
Стартира пролетното почист-
ване на града. В навечерието на
Великденските празници служи-
телите от сектор “Чистота” из-
вършват измиване на улиците,
което се осъществява по райони
и предварително определен гра-
фик. Измиването на уличните
платна ще струва на Общината
4800 лева.

От м. април започва запълва-
нето на дупките по улиците на
гр. Вършец със собствена тех-
ника и средства на Общината.

Общинска администрация при-
зовава жителите на общината да
организират пролетно почист-
ване пред домовете, магазините,
фирмите, околоблоковите про-
странства и зелени площи.

Градинските отпадъци от дво-
ровете (само тези от растителен

произход) да се поставят на обо-
собени места пред домовете, без
да се създават квартални нерег-
ламентирани сметища.

Съгласно Заповед на кмета на
общината № 461/ 26.11.2009 г.
(публикувана в бр.1 от 2010 г. на
вестника), сметоизвозване на
растителни отпадъци се извър-
шва три /3/ пъти месечно за
всеки един от кварталите и райо-
ните на град Вършец и кв.Зано-
жене. Извозване на всякакъв вид
друг отпадък /строителен, по-
къщнина и други/ се извършва
след заплащане на съответна
такса в Общинска администра-
ция, гр. Вършец, съгласно реше-
ние на Общински съвет, гр.
Вършец.
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От 25 до 27 февруари 2010 година
в Националния дворец на културата-
София се проведе 27-та Междуна-
родна туристическа борса
ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО.

Изложението беше открито от
зам.министъра на икономиката,
енергетиката и туризма Иво Мари-
нов. Официалните лица – предста-
вители на дипломатически мисии на
страни - участнички в изложението,
депутати от ГЕРБ, представители на
браншовите организации в България
и на Европейската асоциация на
браншовите организации ЕКТАА
разгледаха изложението.

Тази година изложителите бяха
348 компании от България и 20
други страни.

Сред най-големите изложители от
чужбина отново бяха Гърция и Тур-
ция. С национално участие се пред-
ставиха Австрия, Кипър, Тунис и за
първи път - Италия и Доминикан-
ската република. Бяха представени и
туристически компании от Хърва-
тия, Малта, Холандия, Тайланд,
Русия, Израел, Германия, Великоб-
ритания, Перу, Македония. За първи

път участие в изложението взеха
фирми от Дубай, Словения и ЮАР.

Община Вършец, заедно с част от
хотелиерите и собствениците на
къщи за гости: СПА хотел АТА,
“Минкови бани”- Спанчевци,
Учебна база на ВИК- Враца, Къща
за гости „Гара за двама”, Къща за

гости „Елина”, Самостоятелни стаи
за гости „Галерия” взеха участие в
туристическата борса. Бяха предста-
вени рекламни материали за култур-
ните и исторически
забележителности на общината.

Вера МАТЕЕВА
Специалист “Туризъм” - ОбА

В А К А Н Ц И Я 2 0 1 0

С дефиле на мажоретните състави
при Общински детски комплекс - гр.
Вършец под съпровода на Духовия
оркестър при Народно читалище
"Христо Ботев" - гр. Вършец от Об-
щинската музейна сбирка до Цен-
тралния градски площад, започнаха
тържествата във Вършец по повод
Националния празник на България -
3 март и 132 от Освобождението на
страната ни от турско робство.

Пред сградата на Общината се
проведе тържествена церемония по
издигане на Националното знаме на
Република България, по време на
която кметът на общината Боряна
Бончева поздрави всички присъст-
ващи с празника.

В тържественото си слово тя отбе-
ляза значението на съдбовната дата
3 март 1878 г., когато се подписва
Сан-Стефанския мирен договор и
подчерта, че едва ли в днешния
празничен ден има българско сърце,
което да не трепне от героизма и са-
можертвата на опълченците на
Шипка, на въстаниците от Апри-
лската епопея, от героите на Батак и
Перущица. Призова всички да носят
гордо името българи и да се гордеят

с постиженията на страна си. "Да
живее България"! - бяха заключи-
телните й думи.

Тържествата продължиха с кон-
цертна програма на откритата ест-
рада пред Народно читалище "Хр.
Ботев", в която взеха участие само-
дейни състави при Общински
детски комплекс, НЧ "Хр.Ботев" и

ученическият духов оркестър при
СОУ "Иван Вазов" - Вършец.

В слънчевия мартенски ден публи-
ката беше многобройна, настрое-
нието приповдигнато, всички се
почувствахме горди, че сме българи!

По традиция празникът завърши с
кръшно българско хоро.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТРЕТИ МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ

ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА,
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

НА РОДИТЕЛИТЕ

По смисъла на ЗАКОНА ЗА ЗА-
КРИЛА НА ДЕТЕТО (Обн. ДВ.
бр.48 от 13 Юни 2000г, изм. ДВ.
бр.74 от 15 Септември 2009г.),
дете е всяко физическо лице до на-
вършването на 18 години.

Закрилата на детето се основава
на следните принципи:

1. зачитане и уважение на лич-
ността на детето;

2. отглеждане на детето в семейна
среда;

3. осигуряване най-добрия интерес
на детето;

4. специална закрила на дете в
риск;

5. насърчаване на доброволното
участие в дейностите по закрилата
на детето;

6. подбор на лицата, пряко ангажи-
рани в дейностите по закрила на де-
тето, съобразно техните личностни
и социални качества и грижа за тях-
ната професионална квалификация;

7. временен характер на ограничи-

телните мерки;
8. незабавност на действията по за-

крила на детето;
9. грижа в съответствие с потреб-

ностите на детето;
10. осигуряване развитието на дете

с изявени дарби;
11. насърчаване на отговорното ро-

дителство;
12. подкрепа на семейството;
13. превантивни мерки за сигур-

ност и закрила на детето;
14. контрол по ефективността на

предприетите мерки.
продължава на 5 стр. >>>

Важно е да знаете:

В ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИТЕ
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По инициатива на лекарите от хи-

рургичното отделение (ХО) на
Многопрофилната болница за ак-
тивно лечение (МБАЛ) – гр. Берко-
вица, в сградата на Общинска
администрация – гр. Вършец кме-
тът на общината Боряна Бончева се
срещна с представители на общоп-
рактикуващите лекари от Вършец,
филиала на Бърза помощ – Вършец,
Медицинския център – Вършец и
лекарите от ХО - Берковица.

На срещата се изрази общото же-
лание за бъдещото запазване на
болницата поради близостта й до
Вършец и удобството на жителите

на двете съседни общини.
Бе съобщено, че от началото на

тази година болницата е оборудвана
с нова съвременна медицинска тех-
ника, сред които скенер, апаратура
за лапароскопски диагностични ме-
тоди (горна и долна ендоскопия),
доплеров апарат, ехографи във
всички отделения, апаратура за ЕЕГ,
един от най-модерните апарати за
подаване на анестезия, извършен е
ремонт на помещенията, осигурени
са висококвалифицирани специа-
листи. За новото оборудване и ре-
монти в болницата са инвестирани
около 2 млн.лева през последните
две години.

НОВИНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

“Още не стихнала лютата зима,
срещат дечицата баба любима.
Кичи ги тя и със обич нарича:
“Да сте по-бели от сняг и кокиче,
като божура – с бузки червени
и като слънцето – вечно засмени!”

Повее ли топлият южняк, при-
стига Баба Марта.

На 1-ви март от стари времена
всяка къща осъмва окичена с чер-
вени дрехи и черги.

Усуквали българките бели и чер-
вени вълнени конци, връзвали мар-
тенички на ръчичките на децата,
окичвали дрешките и косичките им,
украсявали вратлетата на малките
домашни животни.

Рано сутринта на този ден Баба
Марта, заедно с нейните внучки Бе-
лушка и Червенушка украсиха с

мартеници сградата на Целодневна
детска градина “Червената шап-
чица” в с. Долно Озирово, окичиха
децата с мартенички с пожелание –
“да са бели и червени, да са ру-
мени, засмени”.

В приказния детски свят, където
всичко оживява и има своята непов-
торима символика, където детската
фантазия е толкова богата, децата
пресъздадоха легендата за “Баба
Марта”, поздравиха я с мартенски
песни, подариха й голяма марте-
ница, изработена ръчно от тях са-
мите и я поканиха догодина отново
да дойде при тях на 1-ви март, за да
ги зарадва с мартенички.

Надежда ЛАЗАРОВА
ст. учител в ЦДГ “Червената

шапчица” - с. Д. Озирово

БАБА МАРТА ПРИСИТГНА ПРИ
ДЕЦАТА ОТ С. ДОЛНО ОЗИРОВО
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Община Вършец бе една от 32-те
одобрени за финансиране общини
от всички 113 в стараната, подали
за одобрение проекти по Опера-
тивна програма “Околна среда 2007
– 2013”.

Договорът за финансиране на
проекта «“Реализиране на инвести-
ционен проект Градска пречиства-
телна станция за отпадъчни води
(ГПСОВ) в град Вършец” бе под-
писан на 29 декември 2008 г. в
София между тогавашния минис-
тър на околната среда и водите
Джевдет Чакъров и кмета на об-
щина Вършец Боряна Бончева,
според който проектът трябваше да
бъде финализиран през м. април
2010 г.

След временно «замразяване» на
дейностите по проекта към
31.10.2009 г., когато реално той не
се изпълняваше, на 17 март 2010г.
кметът на община Вършец Боряна
Бончева подписа анекс към дого-
вора с министъра на околната среда
и водите Нона Караджова в Ми-
нистерството на околната среда и
водите (МОСВ).

С този анекс са договорени след-
ните изменения с Управляващия
орган по проекта:

- срокът за изпълнение на проекта
се удължава на 34 месеца и из-
граждането на новата пречиства-

телна станция следва да бъде за-
вършено през м. ноември 2011 г.

- след привличане на екскперти за
намаляване на разходите по про-
екта (тъй като такава инвестиция се
изплаща много години), бяха пре-
цизирани разходите по всички дей-
ности, като общата финансова
стойност на проекта е намалена с
около 1 млн. лева, което го прави
по-реалистичен и изпълним.

- извършена е промяна в дейнос-
тите по проектното предложение.
Първоначалният замисъл: идеен
проект – работен проект – строи-
телство е оптимизиран на идеен
проект и инженеринг (технически
проект и строителство).

По време на временното преуста-
новяване на проекта се смени и
екипа за управление на проекта.

Без подписването на този анекс
Вършец трябваше да се прости с
мечтата си за нова модерна пре-
чиствателна станция, тъй като ре-
ално обектът беше рисков, поради
малкия брой жители в общината и
краткия срок на изпълнение на по-
ректа.

До анексирането на договора за
безвъзмездна помощ и реалния
«нов старт» на проекта се стигна с
подкрепата на народния представи-
тел от ГЕРБ за област Монтана Ди-
митър Аврамов, зам.-министъра на

околната среда и водите Ивелина
Василева, Малина Крумова – ди-
ректор на дирекция «Кохезионна
полиитка» и цялото междинно
звено «Фондове на Европейския
съюз» в МОСВ. Благодарим им за
разбирането и оказаната помощ, за-
щото Вършец се нуждае от съвре-
менна пречиствателна станция за
отпадъчни води с оглед на бъде-
щото развитие на курорта и включ-
ването на нови абонати във
водопреносната система на града.
Съгласно европейските стандарти
налиичето на пречиствателна стан-
ция от досегашния тип (механично
пречистване) е аналогично на това,
че все едно няма пречиствателна
станция. Европейската комиися
определя такъв тип проекти като
«рискови», но същевременно из-
исква да има в такива населени
места като Вършец пречиствателни
станции от нов тип.

Ясно е, че със собствени средства
изграждането на такъв един голям
инфраструктурен обект за община
като нашата е непосилно, ето защо
единственият начин за изгражда-
нето на новата градска пречиства-
телна станция за отпадъчни води е
сериозната и отговорна работа по
този проект.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ВЪРШЕЦ ЩЕ ИМА НОВА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ
ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ

Проектът на Община Вършец „ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ, ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, включващ цялостен
ремонт на сградата, оборудване на специализирани учебни кабинети и изграждане на спортни площадки в
бившето Начално училище “Св.Св.Кирил и Методий” – гр. Вършец продължава да се реализира в
определените срокове съгласно утвърдения времеви график.

Извършени са подготвителните дейности по проекта, предстои започването на строително-ремонтните
дейности, след избор и възлагане на фирма-изпълнител за обекта.

До момента са проведени процедури и са сключени договори за обследване на енергийната ефективност
и издаване на енергиен паспорт на сградата с “БЪЛГАРСКА ИНЖЕНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ” ООД – гр.
София и договор за изготвяне на работен проект за сградата на бившето НУ “Св.Св. Кирил и Методий” с
фирма “ИСИ-09”ООД – гр. Монтана, избрана е фирма-доставчик на информационните материали по
проекта.

Енергийното обследване и работния проект за ремонт на сградата и прилежащата площадка са завършени.
Проектът е изпратен до ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” за съгласуване.

Предстои провеждане на процедура за избор на изпълнител по Системата за управление на качеството с
предмет “Упражняване на строителен надзор в процеса на строителство на сградата на бившето НУ
“Св.Св.Кирил и Методий”.

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 ремонт на покривна
конструкция, ремонт на фасада, подмяна на дограма, изграждане на базова достъпна архитектурна среда,
оборудване и оформяне на специализирани кабинети по изобразително изкуство и начално езиково
обучение, изграждане на спортни площадки.

Евелина ГЕОРГИЕВА
Техн. сътрудник от екипа за управление на проекта

“Този документ е създаден в рамките на проект „ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ,
ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Вършец и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
Инвестираме във Вашето бъдеще!

ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Редакцията на Общински вестник
“Вършец” поздравява новороде-
ните бебета:

Кристин Христотва Минчева –
родена на 17.02.2010 г.

Данаил Людмилов Каменов –
роден на 23.02.2010 г.

Ива Андрианова Томова – ро-
дена на 23.02.2010 г.

Любомир Лилянов Любомиров

– роден на 28.02.2010 г.
Селваджа Надеждова Иванова –

родена на 01.03.2010 г.
Йордан Йорданов Кирилов –

роден на 05.03.2010 г.
Изабел Тодорова Валентинова –

родена на 07.03.2010 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

Сегашният вид на бившето НУ “Св.св. Кирил и Методий”
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Днес, 18.01.2010 г. от 10.00 ч. в Заседателната
зала на Общинска администрация – Вършец се
проведе заседание на Общински съвет – Вършец.

На заседанието присъстват 11 общински съ-
ветници. Отсъстват : Николай Леков, Кирил Ар-
гиров .

Присъстваха още: г-жа Боряна Бончева – Кмет
на Община Вършец, инж. Стоян Стоянов – На-
чалник на кабинета на кмета, Иван Жеков – Сек-
ретар на Община Вършец, Г. Стаменов - кмет
на с. Драганица, Ася Станчева – кметски на-
местник на с. Стояново, Румян Александров и
граждани на Община Вършец.

С 11 гласа “за” ОбС – Вършец прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Вземане на решение за сключване на чети-

ристранно споразумение за дългосрочна подкрепа
между Община Вършец, Министерство на култу-
рата, Програмата на ООН за развитие и Народно
читалище “Христо Ботев” гр. Вършец. Докладва:
Кмета на Община Вършец – Боряна Бончева – Ле-
чева

2.Вземане на решение за встъпване в дълг на
Община Вършец във връзка с авансово плащане
по Договор за безвъзмездна помощ за Проект „Ре-
конструкция и модернизация на уличното освет-
ление в община Вършец – гр. Вършец, с.
Спанчевци, с. Долна Бела Речка, с. Горна Бела
Речка, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. Горно
Озирово, с. Черкаски, с. Драганица”,

Докладва: Кирил Аргиров – Председател на
Комисия по обществен ред, сигурност, граж-
дански права, молби, жалби и борба с коруп-
цията.

3.Избор на Заместник – Председател на Общин-
ски съвет – Вършец.

Докладва: Председател на Общински съвет –
Вършец.

4. Промяна в състава и броя на членовете на
постоянните комисии на Общински съвет – Вър-
шец.

Докладва: Председател на Общински съвет –
Вършец.

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

Общински съвет – Вършец прие следните реше-
ния:

РЕШЕНИЕ № 323
Общинският съвет, на основание чл.17, ал.1, т.5

от ЗМСМА и воден от желанието за разширяване
на знанията на гражданите и приобщаването им
към глобалното информационно общество чрез
улесняване на достъпа им до информация и ус-
луги чрез Интернет, РЕШИ:

1. Община Вършец да участва като партньор на
местно ниво в Проект № 00071115 - Програма
“Българските библиотеки – място за достъп до ин-
формация и комуникация за всеки“.

2. Одобрява текста на Споразумението за сът-

рудничество по програмата, съгласно Приложе-
ние №1, неразделна част от настоящото решение.

3. В изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото ре-
шение упълномощава Кмета на община Вършец
да подпише от името на общината съответното
споразумение за сътрудничество между община
Вършец, Министерство на културата, Програма
на ООН за развитие и Народно читалище „Христо
Ботев” гр. Вършец.

4. Задължава Кмета на Община Вършец да ин-
формира периодично Общинския съвет за изпъл-
нението на програмата на местно ниво.

5. Възлага контрола по изпълнение на настоя-
щото решение на Постоянната комисия по образ-
ование, култура, младежки дейности, спорт и
туризъм към Общински съвет град Вършец .

Препис от настоящото решение да бъде пред-
ставен на всяка страна по Споразумението за сът-
рудничество при неговото подписване.

Настоящото решение е прието на редовно засе-
дание на Общинския съвет и е подпечатано с офи-
циалния печат на Oбщинския съвет.

Гласували: „за” – 11, „против” – няма, „въз-
държали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 324
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и

във връзка с чл. 12, ал. 5 на Наредба №24 от
29.07.2008 г., издадена от министъра на земеде-
лието и храните (Наредба №25 от 29.07.2008 г., из-
дадена от министъра на земеделието и храните),
чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006
на Комисията и договор за отпускане на финан-
сова помощ № 12/322/00199 от 23.10.2009 по
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените
места” от Програмата за развитие на селските ра-
йони за периода 2007 - 2013 г. за Проект „Рекон-
струкция и модернизация на уличното осветление
в община Вършец – гр. Вършец, с. Спанчевци, с.
Долна Бела Речка, с. Горна Бела Речка, с. Стоя-
ново, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с. Чер-
каски, с. Драганица”, сключен между Община
Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна аген-
ция, създаден със Закона за подпомагане на земе-
делските производители, обн. ДВ, бр. 58 от 1998г.,
със седалище и адрес на управление гр. София,
бул. „Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ
121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от изпълнителния
директор Калина Иванова Илиева, ЕГН
8011166256, дава съгласие за встъпването в дълг в
размер на 340 711.80 (триста и четиридесет хи-
ляди седемстотин и единадесет лева и осемдесет
стотинки) лева, представляващи 110% от левовата
равностойност на заявеното авансово плащане,
което не надхвърля 20% от стойността на одобре-
ната финансова помощ по договор за №
12/322/00199 от 23.10.2009, и гарантира, че се за-
дължава безусловно при първо писмено искане от
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, пред-

ставлявано от Калина Илиева – изпълнителен ди-
ректор, свързано с установено от ДФЗ-РА неиз-
пълнение на задълженията на общината по
горецитирания договор да възстанови незабавно
на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция по-
лучената по договора сума заедно със законната
лихва по нея от момента на извършване на пла-
щането.

Сумата трябва да бъде преведена по сметката на
ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция в БНБ
– ЦУ:

IBAN: BG 87 BNBG 9661 3200 1700 01
BIC: BNBGBGSF
в 7- дневен срок след получаване на писменото

искане за плащане от ДФ „Земеделие” – Разпла-
щателна агенция.

2. Валута на дълга – лева;
3. Вид на дълга съгласно чл.3 от ЗОД – дългос-

рочен;
4. Начин на обезпечаване – от собствени при-

ходи;
5. Условия за погасяване – по годишен погаси-

телен план, не повече от 5 /пет/ години;
6. Максимален лихвен процент – до 12 /дванад-

есет процента/.
Поименно гласували: Румяна Дамянова – “за”,

Адриана Николова – „за”, Даниела Тодорова –
„за”, Вътко Маринов – “за” Анатоли Димитров –
“за”, Петър Костов – “за”, Николай Коновски –
„за” , Олга Яничкова – “за”, Диана Григорова –
“за”, Огнян Гигов – “за”, Иван Лазаров – “за”.

Гласували: „за” – 11, „против” – няма, „въз-
държали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 325
На основание чл.6, ал.1, т.4 от Правилника за ор-

ганизация и дейността на Общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация избира за Заместник
– Председател на Общински съвет – Вършец г-жа
Даниела Ангелова Тодорова.

Гласували: „за” – 11, „против” – няма, „въз-
държали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 326
1. Комисия по устройство на територията, об-

щинска собственост, европейски програми, ин-
вестиции и нормативна уредба да се състои от
петима членове: Вътко Маринов, Даниела Тодо-
рова, Николай Коновски, Диана Григорова, Олга
Яничкова.

2. Избира за Председател на Комисия по уст-
ройство на територията, общинска собственост,
европейски програми, инвестиции и нормативна
уредба г-н Вътко Данаилов Маринов.

Р Е Ш Е Н И Е № 327
1. Комисия по бюджет, финанси и стопанска по-

литика да се състои от петима членове: Вътко Ма-
ринов, Николай Коновски, Анатоли Димитров,

Олга Яничкова, Адриана Николова.
2. Избира за Председател на Комисия по бюджет,

финанси и стопанска политика г-н Анатоли Гео-
ргиев Димитров.

Гласували: „за” – 6, „против” – няма, „въз-
държали се” –5

Р Е Ш Е Н И Е № 328
1. Комисия по образование, култура, младежки

дейности, спорт и туризъм да се състои от трима
членове: Олга Яничкова, Диана Григорова, Ад-
риана Николова.

2. Избира за Председател на Комисия по образ-
ование, култура, младежки дейности, спорт и ту-
ризъм г-жа Олга Кирилова Яничкова.

Гласували: „за” – 8, „против” – няма, „въз-
държали се” – 3

Р Е Ш Е Н И Е № 329
1. Общински съвет – Вършец избира за членове

на Комисия по здравеопазване, социална поли-
тика и екология Румяна Дамянова, Огнян Гигов и
Диана Григорова.

2. Избира за Председател на Комисия по здра-
веопазване, социална политика и екология д-р Ру-
мяна Трифонова Дамянова.

Р Е Ш Е Н И Е № 330
1. Комисия по обществен ред, сигурност, граж-

дански права, молби, жалби и борба с корупцията
да се състои от трима членове: Кирил Аргиров,
Петър Петров и Николай Леков.

2. Избира за Председател на Комисия по об-
ществен ред, сигурност, граждански права, молби,
жалби и борба с корупцията г-н Кирил Петров
Аргиров.

Гласували: „за” – 7, „против” – 1, „въздър-
жали се” – 3

Р Е Ш Е Н И Е № 331
1. Комисия по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за пред-

отвратяване и разкриване конфликт на интереси
да се състои от три члена: Даниела Тодорова,
Кирил Аргиров и Румяна Дамянова.

2. Избира за Председател на Комисия по чл.25,
ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкри-
ване конфликт на интереси г-жа Даниела Анге-
лова Тодорова.

Гласували: „за” – 7, „против” – няма, „въз-
държали се” – 4

ПЕТА ТОЧКА: Изказвания, питания, стано-
вища и предложения на граждани.

Изказаха се: И. Лазаров.

Поради изчерпване на дневния ред Председа-
теля на Общински съвет – Вършец закри заседа-
нието в 11.10 часа.

Иван Лазаров
Председател ОбС – Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 33

Днес 26.02.2010г.(петък) в 11.00часа на осно-
вание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА се проведе засе-
дание на Общински съвет-Вършец в
Заседателна зала на Общинска администрация

Заседанието започва с 12 положили клетва об-
щински съветници.Отсъства Н.Леков.

На заседанието присъстваха още:
Кмет на Община Вършец Б.Бончева, Ст.Стоя-

нов, А.Тошев,Кр.Тачева, Л.Митков, Кмет на
с.Черкаски-И.Павлов, И.Жеков –секретар на Об-
щина Вършец, Г.Стаменов кмет на с.Драганица,
Р.Славчев кмет на с.Спанчевци, Д.Елисеев кмет
на с.Долна Бяла речка, И.Илиев;

С 12 гласа ”за” Об.С-Вършец прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :
1.Отмяна на Решение №299 от Протокол№28

от 08.12.2009 на Общински Съвет гр.Вършец
Докладва:Иван Лазаров-Председател на Об-
щински съвет гр.Вършец

2. Разглеждане и утвърждаване на Културен ка-
лендар на Община Вършец за 2010г.

Докладва: : Кмета на Община Вършец - Бо-
ряна Бончева - Лечева

3. Приемане план сметка - такса битови отпа-
дъци съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ на Община
Вършец за 2010г.

Докладва: Кмета на Община Вършец - Бо-
ряна Бончева - Лечева

4.Приемане на Програма за управление и раз-
пореждане със Общински имоти за 2010г.

Докладва: Кмета на Община Вършец - Бо-
ряна Бончева – Лечева

5. Промяна в чл.43,ал.1,т.18 от Наредбата по
чл.9 от ЗМДТ, относно услуги по извършване на
погребение на Община Вършец.

Докладва: Кмета на Община Вършец - Бо-
ряна Бончева – Лечева

6. Промяна в чл.28, от Наредбата по чл.9 от
ЗМДТ на Община Вършец , относно такса ЦДГ
и ОДЗ

Докладва : Кмета на Община Вършец - Бо-
ряна Бончева - Лечева

7. Отчет за изпълнението на бюджета на Об-
щина Вършец за 2009г.

Докладва: Кмета на Община Вършец - Бо-
ряна Бончева – Лечева

8. Приемане бюджета на Община Вършец за
2010г.

Докладва: Кмета на Община Вършец - Бо-
ряна Бончева – Лечева

9. Приемане на допълнение в чл.19 от Наред-
бата за реда на придобиване,управление и раз-
пореждане с общинска собственост приета от
Общински съвет Вършец.

Докладва: Кмета на Община Вършец - Бо-
ряна Бончева – Лечева

10. Разглеждане и утвърждаване на отчет на
местна комисия по реда на закона за уреждане
правата на граждани с многогодишни спестовни
влогове при Община Вършец.

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

11. Разглеждане и утвърждаване на отчет за
дейността на местната Комисия за борба с про-
тивообществените прояви на малолетни и не-
пълнолетни при Община Вършец за 2009г.

Докладва: Иван Жеков-Председател на

МКБППМН
12. Определяне на представители на Общински

съвет-Вършец в Общото събрание на НСОРБ
Докладва: Даниела Тодорова –зам. Предсе-

дател на Общински съвет-Вършец
13. Разглеждане и утвърждаване на избор за уп-

равител на “Медицински център-Вършец”ЕООД
Докладва: Д-р Румяна Дамянова – Предсе-

дател на Комисията по ЗСПЕ
14.Промяна на Решение №327 от Протокол

№33/18.01.2010г. на Общински съвет гр.Вършец
Докладва:Иван Лазаров-Председател на Об-

щински съвет гр. Вършец
15.Промяна на Решение №326 от Прото-

кол№33/18.01.2010г. на Общински съвет гр.Вър-
шец

Докладва:Иван Лазаров-Председател на Об-
щински съвет гр. Вършец

16.Разглеждане и вземане на решение относно
продажба на недвижим имот частна общинска
собственост находящ се в м.”Гламео”землище
Вършец

Докладва: Кмета на Община Вършец - Бо-
ряна Бончева – Лечева

17.Разглеждане и вземане на решение относно
предоставяне на помещение частна общинска
собственост на ПП “АТАКА”

Докладва: Кмета на Община Вършец - Бо-
ряна Бончева – Лечева

18.Разглеждане и вземане на решение относно
промени в Наредба№24 от 29.07.2008г. за усло-
вията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка”Обновяване и раз-
витие на населените места “от Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013г.

Докладва :Кирил Аргиров-Общински съ-
ветник

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

Общински съвет прие следните решения:

РЕШЕНИЕ №332
Общински съвет отменя свое Решение №299 от

Протокол№28/08.12.09г.на Общински съвет
гр.Вършец.

Г л а с у в а л и : “ з а ” - 1 2 , ” п р о т и в ” -
няма,”въздържали са”-няма

РЕШЕНИЕ №333
1.Общински съвет-Вършец на основание

чл.21,ал.1т.12 от ЗМСМА и във връзка с Бюджет
на Община Вършец за 2010 г.,приема изготвения
Културен календар по месеци и дейности на Об-
щина Вършец за 2010г.

2.Възлага на кмета да предложи инициативен
комитет от 5 члена, който да участва в организи-
рането, провеждането и отчитането на празника
на курорта.Срок 31.03.2010 г.

3.Изпълнителния комитет да включва 2-ма Об-
щински съветници, избрани с решение на Об-
щинския съвет.

Гласуването е поименно: “за “-12 Общински
съветници – А.Димитров, О.Гигов, К.Арги-
ров,Д.Тодорова, Д.Гриторова, П.Петров, В.Ма-
ринов, И.Лазаров, Р.Дамянова,
А.Николова,О.Яничкова, Н.Коновски; ”против”-
0; ”въздържали се”-0

Промяна на кворума:Влиза Н.Леков
продължава на 4 стр. >>>
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РЕШЕНИЕ №334
Приема ПЛАН-СМЕТКА за разходите по

чл.66,ал.1 от Закона за местните данъци и такси
на Община Вършец за 2010г.,както следва:

1.Приходи в размер на 333 496лв. в това число:
1.1.От такса за битови отпадъци 251 280лв.
1.2.Дофинансиране от други Общински при-
ходи 82 216лв.

2.Разходи за дейностите общо 333 496лв. в това
число:

2.1.Осигуряване на съдове за съхраняване
на битови отпадъци 15 000лв.
2.2.Събиране на битови отпадъци и транспор-
тирането им до депо за битови отпадъци 141
527лв
2.3.Експлоатация на депо за битове отпадъци
23 618лв.
2.4.Почистване на уличните платна,площа-
дите, алеите,паркови и други територии пред-
назначени за обществено ползване 153 351лв.

Гласуването е поименно:”за”-8 Общински съ-
ветници-Д.Тодорова, Д.Гриторова, П.Петров,
В.Маринов,И.Лазаров, Р.Дамянова, А.Николова,
Н.Коновски; ”против”-4 : Н.Леков, А.Димитров,
К.Аргиров; О.Гигов ”въздържал се”-1 О.Яничкова

РЕШЕНИЕ №335
1.Общински Съвет Вършец на основание чл.8

ал.9 от Закона за общинската собственост приема
годишна Програма за управление и разпореждане
с общински имти за 2010г.,като имота :Терена
върху,който е изградена сграда на бившата мине-
рална баня в с.Спанчевци /м.”Топилата”/отпада от
Програмата за продажба на имоти Общинска
собственост.

2.Възлага на Кмета на Община Вършец изпъл-
нението на годишната Програма за управление и
разпореждане с Общински имоти за2010г.,като
поетапно внася в Общински съвет-Вършец оком-
плектовани административни преписки за взе-
мане на решения за отдаване под наем,продажба
или предоставяне на концесия на описаните в
програмата недвижими имоти.

Гласуването е поименно: ”за”-12 Общински
с ъ в е т н и ц и - А . Д и м и т р о в , Н . Л е к о в ,
К.Аргиров,О.Гигов,Д.Тодорова,Д.Григорова,П.Пе
тров,В.Маринов,И.Лазаров,Р.Дамянова, А.Нико-
лова,О.Яничкова;”против”-няма;”въздържали се”-
1 Н.Коновски

РЕШЕНИЕ №336
1.Утвърждава план – сметките на разходите за

извършване на погребение по видове дейности
както следва:

► Ковчег и кръст - 33 лв.
► Погребална кола - 10 лв.
► Изкоп гроб - 35 лв.

ЦЕНА ЗА ЕДНО ПОГРЕБЕНИЕ: 78 лв.
Допълнителни /по желание/услуги

► Почистване от тленни останки - 15 лв.
► Венец- 10 лв.
►Транспорт от/до друго населено място -
0.50лв/км. в двете посоки.

2.Промяна чл.43,ал.1,т.18 от Наредбата по чл.9
от ЗМДТ,съгласно приетите план-сметки.

3.Утвърждава размера на разходите на общината
за извършване на безплатно погребение на по-
койници без роднини в размер на 78лв.

Гласуването е поименно: ”за”-12 А.Димит-
ров,К.Аргиров,О.Гигов,Д.Тодорова, Д.Григо-
рова,П.Петров,В.Маринов,И.Лазаров,Р.Дамянова,
А.Николова,О.Яничкова;Н.Коновски ”против”-
няма;”въздържали се”-1 Н.Леков

РЕШЕНИЕ №337
Промяна чл.28.,ал.1,и ал.2 от Наредбата по чл.9

от ЗМДТ на Община Вършец както следва :
1.Алинея първа става: “За ползване на целод-

невни детски градини и детски ясли родителите
или настойниците дължат месечни такси в размер
на 40.00лв. за Обединено детско заведение и
35.00лв. за Целодневна детска градина.

2.Алинея втора става: “За децата от подготви-
телните групи ползващи безплатна закуска,за вре-
мето на ползване –месечната такса е в размер на
37.00лв. за ОДЗ и 32.00лв. за ЦДГ.

Гласуването е поименно: “за”-11 - А.Димит-
ров,К.Аргиров,О.Гигов,Д.Тодорова, Д.Григо-
рова,П.Петров,В.Маринов,,Р.Дамянова,А.Николо
ва,Н.Коновски ”против”-1 О.Яничкова,”въздър-
жали се”-1 Н.Леков

РЕШЕНИЕ №338
Общински съвет-Вършец на основание чл.30

ал.1 от ЗОБ приема отчета на Бюджета на Об-
щина Вършец за 2009г.както следва

По прихода- 5 055 196лв., и по разхода -5 055
196лв.

Приема отчета за изпълнение на Извънбюджет-
ните сметки,както следва: По прихода -1лв. и по
разхода -551лв.

Гласуването е поименно: “за”-0, “против”-1-
Н.Леков,”въздържали се”-12- А.Димитров,К.Ар-
гиров,О.Гигов,Д.Тодорова,Д.Григорова,П.Петров,
В.Маринов,И.Лазаров,Р.Дамянова,А.Нико-

лова,О.Яничкова;Н.Коновски;
НЕ СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ №339
Приема бюджета на Община Вършец за 2010 г.,

както следва:
1. Приходи разпределени съгласно Приложение

№ 1 в размер на 4 105 009 лв.
1.1. Приходи за делегирани от държавата дей-

ности 2 597 698 лв. в това число:
1.1.1. Обща субсидия за държавни дейности

- 2 428 741 лв.
1.1.2. Приходи и доходи от собственост - 5

809 лв.
1.1.3. Преходен остатък по точка 1.3.1. - 154

738 лв.
1.1.4.Дофинансиране на държавни дейности

- 8 410 лв.
1.2. Приходи за местни дейности - 1 507 311 лв.

в това число:
1.2.1. Данъчни приходи - 209 569 лв.
1.2.2. Неданъчни приходи - 642 275 лв.
1.2.3. Обща изравнителна субсидия - 504 700

лв.
1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи

- 183 800 лв.
1.2.5. Временни безлихвени заеми за ПУ-

ДООС - 50 340 лв.
1.2.6. Задължения по финансов лизинг - 28

135 лв.
1.2.7. Преходен остатък - 45 442 лв.

1.2.7.1. Преходен остатък по точка 1.3.2. -
53 852 лв.

1.2.7.2. Дофинансиране на държавни дей-
ности - 8 410 лв.

1.3. Утвърждава разпределението на преходния
остатък от 2009 г. в размер на 208 590 лв.
формиран от икономии по отговорности,
както следва:

- от делегирани от държавата дейности
160 738 лв.

- от местни дейности 47 852 лв.
по отговорности, както следва:

1.3.1. За делегирани от държавата дейности
по функции и дейности, както следва:
154 738 лв.
Функция “Образование” 154 738 лв.

- дейност „Целодневни детски гра-
дини и ОДЗ” 27 949 лв.

- дейност „Общообразователни учи-
лища” 112 423 лв.

- дейност „Професионални училища”
14 366 лв.

1.3.2. За местни дейности: 53 852 лв.
1.4. Утвърждава дофинансиране на държавни

дейности по т. 1.1.4. /за маломерни пара-
лелки в образованието/ 8 410 лв.,
в това число от:

- преходен остатък по т. 1.3.2. 8 410 лв.
2. Разходи разпределени по параграфи и фун-

кции съгласно Приложения № 2 и Справка в
размер на 4 105 009 лв.,

от които за:
държавни дейности 2 597 698 лв.,

в това число: дофинансиране 8 410 лв.,
общински дейности 1 507 311 лв.

3.Утвърждава направената промяна на Общин-
ския Бюджет от кмета на Общината по пред-
ложение на Общинските съветници в рамките
на общата сума,в частта за месттни дей-
ности,следните изменения:

3.1.В дейност 2 604 “Осветление улици”-§
1020-външни услуги да бъде намален със
сумата от 3000лв.,които да бъдат пренасо-
чени в бюджета на Общински съвет Вър-
шец по § 1020-като средствата ще бъдат
използвани за обучение на общинския
съвет.

3.2. В дейност 2622 “Озеленяване” - § 10-20 –
външни услуги да бъде намален със сумата
от 7000лв.,които да отидат в увеличение на
§ 10-98 –други разходи,по бюджета на Об-
щински съвет.

4.Задължава кмета на Община Вършец да пред-
стави план-смека за представителните раз-
ходи на Общинска Администрация за
2010г.,които са част от плануваните разходи в
Бюджет 2010г.

5. Задължава Кмета в срок от един месец да из-
готви проект на механизъм за осигоряване на
допълнителни средства за развитие на селата
на територията на Община Вършец по опред-
елени критерии.

6.Утвърждава инвестиционна програма в размер
на 387 205 лв., съгласно Приложение № 3, в
това число: обектите финансирани чрез § 40
00 „Постъпления от продажба на общински
нефинансови активи” /по Приложение № 10
на МФ/.

7. Утвърждава стойността на просрочените за-
дължения от минали периоди, които да бъдат
разплатени от бюджета за 2010 г. в размер на
380 027 лв.

8. Утвърждава стойността на просрочените взе-
мания от минали периоди, които да бъдат съб-
рани в бюджета за 2010 г. в размер на 25 000

лв.
9. Определя численост на персонала в делеги-

рани държавни дейности и местни дейности
съгласно Приложение № 4.

10. Утвърждава следните лимити за разходи :
- СБКО – 3 на сто върху плановите средства за

работна заплата на заетите по трудови пра-
воотношения;

- разходи за представителни цели и междуна-
родна дейност на кмета на общината - 5 000
лв.;

- за подпомагане разходите за погребения по
чл. 31 от ПМС № 324 за изпълнение на дър-
жавния бюджет на Република България за
2010 г. в размер до 78 лв., в това число за :

► изкопаване и заравяне гробно място
35лв.

► Ковчег и кръст 33 лв.
► Погребална кола 10 лв.

11. Утвърждава списък на педагогическия пер-
сонал, които имат право на транспортни раз-
носки в рамките до 85% от действителните
разходи, при условията на чл. 83, ал.3 от ПМС
№ 324 за изпълнение на държавния бюджет
на Република България за 2010 г., съгласно
Приложение № 5.

12. Утвърждава разходи за организации с несто-
панска цел:

читалища 64 170 лв..
13.Утвърждава разходи за нефинансови органи-

зации с нестопанска цел:
- спортни клубове 6 000лв.

в това число :
- Спортен клуб “Волейбол” - 1500лв
- Спортен клуб “Ориентиране” - 4 500лв.

14. Утвърждава фонд в размер на 18 000 лв. за
еднократно подпомагане с целева финансова
помощ от 500 лв. през първата и 500 лв. през
втората година от раждането за новородено
дете от Община Вършец.

15. Упълномощава кмета с правомощията по чл.
44, ал. 3 от Наредбата за съставяне, изпълне-
ние и отчитане на общинския бюджет,като
своевременно предоставя информация на Об-
щински съвет –Вършец.

16. За осигуряване изпълнението на бюджета:
16.1. Възлага на кмета в срок от един месец да

разпредели приетия бюджет на Община
Вършец за 2010 г. по пълна бюджетна кла-
сификация и по тримесечия,като изпълне-
нието на бюджета се отчита и предоставя
на Общински съвет-Вършец ежемесечно.

16.2. Упълномощава кмета:
16.2.1. Да кандидатства за съфинансиране от

Централния бюджет и други източ-
ници на общински програми и про-
екти.

16.2.2. Да определи правата и задълженията
на второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити.

16.3. Дава пълномощия на кмета по чл. 27 от За-
кона за общинските бюджети,като копие
от заповедите по чл.27, ал.2, бъдат своев-
ременно представяни пред Общински
съвет-Вършец.

Гласуването е поименно: “за”-12 - А.Димит-
ров, К.Аргиров, О.Гигов, Д.Тодорова, Д.Григо-
рова, П.Петров, В.Маринов, И.Михайлов,
Р.Дамянова, А.Николова, О.Яничкова, Н.Ко-
новски; “против”-1-Н.Леков; “въздържали се”-0

Промяна на кворума:Напуска О.Яничкова

РЕШЕНИЕ №340
1.Общински съвет-Вършец на основание

чл.21,ал.2 от ЗМСМА взема решение за допълне-
ние на чл.19 в Наредбата за реда на придобиване,
управление и разпореждане с общинска собстве-
ност на община Вършец като се създават нови
алинеи 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 с текстове, както следва:

ал. 3 Продажбата на земя, частна общинска
собственост на собственика на законно изгра-
дена върху нея жилищна сграда се извършава
от Кмета на общината, без търг или конкурс,за
останалите случаи след решение на Об.С

ал. 4 Заинтересованото лице/ца по ал. 3, подават
заявление до Кмета на общината към което
прилагат:

1. документ за собственост върху построе-
ната сграда и/или документ за правото на
строеж /договор за отстъпено право на
строеж или нотариален акт суперфиция/
или удостоверение за признато право на
строеж в случаите по & 6 от предходните
правила на Закона за собствеността;

2. скица на имота от одобрена кадастрална
карта, а в случаите, когато няма одобрена
кадастрална карта – скица от действащия
подробен устройствен план за имотите в
урбанизираните територии;

3. удостоверение от общинска администра-
ция – Вършец, че сградата е законно из-
градена;

4. удостоверение за наследници ако правото
на строеж е учредено на лице, което е по-
койник;

5. други документи при необходимост удос-
товеряващи факти и обстоятелства, които
са от значение за окомплектоване на адми-
нистративната преписка;

ал. 5 Продажбата на поземлен имот по реда на
ал. 3 се извършва по следните цени:

1. За лицата придобили право на строеж до
13.07.1991г. върху общинска земя за из-
граждане на жилищна или вилна сграда це-
ната се определя, като данъчната оценка на
имота се увеличава с 20 %.

2. За всички останали случаи по пазарна
цена на имота изготвена от лицензиран
оценител.

Ал. 6 На лицата представили пълен набор от до-
кументи по ал. 4 отговарящи на условията за
закупуване на поземлен имот върху който е
учредено право на строеж суперфиция и из-
градили законно върху същия жилищна или
вилна сграда Кмета на община Вършец в 14 -
дневен срок от постъпване на документите из-
дава заповед за придобиване право на собст-
веност в която се описва точното
наименование на юридическото респективно
на физическото лице или лицата придоби-
ващи правото на собственост, точно описание
на имота и стойността, която лицето следва да
заплати на община Вършец за придобиване
правото на собственост върху имота. Запо-
ведта подлежи на обжалване по реда на АПК.

Ал. 7 Правоимащите лица на които е издадена
заповед за придобиване право на собственост
по реда на ал.6 заплащат стойността на имота
по сметка на община Вършец или в брой в ка-
сата на община Вършец в 14 - дневен срок от
датата на влизане в сила на заповедта. Върху
продажната цена на имота се начисляват 2 %
режийни разноски и 2 % данък придобиване
по реда на ЗМДТ.

Ал. 8 Лицата не заплатили стойността на имота
в указания в ал. 7 срок не придобиват право
на собственост върху имота. При последващо
подаване на заявление за закупуване на съ-
щият имот лицата не се ползват от преферен-
цията по ал. 5, т. 1, а заплащат имота по
пазарна оценка.

Ал. 9 След заплащане на имота Кмета на общи-
ната сключва договор за продажба на недви-
жим имот частна общинска собственост,
които има силата на нотариален акт за собст-
веност съгласно чл. 18 от Закона за собстве-
ността. Договора се вписва в Службата по
вписванията при Районен съд - Берковица,
като копия от вписания договор се съхраняват
безсрочно в досието на имота и в архива на
Об.А. – Вършец.

2. Допълнението на Наредбата влиза в сила от
01.03.2010г.

Гласуването е поименно: “за”-12,- А.Димит-
ров,К.Аргиров,О.Гигов,Д.Тодорова,Д.Григо-
рова,П.Петров,В.Маринов,И.Михайлов,Р.Дамяно
ва,А.Николова,Н.Леков,Н.Коновски;”против”-
0;”въздържали се”-0;

РЕШЕНИЕ №341
Общински съвет –Вършец на основание & 17,

ал.3 от Предходните и заключителни разпоредби
на Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ ут-
върждава разходи на МК по чл.8,ал.2 от
ЗУПГМЖСВ при Община –Вършец за периода
01.07.2009г. до 31.12.2009г. както следва :За пуб-
ликация в Държавен вестник-20.00лв.;За коман-
дировки до НКЖФ и за канцеларски
материали-300.00лв.;За възнаграждения на чле-
новете на комисията за второто шестмесечие на
2009г. по 120.00лв.

Гласували: “за”-12,”против”-0,”въздържали се”-0

РЕШЕНИЕ №342
Общински съвет –Вършец приема Отчета за

дейността на МК за борба с противообществе-
ните прояви на малолетните и непълнолетните
при Община Вършец за 2009г.

Гласували: “за”-12;”против”-0;”въздържали се”-0

РЕШЕНИЕ №343
1.Общински съвет –Вършец отменя свое реше-

ние №234 от Протокол№20/14.03.2009г.
2.Общински съвет –Вършец на основание

чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА и във връзка с
чл.12,ал.2 от Устава на НСОРБ определя:

Председателя на Общински съвет-Вършец за
представител /делегат/ на Общински съвет-
Вършец в Общото събрание на Националното
сдружение на общините в Република Бълга-
рия.

Зам.-председателя на Общински съвет, гр.Вър-
шец за резервен представител /делегат/ на Об-
щински съвет –Вършец в Общото събрание на
Националното сдружение на общините в Ре-
публика България,който ще представлява Об-
щински съвет –Вършец, в случай на
невъзможност за участие в Общото събрание
на Председателя.

Гласували : “за”-8;”против“-0;”въздържали се”-4
продължава на 5 стр. >>>



продължава от 1 стр. >>>
Права и задължения на родителите,

настойниците, попечителите или
другите лица, които полагат грижи

за дете.
Чл. 8. (1)Всеки родител, настойник,

попечител или друго лице, което полага
грижи за дете може да иска и да получава
съдействие от органите по този закон.

(2) Родителите, настойниците, попе-
чителите или другите лица, които пола-
гат грижи за дете, имат право да бъдат
информирани и консултирани за всички
мерки и действия, предприемани по този
закон, с изключение на случаите по чл.
13, и могат да поискат промяна на мер-
ките при изменение на обстоятелствата.

(3) Родителите, настойниците, попе-
чителите или другите лица, които пола-
гат грижи за дете, са длъжни да го
придружават на обществени места след
20,00 ч., ако детето не е навършило 14-
годишна възраст, съответно след 22,00 ч.,
ако детето е навършило 14-, но не е на-
вършило 18-годишна възраст.

(4) Ако родителите, попечителите
или другите лица, които полагат грижи
за дете, не могат да го придружат, те са
длъжни да осигурят пълнолетно дееспо-
собно лице за негов придружител на об-
ществени места след 22,00 ч., ако детето
е навършило 14-, но не е навършило 18-
годишна възраст.

(6) Родителите, настойниците, попе-
чителите или другите лица, които пола-
гат грижи за дете, са длъжни да
изпълняват предприетите по този закон
мерки и да съдействат при осъществява-
нето на дейностите по закрила на детето.

(7) Родителят, настойникът, попечи-
телят или лицето, което полага грижи за
дете, удостоверява качеството на при-
дружителя на детето по ал. 4 по ред,
определен с наредбата по чл. 5б, ал. 2.

(8) Родителите, настойниците, попе-
чителите или другите лица, които пола-
гат грижи за дете, са длъжни да не
оставят без надзор и грижа децата до 12-
годишна възраст, ако с това се създава
опасност за тяхното физическо, психи-
ческо и нравствено развитие.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗА-
ТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Санкции
Чл. 45. (1) Който продава алкохолни

напитки или тютюневи изделия на деца,
се наказва с глоба или имуществена сан-

кция от 2000 до 4000 лв., ако не подлежи
на по-тежко административно наказание
по специален закон или деянието не със-
тавлява престъпление. При повторно на-
рушение се предприемат принудителни
мерки за временно спиране на дейността
за определен срок, но не по-дълъг от
една година.

(2) Който допусне от 22,00 ч. до 6,00
ч. дете в управляван от него търговски
обект в нарушение на чл. 8, ал. 3 и 4, се
наказва с глоба или имуществена сан-
кция от 2000 до 5000 лв., а при повторно
нарушение - с глоба или имуществена
санкция от 5000 до 8000 лв.

(3) Родител, настойник, попечител
или друго лице, което полага грижи за
дете, което наруши чл. 8, ал. 3, или ро-
дител, попечител или друго лице, което
полага грижи за дете, което не осигури
придружител по чл. 8, ал. 4, се наказва с
глоба или имуществена санкция от 300
до 500 лв., а при повторно нарушение - с
глоба или имуществена санкция от 500
до 1000 лв.

(4) Който в нарушение на чл. 8, ал. 7
остави без надзор и достатъчна грижа
дете до 12-годишна възраст, за което по-
лага грижи, с което създава опасност за
неговото физическо, психическо и
нравствено развитие, се наказва с глоба
от 1000 до 2000 лв. за първо нарушение,
а при повторно нарушение - с глоба от
2000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-
тежко административно наказание по
специален закон или деянието не със-
тавлява престъпление.

Цветелина КРУМОВА
Мл.специалист

«Социални дейности» ОбА
****

СРОКОВЕ ПО ЗАКОНА ЗА
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

I. За плащане на задължения за
2010 година

1.Данък недвижими имоти и
твърди битови отпадъци:

I вноска – от 01.03. до 30.04. на теку-
щата година

II вноска – до 30.06. на текущата го-
дина

III вноска – до 30.09. на текущата го-
дина

IV вноска – до 30.11. на текущата го-
дина

2.Данък върху превозните средства:

I вноска – от 01.01. до 31.03. на теку-
щата година

II вноска – от 30.09. на текущата го-
дина

3. Патентен данък:
I вноска – от 31.01. на текущата го-

дина
II вноска – от 30.04. на текущата го-

дина
III вноска – от 31.07. на текущата го-

дина
IV вноска – от 31.10. на текущата го-

дина
Забележка: На предплатилите в пър-

вия срок за цялата година се прави от-
стъпка от 5 %.

II. За подаване на декларации
1. За новопостроен или придобит

недвижим имот
Срок: Два месеца от датата на придо-

биване/респ. ползване
Формуляр: Ф.Л. – ДД чл. 14/ЗМДТ ;

Ю.Л. – нежилищен имот – чл. 17
- жилищен имот – чл. 14
Необходими документи: Нотариален

акт; разрешение за ползване; удостове-
рение за въвеждане в експлоатация –
акт 16 /копие/.

2.За придобит имот по наследство
Срок: Шест месеца от настъпване на

обстоятелството
Формуляр: ДД чл. 14/ЗМДТ – за нед-

вижим имот; ДД чл. 54/ЗМДТ – за пре-
возни средства

Необходими документи: 1. Удостове-
рение за наследници; 2. Копие от доку-
мент за собственост ;

- нотариален акт за недвижим имот
- регистрационен талон за превозни

средства
3. За облагане на данък върху на-

следствата
Забележка:Преживелият съпруг и

наследниците по права линия не запла-
щат данък върху наследството и не
подават ДД чл. 32/ЗМДТ чл.31, .ал.2.

Срок: Шест месеца от настъпване на
обстоятелството

Формуляр: ДД чл. 32/ЗМДТ
Необходими документи: 1. Удостове-

рение за наследници; 2. Удостоверение
за данъчна оценка за недвижимия имот;
3. Удостоверение за застрахователна
стойност за превозни средства; 4. Удос-
товерение от банки за парични суми по

влогове, олихвени към датата на смър-
тта на наследодателя.

4. Промяна на обстоятелства от зна-
чение за определяне на размера на
данъка

Срок: Два месеца от настъпване на
обстоятелството

Формуляр: Ф.Л. – ДД чл. 14/ЗМДТ;
Ю.Л. – нежилищен имот – чл. 17 - жи-
лищен имот – чл. 14; ДД чл. 54/ЗМДТ –
за превозни средства

Необходими документи: Документ,
удостоверяващ промяната

5. Придобиване на превозно
средство

Срок: Два месеца от датата на придо-
биване на регистрация в КАТ

Формуляр: ДД чл. 54/ЗМДТ
Необходими документи: 1. При внос

– регистрационен талон;
2. При сделка в страната – договор;

фактура; удостоверение за застрахова-
телна стойност, документ за платен
данък за придобиване и данък ПС – те-
кущата година

3. За облекчения:
3.1. Удостоверение за действащ ката-

лизатор
3.2. Сертификат за екодвигател

ЕВРО2,3,4 или 5
3.3. Експертно решение и регистра-

ционен талон
6. За определяне на ТБО според ко-

личеството отпадъци
Срок: -30 октомври на преходната го-

дина;
- два месеца от датата на придобиване

за придобитите през годината имоти
Формуляр: Декларация /по образец/

на основание наредба на Общински
съвет – Вършец

7. За имоти, които няма да се пол-
зват през следващата година

Срок: 30.10. на преходната година
Формуляр: Декларация /по образец/

на основание наредба на Общински
съвет – Вършец

Забележка:
- Условие за подаване на облекче-

нията за ТБО по т. 6 и 7 от табли-
цата е:

- да няма непогасени задължения за
имота

- имоът да не е деклариран като ос-
новно жилище от собствениците

- за придобити през годината имоти

собствениците не могат да ползват
облекченията за ТБО по т.7

III. Патентен данък за 2010 година.
1. Извършване на патентна дейност

от физическото лице, включително и
ЕТ за 2010 г.

Условия за облагане: - Оборот за
преходна година < 50000 лв.;

- Лицето да няма регистрация по
ЗДДС.

Срок за подаване на декларация:
От 01.01 до 31.01.2010 г.

2. Започване на патентната дейност
след 31.01.2010 г.

Срок за подаване на декларация:
Непосредствено преди започване на
дейността

3. Промяна на обстоятелствата,
свързани с определянето на данъка
/в това число и прекратяването на
дейността/

Срок за подаване на декларация: В
седем дневен срок от настъпване на об-
стоятелството

4. При регистрация по закона за
ДДС /настъпване на обстоятелството
по чл.61и /ал.1 и 2/ от ЗМДТ

Срок за подаване на декларация:
До края на месеца, следващ месец на
възникване на обстоятелствата по чл.
61и/ал.1 и 2/

Чл. 126а/1/ от ЗМДТ: “Лице, което
не подаде патентна декларация или не
я подаде в срок, се наказва с глоба в
размер до 500 лв.”

Чл. 126а/2/ от ЗМДТ: “Лице, което
не посочи или невярно посочи данни или
обстоятелства в декларацията си, во-
дещи до определяне на патентен данък
в по-малък размер или до освобожда-
ване от патентен данък, се наказва с
глоба до 1000лв.”

Чл. 17, ал. 2 Всички юридически лица
подават декларация по реда и в сроко-
вете по член 14 за всички притежавани
жилищни и нежилищни имоти

Параграф 21. Всички юридически
лица за притежаваните жилищни и
нежилищни имоти и за тези върху
които им е учредено вещно право на
ползване, подават декларация по чл. 14
в срок до 30 юни 2010 г.

Антоанета ХРИСТОВА
гл. специалист ”Данъци” – ОбА
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

продължава от 4 стр. >>>
РЕШЕНИЕ №344

1.Освобождаване досегашния управител д-р
Ю.Бъчварова от длъжността управител на “Меди-
цински център-Вършец”ЕООД

2.На основание чл.11, ал.2 от Наредба №9/2000г.
на МЗ Общински съвет-Вършец утвърждава за уп-
равител на “Медицински център-Вършец”ЕООД
Д-р Стела Куздова Атанасова, с постоянен адрес
гр.Вършец, общ.Вършец, обл.Монтана, ул.Репуб-
лика №103, съгласно протакол от 29.01.2010г.на ко-
мисията,назначена за провеждане на конкурс за
избор на управител на “МЦ-Вършец”ЕООД.

3.Възлага на кмета на Община Вършец да сключи
договор за възлагане на управление на “Медицин-
ски център-Вършец”ЕООД с Д-р Стела Куздова
Атанасова за срок от 3 год.,при залагане в договора
за управление на конкретни параметри за развитие
и постигане,описани в програмата на кандидата
цели.Възнаграждението на управителя да бъде
определено на основание чл.16,ал.2 от Наредба
№9/2000г. на МЗ за условията и реда за провеждане
на конкурси за възлагане управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения.

4.Възлага на Д-р Стела Куздова Атанасова да
приеме всички действия и мерки за вписване на
промените в Търговския регистър към Агенцията
по вписванията.

Гласуването е поименно: “за”-12;” А.Димитров,
К.Аргиров, О.Гигов, Д.Тодорова, Д.Григорова,
П.Петров, В.Маринов, И.Михайлов, Р.Дамянова,
А.Николова, Н.Леков, Н.Коновски; “против”-
0;”въздържали се”-0

РЕШЕНИЕ №345
1.Общински съвет гр.Вършец отменя свое реше-

ние №327 от Протокол №33/18.01.2010г. на Об-
щински съвет-Вършец

2.Комисията по бюджет,финанси и стопанска по-
литика да се състои от петима членове:Вътко Ма-
ринов, Николай Коновски, Анатоли Димитров,

Олга Яничкова, Адриана Николова.
3.Избира за Председател на комисията по бю-

джет, финанси и стопанска политика г-н Анатоли
Димитров.

Гласували: “за”-8; “против”-0; “въздържали се”-
4;

РЕШЕНИЕ №346
1.Общински съвет Вършец отменя свое решение

№326 от Протокол №33 от 18.01.2010г.
2.Комисията по устройство на територията,об-

щинска собственост,европейски програми,инвес-
тиции и нормативна уредба да се състои от петима
члнове: Вътко Маринов, Даниела Тодорова, Нико-
лай Коновски, Диана Григорова ,Отнян Гигов.

3.Избира за Председател на комисията по уст-
ройство на територията,общинска собственост,ев-
ропейски програми,инвестиции и нормативна
уредба Вътко Данаилов Маринов.

Гласували: “за”-10, “против”-1, “въздържали
се”-1;

РЕШЕНИЕ №347
1.Общински съвет -Вършец на основание 35,ал1

от ЗОС и във връзка с чл.19 ,ал1 и ал.2 от НРПУ-
РОС и чл.1,ал.1,т.5,чл.4,ал.1 и чл.6,ал.1 от
НУРПТК взема решение за провеждане на публи-
чен търг за продажба на недвижим имот частна об-
щинска собственост представляващ поземлен имот
с идентификатор 12961. 24.931. по кадастралната
карта и кадастралните регистри на град Вършец
2008 г. с площ 2650кв.м. находящ се в м.”Гламео”,
землище Вършец.

2.Определя първоначална тръжна цена за имот -
2100лв., стъпка за наддаване 5% върху първона-
чалната тръжна цена. Цена на тръжната
документация 200лв. и депозит за участие в търга
в размер на 10% от първоначалната тръжна цена на
недвижимия имот.

3.Упълномощава Кмета на Община Вършец да
организира и проведе търга по реда на Наредбата

за условията и реда за провеждане на търгове и
конкурси и сключи договор за продажба на имота
със спечелилия търга участник след внасяне на
предложената от него сума за закупуване на нед-
вижимия имот.

Гласуването е поименно: „за”- 11; А.Димитров,
К.Аргиров, О.Гигов, Д.Тодорова, Д.Григорова,
П.Петров, В.Данаилов, И.Лазаров, Р.Дамянова,
А.Николова, Н.Коновски; против”- 0; “въздържали
се” –1,Н.Леков

Промяна на кворума : Напускат В.Маринов и
Н.Коновски;

РЕШЕНИЕ №348
1.Общински съвет – Вършец на основание чл.14

, ал.4 от ЗОС и чл.13,ал3 от НРПУРОС взема ре-
шение за предоставяне за срок от 3 /три/ години на
помещение частна общинска собственост, пред-
ставляващо „Метален павилион” с площ 40кв.м.
/АОС №69/ 28.04.2000г./находящо се в гр. Вършец
на ул.”Република” №55 за клуб на Политическа
партия”АТАКА” със седалище и адрес на управле-
ние гр. София 1504, район Оборище, ул.”Врабча”
№1, ет.1

2.Задължава Кмета на Община Вършец да издаде
заповед и сключи договор за отдаване под наем на
помещението на ПП „Атака” в размер на
150.00лв.на месец без ДДС по предложение на
Борис Петров-координатор на ПП “Атака” за Об-
щина Вършец.

Гласуването е поименно: „за”-10,: Н.Леков,
А.Димитров, К.Аргиров, О.Гигов, Д.Тодорова,
Д.Григорова, П.Петров, И.Лазаров, Р.Дамянова,
А.Николова; „против” – 0, „въздържали се” – 0.

РЕШЕНИЕ №349
1.Отменя свое решение № 324 по протокол № 33

/ 18.012010 за встъпване в дълг на община Вършец
по договор за отпускане на финансова помощ № .
12/322/00199 от 23.10.2009 по мярка 322 за Проект

„Реконструкция и модернизация на уличното ос-
ветление в община Вършец – гр. Вършец, с. Спан-
чевци, с. Д. Б. Речка, с. Г. Б. Речка, с. Стояново, с.
Долно Озирово, с. Горно Озирово, с. Черкаски, с.
Драганица”, сключен между Община Вършец и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Упълномощава кмета на общината Вършец да
подпише Запис на заповед, без протест и без раз-
носки, платима на предявяване в полза на ДФ „Зе-
меделие” – Разплащателна агенция в размер на
851779.50 лв. (осемстотин петдесет и една хиляди
седемстотин седемдесет и девет лв. и петдесет сто-
тинки) за обезпечаване на 110 % от авансово пла-
щане по договор за отпускане на финансова помощ
№ 12/322/00199 от 23.10.2009 по мярка 322 за Про-
ект „Реконструкция и модернизация на уличното
осветление в община Вършец – гр. Вършец,
с.Спанчевци, с.Д. Б. Речка, с.Г. Б. Речка, с.Стоя-
ново, с.Долно Озирово, с.Горно Озирово, с.Чер-
каски, с.Драганица” сключен между Община
Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна аген-
ция.

3. Възлага на кмета на Община Вършец. да под-
готви необходимите документи за получаване на
авансовото плащане по договор № 12/322/00199 и
да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплаща-
телна агенция.

Гласуването е поименно: “за”-10: Н.Леков,
А.Димитров, К.Аргиров, О.Гигов, Д.Тодорова,
Д.Григорова, П.Петров, И.Лазаров, Р.Дамянова,
А.Николова; “против”-0, “въздържали се”-0;

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Изказвания,пита-
ния,становища и предложения на граждани.

Няма изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, Председате-
лят на Общински съвет-Вършец закри заседа-
нието в 16:47 часа.

Иван Лазаров
Председател ОбС – Вършец

ВВВВ    ППППООООММММООООЩЩЩЩ    ННННАААА    ГГГГРРРРААААЖЖЖЖДДДДААААННННИИИИТТТТЕЕЕЕВажно е да знаете:



Момичетата от мажоретния със-
тав при Общински детски ком-
плекс – гр. Вършец получиха
специална покана да открият офи-
циално заедно с духовия оркестър
на Природо-математическата гим-
назия гр. Монтана Петото издание
на Турнира по спортни танци,
който се проведе в зала “Огоста”
на областния град и в който взеха
участие отбори от цялата страна.

Мажоретният състав получи по-
четна статуетка, грамота, а на

всяко от момичетата беше под-
арено сребърно бижу.

Благодарим на г-н Веселин Ко-
вачев – организатор на турнира и
ръководител на клуб по спортни
танци – Монтана за перфектната
организация и за поканата, отпра-
вена към нас. За мажоретния със-
тав на Вършец  това е едно високо
признание и оценка за положения
труд.

Невена СТОЯНОВА
Хореограф, ОДК – гр. Вършец

НАШИТЕ МАЖОРЕТКИ ОТКРИХА
ПРЕСТИЖЕН ТУРНИР ПО СПОРТНИ ТАНЦИ

В първия ден на пролетта учени-
ците от 11 а клас, с ръководител
Радка Костадинова поканиха пре-
подавателите и приятелите си от
горния курс на открит час на
класа. С мултимедийни презента-
ции те представиха темите „За
различността, против дискрими-
нацията”, призоваха да подкре-

пим идеята –един час без елек-
тричество. Тазгодишната кампа-
ния е посветена на „Гражданското
общество и основните човешки
права”, в подкрепа на целите, пос-
тавени от Европейската година за
борба с бедността и социалното
изключване.

Соб. инф.
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В навечерието на националния праз-
ник  - 3 март учениците от СОУ „Иван
Вазов” изнесоха тържествен концерт
в салона на читалище „Христо Ботев”.
По атрактивен за учениците, а и за
възрастните начин, бе представен
епичният път на борбата за освобож-
дение, думи на възхвала и преклоне-
ние пред подвига се редуваха с
портрети на герои и картини на бъл-
гарската слава. Патетично слово про-
изнесе директорката – Ани Ангелова.

Всички се възхищаваха на пеенето
на Димитринка то 11 а клас, с ръково-
дител Камен Пунчев; радваха се на
малките танцьори с ръководител Не-
вена Стоянова; и се възторгнаха от из-
пълненията на духовия оркестър под
ръководството на Димитър Пеев.

Юлия АНТОНОВА

Самостоятелен концерт на ученици от СОУ „Иван Вазов”

8-МИ  МАРТ!  ЕДИН ДЕН ОТ
ГОДИНАТА!

Макар отбелязан за първи път преди
100 години, той остава като 

„Ден на жената”.  ЖЕНАТА- майка
и съпруга, ЖЕНАТА- даваща живот.  

Под патронажа на кмета на Община
Вършец  Боряна Бончева, ръководст-
вото на сдружение „Козница” с пред-
седател Младен Таралански
организира един  незабравим празник
на жената.

Макар че Баба Марта от сутринта
покри земята с пухкав сняг, това не
можа да помрачи настроението за
празника.

В ресторант „Тинтява” жените на
Вършец бяха посрещнати на вратата
от усмихнатите лица на Радка и Ани с
цвете и забодено на ревера сърчице с
късмет.

Заместник-председателят на сдру-
жението Маргарита Георгиева откри
празника и предостави думата на г-жа
Бончева за поздрав към жените.

Поздравителен адрес с пожелание за
здраве, спокойни и щастливи години
бе получен и от Председателя  на Об-
щинския съвет Иван Лазаров.

Настроението се създаваше и от ху-
бавите български хора,танци и песни
в изпълнение на “човека-оркестър”
Слави Таралански. 

Да поздравят жените за празника,
бяха дошли две малки сладурчета-
танцьори  Нели и Дани, с ръководи-
тел Невена Стоянова, които
повдигнаха още в самото начало наст-
роението с кръшната българска ръче-
ница, която изиграха. Всички се
радваха и гледаха с умиление тези
малки, красиви деца облечени в на-
ционални носии, танцуващи пъргаво
и грациозно.

Жените бяха изненадани и с инте-
ресна томбола. Изказа се благодар-
ност на спонсорите: ЕТ „Кристал –
Христо Христов”, ЕТ „Вендоник –
Венко Михайлов”, ЕТ „Екатерина
Маркова”, както и на част от члено-
вете на сдружението, които се отзо-
ваха и помогнаха с разнообразни
предмети. 

Часовете минаваха неусетно! Но
грейналите и весели усмивки не сли-
заха от лицата на тези мили жени.
Макар и пенсионери, живият мла-
дежки дух не ги е напуснал. Гледаш
ги и си мислиш че те не само умеят да
работят усърдно, но умеят и знаят как
да се веселят. Кръшните хора и весе-
лите танци ги накараха да забравят за
малко и проблемите и трудностите на
ежедневието.

Жените заслужават да бъдат оби-
чани и уважавани не само един ден, а
през цялата година, защото те са тези,
които дават живот, които крепят се-
мейството, отглеждат и възпитават.

Неусетно времето и празника е към
своя край, остава надеждата за добри
и по спокойни дни и години! 

Жени, бъдете ни живи и здрави!
САВЕЛИЯ БОЛЯРСКА

ОСМОМАРТЕНСКО

 ТЪРЖЕСТВО В 
С. ДОЛНО ОЗИРОВО

Жената – вечната и святата.
Майката, съпругата, люби-
мата, дъщерята, бабата…
Жената!

С много светлина, красота и съвър-
шенство е изваян образът й.

Природата я е дарила с магията на
ясните звезди, закачливостта и бързи-
ната на нежния вятър, мъдростта, топ-
лината и изгарящата обич на всички.

В навечерието на 8-март в салона на
Народно читалище “Просвета” – с.
Долно Озирово се състоя голям праз-
ничен концерт, посветен на Между-
народния ден на жената.

На фона на стилно украсената от
Надежда Лазарова – учителка в Це-
лодневна градина “Червената шап-
чица” сцена, двете водещи
тържеството момичета, облечени в
рокли, стил “ретро” изглеждаха като
бижу, закачено към нея.

Участие в празничния концерт взеха
Групата за народни песни към чита-
лището в селото с художествен ръко-
водител Райна Тимчева и корепетитор
Александър Петров.

Най-голямото шоу направиха мом-
четата и момичетата от Танцова фор-
мация “Дъга” с ръководител Иванка
Драганова – директор на ЦДГ “Чер-
вената шапчица” – с. Д. Озирово.

Празникът продължи с чудесните
изпълнения на Музикален състав
“Вършец” със солист Калин Замфи-
ров.

Искрена благодарност към кмета на
село Долно Озирово Ангел Петров,
който с галантност, добронамереност
и кавалерство подари на всички по
една червена роза – символ на при-
знателност към всички жени.

Имаше много песни, танци и хора –
истинско веселие в препълнената
зала, защото присъстващите наистина
го заслужаваха.

Искам специално да благодаря на
хората, допринесли за реализирането
на концерта: Ангел Петров – кмет на
с. Долно Озирово, Надежда Лазарова
– учителка в детската градина, Милка
Ерменкова – председател на Народно
читалище “Просвета” – с. Д. Озирово,
както и на всички участници в праз-
ничната програма.

Иванка ДРАГАНОВА
Директор на ЦДГ “Червената
шапчица” - с.. Долно Озирово

НА 8-МИ МАРТ В 
С. ЧЕРКАСКИ

По традиция празникът на жената 8-
ми март се отбелязва всяка година в с.
Черкаски.

Тази година, за радост на всички ни
денят на 8 март се оказа слънчев, така,
както беше топло и светло в душите
ни.

За приятното настроение на жите-
лите и гостите на селото допринесоха
учениците от Професионална гимна-
зия “Д-р Иван Панов” – гр. Берковица
с изпълненията на групата за народни
песни “Българка” и театралната трупа

“Йордан Радичков”, които се пред-
ставиха пред публиката с пиеси от не-
гови произведения, свързани с
нашето село. Музикалният състав от
гр. Берковица повиши накрая граду-
сът на настроението.

Кметът на с.Черкаски Иван Павлов
поднесе приветствено слово към
всички жени, като им пожела много
здраве и дълги, дълги години живот, а
така също прочете и поздравителен
адрес от името на кмета на общината
Боряна Бончева, изпратен специално
за тържеството.

По време на тържеството се проведе
конкурс за най-хубаво домашно про-
изведено вино, като компетентно
жури определи за победител Цвета
Димитрова, на която бе връчена на-
града.

След концертната програма празни-
кът продължи с тържествен обяд. Из-
казваме благодарност на нашите
дарители, отделили от личния си бю-
джет средствата: Анатоли Димитров
– 200 лв, Иван Иванов – 100 лв. и
Мирон Илиев, който подари по един
актуализиран телефонен указател на
всяко едно домакинство в с. Черкаски,
Борислав Вутев и Дончо Иванов – съ-
причастни винаги с проблемите на се-
лото ни и помагащи с каквото е
необходимо.

Мария МИЦЕВА
с. Черкаски

ОСМОМАРТЕНСКО
 ТЪРЖЕСТВО В С. СТОЯНОВО
В навечерието на осмомартенския

празник в с. Стояново се проведе кон-
церт по случай Международния ден
на жената.

Той бе организиран от Община Вър-
шец и кметския наместник на селото
Ася Станчева.

В концертната програма взеха учас-
тие самодейци от Народно читалище
«Просвета» - с. Долно Озирово с ху-
дожествен ръководител Райна Тим-
чева и самодейци от гр. Вършец, кв.
Заножене.

Салонът на кметството беше пълен
и публиката ни очакваше с нетърпе-
ние, защото не за пръв път сме техни
гости.

Жените от селото получиха поздра-
вителен адрес от кмета на общината
Боряна Бончева, с пожелание да бъдат
горди и уверени в себе си, смели в
мечтите си, обичани и обичащи, да
покоряват с красотата и нежността си.

Хората от с. Стояново ни благода-
риха за хубавия концерт и споделиха,
че отдавна не са имали толкова поло-
жителни емоции. Наистина, пред-
празничното настроение беше на
ниво, а всички ние бяхме удовлетво-
рени от свършеното.

На финала на празника кметският
наместник Ася Станчева почерпи са-
модейците – участници в концерта.
На нея и на всички жители на с. Стоя-
ново желаем много здраве и до нови
срещи!

Лиляна ИВАНОВА

Честване на 8-ми март в общината:

През март  се  проведе об-
ластният  кръг от Ученичес-
ките спортни игри 2010г.  В тях
учениците от Вършец се пред-
ставиха с няколко отбора.  От-
лично се представи отборът по
волейбол - момчета, възрастова
група 8-10 клас, който зае
първо място в областното пър-
венство в гр.Монтана, зала
"Огоста" и се класира за учас-
тие в зонален етап от учени-
ческите игри през месец
април. Ръководител на отбора -
Тодор Давидов. Младите во-
лейболисти са без конкурен-
ция. 

За това, че волейболът е лю-
бимият спорт на учениците от
СОУ „Иван Вазов” говори
факта, че училището участва с
още два отбора. Юношите  -
старша възраст 11-12 клас след
оспорвана борба се класираха
на второ място. Момчетата ка-
заха, че дължат класирането си
на финала на треньора Валери
Филипов, който ги е подготвил
психически. Те са амбицирани

догодина да се представят още
по-добре. Очакват да имат
нови екипи.

Успешно се представи и отбо-
рът девойки – старша възраст
11-12 клас, с ръководител Лили
Георгиева. Момичетата играха
самоотвержено и се раздадоха
до последно под силния натиск
на публиката. Организаторите
има още какво да направят за
по-добър ред и култура на по-
ведение на публиката и част от
състезателите.

В гр.Бойчиновци се прове-
доха състезанията по тенис на
маса във възрастови групи 5-7
клас и 8-10 клас. Успешно бе
участието на двата отбора с ръ-
ководител Петър Цанков.
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