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Васил Иванов Кунчев – Левски –
един велик българин, направил тол-
кова много за народа си, че неговото
име не само се помни вече повече от
век, но и никога няма да бъде за-
бравено.

Това доказаха и вършечени, с
участието си във възпоменателна
церемония, организирана от Об-
щина Вършец и Средно общообраз-
ователно училище “Иван Вазов” по
повод 137 години от обесването на
Васил Левски, която се състоя на 19
февруари пред паметника на Апос-
тола във Вършец.

На церемонията присъстваха сек-
ретарят на Община Вършец Иван
Жеков, служители от Общинска ад-
министрация – Вършец, ученици и
учители от учебните заведения на
града ни, много граждани.

Панихида в памет на Левски от-
служи енорийският свещеник на
Вършец свещеноиконом Петко Бал-
джиев, заедно с читалищно-църков-

ния хор за школувано пеене и цър-
ковни песнопения в града ни.

В словото си пред събралото се
множество секретарят на Общината
Иван Жеков изтъкна делото и без-
граничната саможертва на Васил
Левски и отправи зов към младото
поколение да бъде достойно за не-
говата памет, да върви по неговите
стъпки и следва примера му за чо-
вещина, саможертва и нравствена
чистота.

Литературно-музикална програма
изнесоха ученици от СОУ “Ив.
Вазов”, възпоменанието бе съпътст-
вано от изпълнения на ученическия
духов оркестър при училището.

Бяха поднесени венци и цветя на
признателност от името на Кмета на
Община Вършец Боряна Бончева,
Първичната партийна организация
на БСП в кв. В. Левски, Клуб на
пенсионера “Козница”, СОУ “Иван
Вазов”, НУ “В. Левски”, граждани.

Евелина ГЕОРГИЕВА

МИНУТА МЪЛЧАНИЕ В ПАМЕТ НА АПОСТОЛА

За разлика от предходните години,
публичното обсъждане на проекта
за бюджет на Община Вършец за
2010 година протече при по-засилен
интерес и по-голяма активност от
страна на местната общност.

На публичното обсъждане, което
се проведе на 01.02.2010 г. в сгра-
дата на Общинска администрация –
Вършец присъстваха кметът на об-
щината Боряна Бончева и служи-
тели от Общинска администрация,
общински съветници, кметове и
кметски наместници , директори на
детски градини, представители на
училища, граждани.

Мултимедийна презентация на
проектобюджета представиха кме-
тът на общината Боряна Бончева и
гл. счетоводител Красимира Тачева,
разяснения по него направиха и слу-
жители от Общинска администра-

ция.
През финансовата 2010 г., в усло-

вията на икономическа стагнация,
Общинска администрация се е пос-
тарала да изготви един реалистичен
проектобюджет, който ще бъде вне-
сен за обсъждане и приемане от Об-
щинския съвет.

Основните цели на проекта за бю-
джет 2010 г. са : запазване обема на
публичните услуги, предоставяни от
Общината при повишени критерии
за качество; реконструкция и из-
граждане на материално – техничес-
ката база на публичната и частна
общинска собственост; икономи-
ческо развитие и увеличаване на за-
етостта.

Бюджетът на общината е 4 105 009
лева. Приходната част е в съотноше-
ние 63.3 % приходи от държавата и
36.7 % приходи с общински харак-

тер, което е 2 597 698 лв. към 1 507
311 лв.

Предвидените разходи за дър-
жавни дейности са в размер на 2 597
698 лв.,а разходите за общински
дейности – 1 507 311 лв.

През тази година се предвижда
увеличаване на таксите за детски
градини, която не е променяна през
последните 7 години. Предлага се от
досегашните 25 лв. месечно тя да
стане на 40 лв. за ОДЗ и 35 лв. за
ЦДГ.

Инвестиционната програма на Об-
щината за 2010 година е разделена
на две части: капиталови разходи,
предвидени за изпълнение в община
Вършец през 2010 г. в размер на 387
205 лв. и инвестиционна програма,
съфинансирана от Европейския
съюз по Оперативни програми и
други източници, чиято стойност е
13 224 339 лева.

Доплащането на предвидените раз-
ходи за функции „Образование” -
92257 лв.; Домашен социален пат-
ронаж – 84580 лв. и „Чистота” –
115261 лв. ще се покрива от общин-
ския бюджет, други собствени при-
ходи, с цел запазване обема и
качеството на предлаганите услуги.

На публичното обсъждане бяха
поставени въпроси от страна на
граждани , общински съветници и
кметове на населени места, на които
кметът Боряна Бончева отговори,
благодари за активната гражданска
позиция и за направените предложе-
ния по бюджета.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА
ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА

ВЪРШЕЦ ЗА 2010 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА ВТОРАТА
ГОДИНА НА УПРАВЛЕНИЕ ОТ МАНДАТ 2007 – 2011 Г.
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Евелина ГЕОРГИЕВА
Началото на годината е време за

равносметка на извършеното през
изтеклия период и набелязване на
нови приоритети в работата, за
преосмисляне на постигнатите ре-
зултати.

За това, успешна ли беше измина-
лата 2009 година за ръководст-
вото и служителите от
местната полиция, разговаряме с
началника на Районното управле-
ние на Министерство на вътреш-
ните работи във Вършец главен
инспектор Петър Давидов.

- Г-н Давидов, нека в началото
уточним кои са криминогенните
фактори, характерни за нашата
община?

- Основни криминогенни фактори
на територията на управлението са
слаборазвитата икономика и висо-

кото ниво на безработица. Спира-
нето на помощите на трайно безра-

ботните създаде известно социално
напрежение, най-вече сред ром-

ското население, голям процент от
което се препитаваше единствено с
тези средства.

По етническа принадлежност 23
от извършителите на престъпления
през 2009 г. на територията на уп-
равлението са от ромски произход
или казано по друг начин, те пред-
ставляват 56 % от извършителите на
престъпления, което е висока
цифра, имайки предвид факта, че
средната за страната е около 40-
45%. Обезпокоителен е фактът, че
около 80% от трудоспособното ром-
ско население е безработно. Уси-
лията, които се полагат от страна на
държавата за интеграцията им и
тяхното възпитание, на този етап
дават известни положителни резул-
тати. Необходими са обаче още по-
засилени и целенасочени действия
от страна на полицейските служи-

тели по предотвратяване и намаля-
ване на извършването на престъп-
ления от тях.

- Какви и колко са извършените
престъпления в община Вършец
през изминалата година?

- През 2009 г. регистрираните пре-
стъпления са 82, което е с 5 по-
малко спрямо предходната, като
същевременно процентът на раз-
криваемост е повишен с около 6.3
%. Положителното е, че през 2009 г.
на територията на РУ не бяха извър-
шени тежки престъпления.

Противозаконното отнемане на
МПС не е характерно престъпление
за управлението, но през 2009г.бе
регистрирано такова. Към момента
все още нямаме достатъчно доказа-
телства за евентуално участие на
определено лице.

продължава на 6 стр. >>>

Главен инспектор Петър Давидов, Началник на РУ на МВР гр. Вършец:

“РАБОТИМ ЗА СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД”
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Уважаеми съграждани,

Представям на Вашето внимание
Отчет за дейността ни през 2009 г.,
като целта е да систематизирам ос-
новните изводи , постигнати резул-
тати и допуснати слабости.

2009 година изправи българските
общини пред редица предизвика-
телства. Негативните последици от
световната икономическа криза на-
ложиха сериозно преосмисляне на
приоритетите, политика на строга
финансова и бюджетна дисциплина,
силно свиване на инвестиционните
програми. Местните власти продъл-
жиха да се сблъскват с нерешени
проблеми по реализацията на
своите проекти с европейско фи-
нансиране, както и със затруднения,
породени от нормативната уредба.
При тези условия на външната
среда, общините трябваше да се
опитат да отговорят на все по-голе-
мите изисквания на гражданите към
количеството и качеството на пред-
оставяните публични услуги.

Новите реалности и предизвика-
телства пред общините намериха
своето отражение и в Община Вър-
шец.

През този период Общината най –
осезателно изпита на собствен гръб
последиците от задълбочаващата се
финансова и икономическа криза.
Негативните тенденции в национал-
ната икономика, сривът на пазара за
недвижими имоти,трудно обясни-
мото стопиране на инвестиционни
намерения, доведоха до невъзмож-
ност Общината да реализира плану-
ваните в бюджета данъчни и
неданъчни приходи . Планираните в
бюджета приходи са изпълнени в
обем 51.6% или с около 700 000 лв.
са по – малко данъчни и неданъчни
постъпления , от друга страна раз-
плащането на 188 095 лв, които са
част от наследените задължения ни
принуди да работим в режим на ико-
номии не само на ресурси, но и на
цели и политики. И през 2009 г. на-
шите усилия бяха основно насочени
към реализиране на поетите в пред-
изборната ни програма ангажи-
менти, програмата за капиталови
разходи,обезпечаване на дейностите
с общински характер и на делегира-
ните от държавата дейности.Ръко-
водихме се и от приоритетите,
заложени в плана за развитие на Об-
щина Вършец.

Няма да скрия, че първоначалните
ми очаквания бяха за значително по-
голям финансов ресурс за общи-
ната. С оглед възможностите на
държавния бюджет, не намериха
подкрепа предложенията за увели-
чаване размера на разходните стан-
дарти и на капиталовата субсидия,
както и на други средства с целеви
характер. Като отговорна институ-
ция, ние се съобразяваме с реалното
състояние на българската иконо-
мика и отчитам, че ще трябва да по-
несем своята част от негативните
последици на кризата. Осъзнавам,
че трудно ще развиваме капацитета
си при намалените средства за из-
дръжка на общинската администра-
ция, че запазването на достигнатото
ниво на публични услуги ще бъде
поредното предизвикателство пред
нас. По-трудно обяснимо е защо има
много некоректни данъчно задъл-

жени лица към Общината, защо
«хвърляме пари» ,за да чистим не-
регламентирани сметища, защо
трябва да пилеем ресурси, за да поп-
равяме счупени пейки, кошчета и
чешми след вандализъм или
кражба?

При неблагоприятните условия на
външната среда, мобилизирахме
целия си капацитет и използвахме
всички източници за привличане на
допълнителни ресурси по европей-
ските фондове и програми.

Какво постигнахме:
І. СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГО-

УСТРОЯВАНЕ И РЕМОНТНИ
ДЕЙНОСТИ

Независимо от финансовите за-
труднения и през 2009 година Об-
щината продължи дейността си по
подобряване на градската инфраст-
руктура чрез изграждане на нови
обекти с цел подобряване условията
за живот на гражданите, подобря-
ване на инвестиционния климат и
създаване на по-добри условия за
развитие на туристическия бизнес в
общината.

През изтеклата 2009 г. се извър-
шиха строително-монтажни работи
и ремонти на стойност 1 202 626
лв., при план на целеви капиталови
разходи 217 000 лв.

- Обновена бе изцяло сградата на
ЦДГ – с. Долно Озирово. Основният
ремонт включваше строително-ре-
монтни дейности по саниране и
външно боядисване на сградата, ця-
лостна подмяна на дограмата, ре-
монт и обшивка на покривна
конструкция, направа на водостоци,
поставяне на цокъл от гранитог-
ресни плочи на външните стени, из-
кърпване на мазилки, шпакловка и
боядисване на всички помещения,
цялостен ремонт на кухненско по-
мещение – подова настилка от гра-
нитогрес, облепване на стени с
фаянсови плочи. Ремонтът е на
обща стойност 149 734 лева, които
са целеви средства, осигурени от
Министерство на финансите за ка-
питалови разходи на Общината.
Фирма-изпълнител на обекта е “Га-
рант – 97” ООД гр. Враца.

- В дните на Празник на курорта,
минералната вода и Балкана офици-
ално бе открит новоизграден учас-
тък в централната градска част на
Вършец по бул. “Република”, в от-
сечката между улиците “Д-р Дамян
Иванов” и “Любен Каравелов”.

Участъкът е ремонтиран по проект
“Красива България” на Министер-
ството на труда и социалната поли-
тика, в партньорство с Община
Вършец.

Дейностите по проекта включваха
подмяна на тротоарите и пътната
настилка и преобразуването им в пе-
шеходна зона, затворена за движе-
ние на моторни превозни средства.
”. С цел достъпа до сградата на
Банка «ДСК» и домовете в ремон-
тираната отсечка са осигурени под-
ходи чрез обособяване на зони от
гранитни павета. Изцяло е променен
детайла на пътната настилка, като се
положи настилка от гнайс и лесид-
ренски павета.

Обособени са кътове за отдих със
зелени и цветни зони.

Проектът е изработен от арх. Ка-
лина Мерудийска и инж. Виктор
Шонев от проектантска фирма

“КАБЕ” – гр. Враца.
Обектът е на стойност 182 177 лв.
- В навечерието на Празника на ку-

рорта, минералната вода и Балкана
официално бе открит новоизграден
спортен комплекс в градския парк,
включващ футболно игрище с въз-
можност за игра на тенис на корт,
мултифункционално игрище за во-
лейбол и баскетбол, възстановено
старо волейболно игрище и обслуж-
ваща сграда /част Архитектура и
конструкция /.

Изготвянето на проекта за обслуж-
ващата сграда е дело на арх. Васил
Кашукеев, който е избран за архи-
тект на годината през 2008 г. от
Съюза на архитектите в България.

Проектът на спортните съоръже-
ния е изготвен от инж. Калоян Въл-
чев, а изпълнител на обекта е фирма
“М-СПОРТ” ООД – гр. Благоевград.

Футболното игрище е с дренаж и
отводнителна система. За първи път
в България върху изкуствената трев-
ната настилка е положена каучукова
насипка и пясък, което прави игри-
щето уникално за страната ни спор-
тно съоръжение.

- В двора на СОУ «Иван Вазов» бе
открита многофункционална спор-
тна площадка. Тя е предназначена за
игра на футбол, волейбол, тенис на
корт и баскетбол, а на игрище от

такъв тип се играе световния шам-
пионат по тенис на корт от Светов-
ната верига по тенис.

Многофункционалната спортна
площадка е изградена по Национал-
ната програма “Оптимизация на
училищната мрежа”, общата й стой-
ност е 296 416 лева.

Фирми - изпълнители на обекта са
“М – СПОРТ” ООД и "Пътинжене-
ринг - М" - гр. Монтана.

- През 2009 г. продължи вторият
етап от реализирането на проекта на
Община Вършец, финансиран от
ПУДООС за изграждане на главен
канализационен колектор в кв. За-
ножене, гр. Вършец, който стартира
в края на 2007 година.

През 2009 г. за този обект бяха ус-
воени 404 937 лв.

Изградена бе канализация с дъл-
жина около 700 метра чрез поста-
вяне на полиетиленови тръби, чийто
гаранционен срок за безаварийно
използване е в рамките на 80 го-
дини.

Строително-ремонтните дейности
се извършиха по бул. «Република» в
отсечката между началото на кв. За-
ножене и читалището в квартала.

Чрез този проект се поставя осно-
вата за изграждане на цялостната

канализация в квартала, чрез зауст-
ване на всички останали улици в ка-
нализацията, изградена по главната
улица.

Изпълнител на обекта е фирма
«Албена» ЕООД – гр. Мездра.

- Извърши се частичен ремонт на
Обединено детско заведение
“Слънце” гр. Вършец, на стойност
11 300 лв.

- Обект:“Ремонт общински пъ-
тища», включващ ремонт на общин-
ски път MОN 1092 Вършец –
Заножене е на стойност 117 354 лв.

- Обект:”Рехабилитация улична
настилка гр.Вършец” е на стойност

7 000 лв.
- Извършен бе ремонт на улица

“Ботуня” в гр. Вършец, строително-
ремонтните дейности възлизат на
3627 лв.

- Извършена бе подмяна водопро-
вод по ул.”Червен камък”,
ул.”Хисаря” и ул. “Дунав” в гр.
Вършец на обща стойност 7339 лв.

- Със собствена техника и хора от
Програмата за временна заетост се
извърши изкърпване и преасфалти-
ране на 1000 кв.м. от общинската

улична
мрежа и боровия парк.

- През 2009 г. се изготвиха регула-
ционни планове за селата:

с. Г.Озирово, с. Д.Озирово, с.
Г.Бяла Речка и с. Д.Бяла Речка, като
по време на проучването бяха раз-
гледани 100 бр. възражения.

В сектор “Чистота” към ОбА се из-
готви ново райониране на местата за
почистване, с което се въведе нов
график за дейността на работни-
ците.

Бяха доставени и разпределени по
места на територията на общината
100 бр. кофи за смет, 15 контейнера
и 40 броя кошчета за отпадъци.

Депото за отпадъци се почистваше
и поддържаше в добро състояние до
неговото закриване.

Изградиха се три нови спирки на
автобусния транспорт и се пост-
роиха 5 нови детски площадки.

Извършиха се строителни и благо-
устройствени дейности за превръ-
щане на местността «Иванчова
поляна» в място за активен отдих,
засадиха се цветни алеи в районите
на «Боров парк», «Стара минерална
баня», «Слънчева градина» и Цен-
трална градска част, бяха оформени
короните на над 100 бр. дървета по
централните улици на Вършец и
парковите територии.

Ремонтираха се седалковите съо-
ръжения на волейболното игрище в
Боровия парк на града.

Извършиха се строително-отвод-
нителни дейности по ул. «Дико
Илиев» в гр. Вършец и се ремонти-
раха канализационните тръби за
осигуряване поливането на трев-
ните площи в Боровия парк.

Сметосъбирането и сметоизвозва-
нето ставаше по определения за
целта график на Общината. След за-
криване със Заповед от Министер-
ството на Околната среда и водите

ОТЧЕТ
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ЗА ВТОРАТА ГОДИНА НА УПРАВЛЕНИЕ ОТ МАНДАТ 2007 – 2011 г.

Ремонт на централната градска част

Строително-ремонтни работи в
спортния комплекс на Боровия парк

Откриване на новоремонтирана
отсечка в централната градска част
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от 16.07.2009 г. на общинското депо
за битови отпадъци в регионалното
депото Монтана са извозени 509 720
кг.

През 2009 г. Общината е изразход-
вала за сметосъбиране и сметоиз-
возване сумата от 130 354 лв., а за
поддържане чистотата на общест-
вени места – 165 026 лв.

В началото на 2009 годината Об-
щинската администрация имаше
възможност да провери на практика
възможностите си за реагиране при
екстремна ситуация. В следствие на
обилен снеговалеж и образувана
снежна покривка около 1 м. като
кмет на общината бях принудена да
обявя «Бедствено положение».

Формираният кризисен щаб успя в
рамките на 12 часа да нормализира
движението по основните артерии и
да осигури снабдяването на населе-
нието със стоки от първа необходи-
мост, както и нормалното подаване
на електричество и вода.

Общо за снегопочистване през от-
четния период Община Вършец е
изразходвала 68 478 лева.

Въпреки ограничените финансови
възможности на общината в
кметствата на съставните села бяха
извършени следните благоустрой-
ствени дейности:

С. СПАНЧЕВЦИ:
- Подмяна на електрически кабел

от центъра на селото до Завода за
бои

- Закриване на сметището в мест-
ността «Кални дол», почистване и
ограждане на нерегламентирани
сметища.

С. ДРАГАНИЦА:
- Построяване на канал за дъж-

довна вода на ул. «Първа» с дъл-
жина 75 метра

- Ремонт на фасадата на сградата
на бившия шивашки цех

- Закриване на сметището в мест-

ността «Шилеговица»
С. ДОЛНО ОЗИРОВО:
- Ремонт на основите на пешеход-

ния мост над река Черна
- Подмяна на водопровода за ЦДГ
- Ремонт на тавана на ритуалната

зала в сградата на кметството и под-
мяна на осветлението

- Закриване на нерегламентирано
сметище за битови отпадъци

С. ГОРНО ОЗИРОВО:
- Ремонт на покрива на кметството
- Насипване на улица с чакъл
- Закриване на две нерегламенти-

рани сметища

КВ. ЗАНОЖЕНЕ:
- Частичен ремонт на покрива на

ЦДГ «Звънче»
- Ремонт на съоръженията на детс-

ките площадки в двора на ЦДГ
- Смяна на дървено пано, възста-

новяване на разрушена външна ма-
зилка и боядисване на външни стени
на читалищна сграда.

- Частично изкърпване на улична
настилка на централния площад

- Поставяне на нови автобусни
спирки в местността «Млачище» и
до гробищния парк, както и възста-
новяване на стари

ІІ .АДМИНИСТРАТИВНО И
ТЕХНИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ

През 2009 година от служба
“Гражданско състояние” и ЕСГ-
РАОН са регистрирани 91 събития
по гражданско състояние (брак и
смърт), направени са 106 регистра-
ции по постоянен адрес и 90 по нас-
тоящ адрес; издадени са 1284
удостоверения.Извършени над 1642
актуализации на Национална база
данни от Локална база данни.

Издадените заявления и удостове-
рения свързани с избори 2009 г. са
155.

Постъпленията от извършените

административни услуги през годи-
ната са 37 286 лева.

Отдел устройство на територията
към оОщината е изготвил 279 броя
скици, скици с презаверка и визи ,
издадени са над 256 различни удос-
товерения по ЗУТ, одобрени са 20
подробни устройствени планове.
Разгледани са 36 молби и жалби на
граждани по ЗУТ.

През 2009 г. са издадени 34 разре-
шения за строеж. Одобрени са 39
инвестиционни проекта.През отчет-
ния период са проведени 9 заседа-
ния на Експертния съвет по
Устроийство на теритоирята, като са
взети 64 решения и са разгледани 36
броя молби и жалби на граждани по
ЗУТ. Съставени са 11 бр. актове по
Закона за административни наруше-
ния и наказания, 6 бр. констативни
протоколи по чл. 195, ал. 5 от Закона
за устройство на територията и 2 бр.
Констативни актове за незаконно
строителство и предадени на Регио-
нална дирекция за национален
строителен контрол - гр. Монтана.

Постъпленията от извършените
технически услуги са в размер на 25
041 лева.

В отдел “Правно обслужване и уп-
равление на общинската собстве-
ност” са организирани и проведени:
1 процедура по Закона за обществе-
ните поръчки - “открита процедура,
4 процедури по реда на Наредбата за
възлагане на малки обществени по-
ръчки - “открити конкурси”, 9 про-
цедури по Системата за управление
на качеството, 6 процедури под пра-
говете на чл. 2, ал. 1, т. 2 от
НВМОП.

Обработени са 115 акта за устано-
вяване на административни нару-
шения по чл. 14, чл. 17, чл. 54 и чл.
61 а от Закона за местните данъци и
такси , по ЗОСИ , по Наредба № 1
на Община Вършец и по другите
действащи наредби на общината въз
основа на което са изготвени 115 на-
казателни постановления.

Изготвени са 17 бр. акта за об-
щинска собственост, като от тях 16
за частна общинска собственост и 1
за публична общинска собственост
по реда на Закона за общинската
собственост.

Изготвени са 4 бр. тръжни и кон-
курсни документации по реда на
ЗОС, НРПУРОС и по процедурните
правила на Наредбата за условията
и реда за провеждане на търгове и
конкурси на община Вършец.

Във връзка с желанието ни да под-
обрим качеството на администра-
тивното обслужване, Общината се
включи като целева група в два про-
екта за подобряване на администра-
тивното обслужване по Оперативна
програма “Административен капа-
цитет”, единият от които «Гражда-
ните и Общината – заедно за
прозрачно и ефективно управление»
приключи през 2009 г, а другият -
„Унифициране на възможностите на
общините при предоставяне на
електронни услуги на гражданите и
бизнеса» е в началото на своята реа-
лизация. Проектът е с продължи-
телност 18 месеца. Общата
стойност на проекта, финансиран
безвъзмездно от Европейския съюз
е 745 000 лева.

През отчетния период Общината
премина успешно два сертификаци-
онни одита за подновяване дей-
ствието на сертификата за качество,
удостоверяващ съответствието на
система за управление на качест-
вото на дейността на Община Вър-
шец с международния стандарт БДС
EN ISO 9001:2001

ІІІ. КУЛТУРА
И през тази година бе изготвен и

приет на заседание на Общинския
съвет културен календар с богата и
разнообразна програма от културни
мероприятия. По-мащабните от тях,
които бяха реализирани са: тради-
ционният Празник на курорта, ми-
нералната вода и Балкана,
отбелязване на национални и
местни празници и годишнини.

В рамките на Празника на ку-
рорта,минералната вода и Балкана
реализирахме мащабна и богата
културна програма, в която бих от-
кроила концертите на Райко Кири-
лов, децата от ОДК – Монтана,
спектакъла на Нешка Робева, из-
ложба „Легендата разказва…”, де-
бютът на децата от театралното
студио при ОДК – Вършец с детс-
ката театрална постановка „Спя-
щата красавица” на читалищна
сцена, турнирите по футбол, волей-
бол, баскетбол, спортен бридж и
табла, като последните два бяха но-
вост за нашия град.

Активна дейност развиваха и
шестте читалища на територията на

общината, като концертите на тех-
ните самодейни състави са неиз-
менна част от културния живот на
общината и населените места. През
изминалата година наши самодейци
получиха покани и взеха участие в
телевиизонни предавания на Бъл-
гарската национална телевизия и
Телевизия «Скат».

За Коледните и Новогодишни
празниици ни гостува певицата
Ваня Костова със сина си Боян Ми-
хайлов и гайдарят Атанас Костади-
нов.

През отчетния период продължи
ежемесечното издаване и разпро-
странение на Общински вестник
“Вършец”, като бяха изготвени 11
броя и отпечатани 10 броя от него.

От януари 2009 г. Община Вършец
стартира собствена интернет-стра-
ница. На този интернет-ресурс се
публикуват редовно нормативни до-
кументи, новини и полезна инфор-
мация за дейността на Общината и
Общинския съвет.

През 2009 г. бяха сключени дого-
вори за информационно обслужване
с регионалните медии в-к “Северо-
запад прес” – Монтана, в-к “Зов” –
Враца, радио “Дарик” – Враца и
БНР – “Радио Видин”, на които ре-
довно се подаваха репортажи за съ-
бития от града и общината.

През изминалата година с решение
на Общинския съвет бе присъдено
почетното звание “Заслужил граж-
данин на Вършец” на писателя –
земляк Мартен Калеев.

ІV. ОБРАЗОВАНИЕ
В бюджета на Община Вършец,

разходите за дейности във функция
“Образование” заемат най-голям

дял ( 2 441 207 лева). Това се опред-
еля от спецификата и характера на
дейностите.

В общинските учебни заведения
СОУ”Иван Вазов”, гр.Вършец,
ОУ”Христо Ботев”, кв.Заножене,
гр.Вършец, Н У ” В а с и л
Левски”, кв.”Изток”, гр.Вършец,
/ПГИТ/ - Професионална гимназия
по икономика и туризъм- гр.Вършец
вече втора година успешно работи
системата на делегираните бю-
джети, което е и критерий за доб-
рото взаимодействие между
Общинска администрация и учили-
щата, както и за мениджърските
умения на директорите.

Програмата за оптимизация на
училищната мрежа даде възмож-
ност да бъдат осигурени много
добри условия за съдържателна
учебно-възпитателна дейност. Под-
обрена бе материалната база в СОУ
”Иван Вазов”- гр.Вършец, като се
оборудваха учебните кабинети по
физика, химия, биология и геогра-
фия на стойност 102 904 лева и бяха
закупени инструменти за ученичес-
кия духов оркестър на стойност 25

419 лева.
В отговор на съвременните изиск-

вания за качествено и достъпно за
всеки образование, община Вър-
шец, съвместно с учебните заведе-
ния ще продължи да работи за
подобряване и осъвременяване на
МТБ на средищните училища, орга-
низация на училищно хранене, це-
лодневна форма на обучение,
едносменен режим на работа, с цел
подобряването на психо-физичес-
кото състояние на учениците, засил-
ване на извънкласните и
извънучилищни дейности, увелича-
ване възнагражденията на препод-
авателския състав, квалификация на
учителите и др.

V. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

През отчетния период по Нацио-
нална програма за временна заетост
бяха назначени общо над 250 човека
за следните дейности домашен по-
мощник, помощ при пенсиониране,
старт в кариерата, земекопачи, чис-
тачи улици, ремонт пътни настилки,
аварийни , озеленители и хора с ув-
реждания

Съвместно с Дирекция “Социално
подпомагане” се работеше по про-
блеми на възрастни хора /за наста-
няване в домове за стари хора, за
отпускане на енергийни помощи/,
семейства на деца с увреждания, со-
циално слаби семейства.

В условията на тежка икономи-
ческа криза Община Вършец про-
дължава да спазва поетия
ангажимент за стимулиране на раж-
даемостта. Ние сме може би един-
ствената община в България, която
е заделила помощ за новородено в

Нови спирки за автобусния транспорт

Снегопочистване по време на обявеното
през 2009 г. бедствено положение

Фолклорен празник “Балкана пее” в местността
Иванчова поляна по време на Празника на курорта
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размер на 1000 лева.
Постоянна комисия назначена с

моя заповед разглежда постъпилите
заявления за отпускане на финан-
сова помощ на новородени деца. От-
пуснати са определените суми за
втори транш на 27 деца и първи
транш на 12 деца на обща стойнос-
тост 23 000 лева.

По данни на Общинската служба
«Гражданско състояние» в община
Вършец през 2006 г. са родени 81
деца, през 2007 г. – 101, през 2008 г.
– 116 и през 2009 г. – 115. Общината
и занапред ще продължи да заделя в
бюджета си средства за подпома-
гане на семейства с новородени
деца, отговарящи на условията,
одобрени от Общинския съвет.

Домашният социален патронаж
вече обхваща и обслужва гр. Вър-
шец, кв. Заножене и селата
Г.Б.Речка, Д.Озирово, Г.Озирово,
Стояново, Черкаски, Спанчевци.

Средният брой обслужвани лица
на ден през отчетния период е 125.

В края на 2009 г. стартира проек-
тът „Обществена трапезария”, който
се осъществява съгласно Договор
между Министерство на труда и со-
циалната политика и Община Вър-
шец за реализиране на дейности по
социална услуга обществена трапе-
зария на територията на общината в
размер на 14 608 лв.

Дейностите по осъществяване на
социалната услуга включва предос-
тавянето на безплатна храна за обяд
– супа, основно ястие, хляб.

Община Вършец реализира дей-
ностите по обществената трапеза-
рия за 80 социално слаби лица за
периода от 01.12.2009 г. до
31.03.2010 г. във всички села в об-
щината и гр. Вършец, с което об-
щият брой на обслужваните лица
нарастна на 205, като през 2008 го-
дина техният брой е бил 140.

VІ. СПОРТ И ТУРИЗЪМ
Дейността на Туристическият ин-

формационен център /ТИЦ/ през
2009г. бе насочена основно към по-
добро обслужване на гостите на
града, работа с частните хотелиери,
разработването на нови екомар-
шрути, разширяване на рекламната
дейност за града и повишаване на
ефективността от дейността катего-
ризация на туристически обекти
както и по- голям контрол за водене
на туристически регистър респек-
тивно внасяне на туристическа
такса.

Във връзка с това от 26 до 28 фев-
руари 2009 г. ТИЦ взе участие в
международното изложение Вакан-
ция – 2009г., като на него представи
както община Вършец, така и
частни хотелиери и къщи за гости.
На самостоятелния щанд Вършец
като курорт бе представен с най- но-
вите брошури, дипляни, компакдис-

кове, видеоклипове и сувенири.
През месец април в гр. Велико

Търново се проведе филмов фести-
вал «На източния бряг на Европа» и
Шестото международно изложение
«Културен туризъм», на които Дър-
жавната агенция по туризъм и жу-
рито на филмовия фестивал
отличиха Община Вършец с Гра-
мота за принос в развитието на ту-
ристическата реклама на България.

През месец октомври 2009 г.
участвахме за втора поредна година
в Международния икономически
форум «Дунав», на който с специ-
ално подготвена презентация пред-
ставих забележителностите и
предимствата на Вършец като ту-
ристическа дестинация и балне-
оложки курорт.

През тази година ТИЦ бе инициа-
тор на среща с професионалисти от
туристическият бранш, които ще
помогнат за разработването на нови
екомаршрути /еднодневни, дву-
дневни, леки и трудни/. На тази
среща бе очертан план за работа, в
който се включва разработването на
няколко вътрешни /в града/ и вън-
шни /извън града/ маршрута.

Във връзка с контрола на качество
на услугата отдаване под наем на
стаи и къщи за гости, както и во-
дене на туристически регистър, бяха
направени 24 бр. проверки, в които
се констатираха 15 бр. нарушения,
за които бяха връчени предписания
за отстраняването им.

Новокатегоризираните туристи-
чески обекта за 2009 година са 24:
Къщи за гости – 1 бр.,Самостоя-
телни стаи за гости – 15 бр., По-
чивна станция – 1 бр., Заведения за
хранене и развлечение – 7 бр.

Събраната за годината курортна
такса възлиза на 25 708 лв.

През отчетния перод в града ни е
посетен от 19 983 туристи (за срав-
нение – през 2008 г. са 16 000, а през
2007 г. – 11 190).

И през 2009 г. продължи ползот-
ворното сътрудничество на общи-
ната с Корпус на мира – агенция към
правителството на САЩ. От м.май
до края на м.юли в нашия град се
обучаваха шестима доброволци по
програмата “Местно и организаци-
онно развитие”.Прекрасните даде-
ности на Вършец и създадената
отлична организация по тяхното
пребиваване,както от туристическия
информационен център,така и от
приемните семейства и гражданите
на Вършец са накарали ръководст-
вото на Корпуса да предпочете на-
шата община и през 2010 г. като
домакин за първоначалната подго-
товка на доброволците по програ-
мата “Младежко развитие”

В областта на спорта в общината
функционираха 2 спортни клуба –
волейбол и ориентиране.

През м. ноември 2008 г. в Хасково
се проведе ХІ Държавно първенство
по колоориентиране. Равносметката
– от 200 състезатели нашите деца се
завърнаха с 4 златни и 4 бронзови
медала.

Клубът завоюва І място на турнира
«Трети март» в гр. Плевен през 2009
година, а с републиканска титла и
златен медал се завърна отборът по
планинско колоездене от най-голя-
мото състезание по тази дисцип-
лина, проведено в местността
«Шамбала» край гр. Сопот.

Волейболният клуб участва в Дър-
жавните първенства в различни въз-
растови групи, като момчетата до 15
години завоюваха ІІ място на Об-
ластното първенство и ІІ място на
квалификацията за зонално първен-
ство. Второ място в областта завою-
ваха и момчетата до 13 години.

VІІ. ЕВРОПЕЙСКИ
ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Смятам, че в условията на тежка
икономическа криза и ограничени
бюджетни възможности, единстве-
ната алтернатива за привличане на
външно финансиране е разработва-

нето на проекти и кандидатстването
с тях пред Европейските фондове по
оперативни програми на Европей-
ския съюз.

През отчетния период Община
Вършец разработи голям брой про-
екти, с които кандидатства за фи-
нансиране пред управляващите
органи на Оперативните програми :

- «Ремонт обществени паркове,
градинки и зелени площи в град
Вършец».

Проектът е по Програма за разви-
тие на селските райони 2007-2013 г,
мярка 322 – обновяване и развитие
на населените места. С т о й -
ността му е 1 953 993.90 лв. (в пе-
риод на оценка).

По проекта се предвижда да бъдат
реновирани зелени площи в балне-
оложкия парк и градската градина
пред СБР «Св. Мина», обновяване
на алейна настилка, поставяне на
осветление и паркова мебел, из-
граждане на 2 детски площадки.

- «Рехабилитация и частична ре-
конструкция на група улици в
град Вършец».

Проектът е по Програма за разви-
тие на селските райони 2007-2013
гпо мярка 322 – обновяване и разви-
тие на населените места. Стой-
ността му е 1 645 005 лева. (в
период на оценка).

По проекта се предвижда ремонт
на пътни настили – 2540 м2; под-
мяна на бордюри– 7800 м; направа
на тротоари – 19 313 м2; нова хори-
зонтална маркировка–677 м2; дос-
тавка и монтаж на стандартни,
рефлектиращи пътни знаци – 35
м2/бр.; Дренаж – 730 м; почистване
на ревизионни шахти от дъждовна

канализация – 50 бр.
- «Повишаване качеството на об-

разованието в община Вършец,
чрез обновяване и модернизация
на образователната инфраструк-
тура».

Проектът е в процес на изпълне-
ние и се финансира от МРРБ

Главна дирекция „Програмиране
на регионалното развитие” по Опе-
ративна програма “Регионално раз-
витие” на Европейския съюз.

Проектът е на обща стойност 955
185.50 лева.

Основните, дейности по проекта
включват обновяване на втората
сграда на СОУ “Иван Вазов”, в
която се помещаваше закритото
вече Начално училище “Св.Св.
Кирил и Методий” чрез основен ре-
монт на покривна конструкция, ре-
монт на фасада, подмяна на
дограма, изграждане на базова дос-
тъпна архитектурна среда, оборуд-
ване и оформяне на специализирани
кабинети по изобразително из-
куство и начално езиково обучение,
изграждане на спортна площадка.

- «Реализиране на инвестицио-
нен проект градска пречиства-

телна станция за отпадъчни води
(ГПСОВ) в град Вършец».

Проектът е стартирал и се финан-
сира от ОПОС Оператвна програма
"Околна среда 2007 - 2013" на ЕС.

Договорът с Министерството на
околната среда и водите е на стой-
ност 5 707 900,00 лева.

- „Реконструкция и модерниза-
ция на уличното осветление в об-
щина Вършец”.

Проектът е в процес на изпълне-
ние. Финансиар се от Държавен
фонд «Земеделие» по „Програма за
развитие на селските райони 2007-
2013, мярка 322 „ Обновяване и раз-
витие на населените места”.

Стойността му е 1 548 690.00 лева.
Проектът включва изграждане на

конвенционално улично осветление,
подземни тръбни PVC мрежи, из-

тегляне на кабели в PVC тръби, из-
граждане на стълбове, изграждане
система за управление на осветле-
нието, рехабилитация на уличното
осветление в гр. Вършец и всички
села от общината. За да се намали
разхода на енергия се предвижда из-
ползване на модерни осветителни
тела с дросели с двойна мощност и
намаляване на силата на светене на
лампите в часовете с намалено дви-
жение.

- «Ремонт на Медицински цен-
тър за осигуряване на достъпна
среда»

Проектът се финансира от Минис-
терство на труда и социалната поли-
тика и е на стойност 38 803 лева.

Включва: отделяне на «Спешна
помощ» от «Медицинския център»,
изгражадне на рампа за инвалиди,
паркинг за линейките, подмяна на
дограма и отводнителни меропри-
ятия в задния двор.

В официален отговор по депозира-
ния проект МТСП ни отговори, че
поради замразяване на средствата
по тази програма, евентуалното му
финансиране ще се извърши през
2010 година.

- «Глобални библиотеки»
Проектът е в процес на изпълне-

ние. Финансира се от Нелинда и Бил
Гейтс.

Стойността му е 12 000 лева. Про-
дължителността на проекта е до
края на 2010 г. и включва изграж-
дане на компютърна зала с Интер-
нет в Народно читалище «Хр.
Ботев» - гр. Вършец.

Община Вършец подготви про-
екти, за които ще търсим финанси-
ране като кандидатстваме след
отваряне на съответните Европей-
ски програми, както следва:

- «Околовръстен път на град
Вършец»

- «Енергийна ефективност на
Обединено детско заведение
«Слънце» и сградата на Общин-
ска администрация – Вършец»

- «Подмяна водопровод на ул.
«Република»

- «Музей на балнеологията и
плувна палата» в сградата на
Старата минерална баня»

- «Рекултивация на закритото
депо за твърди битови отпадъци в
град Вършец»

- «Канализация на ул. «Липа» в
кв. Заножене»

- «Централен водопровод и дъж-
довна канализация в с. Стояново»

- « Отводнителен канал – с.
Горно Озирово»

- «Рехабилитация на общински
пътища – Г.Озирово- Д.Озирово –
Сопово – Черкаски – Драганица»

- «Ремонт на првославен храм в
с. Драганица»

Празник на курорта 2009г.

Постановка “Спящата красавица” на деца от Детско
театрално студио при Общински детски комплекс

Откриване на ремонтираната детска градина в с. Долно Озирово
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- «Преустройство на училищна

сграда в дом за възрастни хора –
с. Долно Озирово»

-«Дневен център за пълнолетни
лица».

Вярвам, че вложените сили и
средства за подготовката на техни-
чески проекти през 2009 г. гаранти-
рат една сериозна база – « банка с
проекти», която може да бъде из-
ползвана при отваряне на възмож-
ност за финансиране.Това е

допълнителен ресурс за постигане
целите на Общината в областта на
инфраструктурата и привличането
на външни инвеститори.В усло-
вията на ширеща се безработица,
подготовката, кандидатстването и
реализирането на проекти ни дава
възможност за разкриване на нови
работни места и подобряване на-
чина на живот на жителите на Вър-
шец и общината.

Уважаеми съграждани,
В съответствие с приетия през

2009 година План за прозрачно и
ефективно управление в община
Вършец ви представих настоящия
отчет за работата на кмета и Об-
щинската администрация за втората
година на управление от мандат
2007 – 2011 г. И занапред ще про-
дължим да се отчитаме и предоста-
вяме информация за нашата дейност

на сайта на Общината, местния ра-
диовъзел и общинския вестник.

Свършеното до тук представлява
една голяма част от предизборната
ни програма.

Въпрос на воля, професионали-
зъм, амбиция и упорство е да се тър-
сят и намират средства за добрите
идеи.

Въпреки затрудненията от обекти-
вен и субективен характер, довели
до пропуснати възможности във

Вършец и общината да бъдат напра-
вени инвестиции от:

- Трансгранично сътрудничество
България – Сърбия

- Продължаване на ремонта на
централна градска част по проект
«Красива България»

- Включването на Вършец в регио-
нална местна инициативна група
съвместно с общините Берковица и
Годеч, където бяхме водеща община
и можехме да получим финансиране
на проекти, подготвени от местната
общност

- Изграждане на енергиен възел с

ветрогенератори след проявен инте-
рес от страна на датски инвеститор

- Изграждане на почивен комплекс
за жители на гр. Москва, Русия с
500 легла

смятам, че за изминалия две годи-
шен период успешно изпълнявам
дадените пред вас обещания .

За оставащите две години от ман-
дата ще положим всички усилия за
максимално изпълнение на поетите
ангажименти.

Три са основните приоритети за
2010 година.

- Ефективно и прозрачно усвоя-
ване на проектите, финансирани
с европейски средства - при кан-
дидатстване и при управление на
проектите. През следващата година
Общината ще трябва да докаже
своите възможности ефективно да
управлява и успешно, в полза на
гражданите, да изпълнява европей-
ски проекти.

- Нови стъпки за развитие на
финансовата децентрализация -
през следващата година досегаш-
ните усилия за реформа във финан-
сирането на общините вече трябва
да добият реални законови измере-

ния, които да бъдат усетени от об-
щината и от гражданите, които жи-
веят в нея.

- Укрепване на административ-
ния капацитет на Общината с ак-
центи – европроекти, финансово
управление, прозрачност, контрол,
делегиране на правомощия и др.

Всички ние добре осъзнаваме
какви финансови години ни очакват.
От една страна ще трябва да пред-
оставяме същия обем услуги при ог-
раничено финансиране от
държавата, а от друга - ще трябва да
се съобразяваме с реалните въз-
можнсти на нашите съграждани да
заплащат за тях.

Бих искала да благодаря за широ-
ката подкрепа, която получиха от
обществеността редица наши ини-
циативи, за проявената активна по-
зиция и добронамерена
съпричастност.

Тази ваша подкрепа ми дава уве-
реност, че съм на прав път и заедно
можем да изградим по-доброто бъ-
деще на нашия град и нашата об-
щина.

БОРЯНА БОНЧЕВА
Кмет на община Вършец

Новата спортна площадка в двора на СОУ “Иван Вазов”

Строително-ремонтни работи -
спортен комплекс в Боровия парк

Откриване на спортния комплекс в парка

С това заглавие на видеофилма
си началните учители Даниела
Димитрова, Мая Ангелова и Грета
Асенова от НУ “Васил Левски”
кв. “Изток”, влязоха в ролята на
режисьори и успяха да се класи-
рат сред най-добрите 25 видео
клипа в обявения национален кон-
курс “Коледа в училище”.

Оценявани от жури, представено
от медийни и образователни екс-
перти и от общо участвали 84
видео клипа, те бяха наградени с
годишен абонамент за списание
”National Geographic for KIDS”,

осигурен от Microsoft Bulgaria.
Празничното настроение на Ко-

ледните тържества, провеждани в
училището беше пресъздадено с
много емоция и майсторски изра-
ботени ефекти. Не по-малко
трудно е да режисираш учебен час
в начална степен, но за добрите
учители и това не е проблем и за
сетен път доказаха, че могат, и го
постигат в името на децата и на
професията, на която са отдадени.

Светла ВАНГЕЛОВА
Директор на НУ “В. Левски”

“КОЛЕДНА ФИЕСТА”

На 24.02.2010 г. в пенсионер-
ския клуб на гр. Вършец се про-
веде отчетно-изборно събрание
на Сдружение с нестопанска цел
“Козница” за периода 2008 –
2009 г.

От общо 150 членове на орга-
низацията, на събранието при-
състваха 105 делегати. Като
представител на Община Вър-
шец присъстваше секретаря
Иван Жеков.

Председателят на сдружението
Младен Таралански запозна при-
състващите с дейността на клуба
през отчетния период. В доклада
беше анализирана цялостната
работа на сдружението. Отчете
се активна културно-масова дей-
ност:

- срещи с писатели-земляци,
честване на празници, здравни
беседи, екскурзии и др.

- посочени бяха като изключи-
телно ползотворни срещите със
сходни клубове от Враца, Годеч,
Оряхово, Селановци и др.

Събранието премина при ак-
тивни и конструктивни изказва-
ния и предложения. Беше
направен отчет и на финансо-
вото състояние на сдружението.
Предложи се и програма за бъде-

щата дейност на организацията,
изготвена от Цеца Антонова.

Гостът на събранието Иван
Жеков поздрави делегатите и им
пожела ползотворна дейност.

Делегатите на събранието из-
браха ново ръководство на сдру-
жението в състав:

- Младен Таралански – предсе-
дател

- Маргарита Георгиева – зам.-
председател

- Цеца Антонова – секретар
- Пенка Ефтимова – касиер
- Савка Серафимова – член

Маргарита ГЕОРГИЕВА

ПЕНСИОНЕРСКИЯТ КЛУБ “КОЗНИЦА”
ПРОВЕДЕ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
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Измамите, характерни за цялата

страна, вече са сериозен проблем
и пред служителите на РУ на МВР
- Вършец. Общо за управлението
са регистрирани три сигнала. В
два от случаите имаме установени
извършители с повдигнато обви-
нение. Въпреки всички предпри-
ети мерки за профилактика -
запознаване на населението с този
вид престъпление, начините на из-
вършване и на противодействие,
все още има хора, които не успя-
ват да реагират и разпознаят изма-
мата и дават последните си пари
на лица които виждат за първи път.

Противодействието на разпро-
странението и употребата на нар-
котични вещества е приоритет в
дейността на МВР. По тази линия
има извършени редица проверки
по различни сигнали и поводи. Ре-
зултатите обаче са незадоволи-
телни. През изминалата година е
установен един случай, по който
работата продължава. Може да се
каже, че за територията на Об-
щина Вършец тази престъпна дей-
ност няма мащабите на
средностатистическо национално
ниво, но определено пред състава
на РУ МВР - Вършец превенцията
и борбата срещу този вид пре-
стъпления е на първо място.

Основен проблем в борбата с
престъпността са престъпленията
против собствеността и в частност
кражбите на лично имущество на
гражданите. Това са престъпле-
нията с които най-често се сблъск-
ват нашите съграждани.
Процентът на разкриваемост на
извършените престъпления с не-
известен извършител е 69.44%.
Голяма част от тези престъпления
са извършвани от гастролиращи
групи от съседни райони. Опред-
елено дейността ни в тази насока
има резултати, което се дължи на
факта, че системно се обезпечава
с полицейско присъствие селския
район - предимно през тъмната
част на денонощието. Водещо
място от общия брой престъпле-
ния срещу собствеността заемат
кражбите, а от тях с най-голям дял
са домовите кражби. Разкривае-
мостта ни при този вид престъп-
ления през изтеклата година е
82.35% .

Грабежите като вид престъпле-
ние през последните няколко го-
дини присъстваха неизменно в
оперативната обстановка в района.
За изминалата година нямаме из-
вършен грабеж, но в началото на
тази вече имаме регистрирани та-
кива.

Палежите са характерно пре-
стъпление за района обслужван от
РУ на МВР - Вършец. През 2009
година са регистрирани 7 палежа,
като при два от тях бяха устано-
вени извършителите.

Престъпленията против лич-
ността бележат спад в сравнение с

предходните години на терито-
рията на районното управление.
През 2009 г. са регистрирани общо
шест случая, като при всички слу-
чаи извършителите са установени.

Като основен проблем в рабо-
тата ни и през 2009 година бяха
пътнотранспортните произшест-
вия, хулиганството и травматизма
на пътя. Регистрирани са общо 44
пътнотранспортни произшествия
на територията на РУ МВР - Вър-
шец, от които четири са тежки -
петима ранени и двама загинали.

От установените 41 извършители
на престъпления, две лица са ма-
лолетни на възраст под 13 години,
а четири са непълнолетни лица
или общо 14.64% от извършите-
лите са от тези две групи. Обезпо-
коителното в случая е, че двете
малолетни лица са извършили 10
бр. престъпления, което е 17.54%
от общо разкритите престъпления,
а като включим и престъпленията,
извършени от непълнолетните из-
вършители 8.77%, то общият про-
цент се повишава на 26.33%, който
е най-висок за региона. Тук во-
деща би трябвало да е ролята на
служителя от Детска педагоги-
ческа стая, но липсата щатен слу-
жител към РУ на МВР е основната
причина този процент през по-
следните десетина години да е
най-високия в област Монтана.

- Какви превантивни мерки
предприе РУ на МВР за пред-
отвратяване на престъпната
дейност на територията на об-
щина Вършец?

- Работим по осигуряването на
цялостно и всеобхватно наблюде-
ние над всички видове контингент,
постоянен контрол и превенция на
престъпната дейност във всички
учреждения и обекти на икономи-
ката/банки и банкови клонове,
учебни заведения и прилежащите
им дворове, нощни заведения,
пунктове за изкупуване на черни и
цветни метали, автотенекеджий-
ски и ремонтни работилници и
т.н./.

В изпълнение на договора за си-
гурност между Община Вършец и
РУ на МВР-Вършец се засили и
полицейското присъствие в най-
отдалечените населени места и
крайните квартали на градската
част от обслужвания район, чиято
цел е повишаване на защитата и
сигурността на самотно живее-
щите стари хора и инвалиди, които
са потенциални обекти на разно-
родна престъпна дейност и в най-
голяма степен към момента на
“телефонни измами”.

Засилено беше и присъствието
на служителите от управлението в
районите на учебните заведения в
критичните часови диапазони от
денонощието и през тъмната му
част. Всички учебни заведения са
включени като обекти в маршру-
тите на патрулните наряди.

Осъществяват се съвместни про-

верки с всички общински и дър-
жавни институции и служби на
питейните заведения в района.

Активизира се съвместната ра-
бота на РУ и РУГ за предотвратя-
ване на незаконната сеч, както и
всички видове бракониерства.

През изтеклата 2009 година от
наша страна беше осигурена ох-
рана на 83 масови мероприятия, от
които 39 спортни, 5 религиозни и
39 - други.

Съществуващият контингент от
лица, съхраняващи и носещи късо
огнестрелно и ловно оръжие еже-
седмично се контролират за спаз-
ване на нормативните изисквания.

- Какви административно-на-
казателни мерки са приложени
спрямо извършителите на пре-
стъпления през изминалата го-
дина?

- Съставени са общо 712 акта за
установени административни на-
рушения, 334 фиша за нарушения
на Закона за движение по пъти-
щата. За съжаление нарастването
броя на санкциите няма очаквания
ефект за подобряване културата на
пътя и намаляване на травматизма
и предпоставките за това.

- Какво предстои от тук ната-
тък в работата на Районното
управление, какви са основните
проблеми, стоящи пред вас?

- Очакваме устойчивост, дори
чувствително увеличение на кри-
миногенната активност, изхож-
дайки от високата степен на
безработица на територията, об-
служвана от РУ на МВР - Вършец,
която се катализира допълнително
и от всеобщата икономическа
криза, изразена най- вече сред
ромското население.

Като сериозен остава да стои
проблемът с търговията, разпро-
странението и консумацията на
наркотични вещества, като в тази
насока се прогнозира активизи-
ране от страна на престъпните
среди в района.

С подобряване на условията за
туризъм и развиването на тази
дейност през следващите месеци
се очаква да се повиши интереса
на гастролиращите престъпни гру-
пировки, както по линия на проти-
возаконните отнемания на на
моторни превозни средства, така и
в други сфери на престъпната им
дейност.

Разполагаме с необходимия по-
тенциал и воля, за да се справим с
предстоящите задачи и проблеми
и да гарантираме спокойствието
на гражданите и опазването на об-
ществения ред.

Главен инспектор Петър Давидов, Началник на РУ на МВР гр. Вършец:

“РАБОТИМ ЗА СПОКОЙСТВИЕТО НА
ГРАЖДАНИТЕ И ПОДДЪРЖАНЕТО

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД”
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На 13 февруари 2010 г от 09:00
часа в голямата зала на Общински
детски комплекс, гр.Вършец се
проведе турнир по тенис на маса
– общински кръг от ученическите
спортни игри за учебната
2009/2010 година, съгласно Запо-
вед № РД09-1888 от 10.11.2009г.
на Министъра на образованието,
младежта и науката и Министъра
на физическото възпитание и
спорта.

Съдии на турнира бяха треньо-
рите Петър Цанков - инициатор на
турнира, треньор и на отборите в
ОДК, гр.Вършец, както и Снежана
Пеева - учител по физическо въз-
питание и спорт в СОУ”Иван
Вазов” и ОУ”Н. Й. Вапцаров” и
треньорьт Иван Пеев.

Участниците в турнира бяха раз-
делени в три възрастови групи : 5
– 7 клас, 8 – 9 клас и 10 – 12 клас.

Заелите 1-во, 2-ро и 3-то място в
съответните три възрастови групи
получиха големи награди, осигу-
рени от Кмета на Община Вър-
шец, госпожа Боряна Бончева, а
всички останали любители на

този спорт, получиха грамота за
участие.

А ето и имената на победите-
лите:

Възрастова група 5-7 клас:
1. Димитър Илиев
2.Лазарин Иванов
3.Деян Господинов

Възрастова група 8-9 клас:
1. Найден Трифонов
2. Страхил Страхилов
3. Георги Мечорски

Възрастова група 10-12 клас:
1. Ивайло Митков
2. Христо Душмановски
3. Виктор Видолов

Пожелаваме на всички участ-
ници и треньори здраве, много бъ-
дещи успехи и спортен дух. Нека
винаги ни води девиза: “Здрав дух
– в здраво тяло”.

Благодарим на Кмета на Община
Вършец за оказаната подкрепа за
организиране и провеждане на
турнира.

Цветелина ВЪГЛЯРСКА
Директор на Общински

детски комплекс - Вършец

ТУРНИР ПО ТЕНИС НА МАСА
ОБЩИНСКИ КРЪГ

Редакцията на Общински вест-
ник “Вършец” поздравява ново-
родените бебета:
Иван Станиславов Ангелов –

роден на 04.01.2010 г.
Габриела Георгиева Георгиева

- родена на 18.01.2010 г.
Емилия Цветелинова Нико-

лова – родена на 29.01.2010 г.
Александър Вергилов Гео-

ргиев – роден на 19.01.2010 г.
Русим Антоанетов Тодоров –

роден на 24.01.2010 г.
Християн Филипов Генчев –

роден на 25.01.2010 г.
Георги Цветелинов Петков –

роден на 31.01.2010 г.

Еленка Искрова Добринова –
родена на 02.02.2010 г.
Румина Валентинова Руме-

нова – родена на 03.02.2010 г.
Мария Костова Димитрова –

родена на 08.02.2010 г.
Пани Албенов Грозданов –

роден на 08.02.2010 г.
Снежана Стелова Николова –

родена на 09.02.2010 г.
Иван Иванов Петров – роден

на 09.02.2010 г.
Капка Виолетова Илиева – ро-

дена на 09.02.2010 г.
На бебетата и техните семейства

– ЧЕСТИТО! Желаем им много
здраве и сбъднати мечти!

П О ЗД РА В К Ъ М Н О В О Р ОД Е Н И Т Е
Д Е Ц А В О Б Щ И Н А ВЪ Р Ш Е Ц

Уважаеми съграждани,
Скъпи жители на община Вър-

шец,
Трети март е дата, която ни обе-

динява и вдъхва самочувствие и
вяра за едно по-доброто бъдеще
на нас и нашите деца.

От все сърце ви честитя Нацио-
налния празник на страна ни с по-
желание за здраве, добри дни и
много успехи!

Нека помним подвига и само-

жертвата на тези велики българи,
благодарение на които днес ние
живеем свободни!

Нека бъдем единни и носим в
сърцата си гордия български дух!

Честит празник на българщи-
ната, на патриотична гордост и
национално самочувствие, че
малка България даде на света тол-
кова много!

Бъдете живи и здрави!
Честит празник!

П О З Д РА В
на кмета на община Вършец Боряна Бончева по

случай 3-ти март – Националния празник България


