
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО!

С най - искрени пожелания за
весели празници, радост и
светлина, здраве и
благополучие!
На моите съграждани, на
нашите гости и приятели –
МИРНА И БЛАГОДАТНА

НОВА 2009 ГОДИНА!

БОРЯНА БОНЧЕВА – ЛЕЧЕВА
Кмет на Община Вършец
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В навечерието на Рождество Хрис-
тово, всеки от нас прави своята рав-
носметка на делата, стремежите и
надеждите си. Отминаващата го-
дина не бе лека, но и поводите за
удовлетворение от постигнатото не
бяха малко. Искам да благодаря на
всички, с които работихме за един
по-добър и подреден живот в Об-
щина Вършец! Нека да се поздра-
вим с успехите на отминаващата
2008 година, да анализираме неус-
пехите и да приемем предизвика-
телствата на новата 2009 година!

Нека тази Коледа ни вдъхне повече
увереност, сили и вяра в бъдещето,
за да продължим да работим за въз-
раждането и просперитета на Об-
щината!

В дните, изпълнени с очакване на
Рождество и Нова година пожела-
вам да се сбъдват най-светлите ни
очаквания, да има мир и благополу-

чие в делниците, много радост,
здраве и благословение на начина-
нията ни, и нека поводите, които ни
обединяват, са повече от тези, които
ни противопоставят.

Весела Коледа! Да е мирна и чес-
тита Новата 2009 година!

НИКОЛАЙ ЛЕКОВ
Председател на ОбС – Вършец

Празникът Въведение Богоро-
дично на 21 ноември, отбелязван
и като Ден на християнското се-
мейство ни накара да се замислим
отново за изконните християнски
ценности. За спазваните или нес-
пазвани традиции. За значението
на дома и семейството, за отноше-
нията помежду ни. За това как де-
цата израстват, докато ние сме
улисани в ежедневните грижи и
не им отделяме необходимото
внимание.

Тази година имахме възможност
да усетим по-силно празничното
вълнение, защото на 22 ноември

скъп гост на Вършец бе Негово
Високо преосвещенство Видин-
ският митрополит Дометиан. Той
бе посрещнат с цветя пред храма
„Свети Георги” и поздравителен
адрес от ученици от СОУ „Иван
Вазов”. Отслужена бе вечерня, а
владиката произнесе слово.

Празникът продължи в салона на
Народно читалище „Христо
Ботев”. Присъстваха кметът на
общината Боряна Бончева - Ле-
чева, съветници, граждани, семей-
ства с децата си.

продължава на 8 стр. >>>

Видинският митрополит
гост за празника на

християнското семейство

В рамките на проекта “Еко-
парк за почивка и туризъм –
град Вършец” по програма ФАР,
на 26 ноември т.г. във Вършец
се проведе двустранен икономи-
чески форум на тема “Трансгра-
нично сътрудничество между
Вършец и Сокобаня – добри
практики”.

При откриването на форума
приветствия към участниците
поднесоха кметът на община
Вършец Боряна Бончева и зам.-
кметът на община Сокобаня,
Сърбия Александър Милено-
вич.

На форума ръководителят на
проекта Венислава Бояджиева
презентира пред местната об-
щност проекта и извършените
до сега дейности по него. Об-

щата му стойност е 328 565
Евро, водеща организация е
Община Вършец, а трансграни-
чен партньор – Община Соко-
баня. Целта на проекта е
създаване на условия за консо-
лидирано и ползотворно сътруд-

ничество между общините Вър-
шец и Сокобаня, съхраняване на
общите природни ресурси и
промотиране на устойчивото
икономическо развитие на ре-
гиона.

продължава на 3 стр. >>>

ДВУСТРАНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ “ТРАНСГРАНИЧНО
ТУРИСТИЧЕСКО И КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ
ВЪРШЕЦ И СОКОБАНЯ

Инж. Анатоли Димитров е за-
вършил Математическа гимназия
в Русе.

Техническия университет в
София, специалност Електронна
техника и микроелектроника.

Университета за национално и
световно стопанство, специал-
ност Счетоводство и контрол.

Изпълнителен директор на АД
„Електростарт”.

Общински съветник от лис-
тата на Коалиция за Възраж-
дане на Вършец.

Председател на бюджетната
комисия.

-Г-н Димитров, като човек, за-
познат с икономическите въ-
проси и ръководител на
най-голямото производствено
предприятие във Вършец какво
е вашето мнение, как финансо-
вата и икономическа криза ще
се отрази на завод „Електрос-
тарт” и общината?

Притеснен съм от факта, че
малко хора говорят сериозно за
икономическата криза. Финансо-
вата криза много бързо премина в
икономическа. Правилата за биз-
нес рязко се промениха и това за-
сяга всички, включително
„Електростарт”. Като експортно
ориентирана компания, ние еже-
дневно имаме контакти със све-
товните пазари. Налага се всички
да се съобразим с новите условия
на работа.

Вследствие на събитията в САЩ
и Англия банките изпаднаха в
трудно положение. Доскоро всяка
банка искаше да привлече нови
клиенти и раздаваше кредити,
които стимулираха търсенето на
стоки и услуги. Кредитите се взи-
маха, без да се мисли за връща-
нето им. Много хора надцениха
възможностите си, поеха големи
рискове и сега имат проблеми.

продължава на 3 стр. >>>

Инж. Димитров: “Работим с мисъл за бъдещето”
НАШИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИБЛАГОДАРНОСТ

Негово Високопреосве-
щенство Видински
митрополит ДОМЕ-
ТИАН изказва сър-
дечна благодарност към
всички свои доброжела-
тели, които са имали
любезността да го позд-
равят по повод 76 му
рожден ден.
Молитвено желае на

всички от Всеподателя
Бога, крепко здраве, ду-
ховна радост и щаст-
ливо дълголетие!

“ Да се радваш на малките
неща… Казват, че това е пътят
към щастието.

Има едно място, където тази фи-
лософия е ежедневие. “Малките
неща” изпълват пейзажа на За-
падна Стара планина.Радост за
окото са незабравимите природни
гледки – прохладни гори, тучни
ливади, скокливи водопади, ле-
чебни извори, криволичещи реки,
скални вълшебства, дъхави би-
лета. Тайнствени пещери са
скрити в недрата на старопланин-
ската верига, а разнообразието от
птици и други животни е смай-
ващо.”

продължава на 7 стр. >>>

ЗАПАДНА СТАРА
ПЛАНИНА ЗА ДЕЦА

На 14 ноември т.г. във Видин се
проведе първото заседание на Ре-
гионалния съвет за развитие /РСР/
в Северозападния район, което бе
открито от областния управител на
област Видин инж. Кръстьо Спа-
сов и в което взеха участие пред-
ставители на министерства,
Държавната агенция за информа-
ционни технологии и съобщения,
областните управители на облас-
тите Видин, Враца, Монтана,
Ловеч и Плевен, кметове на об-
щини от петте области, представи-

тели на национално представените
работодателски организации и
синдикати.

Регионалните съвети за развитие
имат съществена роля за разви-
тието на регионите в Република
България и по-конкретно осъщест-
вяват стратегическото планиране
на регионалното развитие и регио-
налната координация при изпълне-
нието на оперативните програми,
съфинансирани от фондовете на
Европейския съюз.

продължава на 2 стр. >>>

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА
РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ

ЗА РАЗВИТИЕ

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

Уважаеми жители и гости на Община
Вършец, скъпи приятели и партньори, Зам.-кметът на Община Сокобаня приветства участниците

Видинският митрополит Дометиан произнася слово
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Съгласно Решение от заседание на Об-
ластния съвет за развитие, проведено в
края на месец октомври, за представители
на общините от област Монтана в РСР
бяха избрани единодушно Боряна Бончева
– Лечева – кмет на община Вършец и
Дилян Димитров – кметна община Георги
Дамяново.

На първото заседание на РСР зам.-ми-
нистърът на регионалното развитие и бла-
гоустройството Искра Михайлова
представи новата нормативна уредба за ре-

гионалното развитие.
За председател на РСР бе избран област-

ния управител на област Видин Кръстьо
Спасов с мандат януари- юни 2009 г., а за
зам. председател - кмета на община Кула
Марко Петров. Определена бе последова-
телността на ротация на останалите об-
ласти чрез жребий: Ловеч, Монтана, Враца
и Плевен, с 6 месечни мандати до юни 211
година.

Избраха се представители на СРС на Се-
верозападния регион в комитетите за на-
блюдение на Националната стратегическа
референтна рамка и оперативните про-

грами, съфинансирани от фондовете на
ЕС, както следва:

- Комитет за наблюдение на Национал-
ната стратегическа референтна рамка –
инж. Тодор Върбанов, областния управи-
тел на област Монтана;

- Комитет за наблюдение на ОП “Регио-
нално развитие” – Кръстьо Спасов, облас-
тен управител на област Видин;

- Комитет за наблюдение на ОП “Разви-
тие на конкурентноспособността на бъл-
гарската икономика” - Цвятко Цветков,
областен управител на област Плевен;

- Комитет за наблюдение на ОП “Разви-

тие на човешките ресурси” – д- р Антонио
Георгиев, областен управител на област
Враца;

- Комитет за наблюдение на ОП “Околна
среда” – Сурат Велиева, областен управи-
тел на област Ловеч;

- Комитет за наблюдение на ОП “Транс-
порт” - Данаил Вълов, кмет на община
Червен бряг;

- Комитет за наблюдение на ОП “ Адми-
нистративен капацитет” – Боряна Бончева,
кмет на община Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

ПОЗДРАВ КЪМ
НОВОРОДЕНИТЕ ДЕЦА В

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Редакцията на Общински вестник

“Вършец” поздравява новородените бебета:
Виктор, роден на 30 септември с родители

Ивета и Марио Михайлови;
Никол, родена на 30 септември с родители

Евелина и Димитър Герови;
Кольо, роден на 1 октомври с родители

Антоанета Динева и Антон Иванов;
Ивайло, роден на 4 октомври с майка

Младенка Вачова;
Франциско, роден на 4 октомври с

родители Сандра Иванова и Тодор
Тодоров;

Живко, роден на 9 октомври с майка
Тошка Динева;

Денислав, роден на 22 октомври с
родители Адриана и Петко Йорданови;

Алберто, роден на 25 октомври с родители
Вера Димова и Серафим Иванов;

Тодор, роден на 2 ноември с майка Мика
Владова;

Максимилиян, роден на 3 ноември с
родители Мирена и Мирослав
Найденови.

На бебетата и техните семейства –
ЧЕСТИТО! Желаем им много здраве и
сбъднати мечти!

БЛАГОДАРНОСТ
Ръководството на ОДЗ “Слънце” – гр.

Вършец благодари най-сърдечно на г-жа
Бончева – кмет на община Вършец, г-н
Стоян Стоянов – Началник на кабинета на
кмета и г-н Марин Маринов – “Социален
патронаж” – гр. Вършец за загрижеността
и помощта към детското ни заведение по
време на ремонта на кухненския блок.

Бъдете живи и здрави и все така
съпричастни към нас!

БЛАГОДАРНОСТ
Изказвам своята най-искрена човешка

благодарност на г-н Борис Терзийски от
град Вършец (бивш фотограф), който
намери изгубената ми в центъра на града
дамска чанта с документи, пари и ценни
лични вещи. Той ме намери в
Специализирана болница за
рехабилитация “Св. Мина”, където съм на
почивка и лично ми я предаде.
Радвам се, че във Вършец заедно с

всичко хубаво, което има, се срещат
честни и почтени хора като Борис
Терзийски.
Благодаря му от сърце!

Маргарита ШАЛАМАНОВА
гр. София, ж.к. “Младост – 1”
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Последните 7-8 години икономиката беше

във възход и бизнес плановете, съобразени с
него, изглеждат по начин, който вече не е при-
ложим. Вече няма да има печалба с бизнес
план, написан върху салфетка в някой ресто-
рант, както беше до преди няколко години.
Сега ще се наложи много внимателно да се
контролират разходите, да се избягват разхи-
щенията, да се проследява кой, как и по какъв
начин допринася за фирмата. Сега е моментът
всеки да се огледа и да се използва времето на
кризата, за да повиши своите знания, умения
и квалификация.

При пазарните икономики цикличността е
нещо нормално. Има периоди на възход и пе-
риоди на спад. В момент на спад икономиката
се отърсва от неефективното, от прекалено
рисковите бизнес начинания, организира се по
нов по-ефективен начин и това е основа за нов
възход. Резултатите от кризата, истинският
трус още не е дошъл. По мнение на водещи
икономисти кризата ще продължи около две
години. Ще оцелеят тези, които имат по- го-
леми резерви от останалите и които доста-
тъчно бързо успеят да се реорганизират.
Надяваме се, че в “Електростарт” АД ще ус-
пеем да намерим точната формула за бизнес
при новите условия, защото бизнес е работа с
успех, а не само работа.

“Електростарт”АД беше едно от първите

предприятия в България, което предприе
стъпки на оптимизация и реорганизация. Пре-
разгледахме нашите бизнес планове за 2008,
2009 и 2010 година. През август намалихме
обема на производството, същото направихме
и през ноември. Това наложи съкращаване на
работници и служители. Труден момент и за
тях, и за нас. На мен не ми е приятно да се раз-
делям с хора, с които до вчера съм работил.
Надявам се, че това е временно. При съкра-
щенията бяха сформирани екипи за оценка на
работниците и служителите от различните
нива на нашата фирма. В условията на криза е
важно Работодателят да запази гръбнака на
компанията си. От тази гледна точка кризата
ни накара да се замислим какво означават за
нас квалифицираните кадри. Мисля, че в това
отношение имаме успех. При условие, че па-
зарите се стабилизират част от съкратените
работници и служители ще бъдат поканени от-
ново да станат част от екипа на “Електрос-
тарт”АД. Нашата политика е да инвестираме в
хората с подобряване на условията на труд и
почивка, с обучения, които да повишават тях-
ната адаптивност към променящата се среда и
техните знания и умения. Наскоро открихме
битова сграда, обновихме столовата. Голяма
част от работниците и служителите ни се обу-
чават по оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” на Европейски социален
фонд. Това са неща пряко насочени към на-
шите работници и служители, които се правят
на много малко места в страната ни.

Искам да добавя информация, както се казва
от последния час - Големите производители на
дросели в света - „Швабе” – Германия и „Хел-
вар” – Финландия са спрели производството
за четири седмици, а ние въпреки кризата про-
дължаваме да работим, благодарение на еже-
дневните големи мои усилия и на моя колега
Кирил Аргиров, както и на целия екип на
“Електростарт”.

- Това означава, че и за общината пред-
стоят трудни дни…

Община Вършец разполага с малко собст-
вени приходи, това затруднява работата и.
Като председател на Бюджетната комисия
мога да Ви кажа предварителна информация,
че се очертава годината да приключи с около
500 хиляди лева неразплатени фактури. В на-
чалото на годината са били 300 хиляди лева.
Това означава, че дълговете са се увеличили с
200 хиляди.

Основна причина за това са несъбраните
приходи, които за 2007 година са 100 хиляди,
а за 2008 година са много повече над 180 000
лева. Не са си платили данъците, както граж-

дани, така и фирми от Общината. Трябва да се
промени начина на мислене на живеещите
тук. Без пари не може да се развива, която и
да е стопанска единица. Не може да очакваш,
да искаш нещо да се случи в Общината и да
не изпълниш минималните задължения, които
имаш. Другият голям проблем е проблемът с
туризма. Много се говори за него, но отново
сме свидетели на странни неща. С решение на
Общинския съвет е приета минималната ту-
ристическа такса, която е 70 стотинки на ту-
рист, при това тя се плаща от туриста, а не от
наемодателя или хотела. Въпреки всичко при-
ходите от тази такса за 2008 г. ще бъдат не по-
вече от 30 % от заложеното, защото имаме
некоректно поведение от страна на хотелите и
наемодателите. Например като се пресметнат
приходите от туристическа такса по време на
Празника на курорта, минералната вода и Бал-
кана през лятото – месец август излиза, че на
ден в курорта е имало не повече от 60 туристи.
На всички ни е ясно, че това не е вярно.

За да функционира нормално общината, за
да участва в проекти, трябва да покаже, че има
възможности и приходи, съответстващи на
проектите. Някой трябва да изкаже на глас
болката, за да се потърси и намери лек за нея.

- Какви са начините за увеличаването на
приходите за общината?

Привличането на инвеститори за развитието
на почивни бази ще бъде добро решение. А
защо не и на инвеститори в производствени
предприятия. Ще се разкрият работни места.
Участия по Европейски програми. За това
трябва да има синхрон между двете власти в
Общината– законодателна и изпълнителна. Не
е тайна, че работата на Общинския съвет
много често е бламирана, без да има ясни при-
чини за това. Съставът на общинския съвет е
нов, недостатъчно е доверието помежду ни.
Комуникацията ни трябва да се подобри и да
се изградим като екип, който иска, може и ра-
боти за Община Вършец.

Аз съм избран от листата на Коалиция за
Възраждане на Вършец. Измина една година
от избирането ни. Помним добре какво сме
обещали и се опитваме по всякакъв начин да
го изпълняваме, въпреки временните труд-
ности (надявам се, че са такива) в работата на
общинския съвет и администрацията.

Първият голям успех за нас е спечелването
на проекта за градска пречиствателна стан-
ция за отпадни води на стойност около пет
милиона лева. Преди няколко дни излязоха
официалните резултати от Министерството на
околната среда и водите. От 113 кандидатст-
вали общини са одобрени 31 проекта – един

от тях е на Община Вършец. Това стана въз-
можно благодарение на положените усилия от
екипа подготвил и подал документите за про-
екта – Татяна Петрова и Ралица Маринова,
със съдействието и помощта на г-н Николай
Леков, на г-жа Боряна Бончева и моя ми-
лост. Проектът трябва да завърши до началото
на 2010 година.

Заедно с останалите колеги Кирил Аргиров,
Огнян Гигов и Николай Леков работим уси-
лено по подготовката на документите за още
три европейски проекта: За смяна на водо-
провод, изграждане на канализация и изграж-
дане на пречиствателни станции за селата
Черкаски, Драганица и Спанчевци; Проект за
изграждане на ново и подмяна на част от ста-
рото улично осветление в Общината; Проект
за изграждане на градска пречиствателна
станция за питейни води.

- Има ли сили общината да се справи с
реализирането на проектите?

С общи усилия на колегите от Коалиция за
Възраждане на Вършец, колегите от Об-
щинския съвет и служителите в Община
Вършец ще осъществим тези проекти. Кад-
рите трябва да се обучават, за да поемат пред-
извикателствата на днешния ден. За
реализирането на проектите има сформирани
екипи. Те ще отговарят както за изготвянето,
подаването, така и за целевото усвояване и
контрол на средствата.

Нашият стил на работа на работа и нашите
резултати са нашата визитна картичка. Как-
вото правим, го правим с мисъл за бъдещето.

- С какво се разтоварвате от работа?
На първо място със семейството си и с де-

цата си. Имайки предвид спецификата на
моята работа времето за съпругата ми и децата
ми е ограничено и се опитвам да използвам
всяка свободна минута да сме заедно. Нами-
рам време да играя тенис на маса, футбол,
тенис на корт, карам ски. Решавам задачи по
математика, доставя ми удоволствие, така си
тренирам мисленето.

- Имате ли нещо друго да добавите?
Да. През месец декември има много праз-

ници. Един от тях е големия християнски
празник Рождесгво Христово. Използвам
случая да пожелая на жителите на Община
Вършец и техните семейства много здраве,
много късмет и празнично настроение,
много положителни емоции и усмивки през
2009 година, повече смелост, когато ще си
наричат пожеланията от празничната
питка на Бъдни вечер.

Интервюто взе
Юлия Антонова

Инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ: “Работим с мисъл за бъдещето”
НАШИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

През 2004г. Община Вършец разработи демон-
страционен проект за организиране на дейността на
Туристическия информационен център (ТИЦ) в
рамките на проект Устойчиво развитие на селските
райони. Изпълнението на проекта започна през
есента на 2004 г. и през м. май 2005 г. бе открит ТИЦ
Вършец.

Работата на центъра е насочена от една страна към
гостите на града, нуждаещи се от информация от-
носно туризма и от друга страна към населението,
което извършва или желае да развива бизнес в об-
ластта на туризма. Първата група се нуждае от
данни за обектите, които могат да бъдат посеща-
вани, туристическите бази и възможностите за ком-
плексно обслужване. Задачите на ТИЦ по
отношение на втората група са да предоставя ин-
формация за изискванията на потребителите на ту-
ристически услуги и да ги усъвършенства с
общността и общинските структури.

ТИЦ е институцията, която осъществява връзката
между двете групи чрез организиране на разнооб-
разни инициативи с цел популяризиране на въз-
можностите за развитие на туризма в региона и
привличане на по-голям туристопоток.

През настоящата 2008 година Туристическият ин-
формационен център взе участие на различни фо-
руми – туристическо изложение в София, Монтана,
икономически форум във Враца, където предста-
вихме новия туристически продукт на община Вър-
шец.

Преди началото на активния сезон реализирахме
среща на частните хотелиери с общинското ръко-
водство с цел координиране на съвместните дей-
ствия за по-добро развитие на предлаганата
туристическа услуга.

В центъра се създаде база данни /брой легла, те-
лефони и цени на нощувки/ на всички частни къщи,
почивни станции и хотели.

Преди започването на туристическия сезон със

средства на Общината се поставиха указателни та-
бели, ориентиращи желаещите да посетят туристи-
ческите обекти във Вършец. Изработени бяха
плакати, брошури, представящи туристическите
предимства на града.

ТИЦ разработва и предлага широк набор от ту-
ристически пакети, насочени към максималното за-
доволяване потребностите на посетителите и
развитието на нови, неизползвани до сега възмож-
ности на местния и регионалния туристически по-
тенциал - организиране на екскурзии до пещерата
Леденика и Клисурски манастир, както и подсигу-
ряването на опитен водач за планински преходи.

На посетителите на курорта бяха предлагани до-
пълните услуги – отдаване под наем на велосипеди,
палатки и въдици.

Туристическият информационен център участва в
организирането на ежегодния празник на курорта и
минералната вода. Центърът пое напълно ангажи-
мента с настаняването на гостите, включени в про-
грамата на празника.

През годината бяха категоризирани 32 къщи за
гости и самостоятелни стаи, 1 хотел и 2 заведения.
Предстои категоризация на още 4 обекта до края на
годината.

До момента град Вършец е посетен от 12 000 ту-
ристи от страната и чужбина / с 5000 повече от ми-
налата година/. Отделно Клисурския манастир е
посетен от 4000 туристи.

За реализацията на заложените дейности Община
Вършец, чрез екипа на ТИЦ успя да привлече като
свои партньори и съмишленици хотелиери, туропе-
ратори, Общини и всички заинтересовани с промо-
цията на града. Екипната работа се наложи като
единствено правилна тенденция в промотирането на
Вършец като привлекателна туристическа дестина-
ция и ще продължи и за в бъдеще.

Вера МАТЕЕВА

Туристическият информационен център
продължава да развива дейността си продължава от 1 стр. >>>

Строително-ремонтните дейности, заложени
по проекта (една част от тях вече са завър-
шени) са: подобряване входната част на парка
– цветен кът със статуята на Телесфор; рекон-
струкция на спортните площадки и изграж-
дане на обслужваща постройка (съблекални,
кафе-клуб); построяване на дървени пейки,
перголи, дървени шезлонги, маси с пейки,
детски площадки с пясъчници, тоалетни пар-
ков тип; рехабилитация на парковата напо-
ителна система; осветление на централната
част на парка; изграждане на лятна сцена и ре-
хабилитация на беседка.

Дейностите по зелено строителство включ-
ват подобряване на фитосанитарните условия
в парка – осветляване, санитарна сеч, залеся-
ване с различни семкови растителни видове;
създаване на цветни алеи и композиция в цен-
тралната част на парка.

Извършена е реконструкция на градската ху-
дожествена галерия за провеждане на изложби
и събития, оборудван е офис като част от дей-
ностите по изграждане на демонтрационен

център и изложбена площ.
По проекта е издаден туристически пътево-

дител, рекламен филм на DVD, бе експонирана
фото изложба във Вършец и Сокобаня.

На двустранния форум във Вършец Мария
Зикич – експерт “Икономическо развитие и Ев-
ропейска интеграция” в община Сокобаня на-
прави презентации на тема “Сокобаня –
национален курорт за SPA туризъм и корек-
ция” и “Туристическото дружество в Сокобаня
– добра практика в популяризирането на мест-
ните туристически атракции и привличането
на туристи”.

Вера Матеева – експерт “Туризъм” в Община
Вършец презентира Туристическия информа-
ционен център във Вършец, проектите за раз-
витие на туризма и привличането на туристи.

В кая на форума бяха представени рекламно-
информационните материали на Община Вър-
шец, изработени по проекта и открита фото
изложбата “Вършец – туристическа дестина-
ция и природен феномен”.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ДВУСТРАНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ ...
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Днес, 20.10.2008 г. от 11,00 часа в Худо-
жествената галерия на гр. Вършец се про-
веде тържествено заседание на Общински
съвет – Вършец

На заседанието присъстват 12 общински
съветници. Отсъства Петър Костов.

Присъстваха още: Теодор Йовчев Салпа-
ров, Боряна Бончева - Лечева – Кмет на Об-
щина Вършец, инж. Тодор Върбанов –
Областен управител на област Монтана,
Стоян Стоянов – Началник на кабинета на
Кмета, Иван Жеков – Секретар на Община

Вършец, служители на ОбА, спортни дея-
тели и граждани на общината.

Заседанието беше открито и ръководено
от г-н Николай Леков – Председател на Об-
щински съвет – Вършец.

С 12 гласа “за” ОбС – Вършец прие след-
ния

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Връчване на звание “Почетен гражда-

нин Вършец” и на копие от “Символичния
ключ на град Вършец” на Теодор Йовчев

Салпаров, във връзка с чл. 29 и чл. 46 от На-
редба за символите почетните знаци, отли-
чията и почетните звания на община
Вършец и решение № 161 от протокол №
12/03.09.2008 г. на Общински съвет–Вър-
шец.

Докладва: Николай Леков – Председа-
тел на ОбС – Вършец

На г-н Салпаров бяха връчени препис на
Решение № 161 от Протокол №
12/03.09.2008 на Общински съвет – Вър-

шец, удостоверение, заповед от Кмета на
Община Вършец и поздравителни адреси.

Г-жа Боряна Бончева – Кмет на Община
Вършец връчи на г-н Салпаров копие от
символичния ключ на гр. Вършец.

След изчерпване на дневния ред Предсе-
дателя на Общински съвет – Вършец закри
заседанието в 12,00 часа.

Николай Леков
Председател на ОбС Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 15

Днес, 28.10.2008 г. от 14.30 часа в Заседа-
телната зала на ОбА - Вършец се проведе
заседание на Общински съвет – Вършец.

Заседанието беше открито и ръководено от
г-н Николай Леков, Председател на Общин-
ски съвет – Вършец.

На заседанието присъстват 11 положили
клетва общински съветници. Отсъстват
Иван Лазаров и Петър Костов.

На заседанието присъстваха още: Боряна
Бончева – Лечева - кмет на общината, Стоян
Стоянов – Началник на кабинета на Кмета,
Цветелина Въглярска – ОбА, Кр. Тачева –
ОбА, Иван Йорданов – ОбА, А. Тошев –
ОбА, Иван Павлов – кмет на с. Черкаски, Г.
Стаменов – кмет на с. Драганица, Р. Слав-
чев – кмет на с. Спанчевци.

Предложение от общински съветник г-жа
Oлга Яничкова за промяна в реда на днев-
ния ред:

1. Точка 8 от дневния ред да стане по-
следна точка.

Гласували общо: "за" - 11, "против" –
няма, "въздържали се'" - няма.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Прекратяване на договора за управление

на “Медицински център – Вършец” ЕООД
на д-р Орлин Димитров

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

2. Промени в състава на постоянните ко-
мисии на Общински съвет Вършец

Докладва: Николай Леков – Председа-
тел на Общински съвет Вършец

3. Вземане на решение за кандидатстване
на Община Вършец с проект “Реализиране
на инвестиционен проект Строителство, ре-
конструкция и рехабилитация на ВиК
мрежи и съоръжения за селата Черкаски,
Спанчевци и Драганица” за финансиране от
Програмата за развитие на селските райони.

Докладва: Николай Леков – Председа-
тел на Общински съвет Вършец

4. Определяне на заместващи представи-
теля на Oбщина Вършец в Областния съвет
за развитие.

Докладва: Николай Леков – Председа-
тел на Общински съвет Вършец

5. Вземане на решение за отпускане на ед-
нократна финансова помощ на Пламен Гео-
ргиев Михайлов.

Докладва: Кирил Аргиров – Председа-
тел на Комисията по обществен

ред, сигурност, граждански права, молби,
жалби и борба с корупцията

6. Вземане на решение за отпускане на ед-
нократна финансова помощ на Стоянка Со-
тирова Петрова.

Докладва: Кирил Аргиров – Председа-
тел на Комисията по обществен ред, си-
гурност, граждански права, молби, жалби
и борба с корупцията

7. Вземане на решение за утвърждаване на
маломерни паралелки в ОУ “Христо Ботев”,
кв. Заножене, гр. Вършец за учебната 2008
/ 2009 г.

Докладва: Олга Яничкова – Председа-
тел на Комисия по образование, култура

и младежки дейности, спорт и туризъм
8. Вземане на решение за осигуряване на

безплатен транспорт на учениците от ОУ
“Н. Й. Вапцаров”.

Докладва: Олга Яничкова – Председа-
тел на Комисия по образование, култура
и младежки дейности, спорт и туризъм

9. Одобряване на разходи, направени от
Местната комисия по жилищно-спестов-
ните влогове на граждани.

Докладва: Олга Яничкова – Председа-
тел на МКЗУЖВГМЖВ

10. Разглеждане на мемoрандум от Миг-
лена Петрова Евтимова – Управител на
фирма “МИГ – 03” ЕООД

Докладва: Анатоли Димитров – Предсе-
дател на Комисия по бюджет, финанси и
стопанска политика

11. Разглеждане на молба от Митка Ценова
Гълъбова за закупуване на парцел в с. Дра-
ганица, община Вършец.

Докладва: Анатоли Димитров – Предсе-
дател на Комисия по бюджет, финанси и
стопанска политика

12. Разглеждане на молби от граждани за
закупуване на земеделска земя в м. “Мил-
кина ливада” в землището на гр. Вършец.

Докладва: Анатоли Димитров – Предсе-
дател на Комисия по бюджет, финанси и
стопанска политика

13. Вземане на решение за продажба на
недвижими имоти частна общинска собст-
веност по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за
общинската собственост.

Докладва: Анатоли Димитров – Предсе-
дател на Комисия по бюджет, финанси и
стопанска политика

14. Вземане на решение за актуализация на
бюджет 2008 г. във връзка с провеждан одит
на ефективността и ефикасността на дей-
ностите при извършване на капиталови раз-
ходи в община Вършец.

Докладва: Анатоли Димитров – Предсе-
дател на Комисия по бюджет, финанси и
стопанска политика

15. Вземане на решение във връзка с из-
готвена справка на данъчнозадължените
лица и на дължимите от тях суми за данък
недвижими имоти и такса битови отпадъци
към 31.12.2007 г. в община Вършец.

Докладва: Анатоли Димитров – Предсе-
дател на Комисия по бюджет, финанси и
стопанска политика

16. Вземане на решение за определяне със-
тавите на Комисия по чл. 34-36 от ЗОП и
Комисия по чл. 18-20 от НВМОП.

Докладва: Николай Леков – Председа-
тел на Общински съвет Вършец

17. Вземане на решение за предоставяне
под наем на помещение от сградата на
кметство – с. Спанчевци, община Вършец.

Докладва: Николай Леков – Председа-
тел на Общински съвет Вършец

18. Отмяна на разпоредбата на чл. 6, ал. 3
от Наредбата за опазване на обществения
ред, хигиената и околната среда в община
Вършец, приета с Решение № 309 от Про-
токол № 31 от 31.03.2004 г. на ОбС Вършец.

Докладва: Николай Леков – Председа-
тел на Общински съвет Вършец

19. Отмяна на разпоредбата на чл. 4, т. 5 и

тези на чл. 15 от Наредбата за регистрация
и извършване на амбулантна търговия на те-
риторията на община Вършец, приета с Ре-
шение № 107 от Протокол № 14 от
01.10.2004 г.

Докладва: Николай Леков – Председа-
тел на Общински съвет Вършец

20. Вземане на решение за откриване на
процедура за провеждане на публично опо-
вестен конкурс за отдаване под наем на 4
кв.м. от покрива на сградата на Общинска
администрация – Вършец за монтиране на
приемо-предавателни съоръжения.

Докладва: Николай Леков – Председа-
тел на Общински съвет Вършец

21. Вземане на решение за удължаване на
срока за ликвидация на общинска фирма
“БКС” ЕООД – гр. Вършец и определяне на
месечното възнаграждение на ликвидатора.

Докладва: Николай Леков – Председа-
тел на Общински съвет Вършец

22. Промяна в разпоредбите на Наредба
№ 1 на Община Вършец за опазване на об-
ществения ред, хигиена и околната среда на
територията на община Вършец.

Докладва: Николай Леков – Председа-
тел на Общински съвет Вършец

23. Отмяна на Наредба за реда и условията
за извършване на търговска дейност на те-
риторията на Община Вършец

Докладва: Николай Леков – Председа-
тел на Общински съвет Вършец

24. Вземане на решение във връзка с вне-
сен в Община Вършец проект за ПУП.

Докладва: Николай Леков – Председа-
тел на Общински съвет Вършец

25. Вземане на решение за преотреждане
на имот – частна общинска собственост.

Докладва: Николай Леков – Председа-
тел на Общински съвет Вършец

26. Вземане на решение във връзка с про-
ведено заседание на Временна комисия,
определена с Решение № 154 от Протокол
№ 12 от 03.09.2008 г.

Докладва: Олга Яничкова – Председа-
тел на Временна комисия

27. Вземане на решение за определяне на
земеделска земя за обезщетяване на собст-
веници на земеделски земи, закупени от об-
щина Вършец в периода 1990 – 2000 г. и
впоследствие възстановени от Общинска
служба “Земеделие и гори” – Вършец на
бившите собственици.

Докладва: Николай Леков – Председа-
тел на Общински съвет Вършец

Промяна на кворума - влиза Иван Лазаров.
На заседанието присъстват 12 положили
клетва общински съветници.

Общински съвет - Вършец прие следните
Решения:

Р Е Ш Е Н И Е № 167
1. На основание чл. 33, ал. 11, т. 2 от

ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал. 1, чл.
147, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА Об-
щински съвет Вършец прекратява договора
за възлагане на управление на “Медицински
център – Вършец” с д-р Орлин Димитров,
считано от датата на вземане на решението

и съответно го освобождава от отговорност.
Дава съгласие да се изплати полагащото му
се обезщетение за неползван платен годи-
шен отпуск, както и да се внесат дължимите
осигуровки и лихвите към тях по НОИ, счи-
тано от 19.06.2008 г. до настоящия момент.

2. Възлага на Кмета на Община Вършец да
прекрати договора за възлагане на управле-
ние на “Медицински център – Вършец” с д-
р Орлин Димитров.

Гласували общо: "за" - 12, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 168
Общински съвет Вършец на основание чл.

36, ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на общински съвет и неговите ко-
мисии:

1. Увеличава броя на членовете на Коми-
сията по образование, култура и младежки
дейности, спорт и туризъм от три на четири.
Избира Николай Цветиев Коновски за член
на Комисията по образование, култура и
младежки дейности, спорт и туризъм.

2. Увеличава броя на членовете на Коми-
сия по устройство на територията, общин-
ска собственост, европейски програми и
проекти, инвестиции и строителство, меж-
дународно сътрудничество и европейска ев-
роинтеграция, връзки с гражданското
общество, местно самоуправление и норма-
тивна уредба от пет на шест. Избира Огнян
Здравков Гигов за член на Комисия по уст-
ройство на територията, общинска собстве-
ност, европейски програми и проекти,
инвестиции и строителство, международно
сътрудничество и европейска евроинтегра-
ция, връзки с гражданското общество,
местно самоуправление и нормативна
уредба.

Гласували общо: "за" - 12, "против" –
няма, "въздържали се'" - няма.

Промяна в кворума - присъединява се
Петър Костов. На заседанието присъст-
ват 13 положили клетва общински съвет-
ници.

Р Е Ш Е Н И Е № 169
Избира за заместващи представителя на

Община Вършец в Областния съвет за раз-
витие г-н Анатоли Димитров двама общин-
ски съветници – Николай Коновски и Диана
Григорова.

Гласували общо: "за" - 8, "против" – 3,
"въздържали се" - 2.

Р Е Ш Е Н И Е № 170
На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от Закона за

социалното подпомагане и чл. 16 ал. 1 от
Правилника за прилагане на ЗСП да се от-
пусне финансова помощ в размер на 765
лева от параграф 10-98 от бюджета на Об-
щински съвет на Пламен Георгиев Михай-
лов за закупуване на животоспасяващи
медикаменти.

Гласували общо: "за" -13, "против" –
няма, "въздържали се'" - няма.
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Р Е Ш Е Н И Е № 171

На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от Закона за
социалното подпомагане и чл. 16 ал. 1 от Пра-
вилника за прилагане на ЗСП да се отпусне фи-
нансова помощ в размер на 200 лева от
параграф 10-98 от бюджета на Общински съвет
на Стоянка Сотирова Петрова за подпомагане
на лечението на онкологично заболяване.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 172
На основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и чл. 11, ал. 2

от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне
броя на паралелките и групите и броя на уче-
ниците и децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите
звена и предвид наличието на средства за из-
дръжка на училището, Общински съвет Вър-
шец утвърждава следните маломерни
паралелки в ОУ “Христо Ботев”, кв. Заножене,
гр. Вършец за учебната 2008 / 2009 г.:

ІІ – ри клас – 10 ученика
VІ – ти клас – 10 ученика
VІІ – ми клас – 10 ученика
VІІІ – ми клас - 10 ученика
Гласували общо: "за" - 13, "против" –

няма, "въздържали се'" - няма. Приема
се.

Р Е Ш Е Н И Е № 173
На основание параграф 17, ал. 1, ал. 2 и ал. 3

от Преходните и заключителните разпоредби
на Правилника за прилагане на ЗУЖВГИЖСВ,
Общински съвет Вършец одобрява разходи на
МК по ЗУЖВГИЖСВ, сумата от 100 (сто) лева,
използвани както следва:

1. Държавна такса към Държавен вест-
ник – 40 лева;

2. Изработка на печат на МК по ЗУЖВ-
ГИЖСВ – 30 лева;

3. Разходи за командировки – 30 лева.
Гласували общо: "за" - 13, "против" –

няма, "въздържали се'" – няма

Р Е Ш Е Н И Е № 174
Упълномощава комисия в състав: ПРЕДСЕ-

ДАТЕЛ - Председателя на Комисия по бюджет,
финанси и стопанска политика, и ЧЛЕНОВЕ -
Кмета на с. Драганица, Председателя на Коми-
сия по образование, култура и младежки дей-
ности, спорт и туризъм, Антон Тошев – мл.
юрисконсулт и УОС към ОбА Вършец, която в
срок до 15.11.2008 г. да проведе преговори за
запознаване с конкретните намерения на г-жа
Миглена Петрова Евтимова – Управител на
фирма “МИГ – 03” ЕООД и да внесе предло-
жение за решение в Общински съвет.

Гласували общо: "за" - 8, "против" – 4,
"въздържали се" - 1.

Р Е Ш Е Н И Е № 175
1. Отлага вземането на решение по молбата

на Митка Ценова Гълъбова за закупуване на
парцел в с. Драганица, община Вършец.

2. Възлага и задължава Общинска адми-
нистрация в срок до следващото заседание на
Общински съвет да представи становище и
пълна информация по молбата на Митка Це-
нова Гълъбова за закупуване на парцел в с.
Драганица, община Вършец.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 176
1. Упълномощава Кмета на Община Вършец

да възложи изготвяне на лицензирани пазарни
оценки на земеделски имоти № 420.36 с площ
752,2 кв.м., № 420.104 с площ 140 кв.м и №
420.96 с площ 978,4 км.м., находящи се в м.
“Милкина ливада” в землището на гр. Вършец.

2. Задължава Кмета на Община Вършец да
внесе за разглеждане и одобрение изготвените
пазарни оценки на имотите за следващо засе-
дание на ОбС – Вършец за утвърждаване на
оценките и вземане на решение за продажба на
имотите.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 177
1. Общински съвет Вършец на основание чл.

35, ал. 3 от ЗОС, чл. 19, ал. 2 от НРПУРОС и
във връзка с чл. 2, ал. 5 от НУРПТК взема ре-
шение за продажба на недвижим имот частна
общинска собственост, представляващ имот с
кадастрален № 12 961.422.101, идентичен с
парцел І, дв. 1304, квартал 15 по Плана на град
Вършец от 1986 г. с площ 300 кв. м. за сумата
от 2500 (две хиляди и петстотин) лева.

2. Упълномощава Кмета на Община Вършец
да сключи договор за продажба на имота с Ве-
личко Иванов Петров с адрес: гр. Вършец, ул.
“Цар Симеон” № 24 А, след внасяне на сумата
от лицето по сметка на община Вършец.

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за", Диана Иванова - Петкова – “за”, Даниела
Тодорова - "за", ИванЛазаров - "за", Кирил Ар-
гиров – “за", Николай Леков - "за", Николай Ко-
новски - “за”, Огнян Гигов - "за", Олга
Яничкова - "за", Петър Костов - "за", Румяна
Дамянова - "за", Цветан Велков – “за”и Вътко
Маринов - “за”.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 178
1. Общински съвет Вършец на основание чл.

35, ал. 3 от ЗОС, чл. 19, ал. 2 от НРПУРОС и
във връзка с чл. 2, ал. 5 от НУРПТК взема ре-
шение за продажба на недвижим имот частна
общинска собственост, представляващ имот с
кадастрален № 12 961.422.410, идентичен с
парцел ХХІІІ - 264, квартал 50 по Плана на град
Вършец от 1986 г. с площ 640 кв. м. за сумата
от 6 700 (шест хиляди и седемстотин) лева.

2. Упълномощава Кмета на Община Вършец
да сключи договор за продажба на имота с на-
следници на Димитър Георгиев Вельов с адрес:
гр. Вършец, ул. “Тодорини кукли” № 40, след
внасяне на сумата от лицето по сметка на об-
щина Вършец.

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за", Диана Иванова - Петкова – “за”, Даниела
Тодорова - "за", Иван Лазаров - "за", Кирил Ар-
гиров – “за", Николай Леков - "за", Николай Ко-
новски – “за”, Огнян Гигов - "за", Олга
Яничкова - "за", Петър Костов - "за", Румяна
Дамянова - "за", Цветан Велков – “за”и Вътко
Маринов - “за”.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 179
1. Общински съвет Вършец на основание чл.

35, ал. 3 от ЗОС, чл. 19, ал. 2 от НРПУРОС и
във връзка с чл. 2, ал. 5 от НУРПТК взема ре-
шение за продажба на недвижим имот частна
общинска собственост, представляващ имот с
кадастрален № 12 961.422.429, идентичен с
парцел І - 289, квартал 49 по Плана на град
Вършец от 1986 г. с площ 514 кв. м. за сумата
от 5 400 (пет хиляди и четиристотин) лева.

2. Упълномощава Кмета на Община Вършец
да сключи договор за продажба на имота с д-р
Александър Иванов Митев и Димитричка Ива-
нова Митева с адрес: гр. Вършец, ул. “Цар
Иван Асен ІІ” № 24, след внасяне на сумата от
лицето по сметка на община Вършец.

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за", Диана Иванова - Петкова – “за”, Даниела
Тодорова - "за", Иван Лазаров - "за", Кирил Ар-
гиров – “за", Николай Леков - "за", Николай
Коновски – “за”, Огнян Гигов - "за", Олга
Яничкова - "за", Петър Костов - "за", Румяна
Дамянова - "за", Цветан Велков – “за”и Вътко
Маринов - “за”.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 180
1. Общински съвет Вършец на основание чл.

35, ал. 3 от ЗОС, чл. 19, ал. 2 от НРПУРОС и
във връзка с чл. 2, ал. 5 от НУРПТК взема ре-
шение за продажба на ½ идеална част недви-
жим имот частна общинска собственост,
представляващ имот с кадастрален № 12
961.425.226, идентичен с парцел ІХVІІІ - 12,
квартал 116 по Плана на град Вършец от 1986
г. с площ 510 кв. м. за сумата от 4 300 (четири
хиляди и триста) лева.

2. Упълномощава Кмета на Община Вършец
да сключи договор за продажба на имота с Ди-
митър Иванов Ташев с адрес: гр. София, ул.

“651-ва” № 23, след внасяне на сумата от ли-
цето по сметка на община Вършец.

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за", Диана Иванова - Петкова – “за”, Даниела
Тодорова - "за", Иван Лазаров - "за", Кирил Ар-
гиров – “за", Николай Леков - "за", Николай Цв
Коновски – “за”, Огнян Гигов - "за", Олга
Яничкова - "за", Петър Костов - "за", Румяна
Дамянова - "за", Цветан Велков – “за”и Вътко
Маринов - “за”.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 181
1. Общински съвет Вършец на основание чл.

35, ал. 3 от ЗОС, чл. 19, ал. 2 от НРПУРОС и
във връзка с чл. 2, ал. 5 от НУРПТК взема ре-
шение за продажба на недвижим имот частна
общинска собственост, представляващ имот с
кадастрален № 12 961.422.373, идентичен с
парцел ХХVІІІ - 213, квартал 51 по Плана на
град Вършец от 1986 г. с площ 540 кв. м. за су-
мата от 5 670 (пет хиляди и шестотин и седем-
десет) лева.

2. Упълномощава Кмета на Община Вършец
да сключи договор за продажба на имота с Гео-
рги Георгиев Николов с адрес: гр. Вършец, ул.
“Банкя” № 40, след внасяне на сумата от ли-
цето по сметка на община Вършец.

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за", Диана Иванова - Петкова – “за”, Даниела
Тодорова - "за", Иван Лазаров - "за", Кирил Ар-
гиров – “за", Николай Леков - "за", Николай Ко-
новски – “за”, Огнян Гигов - "за", Олга
Яничкова - "за", Петър Костов - "за", Румяна
Дамянова - "за", Цветан Велков – “за”и Вътко
Маринов - “за”.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 182
1. Общински съвет Вършец на основание чл.

35, ал. 3 от ЗОС, чл. 19, ал. 2 от НРПУРОС и
във връзка с чл. 2, ал. 5 от НУРПТК взема ре-
шение за продажба на недвижим имот частна
общинска собственост, представляващ имот с
кадастрален № 12 961.424.312, идентичен с
парцел ХV - 1257, квартал 91 по Плана на град
Вършец от 1986 г. с площ 590 кв. м. за сумата
от 6 200 (шест хиляди и двеста) лева.

2. Упълномощава Кмета на Община Вършец
да сключи договор за продажба на имота с
Тодор Георгиев Цветков с адрес: гр. Вършец,
ул. “Дико Илиев” № 21, след внасяне на сумата
от лицето по сметка на община Вършец.

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за", Диана Иванова - Петкова – “за”, Даниела
Тодорова - "за", Иван Лазаров - "за", Кирил Ар-
гиров – “за", Николай Леков - "за", Николай
Коновски – “за”, Огнян Гигов - "за", Олга
Яничкова - "за", Петър Костов - "за", Румяна
Дамянова - "за", Цветан Велков – “за”и Вътко
Маринов - “за”.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 183
1. Общински съвет Вършец на основание чл.

35, ал. 3 от ЗОС, чл. 19, ал. 2 от НРПУРОС и
във връзка с чл. 2, ал. 5 от НУРПТК взема ре-
шение за продажба на недвижим имот частна
общинска собственост, представляващ имот с
кадастрален № 12 961.422.197, идентичен с
парцел ІІ - 106, квартал 24 по Плана на град
Вършец от 1986 г. с площ 534 кв. м. за сумата
от 5 600 (пет хиляди и шестотин) лева.

2. Упълномощава Кмета на Община Вършец
да сключи договор за продажба на имота с
Христо Ангелов Петков, с адрес: гр. Вършец,
ул. “Христо Смирненски” № 2, след внасяне на
сумата от лицето по сметка на община Вършец.

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за", Диана Иванова - Петкова – “за”, Даниела
Тодорова - "за", Иван Лазаров - "за", Кирил Ар-
гиров – “за", Николай Леков - "за", Николай Ко-
новски – “за”, Огнян Гигов - "за", Олга
Яничкова - "за", Петър Костов - "за", Румяна
Дамянова - "за", Цветан Велков – “за”и Вътко
Маринов - “за”.

Гласували общо: "за" - 13, "против" – няма,
"въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 184
1. Общински съвет Вършец на основание чл.

35, ал. 3 от ЗОС, чл. 19, ал. 2 от НРПУРОС и
във връзка с чл. 2, ал. 5 от НУРПТК взема ре-
шение за продажба на недвижим имот частна
общинска собственост, представляващ имот с
кадастрален № 12 961.422.99, идентичен с пар-
цел ІІ - 1305, квартал 15 по Плана на град Вър-
шец от 1986 г. с площ 256 кв. м. за сумата от 2
700 (две хиляди и седемстотин) лева.

2. Упълномощава Кмета на Община Вършец
да сключи договор за продажба на имота с
Гошо Миленков Петков, с адрес: гр. Вършец,
ул. “Цар Симеон” № 26А, след внасяне на су-
мата от лицето по сметка на община Вършец.

Поименно гласували: Анатоли Георгиев
Димитров - "за", Диана Григорова Иванова -
Петкова – “за”, Даниела Ангелова Тодорова -
"за", Иван Михайлов Лазаров - "за", Кирил
Петров Аргиров – “за", Николай Желков Леков
- "за", Николай Цветиев Коновски – “за”, Огнян
Здравков Гигов - "за", Олга Кирилова Яничкова
- "за", Петър Костов Петров - "за", Румяна Три-
фонова Дамянова - "за", Цветан Христов Вел-
ков – “за”и Вътко Данаилов Маринов - “за”.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 185
1. Общински съвет Вършец на основание чл.

35, ал. 3 от ЗОС, чл. 19, ал. 2 от НРПУРОС и
във връзка с чл. 2, ал. 5 от НУРПТК взема ре-
шение за продажба на недвижим имот частна
общинска собственост, представляващ имот с
кадастрален № 12 961.422.431, идентичен с
парцел ІІ - 290, квартал 49 по Плана на град
Вършец от 1986 г. с площ 595 кв. м. за сумата
от 6 250 (шест хиляди двеста и петдесет) лева.

2. Упълномощава Кмета на Община Вършец
да сключи договор за продажба на имота с
Петър Георгиев Копривски, с адрес: гр. Вър-
шец, ул. “Цар Иван Асен ІІ” № 2, след внасяне
на сумата от лицето по сметка на община Вър-
шец.

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за", Диана Иванова - Петкова – “за”, Даниела
Тодорова - "за", Иван Лазаров - "за", Кирил Ар-
гиров – “за", Николай Леков - "за", Николай
Коновски – “за”, Огнян Гигов - "за", Олга
Яничкова - "за", Петър Костов - "за", Румяна
Дамянова - "за", Цветан Велков – “за”и Вътко
Маринов - “за”.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 186
1. Намалява средствата по § 10-30 – текущ

ремонт във функция “Жилищно строителство
и БКС” с общо 160 000 (сто и шестдесет хи-
ляди) лева (обект “Изкърпване на улици с. Чер-
каски ” с 40 000 лв. и обект “Изкърпване на
улици гр. Вършец със 120 000 лв.) – т. 3 и т. 16
от Приложение № 4 “Поименен списък за
обектите на Община Вършец по § 10-30 за 2008
г.”.

2. Увеличава средствата по § 51-00 – основен
ремонт във функция “Жилищно строителство
и БКС” със сумата от 160 000 лева – “Рехаби-
литация улична мрежа”.

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за", Диана Григорова Иванова - Петкова – “за”,
Даниела Ангелова Тодорова - "за", Иван Ми-
хайлов Лазаров - "за", Кирил Петров Аргиров
– “за", Николай Желков Леков - "за", Николай
Цветиев Коновски – “за”, Огнян Здравков
Гигов - "за", Олга Кирилова Яничкова - "за",
Петър Костов Петров - "за", Румяна Трифонова
Дамянова - "за", Цветан Христов Велков –
“за”и Вътко Данаилов Маринов - “за”.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.
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Р Е Ш Е Н И Е № 187
1. Възлага и задължава Общинска адми-

нистрация Вършец да актуализира изготве-
ната справка към 31.10.2008 г. в срок до
04.11.2008 г., като изготви списъците по
квартали за град Вършец.

2. Актуализираната справка да бъде пуб-
ликувана в следващия брой на вестник
“Вършец”.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 188
Отлага вземането на решение за опред-

еляне съставите на Комисия по чл. 34-36 от
ЗОП и Комисия по чл. 18-20 от НВМОП за
следващо заседание на Общински съвет.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 189
Общински съвет Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 6 от
ЗОС отдава за безвъзмездно ползване част
от сградата на Кметство с. Спанчевци (биб-
лиотека) на НЧ “Просвета” – с. Спанчевци
за срок от три години.

Поименно гласували: Анатоли Димит-
ров - "за", Диана Иванова - Петкова – “за”,
Даниела Тодорова - "за", Иван Лазаров -
"за", Кирил Аргиров – “за", Николай Леков
- "за", Николай Коновски – “за”, Огнян
Гигов - "за", Олга Яничкова - "за", Петър
Костов - "за", Румяна Дамянова - "за", Цве-
тан Велков – “за”и Вътко Маринов - “за”.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 190
Отменя чл. 6, ал. 3 от Наредбата за опаз-

ване на обществения ред, хигиената и окол-
ната среда в Община Вършец, приета с
решение № 309, Протокол № 31 от
29.03.2006 г. на Общински съвет Вършец.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 191
Отменя разпоредбата на чл. 4, т. 5 от На-

редбата за регистрация и извършване на ам-
булантна търговия на територията на
община Вършец, приета с Решение № 107
от Протокол № 14 от 01.10.2004 г.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 192
1. Общински съвет Вършец на основание

чл. 13, ал. 7 от ЗОС, чл. 12 от НРПУРОС и
във връзка с чл. 1, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от
НУРПТК открива процедура за провеждане
на публично оповестен конкурс за отдаване
под наем на 4 кв.м. от покрива на сградата
на Общинска администрация – Вършец за
монтиране на приемо-предавателни съоръ-
жения.

2. Начална наемна цена за отдаване под
наем на площта – 200 лева без ДДС, стъпка
за наддаване

5 % от началната тръжна цена, срок за от-
даване под наем – 5 години. Цена на тръж-
ната документация 100 лева, депозит за
участие в търга – 1 000 лева.

3. Задължава Кмета на Община Вършец
да организира и проведе процедурата за от-
даване под наем на описание в т. 1 недви-
жим имот по реда на Глава трета
“Конкурси” от Наредбата за условията и
реда за провеждане на търгове и конкурси.

Поименно гласували: Анатоли Димит-
ров - "за", Диана Иванова - Петкова – “за”,
Даниела Тодорова - "за", Иван Лазаров -
"за", Кирил Аргиров – “за", Николай Леков
- "за", Николай Коновски – “за”, Огнян
Гигов - "за", Олга Яничкова - "за", Петър
Костов - "за", Румяна Дамянова - "за", Цве-
тан Велков – “за”и Вътко Маринов - “за”.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 193
1. Удължава срока на ликвидацията на Об-

щинска фирма “БКС” ЕООД – гр. Вършец с
ликвидатор Диана Иванова Иванова до
31.12.2008 г.

2. Определя месечно възнаграждание на
ликвидатора за времето от 01.10.2008 г. до
31.12.2008 г. в размер на 100 лева.

Гласували общо: "за" - 12, "против" –
няма, "въздържали се" - 1.

Р Е Ш Е Н И Е № 194
1. Общински съвет Вършец на основание

чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА създава нова алинея
4 на чл. 6 на Наредба № 1 на Община Вър-
шец за опазване на обществения ред, хи-
гиена и околната среда на територията на
Община Вършец, която гласи: “Забранява се
на физически лица внасянето и ползването
на газово оръжие в училища, дискотеки,
увеселителни заведения и на други общест-
вени места на територията на Община Вър-
шец”.

2. Допълнението на Наредбата влиза в
сила от 01.11.2008 г.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 195
1. Общински съвет Вършец на основание

чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА отменя На-
редба за реда и условията за извършване на
търговска дейност на територията на Об-
щина Вършец

2. Отмяната на Наредбата влиза в сила от
датата на вземане на решението.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 196
Общински съвет Вършец на основание

чл. 17, ал. 1 , т. 9 и чл. 21, ал.1, т. 11 от
ЗМСМА и чл. 128, ал. 9 от ЗУТ реши:

1.Предвид факта, че в концесионната
площ попада археологически паметник на
културата “Заножко кале”, внесеният в ОбА
Вършец с писмо № 5158 / 05.09.2008 г. про-
ект на ПУП от “Дано-Р” ЕООД, да бъде вне-
сен за разглеждане на Национален
експертен съвет.

2.Общински съвет Вършец изразява
своето несъгласие относно одобряването на
проекта на ПУП и въвеждане в експлоата-
ция на кариерата, в площа (територията) на
която попада археологически паметник на
културата “Заножко кале”.

3.Възлага на Общинска администрация и
главния архитект да предприемат необходи-
мите действия за внасянето на проекта на
ПУП за разглеждане от Национален експер-
тен съвет, като ги задължава да уведомят
Националния експертен съвет за станови-
щето на Общински съвет по въпроса

4.Приема протестна декларация относно
одобряването на проекта за ПУП на конце-
сионера “Дано-Р” ЕООД и въвеждане в екс-
плоатация на кариерата, в площа
(територията) на която попада археологи-
чески паметник на културата “Заножко
кале”.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 197
Общински съвет Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 17 от ЗМСМА и
чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ реши:

1. Дава съгласие имот № 041054 с площ
8,77 дка в землището на гр. Вършец да бъде
преотреден от земеделска земя в земя за
застрояване.

2. Възлага на кмета на общината да пред-
приеме съответните действия за изработ-
ване на задание за изготвяне на ПУП за

определената територия, включваща имот
№ 020091, с площ 51,728 дка и имот №
041054 с площ 8,77 дка.

3. След изготвянето на заданието и въз ос-
нова на същото да бъде възложено изработ-
ването на ПУП за посочената територия.

4. Дава съгласие Община Вършец да кан-
дидатства пред МРРБ за финансиране изра-
ботването на ПУП за тези територия.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 198
Във връзка с взето решение на Временна

комисия, определена с Решение № 154 от
Протокол № 12 от 03.09.2008 г., Общински
съвет Вършец прекратява процедурата “От-
крит конкурс по реда на НВМОП с предмет
“Подобряване на енергийната ефективност
на сградата на Общинска администрация –
Вършец и ОДЗ “Слънце” – гр. Вършец”.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 199
1. Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА определя
имот № 035353, находящ се в м. „Раевец” в
землището на гр. Вършец с площ 9,447 дка
за обезщетяване на собственици заплатили
земеделска земя на Община Вършец и съ-
щата впоследствие възстановена от ОСЗГ –
Вършец или със съдебни решения на бив-
шите собственици.

2. Упълномощава Кмета на община Вър-
шец при постъпване на подобна молба или
заявление, придружени с всички необхо-
дими документи, удостоверяващи собстве-
ността върху бившия общински имот и
заплащане на същия на община Вършец, да
извърши необходимите административни
процедури за обезщетяване на собственика.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 200
Отлага вземането на решение за осигуря-

ване на безплатен транспорт на учениците
от ОУ “Н. Й. Вапцаров” за следващо засе-
дание на Общински съвет.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Поради изчерпване на дневния ред Пред-
седателя на Общински съвет - Вършец
закри заседанието в 17.20 часа.

Николай Желков Леков
Председател на ОбС - Вършец

П Р О Т О К О Л № 16

Днес, 05.11.2008 г. от 16.00 часа в Заседа-
телната зала на ОбА - Вършец се проведе
заседание на Общински съвет – Вършец.

Заседанието беше открито и ръководено
от г-н Николай Леков - Председател на Об-
щински съвет – Вършец.

На заседанието присъстват 11 положили
клетва общински съветници. Отсъстват об-
щинскиre съветници - Николай Коновски и
Вътко Маринов.

На заседанието присъстваха още: Боряна
Бончева – Лечева - Kмет на Oбщината,
Стоян Стоянов – Началник на кабинета на
Кмета, Кр. Тачева – ОбА, Иван Йорданов –
ОбА, Д. Дойчева – ОбА, Иван Павлов –
кмет на с. Черкаски, Г. Стаменов – кмет на
с. Драганица, Р. Славчев – кмет на с. Спан-
чевци, А. Петров – кмет на с. Д. Озирово.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Вземане на решение за кандидатстване

на Община Вършец с проект “Реализиране
на инвестиционен проект Строителство, ре-
конструкция и рехабилитация на ВиК
мрежи и съоръжения за селата Черкаски,
Спанчевци и Драганица” за финансиране от
Програмата за развитие на селските райони.

Докладва: Николай Леков – Председа-
тел на Общински съвет Вършец

Общински съвет - Вършец по тази точка
от дневния ред гласува предложение на об-
щинския съветник - Иван Лазаров, както
следва:

„Точките от решението да се гласуват една
по една”.

Гласували общо: "за" - 4, "против" – 7,
"въздържали се" - няма. Не се приема.

Общински съвет - Вършец прие:

Р Е Ш Е Н И Е № 201
1. Дава съгласие Община Вършец да кан-

дидатства за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Програма “Програма
за развитие на селските райони”, с проект
„Реализиране на инвестиционен проект
Строителство, реконструкция и рехабили-
тация на ВиК мрежи и съоръжения за селата
Черкаски, Спанчевци и Драганица”, като
приоритетен за общината.

2. Дава съгласие Община Вършец да про-
веде открита процедура за избор на консул-
тант и проектант по проект “Реализиране на
инвестиционен проект Строителство, ре-
конструкция и рехабилитация на ВиК
мрежи и съоръжения за селата Черкаски,
Спанчевци и Драганица”.

3. Дава съгласие, при необходимост за из-
менение на годишния бюджет за 2008 го-
дина на Община Вършец, като в бюджета се
включват необходимите разходи за проек-
тите и дейностите по т. 1 и т. 2.

4. Поема общински дълг и дава съгласие,
в случай че проекта по т. 1 бъде финанси-
ран по “Програма за развитие на селските
райони”, Общината да ползва кредити от
банка или друга финансова институция за
финансиране на необходимите средства за
покриване на разходите по проектите и дей-
ностите по т. 1 и т. 2, преди тези средства да
бъдат възстановени от Разплащателна аген-
ция към Държавен Фонд “Земеделие”.

5. Поема общински дълг и дава съгласие,
в случай че проектите и дейностите по т. 1
и т. 2 бъдат финансирани по “Програма за
развитие на селските райони”, Общината да
ползва кредити от банка или друга финан-
сова институция за финансиране на вклю-
чени в проекта разходи, които са
недопустими.

6. Определя екип в състав: Кмета на Об-
щина Вършец – г-жа Боряна Бончева, Пред-
седателя на ПК “Бюджет, финанси и
стопанска политика” – г-н Анатоли Димит-
ров и г-н Огнян Гигов - член на Комисията
по Комисия по устройство на територията,

общинска собственост, европейски про-
грами и проекти, инвестиции и строител-
ство, международно сътрудничество и
европейска евроинтеграция, връзки с граж-
данското общество, местно самоуправление
и нормативна уредба, заедно да предпри-
емат всички необходимите правни и факти-
чески действия по предложения проект.

7. Упълномощава Кмета на Община Вър-
шец да подпише всички необходими доку-
менти, подготвени и предоставени от екипа
по т. 6, във връзка с изпълнение на реше-
нията по т.т. 1 - 5.

Поименно гласували: Анатоли Димит-
ров - "за", Диана Иванова - Петкова – “за”,
Даниела Тодорова - "въздържал се", Иван
Лазаров - "за", Кирил Аргиров – “за", Нико-
лай Леков - "за", Огнян Гигов - "за", Олга
Яничкова - "за", Румяна Дамянова - "за",
Цветан Велков – "за" и Петър Костов - "за".

Гласували общо: "за" - 10, "против" –
няма, "въздържали се" - 1.

Поради изчерпване на дневния ред Пред-
седателя на Общински съвет - Вършец
закри заседанието в 16.20 часа.

Николай Желков Леков
Председател на ОбС - Вършец

П Р О Т О К О Л № 17
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Неотдавна Обединено детско заведе-
ние "Слънце" в гр. Вършец посрещна
гости от далечна Япония.Те бяха из-
явили желание да се срещнат с деца от
града, с техните учителки и да се пото-
пят в атмосферата на детската градина.

Като добри домакини, ние сърдечно
посрещнахме с хляб и сол деветте япон-
ски жени, водени от нашия съгражда-
нин Росен Апостолов. Танците на
децата изпълниха с умиление сърцата
им. В съвместна дейност деца и въз-
растни изработиха фигурки от хартия
по традиционната японска техника
"оригами" и се докоснаха до поезията
"хайку". Малките палавници първи
преминаха езиковата бариера и закач-
ките им с гостите се превърнаха във ве-
сели игри.Съвсем по традиция се
люшна и българското "Право хоро",
което гостите, увлечени от ритмите и
децата, спонтанно заиграха. Споменът

запечатахме в снимки. Слънчеви са ус-
мивките ни на тях, защото всички
носим в сърцата си по късче от еднич-
кото, голямо и добро Слънце, незави-

симо от това на кой континент живеем!

Диана ГЕОРГИЕВА
директор на ОДЗ"Слънце"
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На 10.11.2008 година бе даден

официален старт на реализация
на първия по рода си проект за
образование за околната среда
“Западна Стара планина за
деца”. Инициативата принад-
лежи на българското представи-
телство на Регионален
Екологичен Център за Централна
и Източна Европа и е уникална
за образователната система в
България поради специфичната
си еко- и регионална насоченост.
Целта на проекта е да се създаде
местна подкрепа за опазване и
устойчиво ползване на биоразно-
образието в малки населени
места около защитени терито-
рии.

РЕЦ за ЦИЕ е разработило спе-
циално учебно помагало, което
предоставя по достъпен и атрак-
тивен начин проблемите на опаз-
ване на биоразнообразието,
защитените територии и връзките
между биоразнообразието и мест-
ните хора.

Проектът е финансиран от
Фонда за Европа и Африка към
Корпорация Мицубиши. Образ-
ователната програма е предназна-
чена за училищата в малки
населени места от Западна Стара
планина.

На 10 и 11 ноември 2008 година,
в с. Спанчевци, база “Минкови
бани”, се проведе семинар с учас-
тието на Герасим Герасимов,Ди-
ректор на РЕЦ за ЦИЕ –
България; Джеймс Гом, Фонд за
Европа и Африка, Корпорация
Мицубиши; Веселин Дробенов,

Мениджър проекти; Николай
Симов, Експерт биоразнообразие;
Татяна Митева, Експерт образова-
ние и 29 учители и директори от
20 училища от региона.

Практическата реализация на
проекта продължи със зелено учи-
лище за ученици от четири учи-
лища: СОУ “Иван Вазов” -
Вършец, ІІ-ро ОУ “Христо Смир-
ненски” - Берковица, ОУ “Петър
Парчевич” - Чипровци и СОУ
“Христо Ботев” - Белоградчик. В
рамките на три дни – от 14 до16
ноември в с. Бързия учениците от
СОУ “Иван Вазов” Деница Га-
нева, Веселина Алексиева, Грета
Стефанова, Димитринка Краси-
мирова, Елеонора Емил Милкова,
Георги Габриелов, Петър Бонев,
Иван Димитров, Георги Бонев,
Васил Калончев, Радослав Росе-
нов, Божидар Йорданов и ние,
преподавателите им: по биология
- Росица Стаева и по география –
Олга Яничкова, имахме възмож-
ността да изпробваме учебното
помагало с уроци на открито,
практически занимания, интерак-
тивни игри, екскурзията “Защи-
тени територии, растения и
животни в Западна Стара пла-
нина” до хижа Петрохан. Всички
получихме “10 х 10, Малък пъте-
водител в биологичното разнооб-
разие на ЗАПАДНА СТАРА
ПЛАНИНА”, за да не останат не-
забелязани “малките неща” около
нас, в ежедневието ни.

Олга ЯНИЧКОВА
Росица СТАЕВА

ЗАПАДНА СТАРА
ПЛАНИНА ЗА ДЕЦА

Знаем, че модерната база „Тинтява”
е заета целогодишно от почиващи,
но този път ми направи впечатление
една доста голяма весела компания.
Оказа се, че това са работниците и
служителите от Земеделска коопера-
ция „Нива-93” от село Професор
Иширково Силистрнско. Осемдесет
човека са тук на почивка за десет дни
по програмите на НОИ.

Как една кооперация завежда ра-
ботниците си на почивка.!? Това,
което най-често срещаме в пресата
или сме чували от познати е, че коо-
перациите или бързо се разпадат, или
едва съществуват. Ако произвеждат,
все изнемогват и плащат нищожна
рента, да не говорим за дивиденти,
какво остава да водят кооператорите
на почивка.

„За ЗК „Нива-93” подобни твърде-
ния не важат – казва Иванка Илиева,
главна счетоводителка на коопера-
цията. – Кооперацията е създадена
през 1993 година, минали сме през
много трудности досега, но успя-
ваме. Ако не стане от първия път, от
втория, задължително става. Предсе-
дател на кооперацията от 1995 го-

дина е Велика Славова, тя е агроном
с опит, знания и усет за новото.

Обработваме 30 000 дка земя. От-
глеждаме основно пшеница, ечемик,
слънчоглед, люцерна за семе. Имаме,
кайсиеви градини, праскови, сини
сливи, череши, по-голяма част млади
насаждения. Отглеждаме и нетради-
ционни култури: рапица, кориандър,
резене. Те ни помагат да се измъкнем
понякога. Тази година изнесохме ди-
ректно за Германия, имаме постъп-
ления в евро. Това са все култури с
различни агротехнически изисква-
ния, които трябва да се изпълняват
своевременно и е необходима добра
организация. Гледаме и 300 кошера
пчели.

На постоянен договор в коопера-
цията работят от 80 до 100 човека.
Повечето са на възраст от 35 до 45
години, а през лятото наемаме до 150
човека от селата и Силистра.

Никой не напуска нашата коопера-
ция, напротив, присъединяват се. До-
говорите със собствениците на
земята са за шест години, а при трай-
ните насаждения – за петнадесет, с
двойна рента. Кооперацията разре-

шава на собствениците, ако имат же-
лание да ползват за своя сметка до
70% от земята си, като плащат обра-
ботките. Изплащаме рентата пред-
имно в пари, даваме и дивидент на
дяловия капитал по решение на об-
щото събрание.

В момента изпълняваме два про-
екта по Сапард за техника на стой-
ност един милион лева всеки. И един
проект по мярка 121 Модернизация
и развитие на селското стопанство.
Вече сме купили малки трактори за
овощните градини, предстои да
купим модерен комбайн.”

Продължавам да се учудвам как ус-
пяват да се справят с производство,
което изисква много ръчен труд, за-
виси от природните условия и неус-
тойчиви пазари.

„Такова голямо производство е не-
мислимо без кредити, но ние успя-
ваме да ги върнем. Освен това имаме
много добър екип, който работи в
единодействие. Георги Станев е за-
местник-председател, Петър Канди-
ларов – инженер, Йордан Кръстев –
ветеринарен лекар. Все хора, които
си разбират от работата и я вършат

със сърце. С производството ние ня-
маме никакви проблеми. Преди да
дойдем във Вършец всички агротех-
нически мероприятия са изпълнени.
Засели сме 15 хиляди декара с пше-
ница, ечемик, рапица. Другите 15 хи-
ляди са обработени и чакат пролетта.
Трудностите идват при реализацията
на продукцията. Стараем се да рабо-
тим с постоянни партньори, търсим
и нови. Изработили сме строги пра-
вила и ги спазваме и ние, и те. „

И все пак, как 80 човека се съглася-
ват да отидат заедно на почивка?
Само заради това, че НОИ и коопе-
рацията поемат разходите ли?

„Не, разбира се. Нашите хора имат
пари, могат да отидат на почивка, те
ремонти на къщите си правят, нови
коли си купуват. Всичко е въпрос на
организация и на отношение. Коопе-
рацията заделя 30% от печалбата за
социална дейност. Имаме програма
за помощи, дарения, весели и тъжни
ритуали. Вече седма година почи-
ваме по програмите на НОИ. По
време на почивката ние провеждаме
заседания на управителния съвет, на
различните звена. Определяме за-

етостта, работните групи, отговор-
ниците. Всеки е заинтересован да
присъства.

Искам да подчертая, че сме много
доволни от почивката си във Вършец
и от грижите на персонала в Тинтява,
особено медицинския персонал е
много стриктен при изпълнението на
процедурите”.

Радвам се, че тези хора ще запазят
добър спомен за курорта Вършец и
продължавам да се възхищавам от
самочувствието, с което говорят за
своята кооперация. В днешното
време, когато всеки се е впрегнал
здраво в преследване на личния си
интерес и забогатяване, какъв ли
трябва да бъде човек, че да влага зна-
ния, опит и целия си жизнен потен-
циал за процъфтяването на
кооперацията. Не е само съвпадане
на личния и общия интерес, трябва и
човеколюбие, и себеотрицание. Не
искам да подмина думите на коопе-
раторите: „На нашата председателка
името и е Велика и работата и е ве-
лика!”

Юлия АНТОНОВА

В ЗК “НИВА-93” УМЕЯТ ДА РАБОТЯТ И ДА ПОЧИВАТ

Възрастните хора – това са тези, които
отдадоха младостта си, част от живота си
за създаване на духовните и материални
блага на нацията, от които днес се пол-
зват и трупат богатства други.

Годините на прехода за възрастните
хора се оказаха най-трудните от живота
им – лишени от нормални условия за
живот, подложени на унижения и обиди.
Възрастните забравиха вкуса на много
хранителни продукти, забравиха какво
са това нови дрехи.Лишени са от много
морални ценности.

За понасяне на всички тези проблеми
практиката роди създаването на сдруже-
ния на възрастните хора.

Сдружението на пенсионерите “Коз-
ница” гр. Вършец си постави за цел да
работи за разнообразяване живота на
пенсионерите в града и общината, за
поддържане връзка между тях и осъ-
ществяване на контакти с други общест-
вени организации от региона и страната.
За реализирането на основната цел за
2008 г. Клубният съвет си постави за из-
пълнение следните задачи:

-Организационно укрепване на клуба;
-Обогатяване на материалната база и

осигуряване условия за нормална ра-
бота;

-Създаване на условия за развиване на
културната дейност;

-Разширяване на връзките с дарители.
Днес ние можем със задоволство да от-

четем: сдружението на пенсионерите

“Козница” с числения си състав от 150
човека представлява най-голямата неп-
равителствена организация в община
Вършец – организация, достатъчно го-
ляма, годна да защитава собствените си
интереси.

Клубното помещение се превърна в
действителен център за разнообразна
дейност, в място, където приемаме на-
шите гости, провеждаме беседи, четем
пресата, играем шах, табла, карти, гле-
даме телевизия.

Подменени бяха неудобните маси и
столове, закупени бяха телевизор и кафе-
машина.

През 2008 г. гости ни бяха пенсионе-
рите от пенсионерските клубове на Оря-
хово и Годеч. Ние гостувахме на клуба в
Оряхово. Тези срещи се превърнаха в ис-
тински празници за възрастните хора.

Всеки първи понеделник от месеца в
клуба се провежда здравна беседа. В
това отношение активно ни съдейства д-
р Стоянов, за което му благодарим от
сърце.

В чест на 130 години от Освобожде-
нието на България и във връзка с чест-
ване на годината на Русия в България,
съвместно с дружеството на русофилите
във Вършец и активното участие на уче-
ниците от СОУ “Ив.Вазов” проведохме
тържествено събрание-семинар. Посе-
тихме националния събор на язовир Ко-
принка.

Предстои ни посещение на “Панора-

мата” в Плевен.
В клуба ни редовно се получават вест-

ниците “Трета възраст”, “Пенсионер”,
“Вършец”, “Дума”, “Северозападен Бал-
кан” и др.

В реализирането на поставените за-
дачи много ни помогнаха нашите дари-
тели Савка Крумова – 300 лв, ОбС на
БСП – 150 лв, ЕТ “Ананиев” – 20 лв,
Анка Георгиева – 10 лв, ЕТ “Ник- Нико-
лина Василева” – абонамент за вестни-
ците “Трета възраст”, “Пенсионери” и
“Доктор”.

Искрени благодарности и за помощта,
оказана ни от секретаря на Общината
Иван Жеков, на председателя на ОбС
Николай Леков и най-вече на кмета на
община Вършец Боряна Бончева.

Благодарим също и на Цвети Коновски
– директор на “ПРО” ЕАД за отзивчи-
востта и гостоприемството му, както и за
оказаното съдействие при разрешава-
нето на някои наши проблеми.

Богатството на сдружението “Козница”
са неговите членове – възрастните хора.
Болшинството от тях са хора отзивчиви,
отговорни, духовно богати, активно
включващи се в организираните меро-
приятия, за което им благодарим.

Пожелавам на всички пенсионери да са
живи и здрави още дълги години за ра-
дост и опора на своите близки и род-
нини!

Младен ТАРАЛАНСКИ
Председател на клубния съвет

С ЛЮБОВ И ГРИЖА КЪМ ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

ГОСТИ ОТ СТРАНАТА НА ИЗГРЯВАЩОТО СЛЪНЦЕ
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Уважаема редакция,
Като председател на Инициатив-

ния комитет (ИК) “Св.Илия” – с.
Долно Озирово и като кмет на се-
лото, бих искал чрез вестник
“Вършец” да изкажа своята най-ис-
крена благодарност към архиман-
дрит Антим – игумен на Клисурския
манастир “Св.Св.Кирил и Методий”
за проявената отзивчивост, подкрепа
и реална помощ при изграждането
на православен храм в с. Долно Ози-
рово.

Тъй като предвидените в бюджета
за 2008 г. средства за продължаване
строителството на храма в размер на
20 000 лева бяха изчерпани и то до
ниво покрив, се наложи осигуряване
на допълнителни средства.
Инициативният комитет преведе на
изпълнителя сумата от 3042.55 лв. за
направата на арматурата. Сумата бе
постъпила от целева допълваща суб-
сидия от Дирекция “Вероизповеда-
ния” при МС по искане на нашия
ИК. За отливане на бетонната
плоча обаче се наложи осигуряване
на допълнителни средства в размер
на 3 000 лева. Това наложи допълни-

телни контакти с доброжелатели,
един от които е и арх. Антим. Още
при първата ми среща с този свят
човек в мен остана усещането, че ще
ни помогне от сърце с каквото може
за допършване на този етап от
строежа на храма. Каква бе моята из-
ненада, когато само няколко дни
след срещата ни в манастира, той
лично на място посети строежа в с.
Д. Озирово и се запозна с извърше-
ното до този момент. Антим даде по-
ложителна оценка за всичко,
направено до сега и дари сумата от 2
000 лева за отливането на бетонната
плоча, която сума бе внесена по
сметката на ИК.

Като председател на ИК за по-
строяване на православен храм в с.
Долно Озирово и като кмет на се-
лото от сърце благодаря на арх.
Антим за неговата постъпка в името
на православната ни вяра и да го
уверя, че жеста му достойно ще бъде
отразен в книгата за дарения и във
всички съпътстващи строежа доку-
менти, оставащи в историята на
храма.

Ангел ПЕТРОВ

В навечерието на Никулден уче-
ниците и учителите от Основно
училище “Н. Й. Вапцаров” - гр.
Вършец отбелязаха своя патронен
празник и 35 годишнината от ос-
новаването на училището.

Гости на тържеството бяха об-
ластният управител на област
Монтана инж. Тодор Върбанов,
Олга Яничкова – председател на
Комисията по образование в ОбС
– Вършец, председателят на учи-
лищното настоятелство Евгения
Караджова, Цветелина Въглярска
– гл. специалист “Образование” в
ОбА, бивши директори, учители
и медицински персонал от учили-
щето.

В словото си директорката
Диана Григорова с гордост спо-
дели, че от създаването на Детско
диабетно училище към МНЗ, по-
късно Основно оздравително учи-
лище, та до днес, когато

училището е Основно със статут
“Специални училища”, през него
са получили образование, възпи-
тание и лечение над 10 000 деца с
диабет и сърдечно-съдови заболя-
вания от цялата страна.

Преди концерта бе отслужен во-
досвет за здраве и благоденствие
от свещеноиконом Петко Бал-
джиев – енорийски свещеник на
Вършец.

Децата прочетоха свои есета и
стихове от патрона на училището
Никола Вапцаров, омаяха ни със
звучните песни и ритмите на на-
родните танци, с изпълненията на
вокалните групи и формациите по
брейк-денс и ориенталски танци.

С почетни грамоти за цялостен
принос към развитието на инсти-
туцията бяха наградени Евгения
Караджова – председател на учи-
лищното настоятелство и спонсор
на училището, Борислав Коцев –

бивш директор на училището, д-р
Юлия Бъчварова – бивш главен
лекар на СКК, а така също и нас-
тоящи ученици, постигнали от-
лични резултати в учебната и
извънкласна дейност.

Поздравителни адреси бяха под-
несени от инж. Тодор Върбанов –
областен управител на област
Монтана, инж. Анка Захариева –
началник на РИО на МОН – Мон-
тана и Боряна Бончева – кмет на
община Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Проповед за Въведение Богоро-
дично направи Негово Високо-
преподобие архимандрит
Поликар. Тя бе придружена с пес-
нопения на читалищно-църковния
хор с ръководител Елена Горанова.
По повод на 76-годишнината на
Негово високопреосвещенство
Дометиан бе поднесено поздрав-
ление в стихове от отец Иван
Кръстев, на което той отговори с
благодарност и благослов.

Групата за художествено слово
към Общински детски комплекс, с
ръководител Цветелина Василева,
развълнува присъстващите с ду-
мите си за живота на Светата
майка.

Нежните гласове на момичетата
от певчевската група към Общин-
ски детски комплекс с ръководи-
тел Иво Манов прозвучаха с
думите на Вазовата „Молитва” и

„Хубава си моя горо”.
Най-очарователни бяха малките

мажоретки със своя Параден танц.
Концертът завърши с изпълне-
нията на танцов състав “Фол-
клорна китка” към читалището с

хореограф Невена Стоянова.
Малки и големи показаха с ра-

дост своите умения и празничното
си настроение като общ повик към
по-добро.

Ю. ИЛИЕВА

Видинският митрополит гост за празника
на християнското семейство

БЛАГОДАРИМ НА АРХИМАНДРИТ АНТИМ

Задава се един от най-светлите
Християнски празници. Коледа
тежко тропа на вратата, идва да
освети хората и техния път. Време,
когато всеки забравя лошото и
помни само красотата на праз-
ника, мъката изчезва от сърцето и
щастие го изпълва. Злото се
скрива в своята дупка и голем,и
светли усмивки озаряват лицето. В
очичките на децата светят весели
пламъчета, подклаждани от мисъ-
лта за подаръците под елхата.
Снегът се трупа тихо, комините
пушат, дървата в печката припук-
ват и създават усещане за уют.

Коледа идва. Няма време.
Всички бързат да купят подаръци
на любимите хора. Нещо малко,
но от сърце. Бързат да сложат ве-
неца на вратата и да грабнат шей-
ните със своите деца. Да се
спуснат по баирите в Горски кът и
да се приберат преди зимата да на-
помни с ледена ръка за силата си.

В малкото планинско градче Ко-
ледните празници са обсипани с
много сняг. Не само децата се
вълнуват, но и възрастните. Те
трескаво приготвят трапезата. В
навечерието на Коледа празнуваме
Бъдни вечер, последният ден от
великите пости. Тогава цялото се-
мейство се събира на празничната
трапеза, където ни очакват пит-
ката с пара, пълнените чушки, жи-
тото, тиквеникът, орехите и още
какво ли не. След като ястията с
нечетен брой са сложени, колед-
ната вечеря започва. А на когото се
падне парата, той ще е късметлия
през цялата година. Малки и го-
леми подаръчета са сгушени близо
до елхтаа, очакват да бъдат отво-

рени. Какво ли ми е донесъл Дядо
Коледа?

Светлинките на нашето малко
градче светят като коледна елха на
едно голямо семейство. Зимата ри-
сува ледени цветя и извивки на
стъклата. Прави ги хем красиви и
изящни, хем студени и страшни.
Малките снежинки се сипят по
глухите улички. Танцуват своя
леден пирует. Вятърът се закача с
тях - ту надолу, ту по-близо, ту по-
далеч, като нашите коледни мечти,
тъй красиви и недостижими като
ледените снежинки - стопяват се
щом паднат на нас.

След песните, яденето и игрите,
малчуганите се отправят към
своите легла.

Това е Коледа – време, всеки да
потърси в себе си искрата на праз-
ника, да си спомни, че въпреки
всички трудности и проблеми, до-
брото съществува. Време е всеки
да погледне към небето и да каже
благодаря. Време е да прегърнем
близките си и да усетим колко ги
обичаме! Време е да се усмихнем
на света, въпреки тревогите, тях
всеки ги има.

Коледа е навсякъде – в очите на
децата, в стъпките по снега, който
бавно вали и носи радост и спо-
койствие. Тя е по празничните ви-
трини и прелестните украси.
Коледа е и в звездите, които горят
на небето по-ярко от всякога.
Усеща се от дъха на бор и ела.
Носи се по въздуха. Но най-вече
Коледа е тук, в родното място,
около трапезата с близките, в
сърцето ни!

Пелагия СОТИРОВА

КОЛЕДА В СЪРЦЕТО

23 ДЕКЕМВРИ – Коледен концерт
в НЧ”Хр.Ботев” – гр. Вършец с
участието на гостуващи и
местни изпълнители и състави;

27 ДЕКЕМВРИ - Празнична мла-

дежка дискотека – хотел “Ма-
риус”

31 ДЕКЕМВРИ – Новогодишно
веселие на Централния градски
площад

ПРОГРАМА НА КОЛЕДНИТЕ И
НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ

Малките мажоретки
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