивския куклен театър,
които със спектакъла си „ Да потър-
сим заедно съкровището” направиха

за тридесетината деца от с. Спанчевци
празника на незабравим. Увлечени в
забавления и игри, те не забелязаха
как изминаха два часа. Веселите
клоуни провокираха състезателния
дух и уменията на децата, караха ги да
се смеят, да се забавляват, търсейки
съкровището, което в крайна сметка
се оказа, че са самите те!

В края на шоуто всички деца полу-
чиха лакомства, осигурени от Община
Вършец, от кмета на с. Спанчевци
Емил Иванов и от общинския съвет-
ник Ася Станчева.

Наташа СТАНИМИРОВА

Денят на детето в
село Спанчевци

На 31 май 2013 г. от 09.30 часа в но-
вата Заседателната зала на Община
Вършец се проведе сесия на Общин-
ския съвет, на която присъстваха
всички 13 общински съветници.
Освен с ремонтирани и обзаведени
със съвременно офис-оборудване ка-
бинети на председателя на Общин-
ския съвет и техническия сътрудник,
Общинският съвет се сдоби с обно-
вена и изцяло ремонтирана заседа-
телна зала. Новите придобивки ще
способстват за по-конфортното про-
веждане на заседанията на Общин-
ския съвет, за приемането на гости и
провеждането на делови срещи.

На вниманието на общинските съ-
ветници бяха представени за раз-
глеждане и приемане Общинска
програма за мерки за закрила на деца
с изявени дарби за 2013 г; докладни
записки, свързани с изграждане на
външно ел. захранване от съществу-
ващ трафопост на ул.“В. Априлов“
до поземлен имот с идентификатор
12961.426.136, находящ се в м.“Мил-
кина ливада“ в землището на гр.
Вършец; за деактуване по реда на
ЗДС от Областния управител на об-
ласт Монтана на 54 % идеални части
от сграда с идентификатор
12961.424.115.1 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на
гр.Вършец от 2008г. с администрати-
вен адрес гр.Вършец, ул.“Република“
№ 108.; за разглеждане и разпределе-

ние на субсидията от бюджета за
2013 г. на регистрираните на терито-
рията на община Вършец пенсио-
нерски клубове в град Вършец, кв.
Заножене, с. Черкаски и с. Долно
Озирово.

Вземане на решение за провеждане
на търг с явно наддаване за продажба
на поземлен имот с идентификатор
12961.426.85 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Вър-
шец от 2008 г., находящ се в м. „Мил-
кина ливада“ в землището на град
Вършец и на публично оповестен
конкурс за отдаване под наем част от
недвижимия имот № 030137 по КВС,
находящ се в м.“Топилата“ в земли-
щето на с.Спанчевци ведно с пост-
роените в имота плувен басейн с
размери 25 х 12 м и постройки към
него бяха сред останалите точки от
дневния ред на днешното заседание.

Общинските съветници разгледаха
и въпроси, свързани с приемане на
отчет за извършените разходи за ко-
мандировка на кмета на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров за първото
тримесечие на 2013 г. и приемане на
отчет на Временната комисия към
Общински съвет Вършец, създадена
с Решение 119 от Протокол 16 от 31
юли 2012 г.

Отчетът на временната комисия
предизвика бурни дебати от страна
на общинските съветници. Припом-
няме, че съгласно решение 119 от

Протокол 16 от 31 юли 2012 г,. бе съз-
дадена Временна комисия в състав:
председател инж. Анатоли Димитров
– председател на ОбС и членове:
Иван Андров – зам.-председател на
ОбС и Тодор Кънчев – председател
на ПК по бюджет и финанси. Зада-
чите на комисията бяха да прегледа
финансовите отчети за последните
три години на дружествата с общин-
ско участие „Булинвест”ООД и
„Вършец – Негован”ООД; да оцени
финансовото състояние на цитира-
ните дружествата с общинско учас-
тие; да прегледа и оцени бизнес-
плана на дружествата с общинско
участие„Булинвест”ООД и „Вършец
– Негован”ООД за периода от след-
ващите три години и да предложи на
ОбС- Вършец представители на Об-
щина Вършец за контрол и управле-
ние в дружествата с общинско
участие„Булинвест”ООД и „Вършец
– Негован”ООД.

Според констатациите и представе-
ния отчет на Временната комисия,
дружеството с общинско участие
„Булинвест“ООД, стопанисващо
градския басейн не е управлявано в
полза на Общината и съзнателно
нейните управители инж. Иво Ца-
кански и Бисер Богданов отказват да
предоставят детайлна информация
относно финансовото състояние, сче-
товодни и финансови документите
на дружеството. Ето защо Времен-
ната комисия предложи на общин-
ските съветници да вземат решение,
с което да сезират компетентните ор-
гани в Република България – Проку-
ратура и НАП за допуснатите
нарушения.

Така предложеното решение обаче
не бе прието, тъй като „ЗА” гласуваха
6 от общинските съветници, а 7 от
тях се „въздържаха”.

Разглеждане на молби за отпускане
на финансова помощ, изказвания, пи-
тания, становища и предложения
бяха останалите точки в дневния ред
на заседанието.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Общината извърши подмяна на
стар водопровод с дължина 190
метра по улица „Хан Омуртаг” в
участъка от сградата на Общинска
администрация до чешмичката на
кооперативния пазар.

Подмяната се налага, тъй като
старият водопровод с диаметър 63

мм е недостатъчен да подаде необ-
ходимото водно количество за за-
хранване на сградите, намиращи се
на улицата, и не отговаря на про-
тивопожарните изисквания за за-
хранване.

В момента се извършва и основен
ремонт на улицата по проект на

Общината за рехабилитация на
група улици, включващ основен
ремонт на улични настилки, тро-
тоари и бордюри, след финализи-
рането на който няма да могат да се
извършват строително-ремонтни
дейности в следващите 5 години,
ето защо подмяната на водопро-
вода на сегашния етап е наложите-
лен.

Новият водопровод е изграден от
полиетиленови тръби с диаметър
90 мм. За извършването на строи-
телно-ремонтните дейности по
подмяна на водопровода е склю-
чено споразумение между Община
Вършец и ВиК ЕООД – гр. Мон-
тана, съгласно което Общината
поема извършването на изкопните
и насипните работи чрез предоста-
вянето на механизирана техника и
работници от сектор „Чистота”, а
ВиК – Монтана - доставянето на
тръбите, полагането и свързването
им с централния водопровод.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНАТА ИЗВЪРШИ ПОДМЯНА НА
ВОДОПРОВОД ПО УЛ. „ХАН ОМУРТАГ”

Идеята е на 81-годишния майстор
на спорта по ски Димитър Петров,
родом от Вършец. Официалното от-
криване на барелефа съвпадна с удос-
тояването на Петров със званието
«Почетен гражданин на Вършец».
Миналата година, в интервю за вест-
ник «Вършец» той сподели, че е ра-
детел да се изгради паметна плоча на
д-р Дамян Иванов при входа на Слън-
чевата градина в центъра на града,
върху която да бъдат изписани заслу-
гите на доктора за Вършец и дори се
ангажира да намери финансови
средства за реализиране на идеята.

Барелефът е изработен от бронз,
автор на проекта е скулпторът Тео-
доси Антонов от Монтана. Средст-

вата са лични дарения на Димитър
Петров, кмета на община Вършец
Иван Лазаров и председателя на Об-
щински съвет Вършец Анатоли Ди-
митров. Паметната плоча под
барелефа е с посветителен надпис със
заслугите на доктора към града -
първи бански лекар и директор на
първата Държавна минерална баня
във Вършец, създател на уникалния
градски парк от 800 дка (втори по го-
лемина изкуствено създаден парк в
България след Борисовата градина в
София), човек, посветил живота си на
развитието на курортното дело и бал-
неологията, на облагородяването на
Вършец.
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През учебната 2012/2013 г. в Про-
фесионална гимназия по икономика
и туризъм – гр. Вършец се реали-
зира проект „Ученически прак-
тики“, по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“,
финансирана от Европейския съюз
и Европейския социален фонд.

Изпълнението на проекта се осъ-
ществява с помощта на работода-
тели на територията на град
Вършец, в две основни професио-
нални направления:

• Хотелиерство, ресторантьор-
ство и кетъринг

• Оперативно счетоводство.
Проектът има за цел подобряване

качеството на професионалното
обучение чрез активното включване
на бизнеса при разработване на
програми за практическо обучение
по професии и да се даде възмож-
ност на учениците от професионал-
ните училища да приложат своята
теоретична подготовка от училище
в реална работна среда.

От името на ръководството на
Професионална гимназия по ико-
номика и туризъм гр.Вършец, екипа

на проекта и учениците, участници
в проекта, отправяме своята благо-
дарност към:

• „Съни гардън“ ЕООД, с управи-
тел Мария Маринова

• ПРО – ЕАД - клон Вършец, с уп-
равител Петър Дялков

• „СО – ТО Колор“ ЕООД, с упра-
вител Тодор Кънчев

• Общинска администрация –
град Вършец, кмет инж.Иван Ла-
заров и главен счетоводител Кра-
симира Тачева

• Счетоводна къща „ДДС – 09“, с
управители Даниела и Алекси Алек-
сиеви.

Уважаеми работодатели,
Благодарим ви за вашата всеот-

дайност и професионализъм, и за
това, че приехте, подкрепихте и
предадохте своя опит на нашите
възпитаници, с което теоретичните
им знания по хотелиерство, ресто-
рантьорство и счетоводство се при-
лагат в реална работна среда.

Нека си пожелаем много успехи в
бъдещата ни съвместна дейност!

Илиана АЛЕКСАНДРОВА
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Работна среща събра в конферен-
тната зала на СПА хотел „Съни
гардън” представители на местния
туристическия бизнес и ръко-
водството на общината в лицето на
кмета инж. Иван Лазаров, зам.-
кмета Петър Стефанов, секретаря
на общината инж. агр. Даниела То-
дорова и председателя на Общин-
ския съвет инж. Анатоли
Димитров.

Тема на срещата бе откриването
на активния туристическия сезон и
анонсиране пред местната об-
щност на организираните от Об-
щина Вършец културни
мероприятия с цел привличане на
повече туристи.

Кметът на общината Иван Лаза-
ров информира за хода на изпъл-
няваните в момента проекти,
свързани с подобряването на ин-
фраструктурата на града и касаещи
развитието на туризма.

През това лято Вършец ще бъде
домакин и организатор на Между-
народен фолклорен фестивал; на
тридневен семинар по проект на
Уницеф за ученическото самоуп-
равление и общинските ученичес-
ките съвети, в който са включени 6
пилотни общини от страната, сред
които и нашата; на артистичен пле-
нер „Врачански Балкан” с отворен
фестивален характер; традицион-
ния вече фолклорен празник «Пей,
танцувай и на Зелени дел се любу-
вай»; национален шампионат по
ориентиране за купата на «Елек-
тростарт» АД, с два старта –
дневно и нощно ориентиране с
доста голям награден фонд, като в
състезанието ще се включат съдии
треньори от Националната федера-
ция по ориентиране и над 150 със-

тезатели от цялата страна, което е
една сериозна заявка за популяри-
зиране на този вид спорт и превръ-
щането на шампионата в
традиционен за града ни. В рам-
ките на Празника на курорта, ми-
нералната вода и Балкана ще бъдат
организирани разнообразни кул-
турни, спортни и развлекателни
мероприятия.

На срещата бяха избрани пред-
ставители на туристическия биз-
нес: Мария Маринова, Георги
Найденов, Алекси Алексиев и
Пенка Зафирова, които да се вклю-
чат в организационния комитет по
изготвяне на проект за програма на
Празника на курорта, минералната
вода и Балкана «Вършец 2013».
Идеята е да се включат повече хора
с нови идеи, активни граждани, с
които Общинска администрация да
се съобрази и обсъди желанията на
местната общност, за да се направи
нещо по-различно, което да при-
влече вниманието на по-широка
аудитория.

Представителите на бизнеса и ту-
ризма зададоха въпроси, свързани
с изграждането на екопътеката,
свързваща Вършец, Заножене и
Спанчевци и посетителския ин-
формационен център, с липсата на
достатъчно подготвени кадри в об-
ластта на ресторантьорството (гот-
вачи и сервитьори) и възможността
за разкриване на професионална
паралелка за подготовка на спе-
циалисти в тази област, за ремонта
на улици, ремонта на парковете и
градинките, изграждането на ам-
фитеатъра в парка, функционира-
нето на открития градски басейн,
работното време на минералната
баня и др.

На срещата кметът Иван Лазаров
и председателят на Общинския
съвет Анатоли Димитров инфор-
мираха, че амфитеатъра в парка ще
бъде завършен до Празника на ку-
рорта през месец август, като на-
меренията са за в бъдеще той да се
използва за провеждане на разно-
образни културни мероприятия –
фолклорни празници и фестивали,
лятно кино, театрални постановки.
До началото на Празника на ку-
рорта, минералната вода и Балкана
ще бъдат асфалтирани и улиците,
на които в момента се извършва
основен ремонт, ще бъде ремонти-
рана градинката срещу бившия
хотел «Мариус», а малко след
Празника ще бъдат асфалтирани
алеите в градския парк и алеята с
чинарите.

Те съобщиха бъдещите намере-
ния на Общината относно нови ат-
ракции, развлечения и
възможности за отдих и спорт:
провеждане два пъти седмично
(сряда и събота) на концерти на от-
крито с изпълнения на градския
духов оркестър и ученически
духов оркестър «Дефилир»; възоб-
новяване от 1 юли на т. нар «оздра-
вителни разходки» по «алеите на
здравето» до местността Иванчова
поляна с провеждане на лечебна
гимнастика и дихателни упражне-
ния под ръководството на кинези-
терапевт три пъти на ден, което ще
е напълно безплатно за туристите
и почиващите; започване рекон-
струкцията на градския стадион и
строителството на спортен ком-
плекс със зали за волейбол и бас-
кетбол и плувен басейн с размери
10 на 25 м, който ще е закрит през
зимата и открит през лятото; пус-
кане на атракционно влакче по
главната улица на Вършец до м.
Водопада и др.

Ръководството на общината е го-
тово да откликне на всяка инициа-
тива от страна на гражданите и
бизнеса, важното е да гледаме в
една посока за бъдещето на Вър-
шец и да решаваме проблемите в
конструктивен диалог. Такива
срещи с представители на местния
туристически бизнес ще бъдат
провеждани регулярно и занапред,
каза в заключение кметът на об-
щината инж.Иван Лазаров.

Евелина ГЕОРГИЕВА

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

По настояване на живущите на
ул. „Христо Ботев” в града, на
която до сега се разполагаше па-
зара за стоки за бита във вторник,
и поради това, че улицата беше по-
тясна, ръководството на Община
Вършец реши пазарът да бъде
преместен на друго, по-подходящо
място.

Новото местоположение на втор-
нишкия пазар е в непосредствена
близост до стария. Така жителите
и гостите на града по-лесно ще
свикнат с него. Сергиите са разпо-
ложени по успоредната на реката
ул. „Ботуня”, в участъка от гос-
тилница „Митницата” до автога-
рата.

Решението е взето поради факта,
че улицата е по-широка, и с по-
малко сгради и входове на жилища

откъм пазара.
Новото разположение на пазара

за дрехи остава постоянно и засега

не се предвижда друго премест-
ване.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРЕМЕСТИХА ПАЗАРА ЗА ДРЕХИ И СТОКИ ЗА БИТА

На тържествено заседание на Об-
щински съвет Вършец, проведено на
07.06.2013 г. в заседателната зала на
Общината, в изпълнение на Реше-
ние № 98 по Протокол №14 от
08.06.2012 г. на Общинския съвет,
81-годишният заслужил треньор по
ски и майстор на спорта Димитър
Петров бе удостоен със званието
„Почетен гражданин на Вършец”.

Той получи от председателя на Об-
щински съвет Вършец инж. Анатоли
Димитров удостоверението за при-
съждане на званието “Почетен граж-
данин на Вършец” и подарък от
името на всички общински съвет-
ници.

Кметът на общината инж. Иван Ла-
заров връчи на Димитър Петров
„Почетният знак на град Вършец“,
Заповед за неговото присъждане,
съгласно Наредбата за символите,
почетните знаци, отличията и почет-
ните звания на Община Вършец, и
като подарък - картина на местен ху-
дожник.

Димитър Петров е роден през 1932
г. във Вършец и е живял тук до 18-
годишна възраст. От родното място
започва подготовката и участието му
в ски-състезания.

От 1955 г. се състезава в Нацио-
налния отбор по ски на България.

През 1956 г. става шампион на Бъл-
гария и участник в Зимните олим-
пийски игри в Италия като
най-добър състезател на България.

От 1956 до 1967 г. печели всички
титли в ски-бягането на 10 и 15 км.

От 1959 г. е състезател и треньор
по ски-бягане и биатлон в Държав-
ната федерация по ски „Славия”.

Завършва състезателната си ка-
риера през 1966 г. и работи като тре-
ньор на „Славия” и Националния
отбор по ски.

От 1967 г. до пенсионирането му
през 1989 г. състезателите по ски на
„Славия“, подготвени от него, са не-
изменни шампиони на България.

Званието „Почетен гражданин на
Вършец” му бе присъдено във
връзка с приноса му за развитието
на ски-спорта в страната, завоювани
високи спортни ски-постижения на
национално и световно ниво, и при-
знанието му като общественик,
спортен деятел, заслужил треньор и
майстор на спорта по ски.

„От Вършец съм тръгнал към голе-
мите успехи в спорта, и пак във Вър-
шец се върнах. Тук ще остана до
края на живота си. Имам много све-
товни и национални награди, купи и
медали. Но за мен най-голямото
признание и най-ценната награда,
която съм получавал в живота си е
званието „Почетен гражданин на
Вършец” и признанието на моите
съграждани” – каза развълнуваният
заслужил треньор и майстор на
спорта Димитър Петров при удос-
тояване с почетното звание.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИН-
СКИЯ СЪВЕТ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ЗВАНИЕТО

„ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ“

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
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ÂÚÐØÅÖ3
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л № 29
Днес, 31.05.2013 г. (петък) от 09.30 ч., 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
взаимодействието му с Общинската админист-
рация, за мандата 2011-2015 г. се проведе засе-
дание на Общински съвет - Вършец, в
заседателната зала на Общинска администрация
Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва об-
щински съветници.

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседа-
нието е законно и може да взема законови ре-
шения.

На заседанието присъстваха още: инж. Иван
Лазаров - кмет на община Вършец, инж. агр. Д.
Тодорова – секретар на община Вършец, П. Сте-
фанов – зам.-кмет на община Вършец, А.Тошев-
Директор Дирекция „СА“, К. Тачева- Директор
Дирекция „Об.А“, Е. Георгиева – гл. експерт
„Инф. обслужване” и граждани.

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

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Разглеждане на Докладна записка №

292/16.04.2013 г. за приемане на отчет за извър-
шените разходи за командировка на кмета на
община Вършец инж. Иван Лазаров за първото
тримесечие на 2013 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка № 340/21.05.2013 г. за приемане
на отчет на Временната комисия към Общински
съвет Вършец, създадена с Решение 119 от Про-
токол 16 от 31 юли 2012 г.

Докладва: инж.Анатоли Димитров- предсе-
дател на Временна комисия към Общински
съвет-Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка № 331/18.05.2013 г. за изграждане
на външно ел. захранване – 20 KV от съществу-
ващ трафопост ТП на ул.“В. Априлов“ до по-
землен имот с идентификатор 12961.426.136,
находящ се в м.“Милкина ливада“ в землището
на град Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №332/18.05.2013 г. за провеждане
на публичен търг с явно наддаване за продажба
на поземлен имот с идентификатор
12961.426.85 по кадастралната карта и кадаст-
ралните регистри на гр.Вършец от 2008 г., на-
ходящ се в м. „Милкина ливада“ в землището
на град Вършец, в изпълнение на Годишната
програмата за управление и разпореждане с об-
щинска собственост на Община Вършец за 2013
г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №333/18.05.2013 г. относно За-
повед № АК-04-17/ 29.04.2013 г. и Заповед №
АК-04-18/ 29.04.2013 г. на Областен управител
на област Монтана – Нина Петкова за връщане
за ново обсъждане на Решение №271 от Прото-
кол №28/19.04.2013 г. и Решение №270 от Про-
токол №28/19.04.2013 г., прието на заседание на
Общински съвет-Вършец, проведено на
19.04.2013 като незаконосъобразно.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №334/18.05.2013 г. за деактуване
по реда на ЗДС от Областен управител на об-
ласт Монтана на 54 % идеални части от сграда
с идентификатор 12961.424.115.1 по кадастрал-
ната карта и кадастралните регистри на гр.Вър-
шец от 2008 г. с административен адрес:
гр.Вършец, ул.“Република“ № 108, ведно с те-
рена върху, който е изградена, представляващ
поземлен имот с идентификатор 12961.424.115
по кадастралната карта и кадастралните регис-
три на гр.Вършец от 2008 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по Док-

ладна записка №335/18.05.2013 г.за провеждане
на публично оповестен конкурс по реда на ЗОС,
НРПУРОС и НУРПТК на Община Вършец за
отдаване под наем част от недвижимия имот №
030137 по КВС, находящ се в м.“Топилата“ в
землището на с.Спанчевци ведно с построените
в имота плувен басейн с размери 25 х 12 м,
построен през 1992 г., и постройки, описани
както следва: съблекални 2 бр. с РЗП 80 кв.м.,
складове с тоалетни на два етажа с РЗП 38 кв.м
и открити душове с РЗП площ 40 кв.м.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №342/21.05.2013 г.за разглеждане
и разпределение на субсидията от бюджета за
2013 г. на регистрираните на територията на об-
щина Вършец пенсионерски клубове, а именно:
в град Вършец, кв. Заножене, с. Черкаски и с.
Долно Озирово.

Докладва: Олга Кирилова Яничкова -
председател на ПК по ОКМДС

9. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №319/09.05.2013 г.за приемане на
Общинска програма за мерки за закрила на деца
с изявени дарби за 2013 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

10. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №341/21.05.2013 г. по Молби за
финансова помощ към Общински съвет – Вър-
шец.

Докладва: Адриана Николова – Председа-
тел ПК по АОНУОРСГПБК

11. Изказвания, питания, становища и предло-
жения на гражданите.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинската администрация за мандата
/2011 – 2015 г/, дневният ред бе приет едино-
душно: 13 гласа “за”,“против” – няма; “въз-
държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ №286
На основание чл.6, ал.1, т.8 и т.23, чл. 50, ал.1,

3 и 4, чл. 51 от Правилника за организация и
дейността на общински съвет Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандата 2011 – 2015 година,
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет
Вършец:

1.Упълномощава инж. Анатоли Димитров в
качеството си на избран представител в Общото
събрание на дружество с общинско участие „Бу-
линвест“ООД, да подаде сигнал до Районна
прокуратура Берковица и Окръжна прокуратура
Монтана за длъжностно присвояване, съгласно
чл. 201 във връзка с чл. 202, ал.2, т. 1 от НК от
изпълняващите длъжността „управител” – Иво
Цакански или Бисер Богданов, имащи качест-
вото на „длъжностно лице”, съгласно легалната
дефиниция на чл. 93, т. 1, б. б от НК.

2.Упълномощава инж. Анатоли Димитров в
качеството си на избран представител в Общото
събрание на дружество с общинско участие „Бу-
линвест“ООД да подаде сигнал до НАП Мон-
тана и НАП София във връзка с „мълчаливият
отказ“ от страна на изпълняващите длъжността
„управител” – Иво Цакански или Бисер Богда-
нов, по повод изпратено искане за предоставяне
на копие от счетоводни документи на дружество
с общинско участие „Булинвест“ООД и с цел
набавяне на исканата информация.

3. Общински съвет Вършец приема резулта-
тите от работата на Временната комисия опред-
елена с Решение 119 от 31 юли 2012 година, във
връзка с дружества с Общинско участие „Вър-
шец-Негован“ООД и „Булинвест“ ООД и при-
ема същата да бъде закрита

Гласували поименно: “за” – 6– инж. А. Ди-
митров, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, А. Николова, д-р Р. Дамянова;
“въздържали се” – 7- О. Яничкова, Т. Кън-
чев,С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р
Боян Бонев и инж. Иво Цаканскипротив” –
няма НЕ СЕ ПРИЕМА.

Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ № 287
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал.1 от За-

кона за устройство на територията /ЗУТ/ разре-
шава изработването на парцеларен план за из-
граждане на външно ел. захранване – 20 KV от
съществуващ трафопост ТП на ул.“В. Априлов“
до поземлен имот с идентификатор
12961.426.136, находящ се в м.“Милкина ли-
вада“ в землището на гр.Вършец съгласно при-
ложения към решението трасировъчен и
парцеларен план.

Съгласно чл.124а, ал.5 на ЗУТ изработването
на проекта да се извърши за сметка на заинте-
ресованото лице „ЧЕЗ Разпределение България“
АД по чл.131 на ЗУТ, подало искане вх.№
310/26.04.21013 г. в Общински съвет - Вършец
за допускане изработването на парцеларен план
за изграждане на външно ел. захранване в об-
хват съгласно с приложения трасировъчен и
парцеларен план

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С.
Сълков, Б. Христов, д-р Боян Бонев, А. Нико-
лова, д-р Р. Дамянова и инж. Иво Цакански
“против” – няма;“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ № 288
1.Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от За-
кона за общинската собственост /ЗОС/ във
връзка с чл. 36, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда
на придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост /НРПУРОС/ на Община
Вършец 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 провеждане на публичен търг с явно
наддаване за продажба на поземлен имот с
идентификатор 12961.426.85 /дванадесет хи-
ляди деветстотин шестдесет и едно точка чети-
ристотин двадесет и шест точка осемдесет и
пет/ по кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри на гр.Вършец, одобрени със Заповед №
РД.-18-74/24.06.2008г. на Изпълнителния ди-
ректор на АГКК, последно изменение със Запо-
вед № КД-14-12-334/07.12.2013г. на Началника
на СГКК гр.Монтана, адрес на поземления
имот: гр.Вършец, местност „Милкина ливада“,
площ – 5349 кв.м., /пет хиляди триста четири-
десет и девет кв.м./, трайно предназначение на
територията – земеделска, начин на трайно пол-
зване –ливада, стар идентификатор
12961.420.85, категория на земята – седма.

2.Определя първоначална тръжна продажна
цена на имота съгласно пазарната му оценка.

3. Цена на тръжната документация 200 лв.
4. Депозит за участие в търга 10 % от първо-

началната тръжна цена на недвижимия имот.
5. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначал-

ната тръжна цена на недвижимия имот.
6. Задължава кмета на община Вършец да ор-

ганизира и проведе търга по реда на Глава втора
“Търгове” от Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община
Вършец и да сключи договор за продажба на
недвижимия имот след заплащане на сумата за
закупуване от спечелилия търга участник.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С.
Сълков, Б. Христов, д-р Боян Бонев, А. Нико-
лова, д-р Р. Дамянова и инж. Иво Цакански
“против” – няма;“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №289
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА отменя свое решение
№ 270 от Протокол № 28/19.04.2013 г.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С.
Сълков, Б. Христов, д-р Боян Бонев, А. Нико-
лова, д-р Р. Дамянова и инж. Иво Цакански
“против” – няма;“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №290
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА отменя свое решение
№ 271 от Протокол № 28/19.04.2013г.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С.
Сълков, Б. Христов, д-р Боян Бонев, А. Нико-
лова, д-р Р. Дамянова и инж. Иво Цакански
“против” – няма;“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №291
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 5 и чл.
6, ал. 3 от НРПУРОС на Община Вършец упъл-
номощава кмета на община Вършец да пред-
приеме всички правни и фактически действия
за деактуване по реда на ЗДС от Областен уп-
равител на област Монтана на 54 % идеални
части от сграда с идентификатор
12961.424.115.1 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на гр.Вършец от 2008 г. с
административен адрес гр.Вършец, ул.“Репуб-
лика“ № 108, ведно с терена върху, който е из-
градена, представляващ поземлен имот с
идентификатор 12961.424.115 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.Вършец
от 2008 г.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С.
Сълков, Б. Христов, д-р Боян Бонев, А. Нико-
лова, д-р Р. Дамянова и инж. Иво Цакански
“против” – няма;“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №292
1. Общински съвет Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от
ЗУТ дава съгласие за изработване на подробен
устройствен план – план за застрояване съг-
ласно чл.124а ал.1 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/, отнасящ се за промяна на съ-
ществуващата граница между поземлен имот №
030129 и поземлен имот № 030137 от картата на
възстановената собственост /КВС/, находящи се
в землището на с.Спанчевци, община Вършец,
област Монтана и отреждане на поземлените
имоти № 030129 – „за промишлена дейност“ и
№030137 – „за плувен басейн“.

2. Изработването на подробния устройствен
план по т. 1 от решението за отреждане на по-
землени имоти № 030129 – „за промишлена
дейност“ и № 030137 – „за плувен басейн“ да
стане чрез възлагане от кмета на община Вър-
шец в описания обхват, съгласно приложената
скица - проект и изготвеното от Главния архи-
тект на община Вършец задание за проектиране
неразделна част от настоящото решение.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С.
Сълков, Б. Христов, д-р Боян Бонев, А. Нико-
лова, д-р Р. Дамянова и инж. Иво Цакански
“против” – няма;“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №293
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от Закона за
общинската собственост ЗОС/ във връзка с чл.
13, ал. 1 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 2 и чл. 25, ал.
1 от Наредбата за условията и реда за провеж-
дане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на Об-
щина Вършец взема решение за провеждане на
публично оповестен конкурс за отдаване под
наем на част от поземлен имот № 030137 по
КВС, находящ се в м.“Топилата“ в землището
на с.Спанчевци /съгласно приложената към док-
ладната скица със защрихована част от имота/
ведно с построените в имота плувен басейн с
размери 25 х 12 м, построен през 1992 г. и
постройки, описани както следва: съблекални 2
бр. с РЗП 80 кв.м, складове с тоалетни на два
етажа с РЗП 38 кв.м и открити душове с РЗП 40
кв.м /Акт за частна общинска собственост №
42/05.04.1999 г./.

2. Определя показатели за оценка на конкур-
сните предложения описани, както следва:

2.1. Показател за оценка П1 - Предлагана
годишна наемна цена за наемане на
обекта – 50 т. /Максималния брой точки
получава участника, предложил най-висока
годишна наемна цена без ДДС за наемане
на недвижимия имот предмет на конкурса,
като всеки следващ участник получава с по
5 т. по–малко/.

2.2. Показател за оценка П2 - Инвестиция в
съоръжението не по-малко от 20 000 лв.
през първата година от наемането на
обекта - 40 т. /Максималния брой точки
получава участника, предложил най-голяма
сума в лева за инвестиция в недвижимия
имот – сгради и съоръжения, която ще ин-
вестира през първата година в недвижимия
имот предмет на конкурса, като всеки след-
ващ участник получава с по 5 т. по–малко/.
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2.3. Показател за оценка П3 -
Откриване на не по-малко от
4 бр. сезонни работни места –
10 т. /Максимален брой точки
получава участника предложил
откриване на най-голям брой се-
зонни работни места, като всеки
следващ участник получава с по
2 т. по-малко/.

2.4. Крайната обща оценка се из-
числява по формулата КО=
П1+П2+П3

2.5. Общия максимален брой
точки който може да получи
участник в конкурса – 100 т.

3. Определя първоначална годишна
конкурсна наемна цена за наемане на
обекта, подробно описан в т.1 от ре-
шението – 5000 лв. без ДДС.

4. Срок за отдаване под наем на
недвижимия имот ведно с съоръже-
нията, разположени в него - 5 /пет/
календарни години, считано от да-
тата на сключване на договора за
наем.

5. Депозит за участие в търга –
1000 лв. /хиляда лева/.

6. Определя стъпка за наддаване 10
% върху първоначалната годишна
конкурсна наемна цена, определена
за наемане на имота.

7. Цена на конкурсната документа-
ция 300 лв. /триста лева/.

8. Дължимият годишен наем се за-
плаща от наеметелите за първата го-
дина от договора при подписването
му, а за останалите години падежът
за плащане на дължимия наем е да-
тата на подписания договор.

9. Задължава кмета на община Вър-
шец преди провеждане на конкурса
да бъде съставен нов акт за общин-
ска собственост за поземлен имот №
130137 по КВС, находящ се в м.“То-
пилата“ в землището на с.Спан-
чевци, като след това да организира
и проведе публично оповестения

конкурс по реда на Глава трета “Кон-
курси” от Наредбата за условията и
реда за провеждане на търгове и кон-
курси на община Вършец и да
сключи договор за отдаване под наем
на недвижимия имот ведно с пост-
роените в него съоръжения с спече-
лилия конкурса участник.

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

РЕШЕНИЕ №294
Общински съвет – Вършец на ос-

нование чл. 21, ал.1, т. 6 и чл.21, ал.1
т. 23 от ЗМСМА приема за информа-
ция предоставените отчети за 2012 г.
и разпределя сумата от 4 500 лв. от
Дейност 2 525 „Клубове на пенсио-
нера”, § 43-00 от бюджета на Об-
щина Вършец за 2013 г., както
следва:

1.СНЦ „Козница” – гр. Вършец: 3
000 лв.

2.СНЦ „ Клуб на пенсионера и са-
модееца – Озировци” – с. Долно
Озирово: 400 лв.

3.СНЦ „Клуб на пенсионера Дете-
лина” – с. Черкаски: 600 лв.

4.СНЦ „Пенсионерски клуб Про-
буда” – кв. Заножене, гр. Вър-
шец: 500 лв.

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

РЕШЕНИЕ №295
1.Общински съвет – Вършец на ос-

нование чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА
и във връзка с чл.12, ал.3 от Наред-
бата за условията и реда за осъ-
ществяване на закрила на деца с
изявени дарби за 2013 г., приема Об-
щинска програма за мерки за закрила
на деца с изявени дарби за 2013 г.

Гласували : “за” – 13“против” –
няма;“въздържали се” – няма

РЕШЕНИЕ №296
Общински съвет-Вършец на осно-

вание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от
ЗМСМА отпуска от собствения си
бюджет 2013 г. § 10-98 сумата от 300
лева на Латинка Бориславова Анге-
лова.

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

РЕШЕНИЕ №297
Общински съвет-Вършец на осно-

вание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от
ЗМСМА отпуска от собствения си
бюджет 2013 г., § 10-98 сумата от 300
лв. на Илия Димитров Начев.

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

Поради изчерпване на дневния ред,
председателят на Общински съвет –
Вършец закри заседанието в 11.20 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на

Общински съвет – Вършец

П Р О Т О КОЛ № 3 0
Днес, 07.06.2013 г. /петък/ в

16.00 ч. в Заседателната зала на
Общинска администрация Вър-
шец се проведе Тържествено засе-
дание на Общински съвет –
Вършец.

На заседанието присъстват: 8 по-
ложили клетва общински съвет-
ници.

Отсъстват: Олга Яничкова,Тодор
Кънчев, Иван Андров, Ася Стан-
чева и д-р Румяна Дамянова.

Присъстват: кмет на община
Вършец инж. Иван Лазаров, сек-
ретар на община Вършец инж.
агр. Даниела Тодорова, Евелина
Георгиева – ОбА Вършец, , Диана
Георгиева - директор ОДЗ
,,Слънце”, отец Петко Балджиев,
Коста Младенов-председател на
волейболен клуб Вършец, Мария
Алипиева, граждани на град Вър-
шец.

Заседанието бе открито и ръко-
водено от инж. Анатоли Димитров
- председател на Общински съвет
– Вършец.

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Публично обявяване на Реше-

ние №98 от Протокол
№14/08.06.2012 г. на Общински
съвет -Вършец, с което се при-
съжда званието “Почетен гражда-
нин на град Вършец” на Димитър
Илиев Петров, във връзка с чл.45
ал.2 от Наредба за символите, по-
четните знаци, отличията и почет-
ните звания на Община Вършец.

Докладва: инж. Анатоли Ди-
митров – Председател Общин-
ски съвет - Вършец

ПЪРВА ТОЧКА: Публично
обявяване на Решение №98 от
Протокол №14/08.06.2012 г. на
Общински съвет -Вършец, с което
се присъжда званието “Почетен
гражданин на град Вършец” на
Димитър Илиев Петров, във
връзка с чл.45 ал.2 от Наредба за
символите, почетните знаци, от-
личията и почетните звания на
Община Вършец.

Докладва: инж. Анатоли Димит-
ров – Председател Общински
съвет - Вършец

Изказа се: Председател на Об-
щински съвет - Вършец инж. Ана-
толи Димитров, кмет на община
Вършец инж.Иван Лазаров, Дими-
тър Петров, Коста Младенов и Ка-
тина Александрова.

На Димитър Илиев Петров бяха
връчени Удостоверение за “Поче-
тен гражданин на град Вършец”,
“Символичния ключ на град Вър-
шец” и Заповед № 282/07.06.2013
г. на Кмета на Община Вършец.

Поради изчерпване на дневния
ред инж. Анатоли Димитров -
Председател на Общински съвет –
Вършец закри заседанието в 16:40
часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на

Общински съвет-Вършец

Основни "сценарии", които използват из-
вършителите на измами:

„СПЕШНА ОПЕРАЦИЯ”
На стационарния Ви телефон се чува плачещ

глас, оставя впечатление че е на Ваш близък
или роднина. След това мъж се представя за
лекар и Ви съобщава, че ваш близък е постра-
дал и е необходима спешна операция, за която
е нужна голяма сума. Обяснява Ви се, че в про-
тивен случай ще последват усложнения и
трайни увреждания. Мнимият лекар непрекъс-
нато говори, не Ви оставя да задавате много въ-
проси и не Ви дава възможност да затворите
телефона. Следва бърза уговорка да предадете
на трето лица (напр. санитар) парите, с които
разполагате. На мястото на срещата идва човек,
който заявява, че е изпратен доктора или се
представя за санитар, много бързо отнема от
ръцете Ви приготвената сума, а понякога дори
Ви дава да говорите по мобилния му телефон с
„лекаря”, за да Ви увери, че на него трябва да
предадете парите.

Как да реагирате:
Веднага позвънете на тел. 112 (избира се без-

платно).
Свържете се с близки, роднини, съседи.
Не се съгласявайте да давате никакви пари на

ръка, не съобщавайте лични данни (име, ЕГН
или адрес) или банкови сметки.

“ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИЯ”
На домашния си телефон получавате обаж-

дане, че Ваш близък (син, внук, племенник) е
задържан в полицията, защото е предизвикал
катастрофа, при която е загинал възрастен
човек или дете. Дават Ви телефонен номер, за
да се свържете с “полицай”, “следовател” или
“адвокат”, който потвърждава, че Вашия род-
нина е задържан. Обещава да “уреди освобож-
даването му”, ако заплатите определена сума.

Предупреждава Ви да не се обаждате на ни-
кого, “за да не развалите работата”. Определя
Ви среща за предаване на сумата. Възможно е
и да поиска да закупите ваучери за мобилни те-
лефони и да им издиктувате кодовете, за да се
свърже и „за да се разбере с прокурора или съ-
дията”.

Как да реагирате:
Веднага позвънете на тел. 112 (избира се без-

платно), за да проверите дали има такава ка-
тастрофа и дали Вашия роднина наистина е
задържан.

Свържете се с близките си.
Не се съгласявайте да давате никакви пари на

ръка – гаранциите се заплащат по банков път.

„ПЕЧАЛБА ОТ ТОМБОЛА ИЛИ ТЕЛЕ-
ВИЗИОННА ИГРА”

На мобилния Ви телефон се обажда енерги-
чен глас, който се представя за служител на мо-
билен оператор. Информира Ви, че сте
спечелили голяма парична награда (няколко хи-
ляди лева) или че сте определен за участие в
томбола, или лотария между неговата телеко-
муникационна компания и известни вериги ма-
газини за черна и бяла техника. За да получите
печалбата, Вие трябва да закупите ваучер за
предплатена услуга към съответния оператор и
да издиктувате кодовете за активиране на пред-
ставителя на компанията. Обещаните награди
са различни, в зависимост от стойността на за-
купения от Вас ваучер. След като закупите вау-
черите и продиктувате кодовете им за
активиране, контактите с Вас се прекратяват.

Ако сте служител на фирма, извършваща про-
дажба на електронни ваучери за зареждане на
СИМ-карти на мобилни оператори, и с Вас се
свърже лице, преставящо се за служител на
някой от мобилните оператори, което Ви обяс-
нява, че поради възникнал проблем е необхо-
димо да му бъдат продиктувани баркодовете на

наличните в магазина ваучери, имайте предвид,
че се касае за поредния случай на модифици-
рана схема на телефонна измама. Преди да
предприемете някакви действия се свържете с
представител на мобилния оператор, предоста-
вен Ви за контакт.

Как да реагирате:
Препоръчваме Ви да не участвате в никакви

форми на игри и договорки, предполагащи за-
купуване на ваучери и диктуване на кодовете
за активирането им на лица, които не познавате
лично, независимо за какви се представят.

В случай обаче, че се включите в някаква
форма на игра, следва да имате предвид, че с
диктуването на кодове за активиране на ваучер
няма да си осигурите обещаната или очаква-
ната печалба, а ще бъдете поредната жертва на
телефонните измамници.

Не участвайте в никакви форми на улични
игри. Откажете любезно и когато сте на без-
опасно разстояние, позвънете на тел.112.

Други типични видове измами:

“ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ ПО-
МОЩИ” и “РЕМОНТ НА ЖИЛИЩЕ ПО
ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

Измамниците, обикновено двама, намират
възрастни хора, въвеждат ги в заблуждение, че
са социални работници или общински служи-
тели, които могат да съдействат за увеличаване
на пенсията или извършване на ремонт на жи-
лището по европейска програма. По време на
разговора искат от потърпевшия да плати малка
сума пари за изготвяне на документите или да
покаже известна сума пари - между 1000 и 2000
лв. за участие в ремонта.

След като видят мястото, откъдето възраст-
ният човек взема парите, единият от измамни-
ците отвлича вниманието му (обикновено иска
да пие вода или да използва тоалетната), а през

това време другият извършва кражба.
(Възможни са вариации)

“НАЕМАНЕ НА КВАРТИРА”
Измамникът, обикновено един, се свърза с

възрастни хора, публикували обяви, че дават
квартира под наем. Посещава адреса и извър-
шва оглед на квартирата в присъствието на
собственика. Заявява, че квартирата му е харе-
сала и ще я наеме, както и че трябва да отиде да
си вземе багажа от таксито, което го чака пред
входа.

Показва банкнота от 100 лв. на собственика и
го моли да му развали пари, защото няма
дребни, за да плати на таксиметровия шофьор.

След като види мястото, на което възрастният
човек държи парите си, отвлича вниманието му
като иска да пие вода или да използва тоалет-
ната, а през това време извършва кражба.

(Възможни са вариации)

“ЗАЕМ НА ПОЗНАТ”
На улицата Ви спира усмихнат младеж, който

Ви изглежда познат. Успява да Ви убеди, че е
син или внук на Ваш съсед. След приятен раз-
говор Ви споделя, че не му достига неголяма
сума (около 50 лв.), за да доплати някакво за-
дължение (например ремонт на автомобил).
Моли да му услужите, а той после ще Ви закара
до вкъщи и ще Ви върне парите. Посочва ко-
лата си, пред която трябва да изчакате, докато
той се разплати. Взема парите и не се връща.

Как да реагирате:
Не давайте пари назаем, без документ и сви-

детели или без поне да сте записали данните от
документа за самоличност на „познатия”.

Ако въпреки предпазните мерки, станете
жертва на измама по описаните схеми, неза-
бавно се обадете на тел. 112 - избира се без-
платно от всички телефони.

ЗАЧЕСТИХА ТЕЛЕФОННИТЕ ИЗМАМИ СРЕЩУ ВЪЗРАСТНИ И САМОТНИ ХОРА
МВР предупреждава:
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На територията на село Черкаски

съществуват много оброци, останали
от миналото - свързани с християн-
ството и религията, преминали през
хилядолетията и оцелели до сега.
Курбаните са се правели редовно,
без да бъдат пропуснати нито вед-
нъж, защото е съществувал страх от
Божие наказание.

От няколко години се възстанови
традицията за общоселския курбан в
чест на Св. пророк Йеремия – свър-
зан с плодородието и неизчерпае-
мата сила на Земята. Провежда се
под многовековното дърво-близнак,
самотно извисяващо се в местността
„Кръста” край селото.

Предишният ден сръчни жени ми-
нават из цялото село, за да поканят
всички хора, същевременно съби-
райки лук и подправки за курбан-
чорбата. В самия ден на курбана
агнето се изкарва сутринта рано,
окичено с венец от цветя и прека-
дено от най-стария жител на селото,
и се заколва до врастнал в тревата,
потъмнял от годините каменен

кръст.
След богослужението и водосвета,

отец Петър освети курбана за здраве
и берекет. Агнето и почерпката бяха
осигурени от Дончо Иванов, който
от години е спомоществувател на съ-
битието. На курбана в местността
„Кръста” се събра цялото село, а
официални гости на празника бяха
кметът на община Вършец Иван Ла-
заров, зам.-кметът на общината

Петър Стефанов, секретарят на об-
щината Даниела Тодорова и кметс-
кият наместник на Черкаски Валери
Тодоров.

Всички бяха много изненадани от
прииждащите дъждовни облаци,
които обикаляха наоколо и като по
чудо подминаха мястото на курбана,
като изсипаха поройните си дъждове
в близките местности.

Миланка ХРИСТОВА

КУРБАН В СЕЛО ЧЕРКАСКИ

Християнският празник Възнесе-
ние Господне или Възнесение Хрис-
тово (Спасовден) празнува момента,
когато Иисус Христос се възкачва на
небето. Празникът е 40 дни след Въз-
кресение Христово, той е „подви-
жен” и винаги се пада в четвъртък –
39 дни след първия ден на Великден.

На 13 юни храмът „Свето Възнесе-
ние” в кв. Заножене на град Вършец
отбеляза патронния си празник.
Гости на събитието бяха кметът на
община Вършец инж. Иван Лазаров
и зам.-кметът на общината Петър
Стефанов

Енорийският свещеник на кв. Зано-
жене отец Михаил отслужи Света
литургия и освети традиционния
курбан за здраве и берекет. Агнето за
курбана и почерпката бяха осигу-
рени от инж. Сергей Иванов – пред-
ставител на строителната фирма –
подизпълнител на обекта, която в
момента извършва основен ремонт
на храма. Миряните се събраха на
обща трапеза в двора на църквата, а
някои си взеха за вкъщи от освете-
ната чорба.

Храмът в Заножене е построен през
далечната 1872 г. и е изографисан

през 1873 г. В началото е наречен
„Св. Николай”, но през 1927 г. е пре-
именуван на „Свето Възнесение”,
чието име носи и до днес.

В момента храмът се ремонтира
със средства, отпуснати от Европей-
ския съюз по Програмата за развитие
на селските райони 2007 - 2013 г.,
мярка 322 "Опазване и развитие на
населените места", като възложител
на обекта е Дирекция „Вероизпове-
дания” към Министерския съвет.
Предвидено е възстановяване на
покрива и камбанарията, укрепване
на конструкцията на сградата, вът-
решна и външна мазилка, ремонт на
подова настилка, подмяна на догра-
мата със стъклопакети, подмяна на
ел. и ВиК инсталацията, ремонт на
дворното пространство и оградата на
църквата.

Фирма-изпълнител на строително-
ремонтните дейности е ЗСК "Девня"
АД гр. Варна.

Надяваме се, че православният
храм „Свето Възнесение” ще праз-
нува още много години своя храмов
празник и ще бъде стожер на духов-
ността в кв. Заножене.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ – ХРА-
МОВ ПРАЗНИК НА КВ. ЗАНОЖЕНЕ

продължава от 1 стр. >>>
“Вършец за мен е символ на

здраве, защото с животворните си
води къпе и лекува телесните не-
дъзи, а с великолепната си природа
– къпе и възражда уморената душа.
Вършец от ранни години ми е близо
до сърцето, а да работя за него ми е
било всякога приятен дълг” – тази
изповед на д-р Дамян Иванов е из-
писана на барелефа, защото тя бе-
лежи целия му съзнателен живот.

Дамян Иванов е роден на 15 юли
1874 г. в с. Бальовица, Берковско. За-
вършва класическа гимназия в
София, а в Грац и Виена учи меди-
цина, като същевременно работи, за
да се издържа. Дипломира се като
лекар през 1900 г.

След завръщането си в България
работи като полкови лекар във
Видин. През 1909 г. е командирован
за летния сезон в бани Вършец, като
това съвсем случайно обстоятелство
определя по-нататъшната му съдба –
курортното дело и организиране на
почивни домове в курортните места.

Д-р Дамян Иванов е първият ди-
ректор на новооткритата през 1910 г.
минерална баня във Вършец, на
която длъжност остава до 1914 г., а
от 1920 до 1922 г. отново е директор
на балнеолечебницата. От 1925 г. до
1941 г. е управител и лекар при “Чи-
новническо кооперативно дружество
и завежда летния му дом (днешната
вила “Хемус”).

Името на доктора вършечани свър-
зват най-вече със създаването през
1911-1912 г. на градския боров парк.
В една своя среща с писателя Дими-
тър Осинин, вече 80-годишният д-р
Дамян Иванов споделя за парка във
Вършец: “Този парк го направих, без
да ангажирам нито с лев държавата.
Когато човек иска – намира начини и
средства. Ние, лекарите сме като ар-
тистите: колкото и да си голям,
умреш ли – нищо не остава. И ако да
не ми беше съзнанието за това из-
вършено полезно дело, животът ми
щеше да бъде безсмислен”. Като
лекар д-р Иванов разбира много
добре, че минералната вода не е
единственият фактор за лечение.
Под непосредственото му ръко-
водство започва и благоустрояването
на курорта: трасира се пътят от се-
лището до банята и този до кв. За-
ножене, залесява се парка около
банята, създава се цветарник, семе-
ната за който той донася от чужбина,
започва корекция на местната река,
монтира се електрическо осветление
на булеварда пред банята и на глав-
ната улица, построяват се хотели и
почивни домове. С името на д-р
Дамян Иванов са свързани и редица
други емблематични за града места
като моста между балнеолечебни-
ците и парка, банското казино с кра-
сивата колонада (посещавано от
принц Кирил, за което и до днес го
наричат "Царското казино"), рим-

ските стъпала, водещи до прочутата
“Иванчова поляна”, градската ме-
теорологична станция и др.

Д-р Дамян Иванов изготвя пътево-
дител, описващ красивата природа
на Вършец и околностите, и първата
балнеоложка книга за лечебните
свойства на минералната вода във
Вършец.

Малко известен факт от биогра-
фията му е свързан и със спасява-
нето на населението на Вършец и
околните села от холера, избухнала
по време на Балканската война. През
1913 г. той запечатва всички местни
водоизточници, за да спре заразата и
организира лазарет в сградата на
старото училище, в което изолира и
лекува заболелите, като по този
начин за кратко време овладява си-
туацията и предотвратява по-ната-
тъшното разрастване на епидемията.

Д-р Дамян Иванов умира през
1959 г. в София на 85-годишна въз-
раст.

Една от улиците в центъра на Вър-
шец носи неговото име, издигнат му
е паметник около минералните бани,
а през 2010 г. д-р Дамян Иванов пос-
мъртно е удостоен със званието „По-
четен гражданин на Вършец”.
Откриването на барелефа е още едно
доказателство за признателността на
вършечени към големите му заслуги
му за развитието на курорта

Евелина ГЕОРГИЕВА

БАРЕЛЕФ НА Д-Р ДАМЯН ИВАНОВ
ОТКРИХА В СЛЪНЧЕВАТА ГРАДИНА

По традиция, сдружение "Граж-
дани за европейско развитие на Бъл-
гария" и тази година награди
публично учениците от община Вър-
шец от І до VІІІ клас включително,
завършили учебната година с отли-
чен успех. Тази година броят им е
165.

Тържеството се състоя на 14 юни
на откритата естрада пред НЧ
"Христо Ботев 1900".

Наградите - тениска с надпис "Най-
добрият" и поименни грамоти връчи
Адрияна Николова - общински съ-
ветник от ПП "ГЕРБ", председател
на ЖГЕРБ и член на общинското ръ-
ководство на ПП "ГЕРБ" - гр. Вър-
шец.

Пълните отличници - 64 ученици,
освен тениски и грамоти, получиха и

по един голям шоколад.
Евелина ГЕОРГИЕВА

СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА
БЪЛГАРИЯ" НАГРАДИ УЧЕНИЦИ-ОТЛИЧНИЦИ ОТ ОБЩИНАТА

Гората е важна съставна част от живата
природа, която поддържа биологичното
равновесие на планетата. Тя дава убе-
жище на животинските видове, регулира
въздушните течения и валежите, пред-
пазва почвите от ерозия, пречиства въз-
духа. Горските пожари нанасят сериозни
щети на стопанството и околната среда.
Често водят и до човешки жертви.

Ето защо е необходимо да знаем при-
чините за възникването им, как да се
предпазваме и как да действаме при под-
обно бедствие.

Най - честите причини са следните:
- Изхвърляне на неизгасени клечки

кибрит и фасове. Попаднали в узре-
лите жита, сухите растения и сла-
мата, те лесно могат да ги запалят.

- Небрежно боравене с огън от работ-
ници, пастири, излетници, туристи.

- Техническа неизправност на маши-
ните и превозни средства, работещи
в гората.

- Детска игра с огън.
- Самозапалване на вещества и мате-

риали.
- Природни явления(мълнии).
- Късо съединение и аварии на елек-

трически далекопроводи, които ми-
нават над и в близост до горите.

- Неконтролирано запалване на би-
тови отпадъци или обширни части
суха тревна растителност в близост
до горски масиви.

- Умисъл!!!

За да опазим зеленото богатство на
страната, стриктно трябва да спазваме
правилата за пожарна безопасност:

Не е допустимо изхвърлянето на не-
изгасени кибритени клечки и фасове
в горима и леснозапалима среда! Всички
моторни превозни средства, които на-
влизат в горите, трябва да са технически
изправни, с изпускателна уредба, недо-

пускаща отделянето или изхвърлянето
на искри.

Не трябва да се пали огън в гората,
освен на специално обезопасените и
обозначени за това места. (Преди да за-
палите огън, се уверете, че имате доста-
тъчни количества вода или други
подръчни средства за загасяването му
при поява на вятър и при напускане на
мястото. Подгответе си тупалки - /пред-
варително/ от гума или /на място/от зе-
лени клони, с които да действате в
случай на пожар).

Не бива да се изхвърлят стъклени
бутилки - дефекти по тях могат да имат
ефекта на лупа, което да доведе до за-
палване на сухи треви и растителни ос-
татъци.

Недопустимо е паленето на огън при
наличие на силен вятър - той е в със-
тояние да разнесе искри и горящи час-
тици на големи разстояния, без да имате
възможност за навременна и адекватна
реакция.Разчистването на сухи клони и
отпадъци в горски участъци трябва да
става чрез извозването им на определе-
ните за това места. Забранено е унищо-
жаването им на място чрез изгаряне! За
недопускане на самозапалване прясното
сено е необходимо да се складира на
купи само след като изсъхне напълно.

За да се предотвратят пожари, предиз-
викани от късо съединение на далеко-
проводите, под тях трябва да се оформят
просеки в горите, които да се поддържат
свободни и чисти от суха растителност.

Абсолютно е забранено паленето на
стърнищата.Собствениците на гори
трябва да знаят, че са задължени да спаз-
ват и изпълняват всички лесоустрой-
ствени мероприятия, които са
предвидени в нормативната уредба по
отношение стопанисването на горите.

Главна дирекция „Пожарна без-
опасност и защита на населението”

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ГОРСКИ ПОЖАРИ
И ПРЕВЕНЦИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕТО ИМ



Община Вършец и Дружеството на
монтанските художници "Тенец"
организираха художествена изложба
"Пролетен салон", която е
експонирана в Градската
художествена галерия на Вършец.

Гости на официалното откриване
бяха временно изпълняващата
длъжността областен управител на
област Монтана Нина Петкова, зам.-
областният управител Калин
Хайтов, секретарят на община
Вършец Даниела Тодорова,
председателят на дружество „Тенец”
гр. Монтана Дончо Планински.

При откриването на изложбата

художникът проф. Галилей
Симеонов изтъкна, че изложбата е
емоционален подарък за жителите и
гостите на града ни, светъл лъч в
трудното ни ежедневие, послание да
бъдем по-добри, по-човечни и чрез
красотата на изобразителното
изкуство да се откъснем поне за
малко от агресията, насилието,
отрицателните емоции, които ни
заливат отвсякъде.

В експозицията са изложени 35
творби – пейзажи, скулптури,
дърворезба, икони на 22 автори –
членове на дружеството на
монтанските художници, сред които

и на нашите местни художници
Георги Паунов и Гошо Александров.

Експонатите ще бъдат на
разположение на любителите на
изобразителното изкуство до края на
месец юли.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Ученическа група „JOY“ стъпи
на една сцена като партньор с из-
вестната Държавна филхармония
град Враца. Талантливите хо-
ристи на СОУ „Иван Вазов“, гр.
Вършец, водени от диригента
Камен Пунчев, се представиха с
„Тебе поем“, „Amazing grace“,
„Девойко мари хубава“, „Бяла ти-
шина“.

Соловите изпълнения на „Песен
моя, обич моя“ и „Евкалиптово
дърво“ на Паолина Спиридонова
и Десислава Горанова вдигнаха на
крака познавачите сред зрителите.

Съвместният концерт представи

за първи път на сцена и оркестра-
цията за симфоничен оркестър на
„Девойко мари хубава“, напра-
вена от диригента Камен Пунчев.

Отличното представяне доведе
до следващи покани за съвместни
участия, първото от които е спе-
циален концерт сред отличната
акустика на пещера „Леденика“.

Дни преди тази изява, Формация
„JOY“ спечели голямата награда
от Деветия национален конкурс
„Орфеева дарба 2013“ - София,
като така запълни с поредния приз
своята творческа биография.

Елена ПЕТРОВА
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със съдействието на Български арт и
фолклорен център “Нестия”- гр.
София организира Международен
фолклорен фестивал „Пъстра огър-
лица” - Вършец 2013 г., който се про-
веде на 22 и 23 юни 2013 г.

Фестивалното събитие е част от
културния календар на Община Вър-
шец и бе открито от зам.-кмета на об-
щината Петър Стефанов.

Целта на фестивала е популяризи-
ране на фолклорното богатство и кул-
турните традиции на България и
страните от Европейския регион, и
затвърждаване на добрите отноше-
ния между общините в областта на
културата.

Общо над 500 участници от 20 фол-
клорни състави, танцови ансамбли и
индивидуални изпълнители от Фран-
ция (гр. Тулон), Македония (гр.Ско-
пие), цяла Северозападна България и
гр.София дефилираха по улиците на
Вършец в атрактивно шествие, и по-
казаха на откритата сцена пред НЧ
„Христо Ботев 1900” красотата, бо-
гатството и уникалността на фол-
клора.

По главната улица на града и на
централния градски площад около
разпръскващия приятна прохлада
фонтан в горещите юнски дни се из-
виха кръшни български хора, съби-

райки заедно танцьори и публика в
една пъстра фолклорна огърлица. В
двете фестивални вечери специално
участие със самостоятелни концерти
взеха и народните певици Любка
Рондова и Джина Иванова.

По време на фестивала истинско
удоволствие бе да се наблюдава бо-
гатството и колоритността на но-
сиите, музиката, движенията, звуците
на различните държави и фолклорни
области на България. Магия е човек
да открива в тях автентичното на-
чало, защото в него има скрита сила,
която докосва човешката душа.

Атрактивно бе надиграването
между представителите на България,

Франция и Македония с изпълнение
на българска ръченица. За всеобщо
учудване, при мъжете представите-
лят на Франция завоюва едно от при-
зовите места. Французите взривиха
публиката и с интересната хореогра-
фия на танците, артистичното сце-
нично поведение, нежността на
музиката, сценографията, пресъзда-
ваща бита на жителите от морския
град Тулон.

Намеренията на организаторите са
през годините фестивалът да добива
все по-голяма популярност и да се
превърне в традиционен.

Текст и снимки:
Евелина ГЕОРГИЕВА

МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ПЪСТРА ОГЪРЛИЦА“- ВЪРШЕЦ 2013

По традиция Община Вършец ор-
ганизира отбелязването на 1 юни –
Международния ден на детето с ре-
дица безплатни мероприятия за
малките жители и гости на града.

В сутрешните часове на празнич-
ния ден за забавлението на децата
се погрижиха актьорите от театър
„Мажор“ град Пловдив с шоу-спек-
такъла "Със закачки и игри, ти сък-
ровището намери". Бяха

организирани много интересни и
забавни игри, чиято цел беше от-
криването на безценно съкровище.
В края на последната игра всички
участващи малчугани, заедно с во-
дещите достигнаха до извода, че
всъщност децата са нашето най-го-
лямо съкровище.

Общината беше осигурила много
играчки и подаръци, а спонсорът на
празника – Диана Вернезова пред-

остави лакомства за всички деца.
След обяд, децата от Детско теат-

рално студио при Общински
детски комплекс – Вършец с ръко-
водител Цветелина Въглярска
представиха театралната поста-
новка "Червената шапчица" в голе-
мия салон на НЧ "Христо Ботев
1900".

Георги НИКОЛОВ
Даниела ЛИЛОВА

С ДЕТСКО ШОУ И ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА ОТБЕЛЯЗАХА
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО ВЪВ ВЪРШЕЦ

Двадесет деца, като излитащи
птички, напускат тази година Обеди-
нено детско заведение „Слънце”. Че-
тири години те се учеха да помагат
на болни деца чрез инициативата
„Жълти стотинки – деца помагат на
деца”. Всеки ден, стискайки ше-
пички, те носеха жълти стотинки и
ги събираха в своята кутия – касичка.

Тази година събраха и предадоха
70,10 лв. Педагозите Т. Григорова и
П. Петрова работят с децата от детс-
ката градина по този проект още от
създаването му. Надяват се и тази го-
дина да са посели в сърцата им едно
добро семе.

Бъдете щастливи, деца!
Татяна ГРИГОРОВА

АКЦИЯ „ЖЪЛТИ СТОТИНКИ”

ГРУПА “JOY” ИЗНЕСЕ УНИКАЛЕН КОНЦЕРТ
ЗАЕДНО С ВРАЧАНСКАТА ФИЛХАРМОНИЯ

ИЗЛОЖБА НА ЧЛЕНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НА МОНТАНСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ „ТЕНЕЦ” ГОСТУВА ВЪВ ВЪРШЕЦ
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