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По предложение на Кмета на об-
щина Вършец Боряна Бончева през
м. октомври се проведе изнесен прием
в селата от общината по следния гра-
фик:

01.10.08 г. – с. Спанчевци
02.10.08 г. – с. Драганица
03.10.08 г. – с. Черкаски
06.10.08 г. – с. Д.Озирово
07.10.08 г. – с. Г.Озирово
13.10.08 г. – с. Стояново
15.10.08 г. – кв. Заножене
17.10.08 г. – с. Д.Б.Речка и с. Г.Б.Речка
Основната цел е да се улеснят граж-

даните, затова в мобилния екип, освен
специалисти от Общинска админист-
рация, бяха включени представители
на различни институции от общината
– Районно полицейско управление,
ВиК, Дирекция “Социално подпома-
гане”, Общинска служба по земеде-
лие.

Изнесеният прием отбеляза висока
активност на населението.

Повече от 80 човека споделиха както
лични, така и обществени въпроси.

Всеки гражданин бе изслушан инди-
видуално, на всеки бе даден компет-
ентен съвет, насока, отговор.

Обобщението на поставените въ-
проси след приключване на приема
показа, че селата в общината имат
сходни обществени проблеми:

- нередовни и недостатъчни авто-
бусни линии;
- необходимост от ремонт на улици
- отводнителни канали, подмяна во-
допровод, канализация, асфалти-
ране;
- недостиг на кофи за смет;
- нередовни и редки посещения на
фелдшери и лични лекари;
- регламентиране на сгради/поме-
щения за пенсионерски клубове.

Идеята и желанието на всички е
тези приеми да се превърнат в тради-
ция.

Цветелина КРУМОВА

Кметът на община Вършец, Боряна
Бончева – Лечева, откри специална фо-
тоизложба „Вършец – туристическа
дестинацияиприроденфеномен”вград
Сокобаня, Сърбия по време на публич-
ното представяне на проект „Екопарк
за почивка и туризъм – град Вършец”,
финансиран по програма ФАР на ЕС –
трансгранично сътрудничество с Ре-
публика Сърбия. Фотоизложбата
включва 40 снимки с природни, кул-
турнииисторическизабележителности
наВършец.Фотоситесаподреденивга-
лериятанаТуристическотодружествов
Сокобаня и ще останат там до
15.11.2008 година.

На официалното откриване присъст-
ваха кметът на община Сокобаня, об-
щински съветници, общественици,
представители на бизнеса и медиите от
сръбския град. Ръководителят на про-
ектаВениславаБояджиеваподчерта,че
„с откриването на фотоизложбата се
цели да се популяризират природните
дадености на Вършец в Сокобаня, като
по този начин ще се насърчи трансгра-
ничнотосътрудничествоищесестиму-
лира процеса на търсене на
възможности за създаване на интегри-
ран туристически продукт между двата
града със сходни природни ресурси”.
След15.11.2008годинафотоизложбата
ще бъде допълнена с нови актуални

снимки от хода на проекта. Снимките
ще бъдат представени на обществе-
ността във Вършец по време на заклю-
чителния дискусионен форум по
проекта. Той ще се проведе през по-
следната седмица на ноември в градс-
ката галерия на Вършец.

Проект„Екопаркзапочивкаитуризъм
– град Вършец” е фокусиран върху съз-
даване на условия за консолидирано и
ползотворносътрудничествомеждуоб-
щините Вършец и Сокобаня за съхра-
няване на общите природни дадености
и промотиране на устойчивото иконо-
мическоразвитиенарегионачрезефек-
тивното им оползотворяване. До
момента по проекта във Вършец е ре-
новирана значителна част от парковата
инфраструктура.Поставенисадървени
пейки, шезлонги и беседки по екопъ-
тека„Иванчоваполяна”.Ремонтиранае
сцената на самата „Иванчова поляна”.
Изграждат се спортни и детски пло-
щадки. Заключителният дискусионен
форум по проекта в края на месец но-
ември ще събере на едно място пред-
ставителите на местния бизнес от
ВършециСокобаня, земеделскипроиз-
водители и културни дейци, които ще
дискутиратвъзможноститезаосъщест-
вяване на съвместни инициативи и реа-
лизиране на бъдещи трансгранични
проекти.

С ЛИЦЕ КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩИНАТА

ИЗЛОЖБА В СОКОБАНЯ
Съгласно Решение № 161 от

заседание на ОбС – гр. Вършец
/Протокол № 12/03.09.2008 г./ и
във връзка с Наредбата за сим-

волите, почетните знаци, отли-
чията и почетните звания на
Община Вършец, състезателят
от Националния отбор по во-

лейбол на България Теодор
Йовчев Салпаров бе удостоен
със званието “Почетен гражда-
нин на Вършец” за високи спор-
тни постижения на национално
и световно ниво и факта, че е
живял и започнал спортно-със-
тезателната си кариера в гр.
Вършец, което допринася за по-
пуляризирането на град Вършец
и общината.

Отличието му бе връчено на
тържествено заседание на Об-
щинския съвет, проведено на 20
октомври 2008 г. в Градската ху-
дожествена галерия във Вър-
шец, на което гост бе
областният управител на област
Монтана Тодор Върбанов.

Освен общинските съветници
на тържественото заседание
присъстваха много фенове, род-
нини, приятели на Теди, /както
галено го наричаме/ и първият
му треньор по волейбол Тодор
Давидов.
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ТЕОДОР САЛПАРОВ - ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ

Диана Григорова Иванова-Пет-
кова е родена и израсла във Вър-
шец.

Завършила Учитилсния инсти-
тут в Смолян, специалност Ис-
тория и география и

СУ „Клемент Охридски”, специ-
алност Итория.

Има специализация към СУ Ор-
ганизация и управление на образ-
ованието и межиджър на
средното образование, както и
второ ПКС по организация и уп-
равление.

Работи като директор на Озд-
равително училище „Никола Вап-
царов”.

Миналата година получава на-
градата на Министерството на
образованието и науката „Не-
офит Рилски”.

Омъжена, с една дъщеря.
В Общинския съвет е член на ко-

мисията по Образование, мла-
дежки дейности, спорт, туризъм
и комисията по Евроинтеграция.

- Госпожо Григорова, учили-
щето, в което работите се разли-
чава от другите училища, какво
е особеното и как се ръководи
оздравително училище в слож-
ните за образователната система
времена?

- Станах директор на оздрави-
тено училище „Никола Вапцаров”
през 1991 г. тогава то беше санато-
риално училище към Диабетно от-
деление на СКК. Сградата беше
стара, реституира се, трябваше да
търсим нова, да я реконструираме.
През годините имаше много пред-
извикателства пред мен и колегите
ми, но се справихме. Работим с
много правителствени и неправи-
телствени организации и с тяхна
помощ успяхме да направим учи-

лището уютно място за обучение
и пребиваване.

При нас учат и живеят 140 деца
от първи до осми клас от Северо-
западна България. Това са деца със
заболявания на ендокринната сис-
тема – диабет, сърдечно-съдови и
ставни заболявания. Това е труден
контингент, не само заради здра-
вословното състояние, повечето са
без родители, или само с баба,
дядо, със социални проблеми.
Някои идват на 15 септември и си
отиват за Коледа, други дори няма
къде да отидат. Разбирате, че
трябва много всеотдайност и
любов, за да се грижиш за тези
деца, да се почувстват и те пълно-
ценни и значими. Благодаря на ко-
легите, успехите се дължат на
екипната ни работа.
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ДИАНА ГРИГОРОВА: „КОГАТО ВЗИМАМ
РЕШЕНИЕ, СЕ ПОСТАВЯМ НА МЯСТОТО

НА ОБИКНОВЕНИЯ ГРАЖДАНИН”

НАШИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

На 29.10.2008 г. в хотелски ком-
плекс “Тинтява” официално бе за-
крит проекта на РИО-Монтана за
квалификация на 32 учители от СОУ
„Иван Вазов” и НУ „В.Левски”, гр.
Вършец. Проектът е на стойност 10
000 лева и се финансира от Център
за образователна интеграция на деца
и ученици от етнически малцинства
към МОН.

В продължение на една година - от
09.11.2007 г. началните учители и
директорите от двете училища се
включиха в няколко квалификаци-
онни форми за създаване на интер-
културна и толерантна среда в

училище. В хотел „Тинтява” се про-
ведоха три обучителни курса: три-
дневен тренинг на тема
„Образование без предразсъдъци”
(23.11.-25.11.2007 г., двудневен курс
„Интеркултурна компетентност на
учителя” (15 и 16.декември.2007г. и
тридневен курс ‘Толерантност и
психологическа подкрепа в учи-
лище”(3-5 октомври.2008г.).

Учителите и експертите от ръко-
водния екип на РИО-Монтана посе-
тиха открити уроци в две училища
на гр. Лом, които прилагат интерак-
тивни методи за обучение и базовото
начално училище в гр. Плевен, което

от десет години успешно прилага
метода „Стъпка по стъпка” при обу-
чението на учениците в училище.

Споделеният опит и придобитите
знания и умения от едногодишната
квалификационна програма учите-
лите приложиха и на практика: на 28
октомври началното училище в
кв.”Изток” бе домакин на провежда-
нето на открити уроци в две пара-
лелки (във II a клас от Даниела
Димитрова по околен свят и в III a
клас от Лилия Вълчева по матема-
тика), а на 29 октомври се проведоха
открити уроци в СОУ”Иван Вазов”
(от Райна Първанова в IIIa по бъл-

гарски език и литература и Емилия
Цанкова във IIб клас по околен свят).
Експертите от РИО-Монтана и гос-
тите от община Вършец имаха въз-
можността да видят много добри
уроци и знаещи деца, и много при-
ветливи класни стаи. Всичко това
показа, че квалификационната про-
грама е била успешна.

На проведената кръгла маса за за-
криване на проекта се изказаха бла-
годарности за успешно
реализирания проект от страна на
всички участници - Община , Регио-
нален инспекторат и учители, вклю-
чително и на персонала на хотел

„Тинтява”, който създаде чудесни ус-
ловия за организирането на квали-
фикационните форми. Много
положителен ефект от квалификаци-
онната програма е възможността на
учителите от гр.Вършец да работят
заедно за развитие на училищната
инфраструктура и да постигат резул-
тати в интеграцията на децата.

Всички с нетърпение очакват нови
проекти към ЦОИДУЕМ за още по-
голяма устойчивост на постигнатото
до момента.

Биляна ХАРАЛАМПИЕВА
Началник отдел в РИО на МОН

- Монтана

УЧИТЕЛИТЕ ОТ ВЪРШЕЦ ОБОГАТИХА СВОЯ ОПИТ И ЗНАНИЯ

Председателят на ОбС. Н. Леков връчва
удостоверението на Т. Салпаров
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В определението идеален център влиза
всичко- място, където минават много гости
на града, където са по-представителните ма-
газини, кафенета и се събират много хора.

Във всеки град или село винаги се държи
поне в центъра да е пооправено. Редно е и
ние, в курортния град да помислим какво
трябва да направим, така че представител-
ната му част да изглежда добре.

С чувство на отговорност и неудобство ис-
каме да изразим мнението на някои граж-
дани, които живеем в идеалния център, по
въпроса за отглеждането на домашни жи-
вотни.

Знаем ,че в тези трудни години за прехрана,
за много хора е необходимо да отглеждат жи-

вотни - кокошки, прасета, кози, за да прежи-
вяват. Но не е възможно улиците да са за-
мърсени с изпражнения, да скачат бълхи,
коне да се разхождат, пуснати свободно из
парка и по улиците. С всичко това селският
облик на курорта ни се потвърждава.

Не е ли по-добре да сме на ясно курорт от
какъв тип искаме да бъдем. Да започнем да
променяме първо идеалния център, тогава
ще имаме пълното право да коментираме, че
проявяваме някаква гражданска активност.
И тъй като става въпрос за позиция, в чл. 5
от Конституцията се казва, че всички сме
равни пред законите. Тогава, ако някои граж-
дани искат да отглеждат животни в идеалния
център, защо пък други да не искат улиците

да са чисти, да не се замърсява въздухът и в
крайна сметка животните да се отглеждат в
задните дворове.И като се говори за дворо-
вете, има такива пустеещи места, които ста-
ват развъдници на змии, буренаци и плевели.
И може би пак непримиримото отношение на
нас, гражданите, ще бъде съдник и вносител
на искане тези места да се чистят.

Ние, група жители от ул. «Стефан Кара-
джа» засвидетелстваме желанието си да
участваме с активна позиция и предложения
в заседание на Общинския съвет, ако бъдем
поканени.

С уважение : сем. Георгиеви, Ташеви,
Господинови, Захариеви и Ангелови.

ИДЕАЛНИЯТ ЦЕНТЪР НА ГРАДА – ЛИЦЕ НА КУРОРТА
ПОЗДРАВ КЪМ

НОВОРОДЕНИТЕ ДЕЦА В
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Редакцията на Общински вестник
“Вършец” поздравява новородените бебета:
Иванка, родена на 14 юли с майка Митра

Боянова Аспарухова;
Валентин , роден на 16 юли с майка

Светла Бориславова Симеонова;
Розалия, родена на 18 юли с майка

Данаила Розова Маринова;
Славчо, роден на 20 юли с родители

Десислава Кирилова и Борислав
Симеонов;

Ангел, роден на 21 юли с родители Росица
и Мирослав Христови;

Патрисия, родена на 24 юли с родители
Екатерина Костова и Сергей Генчов;

Яница, родена на 27 юли с родители Люба
Тодорова и и Цветан Кръстев;

Стефания, родена на 28 юли с родители
Славка Костова и Петър Кирилов;

Юлиян, роден на 4 август с родители
Силвана и Милен Христови;

Емилия, родена на 14 август с майка
Арсенета Горанова Велкова;

Христомира, родена на 17 август с
родители Теменужка Николова и
Христо Димитров;

Надежда, родена на 19 август с родители
Стела Кюркчиева и Даниел Цветанов;

Исус, роден на 19 август с родители
Снежана Петрова и Бисер Антов;

Галена, родена на 25 август с майка Анита
Веселинова Ангелова;

Росен, роден на 28 август с родители
Снежана Дикова и Камен Костов;

Беатрис, родена на 19 август с родители
Ралица и Гинчо Гиневи;

Стефани, родена на 30 август с родители
Тодорка и Николай Коновски;

Пламена, родена на 01 септември с майка
Радостина Димитрова Костова;

Ивона-Сидни, родена на 01 септември с
родители Цветелина и Красимир
Иванови;

Константин, роден на 15 септември с
родители Илияна и Мариан Петрови;

Преслав, роден на 25 септември с
родители Миглена Костадинова и
Милен Пантов;

Ивайло, роден на 26 септември с родители
Стефка Чернева и Ивайло Иванов;

Йосиф, роден на 28 септември с родители
Радка и Младен Стоянови;

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

ГРАЖДАНИТЕ НАСТОЯВАТ:

ОБЩЕСТВЕНО
ПОРИЦАНИЕ

Районен съд – гр. Берковица ПРИЗНАВА
МАРИЯН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ,
живущ в гр. Вършец, ул. “Христо Ботев” №
21, с ЕГН 9206133200 и МЛАДЕН
ГЕОРГИЕВ КАМЕНОВ, живущ в гр.
Вършец, ул. “Четвърта” № 28, ЕГН
9007233227 за ВИНОВНИ в това, че на
04.11.2006 г. като непълнолетни, чрез
разрушаване на прегради, здраво направени
за защита на имот са отнели от владението
на “Електроразпределение” – Плевен, клон
Монтана 3 бр. шини за високоволтна
разпределителна касета, 17 бр. основа за
предпазител, 2 бр. предпазители,. 1 л.м.
кабел многожилен и 2 бр. обувки, всичко на
стойност 268.06 лв.
Съдът ОСЪЖДА горецитираните лица на

“ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да
се изпълни чрез публикация на присъдата в
местния вестник по местоживеене, а така
също да заплатят солидарно на
“Електроразпределение – Плевен” АД
сумата от 268.06 лв. плюс сумата от 33.00 лв.
за разноски по делото и служебно издаване
на изпълнителен лист.
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- Как успяхте да запазите училището,

когато много подобни училища се закри-
ват?

- Значителен брой се закриха, останахме
десет в страната. Критериите за подбор бяха
сложни. Три години продължи наблюде-
нието и контрола и ние успяхме да се защи-
тим. Най-важните ни преимущества са
добрата материална база със съвременни
условия за живот, добрата работа на меди-

цинския екип и не на последно място добра
учебна и възпитателна дейност. Положи-
телна роля изигра това, че училището се на-
мира във Вършец – балнеоложки център с
традиции, който добре повлиява лечението
на диабета.

Заедно с колегите се опитваме да създадем
самочувствие на учениците, въпреки че
имат здравословен проблем, те могат да се
вградят в обществото, да учат и да работят.
Приемаме ги като равни, не ги делим, очак-
ваме и другите да ги приемат. В миналото
голям процент не продължаваха образова-
нието си. Сега 90% продължават, имаме
дори завършили висше.

Имаме силна връзка с храма Св. Георги
водим учениците на всички по-големи хрис-
тиянски празници, в събота и неделя. Смя-
там, че когато вярва, човек става по-добър
към ближния, а така има и повече успехи.

Идеята ни е училището да се превърне в
Национален детски рехабилитационен цен-
тър за деца, болни от диабет. През лятото да
се ползва и от деца от чужбина.

- Вие сте втори мандат общински съвет-
ник, кога срещнахте повече трудности,
през първия или сега?

- През първия мандат ми беше трудно, за-

щото трябваше да проучвам законовата нор-
мативна база, а сега трудностите идват от
междуличностни отношения, които пречат
на работата. Нямаме различия в идеите,
всички искаме да работим за благото на съг-
ражданите си, но има още какво да подоб-
рим като стил на работа.

В двете комисии, на които съм член, се ра-
боти с лекота. Водим конструктивен диалог
и постигаме консенсус. Начина на работа
трябва да се пренесе и в заседанията на Об-
щинския съвет.

Когато обсъждаме някакъв проблем и
трябва да се вземе решение, винаги се пос-
тавям на мястото на гражданина. Как би се
отразило на мен като жител на Вършец, тук
живеят родителите ми, семайството ми.

Смятам, че за Вършец има какво да се на-
прави, ако работим по-енергично. Важно е
да съумеем да използваме европейските
фондове. Трябва повече хора да се обучат да
изработват и ръководят проекти, защото
това е начинът за ползване на пари от фон-
довете.

- Как работите по програмата за опти-
мизация на училищната мрежа?

- Преди няколко години си мислех, че
нищо не може да ме накара да вдигна ръка

за закриване на училище. Реалността ме на-
кара да разбера, че нищо друго не може да
се направи. Преживях го много тежко, за-
щото съм възпитана, че училището е живо-
тът и традицията, бъдещето в едно село.
Сега видях, че децата попадат в по-добра
среда, не са в слети паралелки и получават
по-качествено образование и мога да бъда
по-спокойна. Програмата се изпълнява.

Урбанизацията, миграцията налагат своя
отпечатък. Такъв е животът в 21 век, това е
нашето съвремие. Боли ме, че младите хора
напускат града и страната. Да ги запазим е
необходима държавна стратегия.

- Какви са любимите ви занимания в
свободното време?

- Аз съм киноман, гледам всички нашу-
мели и най-нови филми. Преди следях теат-
ралните постановки, сега нямам
възможност. Но имам нова страст под влия-
ние на дъщеря ми – гледам състезанията по
Формула 1. Обичам класическата музика и
рока. Любимият ми състав е Куин, а Фреди
Меркюри е неповторим. Фен съм на нацио-
налния отбор по волейбол. Имам домашни
любимци.

Интервюто взе
Юлия Антонова

ДИАНА ГРИГОРОВА: „КОГАТО ВЗИМАМ РЕШЕНИЕ, СЕ
ПОСТАВЯМ НА МЯСТОТО НА ОБИКНОВЕНИЯ ГРАЖДАНИН”

НАШИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

По изпълнение на дейностите за реализи-
ране на проект по програма ФАР BG
/2004/0146-711.01.03 “Подобряване на състоя-
нието и интеграцията на малцинствени групи
в неравностойно положение със специален
фокус към ромите”, във Вършец се извър-
шиха безплатни профилактични гинеколо-
гични и педиатрични прегледи.

Съгласно договора за извършване на меди-
цински услуги, прегледите се извършиха от
специалисти – акушер-гинеколог д-р Димитър
Александров и педиатър д-р Антина Димит-
рова от ОМЦ – ЕООД – гр. Монтана.

За периода 21.08.08 – 29.08.08 г. в ромския
квартал Изток бяха прегледани 173 жени и 172
деца, а от 01.09.08 г. до 09.09.08 г. прегледите
продължиха в поликлиниката на града, като
през тях преминаха 143 жени и 189 деца.

На 10 и 11.09.08 г. в кв. Заножене бяха пре-
гледани 41 жени и 48 деца.

Всички прегледи се извършиха при много
добра организация и съдействие от страна
кмета на общината Боряна Бончева и начал-
ника на кабинета на кмета Стоян Стоянов.

Нямаше отказан нито един преглед на же-
лаещи, независимо от техния етнос, като пред-
имство се даде на уязвимите малцинствени
групи, съгласно изискванията на проекта.

При прегледите се установи висок процент
на стари и нови възпалителни гинекологични
заболявания, взети бяха 108 цитонамазки,
които за радост показаха възпалителни про-
цеси, различни по тежест и давност без злока-
чествени новообразования. Малък е броят на
доброкачествените заболявания на матката и
яйчниците. По-голям е броят на раничките на
шийката на матката, което се дължи преди
всичко на ниската здравна култура и лошия со-
циален статус на жените от ромски произход,
тъй като повечето от тях са здравно неосигу-

рени и нямат финансова възможност за про-
филактични прегледи до Берковица или Мон-
тана.

Висок дял от консултираните жени са с па-
тологични отклонения и нелекувани хронични
заболявания на пикочно-половата система.

Откриха се и няколко ранни бременности І –
ІІІ месец, както и няколко безплодия.

При педиатричните прегледи на деца до 18
години се откриха заболявания на дихателната
система като астма, бронхити и бронхопнев-
монии, а така също голям процент артрити, ар-
териална хипертония, епилепсия, диабет,
затлъстяване, заболявания на сърцето, увреж-
дания на зрението, глухонемота, изоставане в
нервно-психическото развитие и вирусни за-
болявания.

По-високата детска заболеваемост в сравне-
ние с другите общини на областта се дължи на
прегледаните болни деца, които учат в Оздра-
вително училище “Н.Й. Вапцаров”. Повечето
от децата със заболявания бяха насочени за
консултации с различни специалисти и дис-
панзеризирани. Установи се, че много от ром-
ските майки подценяват профилактиката и
правилното хранене на децата над 1 годишна
възраст.

Лично от мое име, от името на ромската об-
щност и всички жители на община Вършец
изказвам голямата си благодарност към ръко-
водството на Общината - г-жа Боряна Бончева
и г-н Стоян Стоянов за добрата организация и
оказаната помощ и съдействие за извършване
на безплатните за населението гинекологични
и педиатрични профилактични прегледи.

Лили ИЛИЕВА

БЕЗПЛАТНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ
НА ЖЕНИ И ДЕЦА В ГРАД ВЪРШЕЦ

продължава от 1 стр. >>>
Председателят на Общинския съвет във

Вършец Николай Леков връчи на Теодор
Салпаров удостоверението за присъждане
на отличието “Почетен гражданин на Вър-
шец”, а кметът на общината Боряна Бон-
чева му подари копие от символичния ключ
на града и оригинална картина на местния
художник Георги Паунов – Паунеца.

За спортната кариера на волейболиста го-
вори председателят на Обединен спортен
клуб – Вършец Коста Младенов, поздрав-
ления към Салпаров поднесе областния уп-
равител на Монтана инж. Тодор Върбанов.

При награждаването си Салпаров спо-
дели: “ Моментът е много личен и искрено
съм развълнуван от факта, че съм номини-
ран за връчване на званието “Почетен
гражданин на Вършец”, защото тук са ми-
нали детските ми години, в този град съм
намерил едни от най-добрите си приятели,
от Вършец е започнала моята волейболна

дейност. Майка ми е израсла тук, сестра ми
и брат ми, цялото ми семейство и аз се рад-
вам много, че съм част от този град. Благо-
дарение на мен и на моите колеги от
Националния отбор по волейбол ме удос-
тоихте със званието “Почетен гражданин
на Вършец”. Това е много за мен. Надявам
се, че за в бъдеще ще имаме още поводи да
се виждаме, защото съм сигурен, че чрез
успехите на Националния отбор има какво
още да се покаже и мисля, че този град ще
има с какво още да се похвали. Със сигур-
ност знам, че това, което направихте за мен
няма да остане незабелязано, ще се поста-
рая благодарение на мен да популяризирам
Вършец. Дори една Америка видя, че има
хора от Вършец на световното първенство,
тогава аз бях много трогнат. Вярвам, че в
крайна сметка за Вършец ще разберат по
целия свят благодарение на Теодор Салпа-
ров, който е част от този град.”

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТЕОДОР САЛПАРОВ - ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪРШЕЦ

В навечерието на 1 ноември – Деня на народ-
ните будители, в голямата зала на НЧ “Христо
Ботев” – гр. Вършец се състоя тържествен кон-
церт, посветен на празника и във връзка с чест-
ване на 35 години от създаването на дамска
вокална група с ръководител Елена Горанова и
една година от основаването на оркестър “Вър-

шец”, с ръководител Сашо Борисов към чита-
лището.

В тържеството основно участие взеха юби-
лярите, които бяха поздравени с изпълнения на
мажоретен състав при ОДК – Вършец, група за
стари градски песни “Ретро Рай” при НЧ “Хр.
Ботев”, група за стари градски песни при клуб

на пенсионера “Пробуда” – кв. Заножене и тан-
цов състав “Фолклорна китка” при НЧ
“Христо Ботев” – Вършец.

Гост на тържествения концерт бе кмета на об-
щината Боряна Бончева. В приветствието си тя
поздрави юбилярите с 1 ноември – Деня на на-
родните будители, като им благодари за не-

уморния труд, който полагат за съхраняване и
популяризиране на българския фолклор.

За 35-годишния юбилей самодейците полу-
чиха от кмета на община Вършец като подарък
прекрасна кошница с цветя и парична премия.

Румен АЛЕКСАНДРОВ

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ В НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”

Салпаров с роднини, кмета
и общинските съветници
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Днес, 03.09.2008 г. от 14.00 часа в Заседателната
зала на ОбА - Вършец се проведе заседание на Об-
щински съвет – Вършец.

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

На заседанието присъстват 9 положили клетва
общински съветници. Отсъстват Кирил Аргиров,
Огнян Гигов, Даниела Тодорова и Диана Григорова.

На заседанието присъстваха още: Боряна Бончева
– Лечева - кмет на общината, Стоян Стоянов – На-
чалник на кабинета на Кмета, Цветелина Въглярска
– ОбА, Кр. Тачева – ОбА, Д. Дойчева – ОбА, А.
Тошев – ОбА, А. Петров – кмет на с. Долно Ози-
рово, Г. Стаменов – кмет на с. Драганица, Р. Славчев
– кмет на с. Спанчевци.

Дневен ред:
1. Промяна статут на Седмична детска градина

“Звънче” - кв. Заножене, гр. Вършец в Целодневна
детска градина “Звънче” - кв. Заножене, гр. Вършец
и закриване на Седмична детска градина - с. Спан-
чевци, община Вършец, поради липса на заявки от
Столична и други общини за седмичен вариант на
обучение, както и намаляване броя на децата.

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

Съдоклад: Комисия по образование, култура
и младежки дейности, спорт и туризъм

2. Предложение за придобиване статут на СОУ
“Иван Вазов” - гр. Вършец на общинско средищно
училище през новата учебна 2008 / 09 година.

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

Съдоклад: Комисия по образование, култура
и младежки дейности, спорт и туризъм

3. Вземане на решение във връзка с изпълнение
на решение № 94 / 26.03.2008 г. на Общински съвет
Вършец относно проведена процедура “открит кон-
курс по реда на НВМОП с предмет “Подобряване
на енергийната ефективност на сградата на Об-
щинска администрация – Вършец и ОДЗ “Слънце”
– гр. Вършец”.

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

Съдоклад: Комисия по бюджет, финанси и сто-
панска политика

4. Вземане на решение за актуализация на бю-
джета на Община Вършец.

4.1. Промяна между лимитите по отделни обекти
в рамките на общия размер на капиталовите раз-
ходи.

4.2. Определяне на заплатите на Кмета на Общи-
ната и Кметовете на Кметства.

4.3. Вземане на решение за одобряване на склю-
чен договор за временно и възмездно отдаване под
наем на помещение за обучение и промяна на бю-
джета във връзка с това решение.

4.4. Отпускане на средства за ремонт на меди-
цински кабинети, обслужващи ОУ “Н. Й. Вапца-
ров” и Професионална гимназия по икономика и
туризъм – гр. Вършец.

4.5. Вземане на решение за одобряване на раз-
ходи по издаване на вестник “Вършец”.

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

Съдоклад: Комисия по бюджет, финанси и сто-
панска политика

Съдоклад: Комисия по образование, култура
и младежки дейности, спорт и туризъм

5. Вземане на решение за продажба на недвижим
имот частна общинска собственост по реда на чл.
35, ал. 1 от ЗОС.

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

Съдоклад: Комисия по бюджет, финанси и сто-
панска политика

6. Удостояване със званието “Почетен гражданин
на Вършец” на Теодор Йовчев Салпаров.

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

Съдоклад: Комисия по образование, култура
и младежки дейности, спорт и туризъм

7. Вземане на решение за увеличаване на режий-
ните вноски, заплащани от правоимащи граждани
от 2 % на 5 % във връзка с решение на УС на
НКЖФ.
Докладва: Председателя на МКЗУЖВГМЖВ

8. Вземане на решение във връзка с процедура за
оземляване на безимотни и малоимотни граждани.

Докладва: Кмета на Община Вършец - Бо-

ряна Бончева – Лечева
Съдоклад: Комисия по бюджет, финанси и сто-

панска политика
9. Вземане на решение във връзка с обръщение

на УС на НАДПОС в Република България относно
набиране на средства за съхранение и реставрация
на националния символ на Република България -
Мадарския конник.

Докладва: Председателя на Общинския съвет
– Николай Леков

Съдоклад: Комисия по бюджет, финанси и сто-
панска политика

Съдоклад: Комисия по образование, култура
и младежки дейности, спорт и туризъм

Общински съвет - Вършец прие следните ре-
шения:

Р Е Ш Е Н И Е № 152
1. Преобразува Седмична детска градина

“Звънче” - кв. Заножене, гр. Вършец в Целодневна
детска градина “Звънче” - кв. Заножене, гр. Вършец
и възлага на Кмета на Община Вършец да извърши
необходимите действия, съгласно чл. 15 от ППЗНП.

2. Закрива Седмична детска градина - с. Спан-
чевци, община Вършец, считано от 05.09.2008 го-
дина и възлага на Кмета на Община Вършец да
извърши необходимите действия, съгласно чл. 15 от
ППЗНП. ПРЕПОРЪЧВА на Кмета на Община Вър-
шец при пренасочване на децата от Седмична
детска градина - с. Спанчевци, община Вършец към
ОДЗ “Слънце” - гр. Вършец извозването им да става
с ученически автобус и задължително с придружи-
тел.

Гласували общо: "за" - 9, "против" – няма,
"въздържали се'" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 153
1. На основание § 6в, ал. 2 от Закона за народната

просвета и в съответствие с разпоредбата на чл. 26,
ал. 3, ал. 4, ал. 5 от ЗНП, определя статут на СОУ
“Иван Вазов” - гр. Вършец на общинско средищно
училище.

Гласували общо: "за" - 9, "против" – няма,
"въздържали се'" - няма

Присъединява се Диана Григорова. На заседа-
нието присъстват 10 положили клетва общински
съветници.

Р Е Ш Е Н И Е № 154
1. Отлага разглеждането на предложението за

сключване на договор с избрания изпълнител, до-
като бъдат предоставени убедителни доказателства
за ефекта от инвестицията и за възможността Об-
щина Вършец да поеме плащанията по посочения
договор за посочения срок.

2. ОПРЕДЕЛЯ и НАЗНАЧАВА временна коми-
сия в състав: Олга Яничкова - Председател, Вътко
Маринов и Огнян Гигов, която да изготви стано-
вище за целесъобразността на предложената ин-
вестиция в срок до 19.09.2008 година и
възможността Община Вършец да сключи договор
с избрания изпълнител.

3. ЗАДЪЛЖАВА Общинска администрация –
Вършец да предостави на временната комисия ця-
лата информация, необходима за вземане на реше-
ние, включително и поне 3 оферти за СМР, на база
на количествените сметки по Проект “Подобряване
на енергийната ефективност на сградата на Об-
щинска администрация – Вършец и ОДЗ “Слънце”
– гр. Вършец” от независими строителни фирми, в
срок до 10.09.2008 година.

Гласували общо: "за" - 10, "против" – 0, "въз-
държали се'" – няма.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 155
1. Отлага разглеждането на постъпилата док-

ладна за промяна между лимитите по отделни
обекти в рамките на общия размер на капиталовите
разходи до одобрението от Общински съвет на из-
пълнението на Бюджета на Община Вършец за пър-
вите 6 месеца на 2008 година.

Гласували общо: "за" - 9, "против" – няма, "въз-

държали се'" - 1.
Поименно гласували: Анатоли Димитров - "за",

Вътко Маринов – “за”, Диана Иванова - Петкова –
“за”, Иван Лазаров - "за", Николай Леков - "за", Ни-
колай Коновски – “за”, Олга Яничкова - "за", Петър
Костов - "за", Румяна Дамянова - "за" и Цветан Вел-
ков – “ въздържал се'”.

Р Е Ш Е Н И Е № 156
1. На основание § 23, ал. 1 от Преходните и за-

ключителни разпоредби на Закона за държавният
бюджет за 2008 година във връзка с ПМС № 122 /
02.06.2008 година и писмо на Министерство на фи-
нансите изх. № ФО – 36 / 09.06.2008 година, опред-
еля заплатите на кмета на Община Вършец и
кметовете на Кметства, считано от 01.07.2008 го-
дина, както следва:

Кмет на Община Вършец - 1 128, 00 лева
Кметове на Кметства:
-Кметство Спанчевци - 500,00 лева
-Кметство Драганица - 500,00 лева
-Кметство Черкаски - 500,00 лева
-Кметство Долно Озирово - 500,00 лева
-Кметство Горно Озирово - 500,00 лева.
Гласували общо: "за" - 10 , "против" – няма,

"въздържали се'" - няма.
Поименно гласували: Анатоли Димитров -

"за", Вътко Маринов – “за”, Диана Иванова -
Петкова – “за”, Иван Лазаров - "за", Николай
Леков - "за", Николай Коновски – “за”, Олга
Яничкова - "за", Петър Костов - "за", Румяна
Дамянова - "за" и Цветан Велков – “за”.

Р Е Ш Е Н И Е № 157
1. ОДОБРЯВА сключване на договор между СОУ

“Иван Вазов” - гр. Вършец и “Електростарт” АД -
гр. Вършец за ползване на две класни стаи от сгра-
дата на училището с обща площ 100 кв.м. с цел обу-
чение на служители от “Електростарт” АД.

2. Определя цена за ползване: 50 лв. на ден на
класна стая.

3. Срок за ползване на помещенията: до
20.06.2009 година.

4. Завишава бюджета на Община Вършец във
функция “Образование” в часта му за капиталови
разходи по § 52 “Придобиване на компютри и хар-
дуер” със сумата, изразходвана съгласно разходно -
оправдателен документ, за закупуване на компю-
търна техника за нуждите на СОУ, съгласно дого-
вора.

5. УПЪЛНОМОЩАВА и ВЪЗЛАГА на Дирек-
тора на СОУ със заповед да разпредели останалите
средства по разходни параграфи на бюджета на учи-
лището.

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

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за", Вътко Маринов – “за”, Диана Григорова –
“за”, Иван Лазаров - "за", Николаx Леков - "за",
Николай Коновски – “за”, Олга Яничкова - "за",
Петър Костов - "за", Румяна Дамянова - "за" и
Цветан Велков – “за”.

Р Е Ш Е Н И Е № 158
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат отпуснати 2 000

лева от бюджета на Общински съвет (параграф 02-
08 - възнаграждения на Общинския съвет) за из-
вършване на належащ ремонт на медицинските
кабинети на ОУ “Н. Й. Вапцаров” и Професионална
гимназия по икономика и туризъм – гр. Вършец.

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

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за", Вътко Маринов – “за”, Диана Григорова –
“за”, Иван Лазаров - "за", Николай Леков - "за",
Николай Коновски – “за”, Олга Яничкова - "за",
Петър Костов - "за", Румяна Дамянова - "за" и
Цветан Велков – “за”.

Р Е Ш Е Н И Е № 159
1. ОДОБРЯВА изплащането на сума в размер на

230 лева за хонорари и командировъчни разходи на
редакционната колегия на вестник Вършец за всеки
издаден брой.

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

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за", Вътко Маринов – “въздържал се'”, Диана
Григорова – “за”, Иван Лазаров - "за", Николай
Леков - "за", Николай Коновски – “за”, Олга

Яничкова - "за", Петър Костов - "за", Румяна
Дамянова - "за" и Цветан Велков – “ въздържал
се'”.

Заседанието напуска Вътко Маринов. На засе-
данието присъстват 9 положили клетва общин-
ски съветници.

Р Е Ш Е Н И Е № 160
1. На основание чл. 351, ал. 1 от Закона за об-

щинската собственост и във връзка с чл. 19 от На-
редбата за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост в Община
Вършец взема решение за продажба на недвижим
имот частна общинска собственост, представляващ
парцел с площ от 60 кв.м. в кв. 32 по плана на град
Вършец, след съставяне на Акт за частна общинска
собственост за същия имот и изготвяне на пазарна
оценка от лицензиран оценител и провеждане на
публичен търг.

Гласували общо: "за" - 9, "против" – няма,
"въздържали се'" - няма.

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за", Диана Григорова – “за”, Иван Лазаров -
"за", Николай Леков - "за", Николай Коновски
– “за”, Олга Яничкова - "за", Петър Костов -
"за", Румяна Дамянова - "за" и Цвет Велков –
“за”.

Р Е Ш Е Н И Е № 161
1. Удостоява със званието “Почетен гражданин

на Вършец” Теодор Йовчев Салпаров за високи
спортни постижения на национално и световно
ниво и факта, че е живял и започнал спортно-със-
тезателната си кариера в гр. Вършец, което допри-
нася за популяризирането на град Вършец и
общината.

Гласували общо: "за" - 9, "против" – няма,
"въздържали се'" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 162
1. Увеличава режийните вноски, заплащани от

правоимащи граждани от 2 % на 5 %, във връзка с
решение на УС на НКЖФ.

Гласували общо: "за" - 8, "против" – 1, "въз-
държали се'" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 163
1. Да бъде спряна /временно/ процедурата за

оземляване на безимотни и малоимотни граждани
до получаване на информация, необходима за взе-
мане на решение и да се проведе среща със заинте-
ресованата страна за обсъждане на начина на
определяне на актуални цени за декар земеделска
земя и крайни цени на земеделските земи според
категорията и местоположението им за оземляване
на безимотни и малоимотни граждани на терито-
рията на Община Вършец.

Гласували общо: "за" - 9, "против" – няма,
"въздържали се'" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 164
1. Подкрепя предложението на НАДПОС за стар-

тиране на кампания на Общинските съвети в стра-
ната за набиране на средства за съхранение и
реставрация на националния символ на Република
България – Мадарският конник, като в тази връзка
дава съгласие да бъде направено дарение в размер
на 1 000 лева, която сума да бъде взета по равно от
бюджетите на Община Вършец и Общински съвет
Вършец.

2. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Вършец да
преведе сумата по точка 1 по специалната набира-
телна сметка: IBAN: BG98 IABG 7477 3200 5866 04,
BIC: IABG BG SF, Интернешънъл Асет Банк АД –
клон Шумен до 15.09.2008 година.

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

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за", Диана Григорова – “за”, Иван Лазаров -
"за", Николай Леков - "за", Николай Коновски
– “за”, Олга Яничкова - "за", Петър Костов -
"за", Румяна Дамянова - "за" и Цветан Велков
– “ въздържал се'”.

Поради изчерпване на дневния ред Председа-
теля на Общински съвет - Вършец закри заседа-
нието в 17.00 часа.

Председател на Общински Съвет - Вършец
Николай Желков Леков

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 12

Broi 14:Layout 1 1/15/2009 11:53 AM Page 4



Áðîé 14, 17 íîåìâðè 2008 ã. Îáùèíñêè ñúâåò ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ5

Днес, 05.09.2008 г. от 16.00 часа в Заседателната
зала на ОбА – Вършец, във връзка с постъпила док-
ладна записка на 04.09.2008 година, съгласно чл. 57,
ал. 1 и чл. 56, ал. 2 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската ад-
министрация за мандата 2007 – 2011 година, се про-
веде извънредно заседание на Общински съвет –
Вършец.

Присъстват 8 положили клетва общински съвет-
ници. Отсъстват общинските съветници Анатоли
Димитров, Даниела Тодорова, Румяна Дамянова,
Кирил Аргиров и Огнян Гигов.

С 8 гласа "'за" ОбС - Вършец единодушно прие
следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Приемане на решение за участието на община

Вършец в създаването на публично – частно пар-
тньорство за подаване на Заявление за подпомагане
по под-мярка 431-2 “Придобиване на умения и пос-
тигане на обществена активност на територията на
потенциални Местни инициативни групи в сел-
ските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програмата за раз-
витие на селските райони (2007 - 2013 г.), и
изграждане на Местна инициативна група на цялата
територия на общините Вършец, Берковица и
Годеч.

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

Общински съвет - Вършец прие:

Р Е Ш Е Н И Е № 165
1. Одобрява участието на Община Вършец в съз-

даването на публично-частно партньорство за под-
аване на Заявление за подпомагане по под-мярка
431-2 „Придобиване на умения и постигане на об-
ществена активност на територията на потенциални
Местни инициативни групи от селските райони”,
ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските
райони (2007 - 2013 г.), и изграждане на Местна
инициативна група на цялата територия на общи-
ните Вършец, Берковица и Годеч.

2. Въз основа на протокол от съвместна среща,
състояла се на 26 август 2008 г. в гр. Берковица, при-
емаме като партньори за подписване на партньор-
ската декларация и подаване на Заявлението
следните организации:

За стопанския сектор:
ЕТ „МОГИЛА – МЛАДЕН СИМОВ”
гр. Годеч 2240, общ. Годеч, обл. Софийска, ул.
„Русе” No 35, ЕИК по Булстат 131081987,
представлявана от Страхил Младенов Симов,
легитимен представител на собственика Мла-
ден Димитров Симов
За нестопанския сектор:
СДРУЖЕНИЕ „ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО
ОБРАЗОВАНИЕ – БЕРКОВИЦА” гр. Берко-
вица 3500, общ. Берковица, обл. Монтана, пл.
„Й. Радичков” No 4, ЕИК по Булстат 111559497
представлявана от Ваня Благоева Каменова,
председател на УС

3. Водещата организация по проекта, която в ка-
чеството си на КАНДИДАТ ще подаде документи и
ще подпише договор за безвъзмездна финансова

помощ по под-мярка 431-2 „Придобиване на уме-
ния и постигане на обществена активност на тери-
торията на потенциални МИГ от селските райони”
от Програмата за развитие на селските райони, да
бъде

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец 3540, общ. Вършец, обл. Монтана,
бул. „България” No 10 000320655,
(наименование на организацията, седалище и
адрес на управление, ЕИК по Булстат)
представлявана от Боряна Тодорова Бончева -
Лечева, кмет на общината
(име, презиме и фамилия, длъжност)

4. Определя за представител по изпълнение на
проекта и подписване на партньорската декларация
от страна на местните власти в трите общини Бо-
ряна Бончева - Лечева, кмет на община Вършец.

(име, презиме и фамилия, длъжност)
5. Определя Диана Григорова Иванова - Петкова,

директор ОУ „Н. Й. Вапцаров” – град Вършец за
ръководител на проекта и координатор на потенци-
ална Местна инициативна група Вършец - Берко-
вица - Годеч.

(име, презиме и фамилия, длъжност)
6. ВЪЗЛАГА И ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община

Вършец - Боряна Бончева - Лечева, в качеството и
на законен представител на водещата организация
по проекта – Община Вършец и в качеството и на
представител по изпълнение на проекта и подпис-
ване на партньорската декларация, и Диана Григо-
рова Иванова - Петкова, в качеството и на
ръководител на проекта и координатор на потенци-
ална Местна инициативна група Вършец - Берко-

вица – Годеч, при определяне на референти на Об-
щина Вършец в проекта, при определяне на членове
на бъдещия екип на проекта и на потенциалната
Местна инициативна група Вършец - Берковица –
Годеч, както и при вземане на всички важни реше-
ния в процеса на изпълнение и управление на про-
екта и учредяване на потенциална Местна
инициативна група Вършец - Берковица - Годеч да
изискват конкретни /изрични/ решения от Общин-
ския съвет Вършец.

7. Община Вършец се ангажира да оказва пълно
съдействие и да участва чрез своя представител и
други лица, определени от Общинския съвет Вър-
шец, в подготовката на Заявлението за кандидатст-
ване по под-мярка 431-2, ос 4 ЛИДЕР от ПРСР.

8. При одобрение на проекта, с оглед неговото ус-
пешно изпълнение, община Вършец ще осигури за
офис самостоятелна сграда в центъра на града, не-
обходимата офис техника (компютър, принтер, ске-
нер, копирна машина, телефон, факс) и оборотни
средства в размер на 20 000 лв., които ще бъдат 100
% възстановени от бюджета на проекта.

Гласували общо: “за” – 8, “против” – няма,
“въздържали се” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред Председателя
на Общински съвет - Вършец закри заседанието в
16.15 часа.

Председател на Общински Съвет – Вършец
Николай Желков Леков

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 13

Днес, 05.09.2008 г. от 16.15 часа в Заседателната
зала на ОбА – Вършец, във връзка с постъпила док-
ладна записка на 03.09.2008 година, съгласно чл. 57,
ал. 1 и чл. 56, ал. 2 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската ад-
министрация за мандата 2007 – 2011 година, се про-
веде извънредно заседание на Общински съвет –
Вършец.

Присъстват 9 положили клетва общински съвет-

ници. Отсъстват общинските съветници Анатоли
Димитров, Даниела Тодорова, Румяна Дамянова и
Огнян Гигов.

С 8 гласа "'за" ОбС - Вършец единодушно прие
следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Приемане на решение за преустройство на

сградата на бившето ОУ “Христо Ботев”, с. Долно
Озирово в дом за стари хора.

Докладва: Кмета на Община Вършец - Бо-

ряна Бончева - Лечева
Общински съвет - Вършец прие:

Р Е Ш Е Н И Е № 166
1. На основание чл.8, ал. 1, чл 20 и чл.21, ал. 11 т.

8 от ЗОС, взема решение, с което възлага на кмета
на Община Вършец да предприеме всички необхо-
дими действие, както и да подписва всички необхо-
дими документи, във връзка с кандидатстване пред
СИФ и последващо реализиране на проект “Пре-

устройство на сградата на бившето ОУ “Христо
Ботев”, с. Долно Озирово, в дом за стари хора.

Гласували общо: “за” – 9, “против” – няма,
“въздържали се” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред Председателя
на Общински съвет - Вършец закри заседанието в
16.30 часа..

Председател на Общински Съвет – Вършец
Николай Желков Леков

П Р О Т О К О Л № 14

О Б Я В А
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

На основание чл.14, ал. 2 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 от НРПУРОС и във връзка чл. 1, ал. 1 и чл.
28, ал. 1 от НУРПТК и във изпълнение на Решение № 123/29.05.2008 г. на Общински

съвет - Вършец и Заповед № 447/04.11.2008г. на Кмета на Община Вършец

О Б Я В Я В А
На 05.12.2008г. от 10.00 часа публично оповестен конкурс за отдаване под наем на казаните за изваряване на ракия собственост на Община Вършец.
Казаните се отдават под наем за срок от 2 /две години/ при първоначална годишна конкурсна наемна цена, платима на две равни вноски първата при подписване на договора за

наем и втората месец Ноември на текущата година описана, както следва:
1. Казана в гр. Вършец – 1 000 лв. словом /хиляда лева/.
2. Казана в с. Д. Б. Речка – 400 лв. словом /четиристотин лева/.
3. Казана в с. Г. Б. Речка – 400 лв. словом /четиристотин лева/
4. Казана в с. Долно Озирово – 550 лв. словом /петстотин и петдесет лева/.
5. Казана в с. Горно Озирово – 550 лв. словом /петстотин и петдесет лева/.
6. Казана в с. Черкаски – 550 лв. словом /петстотин и петдесет лева/.
7. Казана в с. Драганица – 550 лв. словом /петстотин и петдесет лева/.

В договора ще се заложи клауза за промяна на наемната цена след изтичане на първата година от договорния срок с годишния % на инфлация обявен от Националния статис-
тически институт за предходната година.

Документация за участие в конкурса се закупува всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 04.11.2008г. до 04.12.2008г. от касата на Об. А - Вършец, бул. “България” № 10,
етаж 3, стая, 305 на стойност 50 лв. /петдесет лева/.

Конкурсна документация за участие в процедурата придружена с всички задължителни документи се подава всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 04.11.2008г. до
04.12.2008г. в деловодството на Общинска администрация гр.Вършец, бул. “България” № 10, етаж 1.

Депозит за участие в конкурса - 100 лв. /сто лева/ се внасят в касата на Об. А. – Вършец до 17.00 часа на 04.12.2008г.
До участие в конкурса ще се допускат физически и юридически лица закупили конкурсна документация и подали същата до 17.00 часа на 04.12.2008г., внесли депозит за учас-

тие в конкурса и отговарящи на изискванията определени в конкурсната документация.
Конкурса ще се проведе в заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Вършец с адрес: гр.Вършец, област Монтана, бул.”България” № 10, етаж 4.
За допълнителна информация тел. 09527/ 22 – 22, вътр. 44
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І. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА
ДЛЪЖНОСТТА:

Директорът на детската градина
планира, организира, ръководи и от-
говаря за осъществяването на дър-
жавната политика в областта на
образованието и предучилищното
възпитание на децата и за цялост-
ната административно-управленска
и финансова дейност на детското за-
ведение. Характеристиката на длъж-
ността “директор” на общинска
детска градина се предоставя на
кандидатите, за да се запознаят с
нея, при подаване на документите.

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗА-
ЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Да са български граждани.
2. Да отговарят на изискванията

на чл.40, ал.4 от Закона за народната
просвета – да не са осъждани на ли-
шаване от свобода с влязла в сила
присъда за умишлено престъпле-
ние, да не са лишени от право да уп-
ражняват професията си, да не
страдат от заболявания и отклоне-
ния, които застрашават живота или
здравето на децата.

3.Да нямат наложено дисципли-
нарно наказание “уволнение” по
чл.188, т. 3 от КТ, освен ако наказа-
нието е заличено и трудовото им
правоотношение да не е било пре-
кратявано на основание чл.330, ал.2,
т. 6 от КТ.

4. Да не е прекратен трудовият му
договор като директор на основание
чл.328, ал.1, т. 5 от Кодекса на труда
в едногодишен срок преди подаване
на документите за конкурса, освен
ако уволнението не е отменено като
незаконно по надлежния ред.

5. Да имат завършено висше об-
разование с образователно-квали-
фикационна степен “бакалавър” или
“ магистър” и професионална ква-
лификация “учител” и педагоги-
ческа специалност, която позволява
да се изпълнява нормата за задъл-
жителна преподавателска работа на
директор / чл.3 от Наредба № 3 от
18.02. 2008 година за нормите за
преподавателска работа и реда за
определяне числеността на персо-
нала в системата на народната про-
света/ в детската градина, за която
кандидатстват в съответствие с чл.
37, ал. 2 от Закона за народната про-
света.

6. Да имат най-малко 3 години
учителски трудов стаж по смисъла
на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж.

Ползването на чужд език и ком-
пютърна грамотност са предимство.

ІII.НЕОБХОДИМИ ДОКУ-

МЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОН-
КУРСА:

1. Заявление за участие в кон-
курса, адресирано до Кмета на об-
щина Вършец.

2.Документ за самоличност
/копие и оригинал за сверяване/.

3. Документи за завършена степен
и специалност на висшето образ-
ование, професионална квалифика-
ция “учител”, педагогическа
правоспособност /копие и оригинал
за сверяване/.

4. Свидетелство за съдимост /ори-
гинал/.

5. Удостоверение, че лицето не се
води на диспансерен отчет за пси-
хично заболяване /оригинал/.

6. Карта за предварителен меди-
цински преглед, във връзка с канди-
датстването за длъжността
«директор» на детска градина /ори-
гинал/.

7. Документи, удостоверяващи
продължителността на професио-
налния опит - трудова и / или слу-
жебна книжка, осигурителна
книжка или друг документ, удосто-
веряващ осигурителен стаж /копие
и оригинал за сверяване/.

8. Професионална автобиография
- CV.

9.Други документи, ако кандида-
тът притежава такива – за научно
звание или научна степен, за профе-
сионално-квалификационни сте-
пени /копие и оригинал за
сверяване/.

10. Проектопрограма за развитие
на детската градина за период от 3
години.

IV. ДОПУСКАНЕ ДО КОН-
КУРС

1. Кандидатите подават докумен-
тите си в деловодството на Община
Вършец в запечатан, непрозрачен
плик, върху който са отбелязани
имената на кандидата и конкурса ,
за който кандидатства.

2. Кметът на общината определя
със заповед датата на провеждане на
конкурса, но не по-късно от 1 месец
след изтичане на срока за подаване
на документите /чл. 91, ал.2, т.3 от
КТ/.

3. Допускането на кандидатите до
конкурс се осъществява в общината,
където са подадени документите, в
съответствие с чл. 93, ал.1 от КТ от
комисия, назначена от кмета на об-
щината.В случай на необходимост,
членовете на комисията могат да из-
искат от съответния кандидат да
като представи оригиналите на
представените от него документи за
сверяване.

4. В съответствие с изискванията

на чл. 93, ал.2 от КТ председателят
на комисията по допускане до кон-
курс съобщава с писмо с обратна
разписка на недопуснатите канди-
дати съображенията за отказа. В 7-
дневен срок от съобщението те
могат да направят възражение пред
кмета на общината, обявил кон-
курса, който в 3-дневен срок от по-
лучаване на възражението решава
въпроса окончателно и ги уведомява
с писмо с обратна разписка.

Комисията по допускане до кон-
курс изготвя протокол за решенията
си и го представя на кмета на общи-
ната.

5. В съответствие с чл.93, ал.3 от
КТ председателят на комисията по
допускане съобщава с писмо с об-
ратна разписка на допуснатите кан-
дидати датата, часът за започване и
мястото за провеждане на конкурса.

V. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ
НА КОНКУРСА

1. Конкурсът за заемане на длъж-
ността "директор" на детска градна
се провежда в три етапа:

1.1.Допускане по документи. Пис-
мата до недопуснатите до конкурс
кандидати, със съображенията за от-
каза, както и писмата до допусна-
тите кандидати с посочената дата,
часът на започване и мястото за про-
веждане на конкурса, кандидатите
ще получат по пощата с писмо с об-
ратна разписка.

1.2. Защита на проектопрограма
за развитие на съответната детска
градина за период от 3 години.

1.3. Интервю-събеседване по нор-
мативната уредба, действаща в сис-
темата на народната просвета,
цялостната административно-уп-
равленска и финансова дейност на
директора в системата на образова-
нието от комисия за провеждане на
конкурса, назначена от кмета на об-
щината, съгласно чл.94 от КТ.

2.Комисията за провеждане на
конкурса с кандидатите за заемане
на длъжността "директор" на детска
градина има седемчленен състав и
ще бъде назначена непосредсвено
преди провеждане на конкурса.

2.1. Комисията за провеждане на
конкурса осъществява работата си
със съдействието на технически
секретар, посочен в заповедта,
определяща състава на комисията.

3. Когато в деня на конкурса от-
съства член на комисията, кмета на
общината назначава със заповед
друг член, заместващ отсъстващия.

VI. ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛ-
ТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ:

1. Всеки член на комисията за

провеждане на конкурса оценява в
точки по шестстепенна скала, при
най-ниска оценка единица, резулта-
тите на кандидатите от защита на
проектопрограмата и интервюто-съ-
беседване.

2. Всеки член на комисията за
провеждане на конкурса вписва в
"Индивидуална оценъчна карта №
1" оценките по отделните критерии.
Окончателният резултат от събесед-
ването за всеки кандидат е сбор от
точките на всеки член на комисията.

3. При събеседването с всеки кан-
дидат се води протокол, в който се
вписват въпросите на комисията и
отговорите на кандидата. Протоко-
лът се подписва от членовете на ко-
мисията и от техническия секретар.

4.Техническият секретар обоб-
щава оценките от оценъчните карти
на членовете на комисията и изготвя
"Оценъчна карта № 2 за окончател-
ния резултат", като изчислява сред-
ноаритметичната оценка /с точност
до 0,01/. "Оценъчна карта № 2 за
окончателния резултат" се подписва
от всички членове на комисията и се
предава на Председателя на коми-
сията за подпис.

5. Протоколите с резултатите от
събеседването, заедно с оценъчните
карти - 1 и 2, се представят на Кмета
на общината след приключване на
конкурса.

VII. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИ-
ДАТИТЕ:

1. Комисията по провеждане на
конкурса класира само кандидатите,
които са получили окончателен ре-
зултат от конкурса - оценка не по-
ниска от 4,50.

2. При равен резултат комисията
подрежда в класирането на по-
предно място кандидата с по-висока
квалификация.

3. При получени равни оценки и
еднаква квалификация, комисията
подрежда в класирането на по-
предно място кандидата с по-про-
дължителен стаж на ръководна
длъжност в системата на народната
просвета.

4. Протоколът с окончателните ре-
зултати от конкурса на класираните
кандидати, подписан от комисията,
се предлага на кмета на общината :

- на първо място се класира кан-
дидатът, получил най-висок резул-
тат от втори и трети етап от
конкурса;

- комисията предлага на работода-
теля да бъде сключен трудов дого-
вор с кандидата, класиран на първо
място на основание чл.96 от Ко-
декса на труда /за неопределено
време/

- да обяви нов конкурс, ако яви-
лите се кандидати не са покрили из-
искванията за минимум точки;

5. Протоколът от проведения кон-
курс се утвърждава от кмета на об-
щината.

6. Резултатите от конкурса се съ-
общават от кмета на общината в
тридневен срок от провеждането му
с писмо с обратна разписка, съг-
ласно чл. 95, ал.2 от КТ.

7. При констатирани процедурни
нарушения в допускането и / или в
провеждането на конкурса кмета на
общината в зависимост от наруше-
нието може да сключи трудов дого-
вор със следващия класирал се
кандидат или да анулира конкурса
до момента на получаване на резул-
тата от конкурса.

VIII. ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУ-
ДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ:

1. Трудовото правоотношение въз-
никва с лицето, което е класирано на
първо място, от деня, в който е по-
лучило съобщението за резултата /
чл.96, ал.1 от КТ/. Кметът на общи-
ната сключва споразумение съг-
ласно чл.107 от КТ.

2. Ако лицето не постъпи на ра-
бота в срока по чл.96, ал.2 от КТ,
трудовото правоотношение се смята
за невъзникнало. В този случай тру-
довото правоотношение възниква
със следващия в класирането участ-
ник в конкурса, за което той се уве-
домява писмено.

3. Изпълнението на задълженията
по трудовото правоотношение за-
почва с постъпването на работа на
лицето.

4. Документацията за конкурса се
съхранява 3 години в общината.

IX. СРОК И МЯСТО ЗА ПОД-
АВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документите се подават лично от
всеки кандидат или чрез пълномощ-
ник в отдел “Деловодство” на Об-
щина Вършец, град Вършец,
ул.”България” № 10 в едномесечен
срок – от 14.11.2008г. до 14.12.2008г.
/чл. 91, ал.2, т.3 от КТ/ от публику-
ване на обявата за конкурсите в
местния печат, след оповестяването
им по местния радиовъзел и обявя-
ването им на табло за обяви на об-
щина Вършец.

Документите се подават в запеча-
тан плик с посочени имената на кан-
дидата, точен адрес и телефон за
връзка.
Телефони за справка: 09527/ 22-
22; вътр.14 - Цветелина Въгляр-
ска;
факс: 09527/ 23-23;
e-mail: admin_varshetz @ mail.bg

О Б Я В А
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

на основание Глава пета, Раздел IV «Конкурс», чл. 91 от Кодекса
на труда, във връзка с чл.37 ал.6 от Закона за народната просвета

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността:
ДИРЕКТОР

НА
ЦДГ”ЗВЪНЧЕ”, КВ.ЗАНОЖЕНЕ, ГР.ВЪРШЕЦ, ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Broi 14:Layout 1 1/15/2009 11:53 AM Page 6



Áðîé 14, 17 íîåìâðè 2008 ã. Êóðîðòíî äåëî ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ7

Дружеството за защита на хищ-
ните птици /ДЗХП/ стартира през
2003 г. проект за възстановяване
на белоглавия лешояд като гнез-
дящ вид във Врачанската планина.
На територията на община Вър-
шец дейностите по него се разви-
ват главно в землищата на селата
Долно и Горно Озирово в мест-
ностите Котля, Чичерта, Креща и
др.

През 2008 г. основната работа по
проекта е съсредоточена към бъ-
дещата реинтродукция /повторно
завръщане в природата на изчез-
нали животински видове/ на бело-
главия лешояд. В тази връзка
усилията са насочени към изграж-
дане на голяма клетка /волиера/ и

ремонтиране на пътя, достигащ в
близост до нея. Във волиерата ще
бъдат отглеждани група птици от
този вид. След периода на адапта-
ция към района те ще бъдат пус-
нати на свобода в тази част на
Врачанската планина. Първона-
чално бе извършен ремонт на чер-
ния път, който започва от с. Долно
Озирово и продължава в посока
към местността Извора. Ремонта
започна в края на м. септември т.г.
и завърши в началото на октомври.
Направено бе подравняване и на-
сипване с трошен камък на най-
проблемните участъци от този път.
Изграден бе и един водосток на р.
Гобнуша. Ремонта на пътя ДЗХП
възложи на местна фирма – ЕТ “Ник – Николина Василева”. Зада-

чата бе извършена професио-
нално, в договорените срокове, в
труден планински терен и на мо-
менти при лоши атмосферни ус-
ловия. При тази дейност
получихме много голяма подкрепа
и съдействие от кметство с. Долно
Озирово в лицето на кмета Ангел
Петров. Общата стойност на ре-
монта възлиза на 13 183 лв., като
средствата са осигурени от Фран-
кфуртското зоологическо дру-
жество /Германия/ и немската
агенция по околна среда. Средст-
вата за ремонт на пътя бяха отпус-
нати само на ДЗХП от всички
организации, работещи в Бълга-
рия за опазване на лешоядите и се
финансират от тези немски орга-
низации. Това бе продиктувано от
факта, че пътят имаше редица
трудни за преминаване участъци,
а занапред той ще има много
важно значение за дейностите по
проекта за опазване на лешоядите.

Извършването на този ремонт ще
осигури по-лесен достъп и на
местните хора, които го използват
при различни селскостопански
дейности, а за ловците ще се под-
обрят възможностите за излети в
района и т.н.

През септември т. г. започна и из-
граждането на волиерата за от-
глеждане на белоглави лешояди
над с. Д.Озирово. Тази дейност
ДЗХП извършва в тясно сътрудни-
чество с дирекцията на Природен
парк “Врачански Балкан”. По
предварителни разчети се пред-
вижда волиерата да бъде пост-
роена преди началото на зимния
сезон на 2008 г.

Всички дейности на ДЗХП по
този проект бяха предварително
съгласувани с Общинска служба
по земеделие и гори – гр. Вършец
и Държавно лесничейство – гр.
Берковица.

Георги СТОЯНОВ
Ръководител на проекта

ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ
“ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЛОГЛАВИЯ ЛЕШОЯД

КАТО ГНЕЗДЯЩ ВИД ВЪВ ВРАЧАНСКА ПЛАНИНА”

Интервю на
Мария АЛИПИЕВА

- Вашият хотел е един от пър-
вите малки хотелчета с три
звезди.Защо решихте бащината
къща да се превърне в хотел?

- Винаги съм знаел, че Вършец е
място, белязано от Бога за гости.
Свикнал съм с това още от дете.
Исках да предам на тази традиция
съвременен облик, т. е. високо ка-
чество за посрещане на гостите -
съвременни условия, добро посре-
щане и обслужване, красива об-
становка и т. н.

- Това ли имахте предвид като
казвате” туризъм се прави с ка-
чество”?

- О, да и изобщо изисканост във
всяко нещо – в обстановката -
бани, мебели, постелки, и много
важно, в детайлите, в кътчетата за
отдих. Дворът ми е малък , но аз
съм го раздвижил, със старинни
столове, каменни пътеки.Докарах
камъни чак от Тодорини кукли, за-
щото смятам, че те внасят друго
присъствие, правят връзката еко-
логия – туризъм по- близка.

- Започнахте този въпрос, в
тази връзка, какво още мислите

за нея?
- Мисля, че трябва да има повече

екопътеки, образно казано, те да са
по- близо до хората, т.е. да могат
гостите на курорта днес да отидат
по тази пътека до с. Спанчевци, до
Клисурския манастир, до с. Драга-
ница, Г. Озирово и т. н. В това от-
ношение виждам, че нещо е
започнато, но не е довършено.

- По някакъв проект ли напра-
вихте ремонта или със собст-
вени средства?

- Исках по проект на „Красива
България”, но тъй като средствата
се бавеха, се отказах и всичко на-
правих със собствени сили, сега
имам желание да надстроя таван-
ски етаж. Дано успея.

- Ще бъде чудесно. Хотелчето е
на стратегическо място, не може
да се оплачете, че нямате гости.

- Да. Аз разчитам вече на посто-
янните гости, ако може така да се
каже. Във времето се създават кон-
такти и веднъж били, ако им е ха-
ресало, искат и втори път да бъдат
те, “ ставаме роднини” Много се
радвам и на по- известни гости ,
какъвто беше руският посланик
Ал. Громико по време на празни-
ците на града. Получих от Общи-

ната и благодарствена телеграма за
посрещане на гости. Имал съм и
други чужденци и семейства бъл-
гари, които живеят на различни
места по света, а при мен хем си
почиват, хем общуват по-дълго
време. Различни са гостите….

- Много ми харесва името „ Бо-
жине”. Не мога да не кажа, че ми
звучи някак като при Йовков и
Ел. Пелин. Какъв смисъл сте
вложили вие в него?

- При мен всичко е Божие - ра-
кията “Божиница”, червеното вино
“Божине”, бялото”- Божинети”, за-
това реших хотелчето да бъде
“БОЖИНЕ”.

- Чудесно. Чувала съм, че ти си
от хазаите, които много държат
на малките кътчета за отдих, на
почерпката, на барбекюто. И
разбирам, че това е пак част от
качеството…

- Имам убеждението , че това е
част от нашата българска самобит-
ност. Правенето на вино не е пре-
оритет само на
французите.Обичам да си при-
готвя сам виното, ракията, да им
сложа имена, да почерпя с тях, да
сложа мезета и т.н. Помислил съм
и за друго удоволствие на гостите

ми- душ със слънчева вода- мон-
тирал съм слънчеви колектори и
водата в сто литра бойлер се топли
с тях.

- Разбирам, че си влязъл на-
вътре в самобитността, в новос-
тите, а за културните
развлечения на гостите какво
ще кажеш ?

- Не бих могъл да кажа, за съжа-
ление, че има какво да им се пред-
ложи. Най- честите изречения,
които слушам са “ Хубава при-
рода”, но много сте “изостанали”.
Не ми се иска да е така, но…

Обикновено ги насочвам за екс-
курзии до близки места, в следене
културния афиш на града и др.

- Сега, когато се направят под-
обренията в парка по проекта,
ще има повече места за отдих,за
туризъм, екопътеки, да се над-
яваме, че все по- рядко ще чу-
ваме онова омразно изречение.

- Следя тези промени. И нямам
търпение да станат. Мисля , че
това не е само наше очакване…

- При другите ни срещи ще
стане въпрос за това.

ТУРИЗЪМ СЕ ПРАВИ С ВИСОКО КАЧЕСТВО

Приключи и този туристически сезон.
Дойде време всеки да си направи нуж-
ните изводи - къде е допуснал грешка и
къде се е представил добре пред турис-
тите на града и пред всички свои съг-
раждани. Нека всеки да си помисли,
трябва ли да инвестира още в продукта,
който предлага на гостите си или той е
добър и качествен. А пък ние от Турис-
тическия информационен център сега
ще ви представим някои и други “хитри-
нки” на наемодатели и гости, за които на-
учихме през изминалия туристически
сезон на 2008 г.

Ето какво констатирахме при нашите
проверки: все още има наемодатели,
които причакват туристите на автогарата,
настаняват ги на безумно скъпа цена, без
да се съобразяват с условията, които
предлагат и категорията на обекта.След
настаняване на туриста, на втория ден му
искат допълнително заплащане за топла
вода и курортна такса.Макар и рядко се
срещат наши съграждани, които издеб-
ват госта в банята и му изключват лам-
пата и бойлера /ако ключовете са отвън
/,за да се сети гостът, че токът е скъп, а
той не го плаща или постоянно изключ-
ват лампата в коридора на етажа за гости.

От своя страна, някои от гостите на
града прилагат също интересни “три-
кове”. При настаняването заявяват, че са
за повече дни, за да ползват отстъпка, а
след няколко дни си тръгват, след като са
получили “повикване от вкъщи”. При
нас в Туристическия информационен
център говорят за настаняване на семей-
ство с едно дете, а в квартирата се появя-
ват с още едно.

Това бяха интересните номера, които
научихме от вас и от гостите на гр.Вър-
шец през този сезон. Надяваме се, че до-
година съзнанието на всички ще се
промени в друга посока, защото от
всички нас зависи да издигнем курорта
на европейско ниво, какъвто е бил ня-
кога.

С много наемодатели работихме добре
през това лято и дано през следващия
сезон да подобрим и легловата база, и
фасадите на къщите си, и да бъдем все
така коректни, както сме били и до сега.
Желаем успех на всички!

Георги НАЙДЕНОВ

ПОЧТИ ПО ГАБРОВСКИ

Хотел „Божине”със собственик Божин Божинов - лицето на центъра

ГЛЕДНА ТОЧКА

сн. Емил Енчев

Ремонтни дейности в Долно Озирово
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Под този наслов премина Национал-
ната научна конференция в дом-музей
“Ангел Каралийчев” в София, органи-
зиранапрезмесецсептемвриотИнсти-
тута по литература ( ИЛ) към БАН –
секцияпоноваисъвременнабългарска
литература, посветена на:

100 години от рождението на Лъче-
зар Станчев; 120 години от рождението
наДораГабе;115годиниотрождението
наЕлисаветаБагряна;110годиниотро-
ждението на Калина Малина.

Двадесет учени от БАН изнесоха до-
клади, посветени на живота и творче-
ството на именитите ни писатели.
Конференцията бе открита и ръково-
дена от ст.н.с. д-р Елка Трайкова – нау-
чен секретар на ИЛ към БАН.

В последвалата дискусия взеха уча-
стие : Елена Лъчезар Станчева, която
разказа спомени за писателя и човека
Лъчезар Станчев, проф.Елка Констан-
тинова,писателкатаЛедаМилева,Боян
Иванов(синнаЕлинПелин)–преводач
и поет, работил дълги години в Българ-
ско национално радио.

Дъщерята на Л. Станчев – ст.н.с.д-р
Румяна Станчева (БАН) представи
“Излитане – един поглед към поезията
на Лъчезар Станчев от 30-те години”.

Йорданка Костова – представител на
Община Вършец поздрави присъства-
щитеотиметонакметаБорянаБончева
и ръководството на общината и съгра-
жданите на поета. Тя разказа спомени
от детството си, свързани с поета и из-

даването на детското списание “Сла-
вейче” и книжки за деца, за литератур-
ните четения пред вила “Незабравка”
(родната къща на поета във Вършец),
където всяка година се представяха
млади дарования, много от които днес
са изтъкнати поети и писатели, за годи-
нитеслед1982г.,когатосамататяебила
честгоствдоманасемействоСтанчеви
и е имала възможност да разговаря и
опознае не само поета, но и човека
ЛъчезарСтанчев.ВдомамуЙ.Костова
за пръв път чува хитовата песен «Ус-
мивката» по негов текст.

В научната конференция взе уча-
стие и нашата съгражданка н.с.д-р Ма-
риетаИванова–Гиргинова(ИЛ–БАН)
с “Еманципацията като проблем на ре-
цепцията”, пиесата “Госпожа” на Ели-
савета Багряна и Матвей Вълев.

Чрез творчеството си, честваните
писателиипоетидоказаха,ченаистина
са връстници на всички времена. На-
шата любов към тях ще се предаде и на
по-младото поколение.

Йорданка КОСТОВА

Поколения преподаватели, уче-
ници и родители празнуваха за-
едно 65 – тата годишнина на
най–голямото училище в община
Вършец. В слънчевото ноемврий-
ско утро възпитаниците на СОУ
“И. Вазов” събудиха общинският
център с поредица от прояви. Тър-
жественият ден започна рано су-
тринта с поднасяне на венци пред
паметника на патрона на учили-
щето Иван Вазов, който не без ос-
нование българите наричат

“духовната държава в държавата”.
Над 600 – те ученика и гости на
празника изпълниха до краен
предел залата на читалището, в
която с песни, танци, стихове бе
отбелязан тройният повод за чест-
ването – юбилеят на елитното
школо, патронният празник и
денят на будителите. Отличното
представяне на учениците аплоди-
раха кметът на община Вършец -
Боряна Бончева, общински съвет-
ници, учители – ветерани, уче-

ници, настоящи преподаватели,
родители и много гости. Всички
те извървели заедно дългият път
на доброто образование, по който
всички тръгваме с най – малката
крачка – а, б, в. Годините на уси-
лен труд вече дават своя резултат,
отчете директорът на училището
Ани Ангелова. Трето място по ре-
зултатност на учениците в състе-
зания и олимпиади след
Математическата и Езиковата гим-
назии в областният град Монтана,
както и класирането му на 168 – ма
позиция по качество на обуче-
нието сред всичките 2 000 учебни
заведения в цялата страна. Минис-
терство на образованието вече
даде зелена светлина на проекта за

ученическа униформа, която пред-
стои да бъде въведена в СОУ “И.
Вазов”, закупена бе нова озвучи-
телна уредба, а 13 от учениците са
избрани сред 100 – те от страната,
които безплатно ще получат ква-
лифицирана подготовка за канди-
датстване след седми клас.

Това са поводите за радост, с
които всички се гордеем само за
първите два месеца на тази учебна
година, сподели с благодарност
към преподавателският състав и
ръководството на общината дирек-
тора г – жа Ангелова. По – късно
тя връчи почетния знак на учили-
щето и грамота на учителят по
призвание, който вършечени поз-
нават като човекът – математика,

Йордан Томов. “Чувствам се още
млад сред толкова млади хора”,
каза ветеранът в професията. Но-
минация за учител на годината ще
се организира ежегодно на 24 – ти
май. С нея ще бъде отличаван пре-
подавателят с най- добри постиже-
ния в учебната дейност.

Празникът завърши с надеждата,
че годината ще донесе поредните
успехи, за които заедно ще се пре-
борят учители, ученици и роди-
тели. За да продължават да будят
стремежите, надеждите и знанието
на всеки, прекрачил прага на пре-
стижното училище. Защото никой
не знае до какви висини може да
достигне, докато не разпери криле.

Елена Петрова

Áðîé 14, 17 íîåìâðè Êóëòóðà ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ8

65 години СОУ “Иван Вазов” буди Вършец

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ
Орган на Общински съвет Вършец

ИЗДАТЕЛ: Община Вършец
със съдействието на инж. А. Димитров
и К. Аргиров - общински съветници
e-mail: admin_varshetz@mail.bg
тел.: 09527 / 22-22 , факс: 09527 / 23-23
Главен редактор: Евелина Георгиева
Редакционна колегия: Юлия Антонова,
Мария Алипиева
Печат: “Блицпринт” ООД - София

Не би могло да сме го забра-
вили, защото нямаме много поети
и писатели, родени тук.Не би
могло да сме забравили, че той е
син на Донка и Дончо Станчеви и
брат на Е. Коралов. При това е
живял във вила “ Незабравка”,
която във времето е останала не-
забравима като имената на хората,
които са я обитавали.

Както казва Киркегор “Човек е
толкова значим , колкото са не-
щата, за които е мечтал.” А Л.
Станчев мечтаеше за културен
подем в развитието на литерату-
рата, той е този, който вдъхновява
Елюар да преведе Ботевото гени-
ално четиристишие, поставено
върху камък в Сорбоната- Париж

Само дори близостта му с Елин
Пелин, Ран Босилек, Калина Ма-
лина, Ел. Багряна,

Ат. Далчев, П.Стъпов и още
други големи имена да беше, пак
щеше да е значим, защото хората
са приятели, ако имат близки цели.
За нас, неговите земляци, той е от
имената, с които се гордеем.

Децата знаят, че заедно с Леда
Милева, Ран Босилек , Калина
Малина и др., е писал за тях с
обич, майсторство и вдъхновение.
В гатанките, броениците, басните

и приказките, ни открива един
свят, който е различен, с поетич-
ното верую и талант на Л. Стан-
чев.

В която и негова приказка да
надникнем, заедно с приказния
му свят се усеща римата, забелязва
се лъчезарността на Л.Станчев. И
сами се убеждаваме колко много
му приляга името Лъчезар. Той
сам споделя: “Дали моето име
беше измислено от псевдонима на
баща ми - Дончо Станчев Лъчеза-
ров - или псевдонимът му беше по
моето измислено от него име- не
зная.”

Както и да е, това име му отива.
Написаните негови творби за

деца- “Зайо Байо- воденичар”,
“Щъркел шарен дългокрак”, “Кой
ще ни познае”, “Борба под зе-
мята”, “Аз съм вече ученик”, “Бо-
ички сестрички”, “Въртележка -
смешка”, “Облаци с картинки” и
др., могат спокойно да служат като
забавно четиво за възрастни. Раз-
бира се, той и тях не е забравил -
“Безшумни дни” , “Пролет на бу-
леварда”, “Хора под стрехите”,
“Париж под слънце” и “Благи
думи от съвременници”…..

Преводите му “Училище за
жени”, “Комедия в стихове” , Е.

Верхарн- статии “Песен за Ро-
ланд” и др.

Какво голямо литературно сък-
ровище, посветено на всички по-
коления.

Не може да сме забравили, че
това е част от нашата гордост. В
малкия ни град може да са се ро-
дили малко творци, но те имат
своето определено място в голя-
мата литературна съкровищница.
Нали.

Мария АЛИПИИЕВА

Сто години от рождението на Л. Станчев
Да си спомним за него

ВРЪСТНИЦИ НА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА

А.Ангелова, директор на СОУ "Ив. Вазов"
връчва почетния знак на училището на A. Томов

Част от участниците в програмата

Broi 14:Layout 1 1/15/2009 11:53 AM Page 8


