
За най-големия християнски
празник Великден, жителите на с.
Черкаски бяха зарадвани с ремонта
на местния православен храм.

„Успение Богородично“ е най-
старата църква по поречиeто на
река Шугавица. Строежът й
започва през 1865 г., в последствие
е събаряна и отново е
възстановявана. Окончателно е
довършена и отваря врати след
Освобождението на България от
турско робство. Храмът е основно
обновен през 1974 г.

В навечерието на Великденските
празници приключи поредния
ремонт на църквата – подмяна на
дървеното дюшеме с нова
теракотена подова настилка и
оформяне на цветна градинка пред
входа на храма. Стойността на
строително-ремонтните дейности
възлиза на 2 000 лева, които са
осигурени от общинския бюджет, а
изпълнител на обекта е ЕТ „Ник –

Николина Василева” – гр. Вършец.
Негово Високопреподобие

архимандрит Антим – протосингел
на Видинската митрополия, в
съслужение с отец Петър от
Берковица отслужиха водосвет по
случай приключването на ремонта.

На освещаването присъстваха
председателят на Общински съвет
гр. Вършец инж. Анатоли
Димитров, кметът на община
Вършец инж. Иван Лазаров,
секретарят на Общината инж. агр.
Даниела Тодорова, служители от
Общинска администрация, много
жители и гости на селото.

Кметският наместник на селото
Валери Трендафилов изказа своята
благодарност към жителите на
Черкаски, които с доброволния си
труд подпомогнаха извършването
на ремонта в храма и
оформлението на дворното
пространство.
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На 01.04.2012 г. завърши 18-то изда-
ние на най-стария фолклорен конкурс
в България „Диньо Маринов“, който
се проведе във Варна. Конкурсът е за
най -добро изпълнение на акапелна
многогласна обработка на народна
песен, както и за солисти - певци и
инструменталисти, оркестри и ансам-
бли.

Тазгодишното издание бе изключи-

телно успешно за вокална формация
„JOY“ при СОУ „Иван Вазов“
гр.Вършец. Формацията завоюва
първо място, а специалната награда
на Академията за музикално, танцово
и изобразително изкуство гр. Плов-
див бе връчена на диригента и компо-
зитора на формацията Камен Пунчев
за неговата акапелна обработка на пе-
сента „Вода“ лично от доц. Констан-

тин Бураджиев – преподавател в Ака-
демията. Обработката много се ха-
реса и на Павлина Тодорова (майката
на Елица Тодорова, изпълняваща
„Вода“), която е преподавател в На-
ционалното училище по изкуствата
„Добри Христов“ гр.Варна.

Формация „Joy“ и Камен Пунчев
получиха и суперлативи от директора
на НУИ „Добри Христов“ гр.Варна,
както и от диригентите на народния
хор и оркестър към същото училище.

Варненци имаха поне две причини
да ни харесат. Едната е обработката
на „Вода“, чийто оригинал се пее от
Елица - варненка и второ, ние поздра-
вихме на заключителния концерт
всички представители от НУИ
„Добри Христов“ с песента на Добри
Христов „Ръченица“ в мой аранжи-
мент за еднороден хор (оригиналът е
за смесен). Такъв вариант досега те
не са чували, просто защото няма, а
Добри Христов е варненец и патрон
на музикалното училище там, каза
маестро Пунчев.
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ПЪРВА НАГРАДА ЗА ГРУПА „JOY“

ОТЧЕТ ЗА ПЪРВИТЕ СТО
ДНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА

КМЕТА НА ОБЩИНА
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Туризмът е основен приоритет за
община Вършец, залегнал във всички
общински планове и програми за раз-
витие. За пръв обаче сега е изготвена
цялостна стратегия за развитие на ту-
ризма в община Вършец за периода
2012 – 2017 г.

Преди да бъде приета от Общин-
ския съвет, стратегията бе предло-
жена за публично обсъждане, което
се проведе на 18.04.2012 г. в сградата
на Общинска администрация.

На обсъждането присъстваха кме-

тът на община Вършец инж. Иван Ла-
заров, зам.-кметът Петър Стефанов,
секретарят на Общината инж. агр.
Даниела Тодорова, общински съвет-
ници от Общински съвет – гр. Вър-
шец, служители от Общинска
администрация, представители на ту-
ристическия бизнес и неправител-
ствените организации в общината.

Мултимедийна презентация на
стратегията направи Вера Матеева –
гл. специалист „Туризъм” в Общин-
ска администрация. В документа са

залегнали вижданията, приоритетите
и мерките за устойчивото развитие на
туризма в общината за 5-годишен пе-
риод.

Бе направен анализ на туристичес-
ката инфраструктура и предлаганите
услуги, посещаемостта за послед-
ните 6 години, пълняемостта на лег-
ловата база. Забелязва се намаляване
на средната заетост на легловата база
и силно изразена сезонност в ту-
ризма.

продължава на 2 стр. >>>

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

РЕМОНТИРАХА
ХРАМА В С. ЧЕРКАСКИ

С решение на Общинската коми-
сия по безопасност на движението,
след съгласуване с Областно пътно
управление - Монтана бе изменена
организацията на движение по три
от улиците в централната градска
част на Вършец, като те се пре-
структурираха от двупосочни в ед-
нопосочни.

Това са ул. „Васил Левски” (в учас-
тъка от ул. „Дончо Станчев” до бул.
„Република”), ул. „Цар Иван Асен
ІІ” (в участъка от бул. „Република”
до ул. „Дончо Станчев”) и ул.

„Дончо Станчев” (в участъка от ул.
„Цар Иван Асен ІІ” до Зеленчуковия
пазар).

В центъра на града са разположени
по-голяма част от магазините и за-
веденията, пред които жителите, ту-
ристите и гостите паркират
автомобилите си, за да пазаруват, а
доставчиците на стоки - за да за-
реждат магазините. За съжаление
тази ситуация затруднява предвиж-
ването, а също така създава пред-
поставки за възникването на ПТП,
тъй като няма обособени паркинги

и достатъчно парко-места.
Целта на преструктурирането на

движението от двупосочно в едно-
посочно е именно да се освободи
повече място за паркиране на авто-
мобилите в централната градска
част, да се избегнат задръстванията
и да се осигури свободно придвиж-
ване на пешеходците, чиито права
се нарушаваха от паркиралите по
тротоарите автомобили, заяви зам.-
кметът на общината Петър Стефа-
нов. В много градове на България, в
които няма възможност за обособя-

ване на паркинги в центъра, пробле-
мът с облекчаване на движението е
решен именно по такъв начин, до-
пълни той. Според Стефанов облек-
чаването на трафика в централната
градска част и по-бързото предвиж-
ване ще се усетят по-осезателно
през активния летен туристически
сезон, когато и трафикът ще бъде
по-натоварен.

Според гл.полицай Калин Замфи-
ров от Пътна полиция, участвал в
работата на Общинската комисия по
безопасност на движението, идеята

за такова преструктуриране не е
нова, тя датира още от 2000 г., об-
мисляна е и от предишните местни
управи, но едва сега преструктури-
рането стана факт. Въведената нова
организация на движението е сигна-
лизирана с вертикална пътна марки-
ровка и съответните пътни знаци,
чието поставяне предварително е
съгласувано с директора на Об-
ластно пътно управление гр.Мон-
тана Ивайло Спасов, уточни още
Замфиров.
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ИЗМЕНИХА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕ
В ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ

Педагозите от община Вършец отбе-
лязаха 130 години от откриването на
първата детска градина в България чрез
научно-практическа конференция на
Методическото обединение на детските
градини от община Вършец, на тема
„Детската градина и семейството –
фактори за възпитание на децата от
предучилищната възраст”.

Събитието се проведе в сградата на
най-голямото детско заведение в общи-
ната ОДЗ „Слънце” и бе организирано
от неговата директорка Диана Симео-
нова.

Гости на конференцията бяха Олга
Яничкова – председател на постоянната
комисия по образование, култура, спорт
и младежки дейности към Общински
съвет гр. Вършец и Евелина Георгиева
– гл. експерт в Община Вършец.

В работата на методическото обеди-
нение взеха участие директорите и учи-
телите от всички детските градини на
територията на общината.

Педагозите Нина Василева, Татяна
Григорова и Петрана Петрова от ОДЗ
„Слънце” представиха доклади на тема
„Съвременните „трудни” деца и как да

се разбираме с тях”, „Роля на семей-
ните фактори за нормалното психи-
ческо развитие на децата”,
„Взаимодействие семейство – детска
градина” и „Туризмът като допълни-
телна форма за работа с деца от пред-
училищна възраст”.

След теоретичната част се проведоха
дебати за споделяне на полезен опит и
добри практики между детските гра-
дини и се обсъдиха актуални проблеми
на предучилищното възпитание в об-
щината.
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130 ГОДИНИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ В БЪЛГАРИЯ
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Международният ден на ромите е
историческа дата с различно значе-
ние за всеки, но с единствено пос-

лание – ден за възпоменание на из-
битите роми във Втората Световна
война. В днешни дни малцина

свързват думите роми и Холокост,
защото България е единствената
страна, която не изпраща своите
роми и евреи в лагерите на смър-
тта. За Унгария, Румъния, бивша
Чехословакия и Югославия обаче
действителността е друга. Затова
през 1992 г. по инициатива на
Международната организация „Ро-
мано Юнион”, 8-ми април е обявен
за Международен ден на ромите –
ден, на който един древен народ
напомня за своя героизъм и без-
смъртие.

Тържественият концерт, органи-
зиран от децата от СОУ „Иван
Вазов” и НУ „Васил Левски” –
град Вършец събра в салона на НЧ
„Христо Ботев 1900” жителите на
квартал „Изток” и граждани от
града ни. Сцената беше изпъстрена
с красиви пролетни цветя в чест на

християнския празник – Цветница.
Домакините и гостуващите със-
тави от селата Смоляновци и Сеп-
темврийци пресъздадоха моменти
от ромския бит и традиции, пока-
заха артистични умения, пяха, тан-
цуваха, забавляваха се.
Талантливите ромски и български
деца доставиха радост на своите
родители и многобройната публика
с изпълненията си „Дъга на толе-
рантността”, „Да протегнеш ръка”,
„Цветята на земята ни”. Съвмест-
ният празник беше осъществен
благодарение на подкрепата на
ЦМЕДТ „Амалипе”, ресурсен цен-
тър „ШАМ” – гр. Монтана и
МОМН, с които училищата рабо-
тят по проектите „Превенция на
отпадане на ромските деца от учи-
лище”, „Ромски ментори” и „За-
едно за успех”.

В нашите училища, в нашия град,
в нашата община живеят, работят и
се обучават много представители
на ромската общност. Те са част от
нашето общество. Надявам се да
заживеем в дни, в които всеки поч-
тен гражданин на тази страна ще
може да се реализира в нея; да има
равен старт и реална перспектива в
нашето Отечество; трудът му да
помага за напредъка в негов личен
и общонационален план, без значе-
ние на верска, етническа или ре-
гионална принадлежност. Без
значение на съсловие, пол, възраст.
Мотото на концерта „Изгревът е
еднакъв за всички” е израз на под-
крепата ни към всички наши съг-
раждани от ромски произход,
лоялни към България и българ-
ската нация.

Албена ЦВЕТКОВА

ИЗГРЕВЪТ Е ЕДНАКЪВ ЗА ВСИЧКИ
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На срещата бяха представени ак-

туалните проекти в областта на ту-
ризма, за които Общината ще
очаква финансиране по Европей-
ски програми: „«Изграждане на
туристически атракционни съо-
ръжения» по „Програма за разви-
тие на селските райони 2007- 2013,
мярка 313 „ Насърчаване на турис-
тическите дейности”, според който
ще бъдат изградени летен анфи-
театър, площадка за фитнес на от-
крито и площадка за скейборд;
«Трансграничният потенциал
като основа за устойчиво разви-
тие (Община Вършец – Община
Пирот)» по Програмата за тран-
сгранично сътрудничество Бълга-
рия – Сърбия, по който ще бъдат
изградени велоалея и ледена пър-
залка, и «Развитие на регионал-
ния туристически продукт и
маркетинг на дестинациите в об-
щините Вършец, Берковица и
Годеч» по ОП «Регионално разви-
тие», ос 3: «Устойчиво развитие на
туризма», по който са заложени
много рекламни материали, учас-
тие в национални и международни
туристически изложения, и общ
туристически продукт за популя-
ризиране на дестинацията.

Кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров сподели, че туриз-
мът е един от основните приори-
тети пред ръководството на
общината, че Стратегията за раз-
витие на туризма е отворена и раз-
чита на активността на всички
заинтересовани лица за мнения,
идеи и инициативи, за да бъде тя
реално работеща и ефективна. Об-
щината има виждания по пробле-

мите на чистотата в града, в мо-
мента се работи и по Наредба за
домашните животни, тя също ще
бъде предложена за публично об-
съждане преди приемането й от
Общинския съвет. Кметът съобщи,
че с промяна в Закона за туризма
пред собствениците на хотели и
къщи за гости в най-скоро време
ще отпадне като тежест данъчното
бреме на база 30% годишна пъл-
няемост на легловата база.

С цел премахване на сезонността
и «разширяване» на активния ту-
ристически сезон, през тази година
Общината е разработила богат кул-
турен календар, който да привлича
туристи и гости през по-голяма
част от годината.

Нуждаем се от един съвременен
анализ на състава и лечебните
свойства на минералната вода във
Вършец, удостоверени с официа-
лен документ, но тъй като мине-
ралната вода е публична държавна
собственост, Общината няма юри-
дическа възможност за такъв ана-
лиз. Имаме уверението на
министъра на околната среда и во-
дите Нона Караджова, че през 2013
г. е предвидено на национално
ниво изготвянето на пълен анализ
на всички минерални извори,
които са публична държавна собст-
веност.

Санитарното разрешително за
минералния извор в с. Спанчевци
вече изтича и то ще бъде подно-
вено, за да може да се отдаде за во-
доползване като общинска
собственост. Обезпокоителното е,
че за последните 20 години деби-
тът му е намалял с 1 л/сек, допълни
инж. Лазаров.

Относно подобряване инфраст-
руктурата и подходите към Вър-
шец Лазаров съобщи новината, че
предстои ремонт на пътя Петро-
хан-Берковица, а Агенция «Пътна
инфраструктура» Враца е вклю-
чила в капиталовата си програма
ремонт на пътя Враца-Вършец. Въ-
просът за подобряване на пътната
инфраструктура в общината не-
прекъснато се поставя на внима-
нието на директора на Областно
пътно управление – Монтана
Ивайло Спасов, провеждаме ре-
довни срещи с него, допълни инж.
Лазаров.

Друга хубава новина в областта
на туризма, която кметът оповести
по време на публичното обсъждане
е, че е на етап идеен проект рекон-
струкцията на градския футболен
стадион, очаква се да се уточни
техническото задание. Най-голе-
мият проблем е собствеността, за-
щото според изискванията трябва
да има два подхода към стадиона и
място за паркинг, а терените са
върнати на частни собственици.
Вече е осигурен един от подходите
на база замяна с общински терен, в
момента се провеждат разговори с
втория собственик за закупуване
на имота. За финансиране на ре-
монта Общината ще кандидатства
по ОП «Развитие на селските ра-
йони», мярка 321, като освен ре-
конструкция на стадиона ще бъде
изградена и мултифункционална
спортна зала за волейбол, баскет-
бол и хандбал.

Предстои създаването и на Кон-
султативен съвет по туризъм, в
който според Закона за туризма
присъствието на общински служи-
тели (ТИЦ) и представители на ту-
ристическия бизнес и
неправителствените организации
ще бъде в съотношение 50% на
50%.

Кметът на общината Иван Лаза-
ров благодари на присъстващите
на публичното обсъждане на Стра-
тегията за развитие на туризма за
активността им и изрази желание
срещите с представители на турис-
тическия бизнес и неправителстве-
ния сектор да бъдат по-чести.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРА-
ТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

През миналата година при извър-
шена на 01.03.2011 г. проверка от
служители на сектор Монтана към
Регионална дирекция Национален
строителен контрол – Северозапа-
ден район (РДНСК – СЗР), с кон-
стативни актове са установени
няколко незаконни строежа „Елек-
тронни съобщителни мрежи” на
територията на град Вършец.

Строежите представляват въз-
душни съобщителни електронни
кабелни мрежи от снопове провод-
ници, разположени хоризонтално
по бетонни, дървени и стоманени
стълбове в различни участъци на
града, включително и в кв. Зано-
жене.

Строителството е извършено без
изискващите се строителни книжа
(одобрени инвестиционни проекти
и разрешение за строеж), в нару-
шение на разпоредбите от Закона
за устройство на територията
(ЗУТ) и в несъответствие с пред-
вижданията на подробния устрой-
ствен план. Строежите са
изградени въздушно в границите
на урбанизираната територия – ку-
рорт с национално значение, което
е нодопустимо съгласно Закона за
електронните съобщения.

Началникът на РДНСК Североза-
паден район инж.Николай Йорда-
нов със свои заповеди от
28.04.2011 г. разпорежда да бъдат
премахнати незаконните строежи
"Електронни съобщителни мрежи"
на територията на град Вършец,
като определя двумесечен срок за
доброволно изпълнение на разпо-
реденото премахване. Заинтересо-
ваните лица са уведомени по
надлежния от закона ред.

След като до този момент, въ-
преки изтеклите не 2, а 12 месеца
от влизане в сила на заповедта, из-
пълнителите на незаконните
строежи не предприеха никакви
действия относно тяхното узаконя-
ване или доброволно отстраня-
ване, РДНСК започна
принудителното им премахване за
сметка на извършителя на строежа.

Потърсихме за коментар главния
архитект на Община Вършец Пла-
мен Стоянов, който сподели, че в
момента такова принудително пре-
махване на незаконни строежи
„Електронни съобщителни мрежи”
се извършва на територията на ця-
лата страна. Предупредителният
период отдавна изтече, собствени-
ците на незаконните строежи не се
възползваха от дадения им грати-
сен период, за да ги узаконят. Не-
коректно от тяхна страна е да
сключват договори с абонати и да
събират такси, след като са знаели,
че строежите им са незаконни.
Смятам, че техните действия са не-
лоялни и спрямо изрядните дос-
тавчици на електронни услуги,
които инвестираха средства в тях-
ното законово изграждане и обно-
вяване, заяви арх. Стоянов.

Той поясни, че след принудител-
ното премахване на строежите,
собствениците им могат да ги уза-
конят чрез изготвяне на инвести-
ционни проекти за изграждане на
съобщителна електронна кабелна
мрежа. Тези проекти задължи-
телно трябва да бъдат съгласувани
с останалите експлоатационни
дружества (ВиК, Електроразпред-
еление, БТК) и с контролните ин-
ституции (РИОСВ и РЗИ), след
което те да се внесат в Общинска
администрация за разглеждането
им от Експертен съвет. Ако из-
граждането на мрежата обхваща
повече от един квартал на града,
какъвто е случаят във Вършец, то
проектите предварително се внасят
за разглеждане и от Общинския
съвет, който съгласно ЗУТ трябва
да одобри цялостната схема.

Ние сме готови да издадем разре-
шение за строеж, при условие, че
той отговаря на всички законови
изисквания. Няма никакви пречки
собствениците на електронни съ-
общителни кабелни мрежи да уза-
конят строежите си, независимо от
това дали мрежите са въздушни
или подземни, заяви арх. Стоянов.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР КЪМ МРРБ

ПРЕМАХНА НЕЗАКОННИТЕ
СТРОЕЖИ „ЕЛЕКТРОННИ
СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ”



Áðîé 4, àïðèë 2012 ã. Îáùèíàòà ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ3

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Изминаха първите 100 дни от мандата за уп-

равление на община Вършец, даден ми от
Вас на местните избори. За този кратък пе-
риод успях най-осезателно да усетя послед-
иците от всеобщата икономическа стагнация,
която ни принуждава да работим в режим на
икономии не само на ресурси, но и на цели и
политики.

През периода 11.11.2011 г. – 19.02.2012 г.
усилията ми бяха насочени основно към реа-
лизиране на поетите в предизборната про-
грама ангажименти, обезпечаване на
дейностите с общински характер и на деле-
гираните от държавата дейности.

За пръв път бе приет и публикуван на стра-
ниците на Общинския вестник „Вършец“
Бюджетен календар на Общината за 2012 го-
дина. Организирахме и проведохме публично
обсъждане на проекто-бюджета. Изготвихме
един реалистичен бюджет на общината за
2012 година, който беше приет на заседание
на Общински съвет.

Какво успяхме да постигнем за краткия пе-
риод на управление:

І. СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЯ-
ВАНЕ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

Общината продължи дейността си по под-
обряване на градската инфраструктура чрез
изграждане на нови обекти.

През отчетният период са изпълнени 4 бр.
обекта на стойност 8400 лв.: „Ремонт отоп-
лителна инсталация на кметство Спанчевци“,
„Направа ограда на детска градина с. Долно
Озирово“, „Ремонт отоплителна инсталация
на ЦДГ „Звънче“, кв. Заножене“ и „Изкър-
пване на улици в гр. Вършец“.

Преведен е аванс от 60 000 лв за започване
строителството на обект „Рекултивация на
депо за ТБО“, започна се изграждането на
пречиствателна станция за отпадъчни води,
като до момента са преведени 850 000 лв.

През отчетния период е одобрен регулаци-
онният план и регистрите към него на
кв.Изток - гр.Вършец.

В сектор “Чистота“ към ОбА се извършиха
следните дейности:

- Със заповед на кмета бяха определени гра-
ниците на районите, вида на предлаганите ус-
луги по чл.62 от ЗМДТ и честотата на
сметоизвозване на територията на Община
Вършец за 2012 година. - Оптимизира се пла-
нът за сметосъбиране и сметоизвозване, като
графикът за селата от общината от 1 път ме-
сечно се коригира на 1 път седмично. Уве-
личи се обемът на извозваните отпадъци чрез
окрупняване на районите за сметоизвозване,
като от 1800 кг. на един курс през 2010 и 2011
г., обемът се увеличи на 2900 кг. на курс през
2012 г.

- През първите 100 дни на управление в де-
пото за твърди битови отпадъци – Монтана
са извозени 429 551 кг. отпадъци. Стойността
на депонирането (такса „Депо“ и отчисления
за Община Монтана по Закона за управление
на отпадъците) възлиза на 10 984 лева.

През изключително тежката зима, още през
първите месеци на управление снегопочист-
ването на гр. Вършец и селата от общината
ни поднесе сериозни проблеми, но успяхме
да се справим със ситуацията. Почти в цяла
България бе обявено бедствено положение,
но при нас не се наложи такава мярка – при
тежката снежна покривка с височина 1.2 м.
жителите на общината можеха да стигнат до
магазините, аптеките и автобусите, животът
не бе парализиран. За неспазени изисквания
съгласно договора, на снегопочистващата
фирма бе наложена парична санкция. В сне-
гопочистването се включени всички ава-
рийни работници от Програмата за временна
заетост и работниците от сектор „Чистота“ за
почистване и обезледяване на улиците.

ІІ.АДМИНИСТРАТИВНО И ТЕХНИ-
ЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

През първите 100 дни Общинска админист-
рация актуализира и изготви нови Наредби,
Правилници, програми и стратегии за разви-
тие в различни области, а именно: Годишната
програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2012 г, Ети-
чен кодекс и правила за поведение на Об-
щинския съветник, Общинска програма за
мерките за закрила на деца с изявени дарби
за 2012 г., Наредба за упражняване правата
върху общинската част от капитала на тър-
говските дружества с общинско участие, На-
редба за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост на Об-
щина Вършец, Наредба за определянето и ад-
министрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Вършец
/по чл.9 от ЗМДТ/, Наредба за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на община Вършец, На-
редба 1 за осигуряване на обществения ред,
поддържане на чистотата и опазване на окол-
ната среда в община Вършец, Общинска
стратегия за подобряване безопасността на
движение по пътищата на община Вършец за
периода 2011-2020 г., Програма за управле-
ние на кмета за мандата 2011-2015 г.

През периода от служба “Гражданско със-
тояние“ и ЕСГРАОН са регистрирани 33 съ-
бития по гражданско състояние (брак, развод
и смърт), като събраната такса е 280 лв.На-
правени са 22 бр.регистрации по настоящ
адрес и 32 регистрации по постоянен адрес,
събраната такса е в размер на 162 лв ; изда-
дени са 328 удостоверения АПОН на стой-
ност 15 000 лв. Издадени са 65 бр.
удостоверения за платени гробни места на
стойност 3610 лв. Извършени са 982 актуа-
лизации на Национална база данни от Ло-
кална база данни.

През първите 100 дни на управление в отдел
„Устройство на територията“ са издадени 12
бр. разрешения за строеж и са добрени 12 бр.
инвестиционни проекта.

Издадени са 5 бр. разрешения за поставяне
на преместваеми обекта и 3 бр. сгради са във-
едени в експлоатация.

Проведени са 4 заседания на Експертен
съвет „Устройство на територията“, като са
взети 23 решения и са разгледани 69 бр.
молби и жалби, на които има писмен отговор
и над 100 бр. молби устно са разгледани по
Закона за устройство на територията.

Съставени са 2 бр.констативни протокола
по чл.195, ал.5 от ЗУТ, 2 бр. актове по Закона
за административните нарушения и наказа-
ния и 2 бр. констативни актове за незаконно
строителство.

Издадени са 48 бр. скици , скици с преза-
верка и визи, 30 бр. различини удостоверения
по ЗУТ. Одобрени са 6 бр. подробни устрой-
ствени планове.

В отдел “Правно обслужване и управление
на общинската собственост“ са организирани
и проведени 3 процедури под праговете на
чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на
малки обществени поръчки /НВМОП/.

Извършени бяха всички административни
процедури за приключване на процедурата
по отчуждаване на части от имоти частна
собственост на физически лица за прилагане
на първа регулация на ул.“Бялата вода“ в
кв.“Заножене“, гр.Вършец, като бяха изпла-
тени на лицата - собственици на имотите па-
ричните суми за отчуждените им имоти.

Обработени бяха 6 акта за установяване на
административни нарушения по чл. 14, чл.
17, чл. 54 и чл. 61 а от ЗМДТ, и по Наредба №
1 на Община Вършец за опазване на общест-
вения ред, хигиената и околната среда на те-
риторията на общината, и другите действащи

наредби на Общината, въз основа на които са
издадени 6 наказателни постановления от
Кмета на община Вършец.

Изготвени са 102 бр. акта за общинска
собственост по реда на Закона за общинската
собственост /ЗОС/, от които 100 за частна об-
щинска собственост и 2 за публична общин-
ска собственост.

Изготвени са 2 бр. тръжни документации по
реда на ЗОС, НРПУРОС и по процедурните
правила на Наредбата за условията и реда за
провеждане на два публично оповестени
търга от община Вършец за отдаване под
наем на земеделски земи частна и публична
общинска собственост с НТП ливади, ниви и
пасища и мери.

През цитирания период бе проведена про-
цедура по предоставяне за ползване на жи-
вотновъдите от общината на общински
пасища и мери по реда на Наредбата за реда
за предоставяне за ползване на общински па-
сища и мери на територията на община Вър-
шец.

Извършени бяха всички административни
процедури за събиране на стари вземания на
община Вършец за отдадени под наем земе-
делски земи, поземлени имоти в регулация,
павилиони и т.н. Въз основа на тези действия
бяха преизпълнени приходите параграфа
приходи от наем на земя.

ІІІ. КУЛТУРА
През отчетния период бе изготвен и приет

на заседание на Общинския съвет Културен
календар с богата и разнообразна програма
от културни мероприятия, който е публику-
ван на сайта на Община Вършец. Бюджетът
на културния календар за 2012 г. възлиза на
47 000 лв.

Бяха отбелязваи на национални, местни
празници и годишнини като Деня на христи-
янското семейство, Коледните и Нового-
дишни празници, Деня на родилната помощ,
Деня на винаря и лозаря, годишнината от
обесването на Васил Левски.

През отчетния период продължи ежемесеч-
ното издаване и разпространение на Общин-
ски вестник “Вършец“.

Продължи поддържането на интернет-стра-
ницата на Общината. На този интернет-ре-
сурс се публикуват редовно нормативни
документи, новини и полезна информация за
дейността на Общината и Общинския съвет.

ІV. ОБРАЗОВАНИЕ
В бюджета на Община Вършец, разходите

за дейности във функция “Образование“ за-
емат най-голям дял (2 152 448 лева). Това се
определя от спецификата и характера на дей-
ностите.

В общинските учебни заведения СОУ
„Иван Вазов“, гр.Вършец, НУ„Васил
Левски“, кв.„Изток“, гр.Вършец, /ПГИТ/ -
Професионална гимназия по икономика и ту-
ризъм, гр.Вършец вече четвърта година ус-
пешно работи системата на делегираните
бюджети, което е и критерий за доброто взаи-
модействие между Общинска администрация
и училищата, както и за мениджърските уме-
ния на директорите. В указания от ЗДБ срок
бе утвърдена формулата за 2012 г, въз основа
на които се разпределят средства според брой
ученици, единен разходен стандарт и специ-
фичните компоненти.

Общината подготви и изпрати всички необ-
ходими документи по Наредбата за закрила
на деца с изявени дарби в Министерство на
образованието, младежта и науката за отпус-
кане на стипендии на даровити деца от на-
шата община и през м. декември м.г. бяха
отпуснати едногодишни стипендии на трима
ученици от СОУ „Иван Вазов“, изявили се на
национално ниво в областта на литературата
и певческото изкуство.

Бяха осигурени условия за нормален учебен
процес през есенно-зимния сезон на всички
училища и детски градини от общината, въ-
преки тежката бедствена обстановка и рекор-
дно ниските температури.

V. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДРА-
ВЕОПАЗВАНЕ

През отчетния период по Програмата за
временна заетост „Развитие“, финансирана
от ОП „Човешки ресурси“ на ЕС бяха вклю-
чени 50 лица, а по Програма „Алтернативи“
- 25 бр. лични асистенти.

По Националната програма „ОСПОЗ“ бяха
заети 27 земекопачи и 66 бр. аварийни работ-
ници. По НП „Хора с трайни увреждания“ са
заети 5 лица.

Съвместно с Дирекция “СП“ се работеше
по проблеми на възрастни хора /за отпускане
на енергийни помощи/, семейства на деца с
увреждания, социално слаби семейства.

В условията на тежка икономическа криза
Община Вършец продължи да спазва поетия
ангажимент за стимулиране на раждае-
мостта. Бе отпусната финансова помощ на 5
новородени деца на стойност 2 500 лв.

Домашният социален патронаж обхващаше
гр. Вършец, кв. Заножене и селата Г.Б.Речка,
Д.Озирово, Г.Озирово, Стояново, Черкаски,
Спанчевци.

Средният брой обслужвани лица на ден
през отчетния период е 80 човека.

Месечна такса за ползване на домашен со-
циален патронаж през периода беше 50 лв.

Продължи проектът „Обществена трапеза-
рия“, който се осъществява съгласно Договор
между Министерство на труда и социалната
политика и Община Вършец за реализиране
на дейности по социална услуга обществена
трапезария на територията на общината.За
отчетния период стойността на проекта в раз-
мер на 15 341 лв.

Финансирането на услугата за едно лице за
един ден бе средно 2.30 лв., включително
10% други разходи /транспортни и режийни/.

Дейностите по осъществяване на социал-
ната услуга включват предоставянето на без-
платна храна за обяд – супа, основно ястие,
хляб.

Община Вършец реализира дейностите по
обществената трапезария за 72 бенефици-
енти за периода от 01.11.2011 г. до 30.04.2012
г.във всички села в общината и гр. Вършец.

Бенефициенти са самотно живеещи лица,
лица без доходи, лица и семейства, получа-
ващи минимални пенсии /пенсии за осигури-
телен стаж и възраст, пенсии за инвалидност,
наследствени пенсии/.

Целта на проект „Обществена трапезария“ е
задоволяване на потребностите от храна за
хора, които не могат, или им е трудно да си а
осигуряват сами.

VІ. СПОРТ И ТУРИЗЪМ
Дейността на Туристически информацио-

нен център (ТИЦ) бе насочена основно към
разширяване на рекламната дейност за града.

Във връзка с това от 26 до 30 януари ТИЦ
взе участие в Международното туристическо
изложение „Cross Tour Fair“ в гр. Русе. Об-
щина Вършец взе участие със самостоятелен
щанд, като по време на изложението бяха
проведени полезни срещи и установени кон-
такти за успешни начинания в туристичес-
ката сфера.

През м. февруари Общината участва и в 29-
ото издание на Международна туристическа
борса „Ваканция и СПА Експо 2012“, като на
нея бяха представени както ТИЦ към Об-
щина Вършец, така и частни хотелиери и биз-
несмени. На самостоятелен щанд Вършец бе
представен с най-новите брошури, дипляни,
компакддискове, видеоклипове и сувенири.

продължава на 4 стр. >>>

ОТЧЕТ ЗА ПЪРВИТЕ СТО ДНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
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Във връзка с контрола на качество на услу-

гата отдаване под наем на стаи и къщи за
гости, както и водене на туристически регис-
тър, бяха направени 5 бр. проверки, в които
се констатираха 2 бр. нарушения, за които
бяха връчени предписания за отстраняването
им. Категоризираните туристически обекта
за периода са: Самостоятелни стаи за гости 2
бр. и Заведения за хранене и развлечение – 3
бр.

Събрания за отчетния период туристически
данък е 12789,66 лв.

Града ни е посетен от 2745 туристи, за срав-
нение през същия период на предходната го-
дина те са 2000.

В областта на спорта в общината функцио-
нираха 2 спортни клуба – Клуб по волейбол и
спортен клуб по ориентиране „Незабравка
2004“.

В условията на икономическа криза Об-
щина Вършец се постара да запази размера
на финансовата субсидия за клубовете такъв,
какъвто беше и в предходните години.

VІІ. ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРО-
ГРАМИ

През отчетния период бе финализиран про-
екта „Повишаване качеството на образ-
ованието в община Вършец, чрез
обновяване и модернизация на образова-
телната инфраструктура“, който бе фи-
нансиран от МРРБ Главна дирекция
„Програмиране на регионалното развитие“
по Оперативна програма “Регионално разви-
тие“ на Европейския съюз. По отчет проек-
тът възлезе на 748 427, 34 лева.

Община Вършец продължи дейностите по
следните проекти:

- „Ремонт обществени паркове, градинки
и зелени площи в град Вършец“.

Проектът е по Програма за развитие на сел-
ските райони 2007-2013 г, мярка 322 – обно-
вяване и развитие на населените места.
Стойността му е 1 527 840 лв. Предстои из-
пълнението на строително-монтажните дей-
ности за изпълнение на проекта.

- „Рехабилитация и частична рекон-
струкция на група улици в град Вършец“.

Проектът е по Програма за развитие на сел-
ските райони 2007-2013 гпо мярка 322 – об-
новяване и развитие на населените места.
Стойността му е 1 510 742 лева. Предстои из-
пълнението на строително-монтажните дей-
ности за изпълнение на проекта.

- „Реализиране на инвестиционен проект
градска пречиствателна станция за отпа-
дъчни води (ГПСОВ) в град Вършец“.

Проектът се финансира от Оператвна про-
грама „Околна среда 2007 - 2013“ на ЕС и е
на стойност 5 376 920 лева.

- „Реконструкция и модернизация на
уличното осветление в община Вършец“.

Финансиар се от Държавен фонд „Земеде-
лие“ по „Програма за развитие на селските
райони 2007- 2013, мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места“.

Стойността му е 1 548 690 лева.
Проведена е процедура за избор на изпъл-

нител и е сключен договор за изготвяне на ра-
ботен проект

- „Подобряване на енергийната ефектив-
ност на сградата на Общинска админист-
рация – гр. Вършец и ОДЗ „Слънце“ – гр.
Вършец“.

Проектът се финансира от програма „Енер-
гийна ефективност“ на Европейската инвес-
тиционна Банка и Международен фонд

„Козлодуй“. Стойността му е 708 013 лв.
Предвижда се да бъдат извършени следните

видове СМР: подмяна на дървена дограма с
нова пластмасова и алуминиева, топло и хид-
роизолация на покривите, топлоизолация от
екструдиран и експандиран пенополистирол
на фасадите, направа на полимерна мазилка,
подмяна на олуци водосточни тръби, под-
мяна на два броя водогрейни котли и ремонт
и промивка на отоплителните инсталации.

- „Рекултивация на депо за твърди би-
тови отпадъци /ТБО/, гр.Вършец, община
Вършец, област Монтана“. Проектът е фи-
нансиран от Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда
/ПУДООС/.

През първите 100 дни на управление разра-
ботихме и кандидатствахме за финансиране
със следните 5 нови проекта:

- „Канализационна мрежа на кв.Зано-
жене и реконструкция на съпътстващата
водопроводна мрежа, гр.Вършец“ по Опе-
ративна програма “Околна среда 2007 –
2013г.“.

- „Изграждане на туристически атракци-
онни съоръжения“ по „Програма за разви-
тие на селските райони 2007- 2013, мярка 313
„Насърчаване на туристическите дейности“.

- „Трансграничният потенциал като ос-
нова за устойчиво развитие (Община Вър-
шец – Община Пирот)“ по Програмата за
трансгранично сътрудничество България –
Сърбия.

- „Традиция, природа и култура – разно-
образието и приликата ни обединяват“ по
приоритетна ос 1: Развитие на дребно ма-
щабна инфраструктура по Програма за тран-
сгранично сътрудничество по ИИП България
– Сърбия.

- „Развитие на регионалния туристи-
чески продукт и маркетинг на дестина-
циите в общините Вършец, Берковица и
Годеч“ по ОП „Регионално развитие“, ос 3:
„Устойчиво развитие на туризма“.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Това са първите ни стъпки от реализирането

на предизборната ми програма. Намеренията
са ми започнатото във всички по-важни
сфери на живот и дейност в общината да про-
дължи и реално да бъдат реализирани много
нови идеи.

Въпрос на воля, професионализъм, амбиция
и упорство е да се търсят и намират средства
за добрите идеи.

Смятам, че в условията на тежка икономи-
ческа криза и ограничени бюджетни възмож-
ности, единствената алтернатива за
привличане на външно финансиране е разра-
ботването на проекти и кандидатстването с
тях пред Европейските фондове по опера-
тивни програми на Европейския съюз, за да
изпълня поетите в предизборната си про-
грама ангажименти към вас за осигуряване
на по-добър живот за всички жители на об-
щината ни.

Бих искал да благодаря на общинските съ-
ветници от ОбС Вършец и на широката об-
щественост за подкрепата в редица
инициативи, за проявената активна позиция
и добронамерена съпричастност.

Тази подкрепа ми дава увереност, че заедно
можем да изградим по-доброто бъдеще на
нашия град и нашата община.

инж. Иван ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец

ОТЧЕТ ЗА ПЪРВИТЕ СТО ДНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Днес, 29.03.2012 г. (четвъртък) от 14:00 часа, на
основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и
чл.56,ал.1 от Правилника за организация и дей-
ността на Общински съвет – Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация за мандата 2011-2015 г. се про-
веде заседание на Общински съвет – Вършец в
заседателната зала на Общинска администрация
– Вършец.

Заседанието започва с 13 положили клетва
общински съветници. Във връзка с чл.27, ал.2
от ЗМСМА, заседанието е законно и може да
взема законови решения.

На заседанието присъстваха още: инж.И.Ла-
заров – кмет на община Вършец, зам.-кмет –
инж.П.Стефанов, инж.агр.Д.Тодорова – секретар
на Община Вършец, К.Тачева, А.Тошев, А.Пет-
ров - кмет на с.Д.Озирово, Е.Димитров - кмет на
с.Спанчевци, В.Петров - кметски наместник на
с.Д.Б.Речка и с.Г.Б.Речка.

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

На основание чл.57, ал1 от ПОДОСВНКВОА за
мандата 2011 – 2015 г. председателят на Общин-
ски съвет - Вършец предложи допълнения в
дневния ред и общия брой на точките от 19 ста-
ват 22:

1. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №110 за отдаване под наем на сво-
бодните земеделски земи с НТП пасища и мери.

Докладва: Кмет на Община Вършец -
инж.Иван Лазаров

2. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №109 за отдаване под наем на сво-
бодните земеделски земи с НТП ливади

Докладва: Кмет на Община Вършец -
инж.Иван Лазаров

3.Вземане на решение за заличаване на Булстат
на закритите кметства в община Вършец.

Докладва: Кмет на Община Вършец -

инж.Иван Лазаров

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Разглеждане и вземане на решение по Док-

ладна записка Вх.№ 95 /20.03.2012г. за програма
за управление на кмета на Община Вършец за
срока на мандата 2011 – 2015 г.

Докладва: Кмет на Община Вършец -
инж.Иван Лазаров

2. Разглеждане и вземане на решение за актуа-
лизиране на „Годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2012 г.” в частта раздел ІІ, т.1.5.1
– продажба на имоти /земеделска земя/ по реда
на чл.35, ал.1 ЗОС чрез провеждане на публичен
търг или публично оповестен конкурс.

Докладва: Кмет на Община Вършец
инж.Иван Лазаров

3. Разглеждане и вземане на решение за пред-
оставяне и ползване на пасища и мери на тери-
торията на община Вършец по реда на чл.18, ал.1
от Наредбата за стопанисване, управление и
предоставяне за ползване на общински пасища и
мери на община Вършец, съгласно Докладни за-
писки №83 /08.03.2012г. и №96/20.03.2012 г.

Докладва: Кмет на Община Вършец
инж.Иван Лазаров

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка № 85/ 08.03.2012 г. за промяна на
т.5 от Тарифата за базисни наемни цени на об-
щина Вършец относно промяна на годишните
наеми цени за ползване на земеделски земи с
НТП ниви и ливади

Докладва: Кмет на Община Вършец -
инж.Иван Лазаров

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №110 за отдаване под наем на сво-
бодните земеделски земи с НТП пасища и мери.

Докладва: Кмет на Община Вършец -

инж.Иван Лазаров

6. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №109 за отдаване под наем на сво-
бодните земеделски земи с НТП ливади.

Докладва: Кмет на Община Вършец -
инж.Иван Лазаров

7. Вземане на решение за заличаване на Булстат
на закритите кметства на община Вършец.

Докладва: Кмет на Община Вършец -
инж.Иван Лазаров

8. Разглеждане на проект и вземане на реше-
ние за приемане на Етичен кодекс и правила за
поведение на Общинския съветник

Докладва:Председател Временна комисия за
проект на Етичен кодекс – Олга Яничкова

9. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 82/ 08.03.2012г. за канди-
датстване за финансиране по ОП” Околна среда
2007- 2013 г.на проект „Канализационна мрежа
на кв.Заножене и реконструкция на съпътстваща
водопроводна мрежа на гр.Вършец, община Вър-
шец”

Докладва: Кмет на Община Вършец -
инж.Иван Лазаров

10. Разглеждане и приемане на решение по
Докладна записка Вх.№ 81 / 08.03.2012 г. за об-
щинска програма за мерките за закрила на деца с
изявени дарби за 2012 г.

Докладва: Кмет на Община Вършец – инж.
Иван Лазаров

11. Разглеждане и приемане на решение на Док-
ладна записка Вх.№ 91/ 15.03.2012 г.на нова На-
редба за упражняване правата върху общинската
част от капитала на търговските дружества с об-
щинско участие, за участието на Общината в
граждански дружества и в сдружения с несто-
панска цел.

Докладва: Кмет на Община Вършец -
инж.Иван Лазаров

12. Разглеждане и приемане на решение по
Докладна записка Вх.№ 93/ 15.03.2012 г.на нова
Наредба за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост на Об-
щина Вършец

Докладва: Кмет на Община Вършец -
инж.Иван Лазаров

13. Разглеждане и приемане на решение по
Докладна записка Вх.№ 98/ 20.03.2012 г. на нова
Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/

Докладва: Кмет на Община Вършец -
инж.Иван Лазаров

14. Разглеждане и приемане на решение по
Докладна записка Вх.№ 99/ 20.03.2012 г.на На-
редба за условията и реда за съставяне, изпълне-
ние и отчитане на общинския бюджет на Община
Вършец

Докладва: Кмет на Община Вършец -
инж.Иван Лазаров

15. Разглеждане и приемане на решение по
Докладна записка Вх.№ 97/ 20.03.2012 г.на нова
Наредба 1 за осигуряване на обществения ред,
подържане на чистотата и опазване на околната
среда в община Вършец

Докладва: Кмет на Община Вършец -
инж.Иван Лазаров

16. Разглеждане и приемане на решение по
Докладна записка Вх.№ 90/ 15.03.2012 г. на Об-
щинска стратегия за подобряване безопасността
на движение по пътищата на община Вършец за
периода 2011-2020 г.

Докладва: Кмет на Община Вършец -
инж.Иван Лазаров

продължава на 5 стр. >>>
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17. Вземане на решение за определяне критерии

за разпределяне на средства за спортни и пенсио-
нерски клубове за мандата 2011-2015 г. и утвър-
ждаване размера на средства от Бюджет 2012 г. за
спортни и пенсионерски клубове.

Докладва: Председател ПК по ОКМДС - Олга
Яничкова

18. Вземане на решение за определяне състава
на комисия за предотвратяване конфликт на инте-
реси за мандата 2011-2015 г.

Докладва:Председател Общински съвет-
инж.Анатоли Димитров

19. Вземане на решение по Докладна записка №
101/23.3.2012 г. за отпускане на средства за про-
веждане на международен турнир по спортни
танци „ Монтана Open 2012”

Докладва: Кмет на Община Вършец-
инж.Иван Лазаров

20. Разглеждане на молби за финансова помощ
Докладва: Председател ПК по АОНУ-

ОРСГПБК- Андрияна Николова

21. Разглеждане и вземане на решение за крите-
рии за разпределение на средства по молби за
финансова помощ за мандата 2011-2015 г.

Докладва: Председател ПК по АОНУ-
ОРСГПБК – Адрияна Николова

22. Изисквания,питания, становища и предло-
жения на граждани.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за орга-
низацията и дейността на Общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация за мандата /2011 –
2015г/, дневния ред бе приет единодушно с гласа
– 13 “за”, “против” – няма; “въздържали се” –
няма;

Общински съвет – Вършец прие следните реше-
ния::

РЕШЕНИЕ № 67
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.44, ал.5 от ЗМСМА, приема за сведение Про-
грама за управление на кмета на Община Вършец
за срок на мандата 2011-2015 г.

Гласували: “за” – 13, “против” – няма, “въз-
държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 68
1. Общински съвет Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администра-
ция /ЗМСМА/, актуализира „Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти – общин-
ска собственост за 2012 г.” в частта раздел ІІ, т.
1.5.1 – продажба на имоти /земеделска земя/ по
реда на чл.35, ал.1 ЗОС чрез провеждане на пуб-
личен търг или публично оповестен конкурс, като
в програмата в раздел ІІ, т. 1.5.1 в частта земедел-
ска земя да бъдат добавени следните имоти:

• Поземлен имоти № 502149 с площ 21.646 дка.
по картата на възстановената собственост /КВС/,
находящ се в землището на с.Долна Бела Речка;

• Поземлен имот № 508080 с площ 69.661 дка.
по картата на възстановената собственост /КВС/,
находящ се в землището на с.Долна Бела Речка;

• Поземлен имот № 015132 с начин на трайно
ползване /НТП/ ливада в землището на гр.Вър-
шец;

2. Промяната на раздел ІІ, т. 1.5.1 – продажба на
имоти /земеделска земя/ по реда на чл.35, ал.1
ЗОС чрез провеждане на публичен търг или пуб-
лично оповестен конкурс от „Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти – общин-
ска собственост за 2012г.” влиза в сила от датата
на приемане на решението.

3. На основание чл.8, ал.10 от ЗОС промяната в
„Годишната програма за управление и разпореж-
дане с имоти – общинска собственост за 2012г.”
да се обяви на таблото пред сградата на Общинска
администрация – Вършец и да се публикува на ин-
тернет страницата на общината.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Ди-
митров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Станчева, И.Ан-
дров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов, Б.Христов,
инж. И.Цакански, д-р Б.Бонев, С.Сълков, А.Нико-

лова, д-р Р.Дамянова; “против” – няма, “въздър-
жали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 69
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за

местното самоуправление и местната адми-
нистрация /ЗМСМА/, чл.37о от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи
/ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.19, ал.1 от Наредбата
за стопанисване, управление и предоставяне за
ползване на общински пасища и мери на тери-
торията на община Вършец , Общински съвет -
Вършец

1.Дава съгласие за предоставяне на общинските
пасища и мери за индивидуално ползване на зе-
меделски стопани - животновъди в землищата на
територията на община Вършец, описани в при-
ложение № 1 към настоящото решение.

2. Приема годишен план за паша съгласно при-
ложение № 2 към решението

3. Определя задълженията на общината и на пол-
звателите за поддържането на

мерите и пасищата, както следва:
3.1. Задължения на общината:

- да се предоставят на земеделските стопани
или техните сдружения, регистрирани като
юридически лица, данни за парцелите на об-
щинските мери и пасища;
- да предоставя периодична информация и
методически указания на ползвателите от-
носно необходимите мероприятия по под-
държане и опазване на мерите и пасищата;
- да осигури безпрепятствено ползване на
предоставените мери и пасища общинска
собственост;

3.2. Задължения на кметовете на кметства и
кметските наместници:
- създава и ръководи работна група, която има
за задача да извърши разпределение на мерите
и пасищата за общо и индивидуално ползване
от земеделските стопани;
- съгласува договорите за ползване на мери и
пасища от общинския поземлен фонд, които
представя в общинска администрация за
сключване;
- организира и контролира мероприятията по
поддържане на мерите и пасищата за общо
ползване в добро земеделско и екологично със-
тояние;
- управлява изразходването на средствата от на-
емите /таксите/ от мерите и пасищата за извър-
шване на мероприятия с цел екологичното им
подобряване.

3.3. Задължения на ползвателите:
- да не променят предназначението на мерите
и пасищата;
- да не използват мерите и пасищата за незе-
меделски нужди;
- да поддържат мерите и пасищата в добро зе-
меделско и екологично състояние;
- да почистват мерите и пасищата от замър-
сяване и камъни;
- да не допускат замърсяването на мерите и
пасищата с битови, строителни, производст-
вени, опасни и други отпадъци;
- предоставените площи да се опазват от еро-
зия, заблатяване, засоляване и други
увреждания;
- мерите и пасищата да се почистват от неже-
лана храстовидна растителност и да се про-
вежда борба с устойчиви растителни видове
съгласно Национален стандарт 4.2.;
- задължително да се запазват съществува-
щите полски граници /синори/ съгласно На-
ционален стандарт 4.3.:
- задължително да се опазват площите в бли-
зост до гори от навлизането на дървесна и
храстовидна растителност в тях съгласно На-
ционален стандарт 4.4.;
- забранява се паленето на растителност в ме-
рите и пасищата;
- забранява се наторяване с утайки от пре-
чистването на отпадъчни води;

4. Условия за ползване на мерите и пасищата -
общинска собственост:

4.1. Цената за индивидуално ползване на ме-
рите и пасищата - общинска собственост за
2012г. се определя в размер на 8 лв. за 1 дка. за
1 календарна година и се заплаща до 31 януари

на следващата календарна година.
4.2. Срок за отдаване под наем - мерите и па-
сищата, описани в т.1 - 5 календари
години.
4.3. Кметът на община Вършец на основание
чл.19, ал.6 от наредбата в 30-дневен срок да
сключи договор с ползвателите на мери и па-
сища.
4.4. В договора да се включи клауза, че мерите
и пасищата, отдадени под наем за индивиду-
ално ползване, не могат да се преотдават на
трети лица.

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

РЕШЕНИЕ № 70
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет -
Вършец, променя т.5 от Тарифата за базисни на-
емни цени на община Вършец, като определя цена
за ползване под наем на земеделска земя с начин
на трайно ползване ниви от Общинския поземлен
фонд на Община Вършец за една календарна го-
дина в размер на 8 лв. за 1 дка., съответно за пол-
зване на наем на земеделска земя с начин на
трайно ползване /НТП/ ниви от Общинския по-
землен фонд на община Вършец за една кален-
дарна година в размер на 20лв. за 1 декар.

2. Промяната на т.5 от Тарифата за базистни на-
емни цени на Община Вършец влиза в сила от да-
тата на приемането на решението.

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

РЕШЕНИЕ № 71
1. Общински съвет – Вършец на основание на

основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската
собственост във връзка с чл. 16, ал. 2 от На-
редбата за стопанисване, управление и педос-
тавяне за ползване на пасища и мери на
територията на община Вършец и чл. 4, ал. 3 и
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на
община Вършец взема решение за отдаване под
наем на недвижими имоти публична общинска
собственост на община Вършец представляващи
земеделски земи с НТП пасища/мери описани,
както следва:

1. Землище гр.Вършец – 1024 бр. имота опи-
сани в приложение № 1 към докладната за-
писка.
2. Землище с.Спанчевци - 94 бр. имота описани
в приложение № 2 към докладната записка.
3. Землище с.Драганица - 133 бр. имота опи-
сани в приложение № 3 към докладната за-
писка.
4. Землище с.Черкаски – 138 бр. имота описани
в приложение № 4 към докладната записка.
5. Землище с.Д. Озирово - 116 бр. имота опи-
сани в приложение № 5 към докладната за-
писка.
6. Землище с.Г. Озирово - 241 бр. имота опи-
сани в приложение № 6 към докладната за-
писка.
7. Землище с.Стояново - 55 бр. имота описани
в приложение № 7 към докладната записка.
8. Землище с.Д. Б. Речка - 55 бр. имота описани
в приложение № 8 към докладната записка.
9. Землище с.Г. Б. Речка - 30 бр. имота описани
в приложение № 9 към докладната записка.

2. Определя първоначална годишна наемна цена
за 1 дка. – 8 /осем/ лева.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите
имоти 3 /три/ календарни години считано от да-
тата на сключване на договора за наем.

4. Всеки участник може да участва в търга за на-
емането на един, няколко или всички земеделски
имоти.

5. Определя депозит за участие в търга в размер
на 20 лв. за всеки земеделски имот по отделно.

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху пър-
воначалната тръжна наемна цена на съответния

недвижим имот за които участва съответния
участник в търга.

7. Цена на тръжната документация 200 лв.
/двеста лева/.

8. Задължава Кмета на община Вършец да
включи клауза в договора за наем, че плащането
на първата година от договора за наем се заплаща
на две равни вноски 50 % в 10 /десет/ дневен срок
след сключване на договора за наем и 50 % до 31
Декември на текущата календарна година.

9. Задължава Кмета на община Вършец да орга-
низира и проведе търга по реда на Глава втора
“Търгове” от Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община
Вършец и да сключи договор/и за отдаване под
наем земеделските земи с спечелилите търга
участници.

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

РЕШЕНИЕ № 72
1. Общински съвет – Вършец на основание на

основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската
собственост във връзка с чл. 13, ал. 1 от НРПУ-
РОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за провеждане на търгове и
конкурси /НУРПТК/ на община Вършец взема
решение за отдаване под наем на недвижими
имоти частна общинска собственост на община
Вършец представляващи земеделски земи с НТП
ливади и ниви описани, както следва:

1. Землище гр.Вършец – 854 бр. имота описани
в приложение № 1 към докладната.
2. Землище с.Спанчевци - 267 бр. имота опи-
сани в приложение № 2 към докладната.
3. Землище с.Драганица - 110 бр. имота опи-
сани в приложение № 3 към докладната.
4. Землище с.Черкаски - 171 бр. имота описани
в приложение № 4 към докладната.
5. Землище с.Д. Озирово - 191 бр. имота опи-
сани в приложение № 5 към докладната.
6. Землище с.Г. Озирово - 546 бр. имота опи-
сани в приложение № 6 към докладната.
7. Землище с.Стояново- 185 бр. имота описани
в приложение № 7 към докладната.
8. Землище с.Д. Б. Речка - 211 бр. имота опи-
сани в приложение № 8 към докладната.
9. Землище с.Г. Б. Речка - 158 бр. имота опи-
сани в приложение № 8 към докладната.

2. Определя първоначална годишна наемна цена
за 8 лв. за ливади и 20 лв. за ниви.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите
имоти 3 /три/ календарни години считано от да-
тата на сключване на договора за наем.

4. Всеки участник може да участва в търга за на-
емането на един, няколко или всички земеделски
имоти.

5. Определя депозит за участие в търга в размер
на 20 лв. /двадесет лева/ за всеки земеделски имот
по отделно.

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху пър-
воначалната тръжна наемна цена на съответния
недвижим имот за които участва съответния
участник в търга.

7. Цена на тръжната документация 200 лв.
/двеста лева/.

8. Задължава Кмета на община Вършец да
включи клауза в договора за наем, че плащането
на първата година от договора за наем се заплаща
на две равни вноски 50 % в 10 /десет/ дневен срок
след сключване на договора за наем и 50 % до 31
Декември на текущата календарна година.

9. Задължава Кмета на община Вършец да орга-
низира и проведе търга по реда на Глава втора
“Търгове” от Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община
Вършец и да сключи договор/и за отдаване под
наем земеделските земи с спечелилите търга
участници.

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

продължава на 6 стр. >>>

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 10
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РЕШЕНИЕ № 73
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21,ал.2 от ЗМСМА и чл.31, ал.1 и ал.2 от
ЗИЗАТУРБ и чл.16, т.1 от ЗАТУРБ дава съгла-
сие да бъдат заличени в Търговския регистър
при Агенцията по вписванията Булстат/ЕИК на
закритите кметства с.Драганица, с.Черкаски,
с.Г.Озирово.

2. Упълномощава Кмета на Община Вършец да
предприеме всички правни и фактически дей-
ствия за изпълнението на т. 1 от решението.

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

РЕШЕНИЕ № 74
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.6, ал.4, т.26 от Правилника за организа-
цията и дейността на Общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската Администрация за мандата
2011-2015 г., приема Етичен кодекс на общин-
ските съветници на Общински съвет Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13, “против” –
няма, “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 75
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА дава съгласието си
Община Вършец да кандидатства за финанси-
ране по ОП” Околна среда 2007- 2013г. с проект
„Канализационна мрежа на кв.Заножене и ре-
конструкция на съпътстваща водопроводна
мрежа на гр.Вършец, община Вършец”

2. Възлага на кмета на Община Вършец да
предприеме необходимите действия за канди-
датстване с описания проект и сключване на до-
говор за неговото финансиране.

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

В залата влизат: Ивайло Петров – Областен
управител на Област Монтана и Нина Пет-
рова- зам.областен управител на Област Мон-
тана

РЕШЕНИЕ № 76
1. Общински съвет –Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с
чл.12,ал.3, от Наредбата за условията и реда
за осъществяване на закрила на деца с из-
явени дарби, приема Общинска програма за
мерките за закрила на деца с изявени дарби за
2012г.

Гласували: “за” – 13, “против” – няма, “въз-
държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 77
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл.51, ал.5 от ЗОС
приема Наредба за упражняване правата върху
общинската част от капитала на търговските
дружества с общинско участие, за участието на
общината в граждански дружества и в сдруже-
ния с нестопанска цел.

2. Задължава Кмета в едноседмичен срок от
вземане на настоящото решение Наредбата да
бъде качена в сайта на Община Вършец.

3. В срок от 30 календарни дни Кмета на Об-
щина Вършец да извърши необходимите правни
и фактически действия за извършване на реви-
зия с цел оптимизация на търговските дру-
жества, в който община Вършец е 100%
собственик на капитала , в който има дялово
участие.

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

РЕШЕНИЕ № 78
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 от ЗОС,
приема Наредба за реда на придобиване, управ-
ление и разпореждане с общинска собственост
на Община Вършец.

2. Задължава Кмета в едноседмичен срок от
вземане на настоящото решение Наредбата да
бъде качена в сайта на Община Вършец.

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

По време на дебата постъпи предложение от
Кмета на Община Вършец Докладна – Записка
Вх.№ 98/ 20.03.2012г. да бъде разгледана като
предпоследна точка от дневния ред.

Предложението за промяна на дневния ред
беше подложено на гласуване.

Общински съвет – Вършец отлага за раз-
глеждане точка 13 от Дневния ред, като съ-
щата става предпоследна точка 21 за
разглеждане от Дневния ред на заседанието.

Гласували: 11 – „за”; „против”-1, „въздър-
жали се” – 1;

РЕШЕНИЕ № 79
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.9а от ЗОБ, приема
Наредба за за условията и реда за съставяне, из-
пълнение и отчитане на общинския бюджет на
община Вършец.

2. Задължава Кмета в едноседмичен срок от
вземане на настоящото решение Наредбата да
бъде качена в сайта на Община Вършец.

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

РЕШЕНИЕ № 80
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.2 от ЗМСМА, приема Наредба 1 за
осигуряване на обществения ред, подържане на
чистотата и опазване на околната среда в об-
щина Вършец.

2. Задължава Кмета в едноседмичен срок от
вземане на настоящото решение Наредбата да
бъде качена в сайта на Община Вършец.

Гласували: “за” – 13, “против” – няма, “въз-
държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 81
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема Общинска стра-
тегия за подобряване безопасността на движе-
ние по пътищата на община Вършец за периода
2011-2020г.

Гласували: “за” – 13, “против” – няма, “въз-
държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 82
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.17, ал.1, т.10 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
приема Правилник за условията и реда за суб-
сидиране дейностите на спортните организации
и туристически дружества в Община Вършец

2. Във връзка с изпълнение на приет бюджет
2012г. на Община Вършец, разпределя средства
по § 43-01 за организации с нестопанска цел:

a. Спортни организации и туристически дру-
жества

i. Спортен клуб по ориентиране „НЕЗА-
БРАВКА 2004” – 4 500 лв.
ii. Спортен клуб по волейбол – 3 000 лв.
iii. Сдружение „Активни граждани – Вър-
шец” – 500 лв.
iv. Неразпределени средства – 3 000 лв.

b. Пенсионерски клубове
i. ПК „Козница” гр.Вършец – 2 600 лв.
ii. ПК „Пробуда” кв. Заножене - 450 лв.
iii. Сдружение клуб на пенсионера и само-
дееца „Озировци” с.Д.Озирово – 450 лв.
iv. ПК „Детелина „ с. Черкаски – 450 лв.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Ди-

митров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Станчева,
И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов,
Б.Христов, инж. И.Цакански, д-р Б.Бонев,
С.Сълков, А.Николова, д-р Р.Дамянова; “про-
тив” – няма, “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 83
1. Общински съвет - Вършец на основание

чл. 25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване
и разкриване на конфликт на интереси опред-
еля комисия от 3-ма члена и е в състав: инж.
Анатоли Георгиев Димитров, Благовест Радос-
лавов Христов и Симеон Георгиев Симеонов.

2. Избира за Председател на Комисия по чл. 25,
ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкри-
ване на конфликт на интереси инж. Анатоли Ди-
митров.

Гласували: “за” – 13, “против” – няма, “въз-
държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 84
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, отпуска сумата от
500лв. от § 10-98 на собствения си Бюджет 2012
година, за провеждане на международен турнир
по спортни танци „ Монтана Open 2012”

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

РЕШЕНИЕ № 85
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, отпуска финансова
помощ от собствения си Бюджет 2012 година па-
раграф 10-98 на следните жители подали молби
на територията на Община Вършец :

1.1. Ралица Димитрова Малинова – 500 лв.
1.2. Йорданка Кирилова Алексиева – 500 лв.
1.3. Райко Михайлов Тошев – 250лв.
1.4. Венета Михайлова Давидова – 150 лв.
1.5. Иванка Петрова Савкова – 150 лв.
1.6. Цветелин Маринов Зарчев – 250 лв.
1.7. Рашка и Димитър Георгиеви – 150лв.

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

РЕШЕНИЕ № 86
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, приема правила за
реда и начина за отпускане на еднократна фи-
нансова помощ от ОбС – Вършец за периода
2011-2015г.

2. Задължава Кмета в едноседмичен срок от
вземане на настоящото решение правилата да
бъдат качени в сайта на Община Вършец.

Гласували: “за” – 13, “против” – няма, “въз-
държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 87
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.9, от ЗМДТ, при-
ема Наредба за определянето и администрира-
нето на местните такси и цени на услуги на
територията на община Вършец /по чл.9 от
ЗМДТ/

2. Задължава Кмета в едноседмичен срок от
вземане на настоящото решение нова Наредба за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на об-
щина Вършец да бъде качена в сайта на Община
Вършец.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Ди-
митров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Станчева,
И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов,
Б.Христов, инж. И.Цакански, д-р Б.Бонев, А.Ни-
колова, д-р Р.Дамянова; “против” – 1 – С.Съл-
ков, “въздържали се” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред, Председа-
теля на Общински съвет – Вършец закри засе-
данието в 17:30 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС - Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 10

Днес, 12.04.2012 г. (четвъртък) от 10:30 ч.,
на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и
чл.56,ал.2 от Правилника за организация и
дейността на Общински съвет – Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с Об-
щинската администрация за мандата
2011-2015г. се проведе извънредно заседание
на Общински съвет – Вършец в заседател-
ната зала на Общинска администрация –
Вършец.

Заседанието започва с 12 положили
клетва общински съветници.

Отсъства: С.Сълков.
Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, засе-

данието е законно и може да взема законови
решения.

На заседанието присъства още: инж.И.Ла-
заров – кмет на община Вършец,

Заседанието беше открито и ръководено от
инж. Анатоли Димитров – председател на
Общински съвет Вършец.

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Вземане на решение за издаване на нова

Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция по договор за от-
пускане на финансова помощ
№12/322/00199 от 23.10.2009г. по мярка 322
за Проект „Реконструкция и модернизация
на уличното осветление в община Вършец –
гр.Вършец, с.Спанчевци, 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 „Зе-
меделие” – Разплащателна агенция.

Докладва: Кмет на община Вършец -
инж.Иван Лазаров

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника на
организацията и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с Общинската администра-
ция за мандата /2011 – 2015г/, дневния ред бе
приет единодушно с: гласа – 12 “за”, “про-
тив” – няма; “въздържали се” – няма;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 88
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА взема решение,
с което упълномощава кмета на Община
Вършец да издаде нова запис на заповед в
полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна
агенция за сумата от 851 779.50лв. /осемсто-
тин петдесет и една хиляди седемстотин се-
демдесет и девет лв. и петдесет стотинки/ за
обезпечаване на 110% от авансово плащане
по договор за отпускане на финансова
помощ №12/322/00199 от 23.10.2009г. по
мярка 322 за Проект „Реконструкция и мо-
дернизация на уличното осветление в об-
щина Вършец – гр.Вършец, с.Спанчевци,
с.Д.Б.Речка, с.Г.Б.Речка, с.Стояново, с.Долно
Озирово, с.Горно Озирово, с.Черкаски,
с.Драганица” сключен между Община Вър-
шец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.

2. Задължава кмета на Община Вършец да
издаде запис на заповед по т.1 и депозира
същия в ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция с цел реализиране на Проект - „Ре-
конструкция и модернизация на уличното ос-
ветление 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.Черкаски, с.Драганица”.

Гласували: “за” – 12 – инж.А.Димитров,
А.Николова, д-р Р.Дамянова, О.Яничкова,
Т.Кънчев, инж.И.Цакански, д-р Б.Бонев,
Б.Христов, И.Андров, А.Лазарова, д-р Ц.Ве-
лизаров, С.Симеонов; “против” – няма,
“въздържали се” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред, Пред-
седателя на Общински съвет – Вършец закри
заседанието в 10.50 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС - Вършец

ПРОТОКОЛ №11
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От началото на тази учебна година
в СОУ „Иван Вазов” активно се из-
ползват електронните интерак-
тивни учебници и граматики в
преподаването на английски език
(от 5 до 12 клас). Най-системно се
използва интерактивния учебник в
подготвителния осми чуждоезиков
клас. Предимството на този учеб-
ник е, че осигурява съвременни и
динамични методи на преподаване
и прави българските учители рав-
нопоставени с европеи�скитеси ко-
леги. Но най-важното е, че той
връща магията на ученето чрез тех-
нологиите на модерното образова-
ние. Съчетанието от текст, снимки,
видеофилми, звук, графики и тес-
тове, поднесено на интерактивна
дъска, превръща класната стая в
привлекателно място за усвояване
на знания. Възможността за непре-
къснато осъвременяване на съдър-
жанието осигурява актуална, точна
и богата информация. Имайки
предвид, че за съвременния ученик,
учебниците и книгите са отживе-
лица, че за него е по-лесно и за-
бавно да възприема информацията
от компютъра, ние, учителите по
английски език в СОУ „Иван
Вазов”, решихме да обвържем пре-
подаването на английски в класната
стая с новите компютърни техноло-
гии. В училището вече разпола-
гахме с мултимедии и компютри.
Оставаше само да намерим подхо-
дящ електронен учебник, какъвто
ни предостави британското изда-
телство „Express publishing”. Учеб-
никът дава за всеки ученик по нещо

– за този, който запомня по-лесно
визуално, има текстове, графики,
картини, за ученика, който запомня,
докато слуша е предвиден автенти-
чен запис на всеки текст, придру-
жен от музика и характерни звуци.
Учениците виждат всяко упражне-
ние и на дъската, имат време да по-
мислят, а с едно кликване на
мишката могат да видят и правил-
ния отговор. Връзката с интернет
позволява да отваряме и четем ак-
туални сайтове по темата, която из-
учаваме, приложени в края на всеки
урок.

След като вече почти цяла учебна
година използваме интерактивния
електронен учебник, смело можем
да твърдим, че той работи. Децата
не скучаят, а се забавляват, докато
учат. Това неизменно се отразява и
на показваните резултати.

Новата система на обучение пред-
оставя възможност за практични
упражнения и за завършващите 12
клас, голяма част от които ще се
явяват на матура по английски език.
С тях работим по електронния ва-
риант на световноизвестната Гра-
матика на Реймонд Мърфи,
съдържаща тематично подредени
уроци и упражнения. Те дават въз-
можност на вече напредналите в
знанията си възпитаници на СОУ
„Иван Вазов“ да решават както за-
дачи с т. н. отворен отговор, така и
да затвърждават конструкции на из-
речения, с които са вече запознати.

Допълнителните материали
включват 200 различни упражнения
и осигуряват тренинг на граматич-

ния материал от книгата. Помага-
лото осигурява насоки за овладя-
ване на всички компоненти от
изпита.

Електронната граматика и достъ-
път до Интернет в часовете по ан-
глийски език разшириха обхвата на
работа с учениците, те дават въз-
можност за слушане на оригинална
английска реч, както и конкретни
насоки за писане на различните ви-
дове съчинения.

Според официалната статистика
на Регионален инспекторат по об-
разованието – гр. Монтана за
учебна година 2010-2011 випускни-
ците на СОУ „Иван Вазов“, преми-
нали матура по английски език,
бяха на първо място в региона със
среден успех 5.75. Надеждите ни са,
че и тази година този успех ще бъде
затвърден както благодарение труда
на ученици и учители, така и на но-
вите европейски системи на образ-
ование, с които СОУ „Иван Вазов“
се гордее.

Ето мненията и на няколко уче-
ника от осми чуждоезиков клас:

„Лесно запомняме новите думи,
защото чуваме произношението им
на оригинален английски. Също
граматиката е по-лесно усвоима, за-
щото има много и различни при-
мери. При писането на съчинения,
както и при всички писмени упраж-
нения, имаме примерни текстове и
илюстрации, които ни дават идеи и
ни вдъхновяват да бъдем по-добри
творци. Още повече, има игри, ин-
тернет сайтове, филмчета и видео,
с които затвърдяваме знанията си”.
– Грета Георгиева.

„Много ми харесва, че може да
чуем текстовете от учебник,а про-
четени от най-различни хора с раз-
личен акцент.” – Асен Исаев

„За мен интерактивния метод на
обучение е много интересен. Часо-
вете не са скучни, има и игри.” –
Нели Деянова.

„Този метод е по-интересен и за-
нимателен. Привлича и задържа
вниманието ни за по-дълго време.”
–Мирела Петрова.

„Интерактивното обучение е заба-
вен и много добър начин за запом-
няне, защото едновременно гледаме
текста и го чуваме в реална среда.”
– Даяна Тачева.

Катя ЗАМФИРОВА
Елена ПЕТРОВА

ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ В ЧАСО-
ВЕТЕ ПО АНГЛИЙСКИ В СОУ „ИВАН ВАЗОВ”

На 3 април 2012 г., във връзка със
световния ден на околната среда, в
ОДЗ ,,Слънце” се проведе съвмес-
тен открит урок по екология с бъ-
дещите първокласници,
подготвени от техните учителки
Н. Кънчева и А. Иванова и уче-
ници от 4а и 4б клас на СОУ,,Иван
Вазов”с класни ръководители П.
Сълкова и М. Георгиева.

Урокът премина под мотото ,,Во-
дата - извор на живот”, като част от
националната кампания ,,Участвам
и променям”, която е по инициа-
тива на омбудсмана на Република
България. Главният герой Флупи,
който може да плува като риба и да
лети като птица, беше попаднал в
замърсена река и се нуждаеше от
помощ. Децата от детската градина
бяха на разходка, чуха призивите
за помощ и веднага се отзоваха. На
помощ дойдоха и намиращите се
наблизо ученици, които бяха на
пикник. Те взеха Флупи, проби от
рекичката и всички заедно оти-
доха в лабораторията, където от-
зивчивата лаборантка Биляна
постави болното животинче в
чиста вода и изследва водата от ре-
ката. Резултатите от пробите пока-

заха завишени стойности на за-
мърсяване.

Докато децата се суетяха около
състоянието на Флупи, лаборан-
тката им показа презентация, с
която им обясни какво е екология,
как хората замърсяват въздуха и
почвата и какво е необходимо да се
направи за тяхното опазване.

Малчуганите пък разказаха
всичко, което бяха научили за во-
дата – откъде идва, кой и как я за-
мърсява, къде има вода в
природата, в какви състояния се
среща, как достига до хората, къде
отива замърсената вода и какво би
станало, ако водата изчезне от зе-
мята, как да я пестим…

Въпросите задаваха учениците,
които останаха впечатлени от поз-
нанията на малките палавници и
емоционалните музикални изпъл-
нения. Докато им разказваха при-
казка за дъждовната капка,
малките забелязаха, че приятелят
им Флупи е по-добре. Настъпи ра-
достно оживление. И всички раз-
браха, че ВОДАТА Е ИЗВОР НА
ЖИВОТ.

Петя СЪЛКОВА
Милена ГЕОРГИЕВА

ЗА ПРИЕМСТВЕНОСТТА МЕЖДУ
ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕТО

СЪВМЕСТЕН ОТКРИТ УРОК ПО ЕКОЛОГИЯ
„ВОДАТА ИЗВОР НА ЖИВОТ”

На 8 април камбаната на 100-го-
дишния православен храм „Св.
Георги Победоносец” във Вършец
празнично зазвъня, за да възвести
големия християнски празник
Цветница (Връбница) - един от
най-хубавите, най-очакваните про-
летни празници. Той е посветен на
тържественото посрещане на
Иисус Христос в Йерусалим с мас-
линови и лаврови клонки. Затова
всички дойдоха на празничната
Света литургия с върбови клонки,
китки здравец и пролетни цветя,
които след това отнесоха в домо-
вете си. Вярва се, че осветените
върбови клонки има предпазна
сила, носят здраве и сполука.
Празникът продължи с дефиле на
мажоретния състав и ученическия
духов оркестър „Дефилир” при

СОУ „Иван Вазов” по централния
булевард „Република” до Народно
читалище „Христо Ботев 1900 г.”.
Общината организира за жителите
и гостите на града поредния цве-
тен празник с фолклорни танци и
забавления на откритата естрада
пред читалището.
В програмата участваха деца от те-
атралното студио към Общински
детски комплекс Вършец с ръко-
водител Цветелина Въглярска,
които пресъздадоха народни оби-
чаи, свързани с Лазаровден и
Цветница.
Танцьорите от танцов състав
„Фолклорна китка" при НЧ
„Христо Ботев” и фолклорните
танцови състави при Общински
детски комплекс с хореограф Не-
вена Стоянова извиха „Лазарски

танц” и кръшни хора и ръченици.
За доброто настроение на празну-
ващите се погрижиха и момиче-
тата от мажоретния състав с
ръководител Невена Стоянова, и
малките музиканти от ученически
духов оркестър „Дефилир” с ръко-
водител Димитър Пеев.
След концерта отнесохме в домо-
вете си китка пролетно настрое-
ние, дъх на цветя и върбови
клонки, много емоции от съпри-
косновението с магията на българ-
ския фолклор и усещане за
пробуждането на новия живот в
природата. Едно усещане за кра-
сота, хармония и щастие. Защото
на този ден сивотата на делника се
стопи пред цветността и яркостта
на празника. Защото е Цветница!

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЦВЕТНИЦА Е!Денят на здравния работник - 7
април събра колектива на Специа-
лизирана болница за рехабилита-
ция „Св. Мина” гр. Вършец, за да
отпразнуват всички заедно праз-
ника.

Гости на тържеството бяха отец
Петко Балджиев, доц. Добрев и
адв. Караилиева.

С много труд и всеотдайност, с
любов и професионални умения
работят всички лекари и медицин-
ски специалисти на своето благо-
родно поприще. Затова ние се
прекланяме пред тяхната профе-
сионална и човешка любов и им
отправяме нашето човешко: „бла-
годарим Ви от сърце!”, с пожела-
нието:

Дори когато те боли –
усмивката на устните ти да не

прецъфтява.

Тя топли повече от слънчеви
лъчи,

дори когато мраз душата ти ско-
вава.

Гласът ти да е топъл като южен
вятър,

на болестите ледената броня да
стопява.

Поздравления по случай праз-
ника поднесе изпълнителният ди-
ректор на болницата доц.д-р Антон
Савов, като пожела на колегите
много здраве, лични и професио-
нални успехи, и сподели, че пос-
тигнатите резултати са в резултат
на трудовия ентусиазъм на целия
колектив на здравното заведение.

За доброто настроение и многото
положителни емоции на празника
допринесоха изпълненията на
„Дуо Меджик”.

Лиляна ИВАНОВА

7 АПРИЛ – ДЕН НА
ЗДРАВНИЯ РАБОТНИК
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На последната изнесена приемна
на народните представители от
ПП „ГЕРБ” - Монтански избира-
телен район Искра Фидосова, Ди-
митър Аврамов, областния
управител на област Монтана
Ивайло Петров, директори на ди-
рекции и специалисти от област-
ните служби по социална
политика и земеделие, която се
проведе в с. Долно Озирово, при-
състваха жители на селото, които
предварително се бяха записали в
Кметството и задали писмено
своите въпроси. На практика
обаче прием не бе отказан на нито
един желаещ, дори и на тези без
предварителни записвания.

Наред с въпросите от общест-
вена значимост за жителите на се-
лото си позволих да запозная
Искра Фидосова със състоянието
на Цветелин Зарчев от с. Д. Ози-
рово, който тази година ще бъде
абитуриент и който е със сериозни
здравословни проблеми, изиск-
ващи скъпоструващо и продължи-
телно лечение. През миналата
година организирах дарителска
кампания за същия младеж, като
резултатите от нея бяха оповес-
тени на страниците на общинския
вестник „Вършец”.

Познавайки добре проблема на
Цветелин, потърсих съдействие от
г-жа Фидосова в чисто човешки
план. Резултатът дори надмина
очакванията ми – жената и майка
Искра бе трогната от проблемите
на младежа и прояви изключите-
лен интерес. Бяха проведени
лични срещи между нея и Цвете-
лин, на които тя се запозна по-от-
близо с проблемите му. В резултат
Искра Фидосова осигури и пре-
веде в брой на Цветелин Зарчев
сумата от седем хиляди лева за
продължаване на лечението му, за
контролни прегледи и възстанови-
телни процедури.

Лично от мое име, от името на
семейството на Цветелин и от
името на жителите на селото ни
искам да изкажа публично искре-
ната си благодарност на тази бла-
городна и неуморима в своята
работа и в своята добродетел ис-
тинска жена и истински човек!

Благодарим на Искра Фидосова
за проявеното разбиране, загриже-
ността и човечността й. Пожела-
ваме и да е жива и здрава, за да
има сили да се раздава и да ни по-
мага с голямото си човечно сърце!

Ангел ПЕТРОВ
Кмет на с. Д. Озирово

ИСКРЕНА БЛАГОДАРНОСТ

Приключи финалният етап на 10-
ти юбилеен Национален конкурс "
Физиката в моите очи". На 1 април
– деня на шегата, като на шега три
от проектите на ученици от СОУ
"Иван Вазов" грабнаха три награди
от общо шест – втора награда за
илюстративен проект "Ядрена
енергия" при ученици от старша
възраст на Жасмина Костадинова и
Георги Леков, трета награда и на-
града за изследователски проект за
старша възраст на Михаела Мано-
лова и Жасмина Костадинова за
проекта "Магнитно поле", и втора
награда на Анета Лазарова , Алек-
сандра Йосифова и Симона Нико-
лаева – за проекта " Светлината –
поглед отвътре".

В сайта "Ядрена енергия"
(http://nuclear-energy.zzl.org) учени-
ците запознават посетителите с ис-
торически сведения за откриването
на ядрените реакции, видове яд-
рени реакции, устройство и прин-

цип на действието на ядрени реак-
тори. Схемите на реакторите са ав-
торски, изработени от учениците и
с означения на български език. От-
делено е внимание на катастрофите
с атомни реактори, като е напра-
вена и световна карта на атомните
аварии. Специално за сайта са из-
работени 10 авторски докумен-
тални минифилма по сценарий на
учениците и озвучени на български
за катастрофата в Чернобил, за уст-
ройството и принципа на дей-
ствието на атомните реактори, за
трите най- големи атомни аварии -
Три Мейл Айлънд – САЩ, Черно-
бил – Украйна и Фукушима – Япо-
ния. Интересно е филмчето за
атомните бомбардировки; за пуше-
нето, при което в организма навли-
зат доста голямо количество
радиоактивни изотопи и за родната
АЕЦ Козлодуй.

Сайтът "Магнитно поле"
(http://magnetic-field.99k.org) е из-

следователски и нестандартен.
Представени са исторически сведе-
ния за магнитите, източниците и
характеристиките на магнитното
поле.

В страницата за Земното маг-
нитно поле посетителите могат да
се запознаят с отклоненията на маг-
нитното поле, с движението на маг-
нитните полюси и да намерят
отговор на въпроса "Кой земен маг-
нитен полюс е северен и кой
южен?" Посочват се интересни и
любопитни факти, свързани със
земното магнитно поле: способ-
ност за ориентация на животни по
земното магнитно поле и поляр-
ните сияния - най- грандиозните
атмосферни явления, чиято красота
и изключителност не подлежат на
описание.

През последните години е устано-
вено, че съставна част от земното
магнитно поле са енергетични
структури, влияещи негативно на
живота ни, наречени геопатогенни.
Най-опасни за здравето на човека
са геопатогенните точки - местата,
където енергийните ленти на по-
лето се пресичат. Младите изслед-
ователки се спират на темата, тъй
като Вършец се намира точно в та-
кава геопатогенна зона. Тук, в сре-
дата на миналия век, екип от учени
от Медицинска академия и СУ под
ръководството на акад. Алекси
Пухлев извършват проучвания във
връзка със заболяването ендемична
балканска нефропатия (местна бал-
канска болест на бъбреците), която
се наблюдава в определени райони
на Балканския полуостров, у нас
във Врачанска и Монтанска област.
Основното предположение за бо-
лестта е геопатогенност.

Всичко интересно и любопитно за
магнитните полета предизвиква
момичетата да търсят тяхното
влияние върху растенията. Специ-
ално за разработването на сайта се

експериментира с растения, като се
поставят бобови семена в магнитно
поле, 15 пъти по- силно от земното.
Облъчените бобове в продължение
на два месеца се отглеждат в каби-
нета по физика в училище. След
приключването на експеримента се
изготвят малотрайни микроскопски
препарати от листа и стъбла на но-
вите растения и под микроскоп се
наблюдават процесите мутагенеза,
апоптоза и некроза. Този сайт беше
единствен изследователски в кон-
курса.

При представянето на проекта на
най- малките „Светлината отвътре”
(http://light-inside.free.bg/), учени-
ците от 6 и 7 клас с успех боравеха
с физични понятия и термини, с
които българските ученици се за-
познават по физика в 10 клас. В
сайта посетителите могат да се за-
познаят с устройството на човеш-
кото око и неговите специфичните
функции. Представени са много
интересни и нови за българските
ученици факти – за зрението на ри-
бите, за течни лещи и контактни
лещи. Разглежда се устройство на
цифров апарат и се сравнява рабо-
тата на CCD сензорите в устрой-
ството с начина, по който ретината
приема и предава изображения и
информация към мозъка. Момичета
разработиха специално две лабора-
торни упражнения, в които се срав-
няват частите на окото с тези на
съвременен фотоапарат, изучава се
тяхната работа и се получават об-
рази с различни видове лещи.

Представянето на учениците при
защитата беше блестящо и не слу-
чайно техните медали и грамоти,
както и купата за училището бяха
връчени от главния експерт по фи-
зика в МОМН Валя Иванова. Тя из-
рази възхищението си от учениците
на Вършец и изяви желание есен-
ното Национално състезание по
физика да се проведе в град Вър-

шец. Всички екипи бяха поканени
да се представят и на фестивала
"Наука на сцената" в гр. Севлиево,
който е част от световния фестивал
със същото име и излъчва българ-
ски участници за него.

Принос за тези постижения имат
и ръководителите на проектите –
Радка Костадинова и Beнциcлaв
Cтaмeнoв, които също получиха
грамоти.

Тази година Радка Костадинова –
преподавател по физика в СОУ
„Ив. Вазов” бе наградена със спе-
циалната награда на ДИУУ и Со-
фийския университет в
Националния конкурс за про-
грамни и образователни продукти.

И още една радостна новина - на
40 юбилейна Национална конфе-
ренция по физика, в младежката
сесия участваха учениците от СОУ
„Ив. Вазов” Васил Недков и Луиза
Лъчезарова с филм за нанотехно-
логиите, и Жасмина Костадинова с
презентация за елементарните час-
тици. Техните работи са отличени
като най- добри на конференцията.
Технически университет Габрово
ги награди с отлични оценки - 5,60
за прием в университета. Жасмина
получи поздрави от проф. Балаба-
нов - професор по атомна и ядрена
физика и бивш ректор на Плов-
дивски университет, който в знак
на благодарност за добре предста-
вено негово произведение абонира
СОУ „Ив. Вазов” за списание "Све-
тът на физиката". Жасмина получи
и покана да представи разработ-
ката си пред студенти от Плов-
дивски университет. А само преди
броени дни тя получи първа на-
града от Европейската астрономи-
ческа асоциация за участие в
конкурса "Открий слънчев часов-
ник и го покажи", със суперлати-
вите, че в Европа са във възторг от
нашия слънчев часовник.

Евелина ГЕОРГИЕВА

БЛЕСТЯЩИ УСПЕХИ НА МЛАДИТЕ ФИЗИЦИ НА ВЪРШЕЦ

СОУ „Иван Вазов” - гр.Вършец взе
участие в състезанието Spelling Bee,
което се проведе на 30.03.2012 г. в
сградата на училището. В него взеха
участие 13 ученици от 4 до 7 клас. Те
се трудиха неуморно цели два ме-
сеца и положиха големи усилия за
научаването на думите на английски
език. Всяка седмица учениците спе-
луваха (спелуване – произнасяне на
думата буква по буква – бел.ред.) ду-
мите и се подготвяха за големия ден.

На самото състезание бяхме пока-
нили Фелиша Бивънс от САЩ - доб-
роволец от Корпуса на мира, която
четеше думите на участниците. Със-
тезанието протече в 15 кръга и след
голяма надпревара Даниел Баталски
от IV клас се класира на първо
място. Думата plural донесе побе-
дата на Даниел.Той е един от най –
малките ни участници в състеза-
нието, но се справи блестящо. Фе-
лиша лично връчи на победителя и
на всички участници в състезанието
сертификати и други награди.

Да пожелаем успех на Даниел Батл-
ски в регионалният кръг, който ще се
проведе в края на месец април в гр.
Враца.

Петя ДЕНЧЕВА

Второ национално състезание по правопис на
английски език „Spelling Bee 2012”
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Цветница е един от големите
християнски празници.

На 8 април, една жена с име на
цвете - Невена Стоянова, със своя
професионализъм и всеотдайност
ни достави огромно удоволствие,
като подготви децата на гр. Вършец
да се представят чудесно на об-
щинското тържество по случай
празника.

Поздравления и за танцов състав
"Фолклорна китка", на която тя
също е хореограф.

Невена, желаем ти да бъдеш
здрава, все така усмихната и упо-
рита.

Исафия ИЛИЕВА
Дафинка ТОДОРОВА

ПИСМА НА
ЧИТАТЕЛИТЕ


