
На път е да се реализира дългого-
дишната мечта на управниците и жи-
телите на Вършец – града да се сдобие
с обходен маршрут.

След отлежаване от края на 70-те го-
дини на миналия век, вече е актуали-
зиран плана за реконструкция на
обходен път от км.0 + 000.00 до км.КМ
1 + 790.04.

Предвижда се ширината на пътното
платно по улиците “Янко Съкъзов” и
“Околовръстна” ще бъде с ширина 9
метра.

Възложител на обекта “Актуализа-
ция на Обходен път град Вършец” е
“ГАРАНТ 90 – ЦОНЕВ И СИЕ”, а про-
ектант - “ВИАМАП” ООД – гр.
София.

Намеренията на Община Вършец са
с актуализирания план за Обходен път
да се кандидатства за финансиране с
проект пред Министерство на земеде-
лието и храните по Оперативната про-
грама “Развитие на селските райони”
2007 – 2013 г. на Европейския съюз,
мярка 321 “Основни услуги за населе-
нието и икономиката в селските ра-
йони”.

Предстои предварително обсъждане
и съгласуване на проекта с Областно
пътно управление – гр. Монтана и Об-
щински съвет – гр. Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ПОДПИСА МЕМОРАНДУМ

СЪС СОЦИАЛНО -
ИНВЕСТИЦИОННИЯ ФОНД
На 24.02.2009 г. в София се

подписа меморандум за
сътрудничество между Социално-
инвестиционен фонд (СИФ) и
Община Вършец при изпълнението
на микропроект № 1828
“Преустройство на училищна
сграда в старчески дом в с. Долно
Озирово”.

Проектът бе включен в
Инвестиционна програма 2008-2 на
Социалнои-нвестиционния фонд с
прогнозна стойност 452644.80 лева.

Окончателната стойност за
финансиране на микропроекта ще
бъде определена след подписване
на Споразумение за финансиране и
провеждане на процедура за избор
на изпълнител на строително-
монтажните работи по реда на
Закона за обществените поръчки.

80 % от финансирането на проекта
се поема от СИФ , останалите 20 %
са собствен принос на Община
Вършец.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ БОРЯНА БОНЧЕВА

ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА
СДРУЖЕНИЕТО НА

ОБЩИНИТЕ В
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО
ЕТНИЧЕСКИТЕ И

ДЕМОГРАФСКИТЕ ВЪПРОСИ
Със заповед № Р-23/ 19.02.2009 г.

на заместник министър-
председателя на Република
България и министър на
извънредните ситуации Емел Етем
е утвърден Национален съвет за
сътрудничество по етническите и
демографските въпроси към
Министерския съвет.

В него са включени представители
на министерства, държавни
агенции и институции, сдружения с
нестопанска цел, неправителствени
фондации и организации.

За представител на Националното
сдружение на общините в
Република България е утвърдена
Боряна Бончева – кмет на община
Вършец и член на Управителния
съвет на сдружението.

В следствие на обилния и не-
прекъснат снеговалеж през пе-
риода 19 – 21 февруари снежната
покривка във Вършец достигна
височина около 90 см. Поради не-
възможността за движение на
хора и моторни превозни средства
в населените места на терито-
рията на цялата община и прекъс-
нати пътни връзки, на 20.02.2009
г. в 10.00 ч. кметът на община
Вършец Боряна Бончева със за-
повед № 59/20.02.2009 г. въведе
«Бедствено положение». Щабът за
координация премина на непре-
къснат режим на работа.

По данни на «Гражданска за-
щита» към 13 ч. същия ден без
доставка на хляб останаха 4 села
от общината: Долна Бяла Речка,
Горна Бяла Речка, Драганица и
Черкаски. Нямаше селища с пре-
къснато електрозахранване и во-
д о п о д а в а н е . Н е п р о х о д и м и
останаха през целия ден пътищата
в участъка на с. Горна Бяла Речка
– м. «Крушите» ( път ІІІ-162) от
републиканската пътна мрежа и
общински път в участъка Сопово-
Драганица- Черкаски – границата
с община Берковица.
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БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВЪШЕЦ
ЗАРАДИ ОБИЛНИЯ СНЕГОВАЛЕЖ

Кирил Петров Аргиров е роден
на 9 август 1974 г. в гр. София.

Завършил е „Международни
икономически отношения” в
УНСС.

Директор по търговските въ-
проси на „Електростарт”АД.

Съветник от листата на Сдру-
жение за възраждане на Вършец

„Свети Георги”.
- Господин Аргиров, предпола-

гам „Електростарт „ АД също е
засегнато от икономическата
криза, как работи предпри-
ятието в новите условия?

- Нашето предприятие е експор-
тно ориентирано, ние работим 90
на сто за износ. Много рано усе-
тихме наченките на кризата.Зани-
мавам се с пазарите, следя ги
пряко. Още през месец юли се по-
явиха първите индикации. Тогава
направихме оптимизация на про-
изводството, тя е свързана и със
съкращаване на персонал .От края
на декември не сме правили по-
вече промени.

През март ние сме осигурени с
поръчки. Истината е, че сега ра-
ботим на две смени, а някои учас-
тъци - на три. Оптимизацията
даде добри резултати. Надяваме
се оптимизмът, с който започваме
годината да продължи през цялата
година.

В случай на криза по отношение
на пазарите се работи за диверси-
фикация на риска. Държавите не
са еднакво засегнати от кризата.
При намаляване на търсенето в
някои страни, ние компенсираме с
продажби на други места. Търгу-
ваме с държави на всички конти-
ненти – с Европейския съюз,
Русия, Близкия изток и Латинска
Америка

Провеждаме политика на дивер-
сификация на продуктите. Ако
един продукт се продава по-слабо,
се произвежда и предлага друг. От
първи декември пуснахме нова
линия. Работим и по нови про-
екти.
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КИРИЛ АРГИРОВ: „Ролята
на съветниците е в

професионалната подготовка
на повече проекти”

НОВИНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИИНСТРАЦИЯ

АКТУАЛИЗИРАН Е
ПЛАНА ЗА

ОБХОДЕН ПЪТ НА
ГРАД ВЪРШЕЦ

С тържествен ритуал по издигане
на националното знаме на Репуб-
лика България пред сградата на
Общинска администрация започ-
наха тържествата във Вършец по
повод 131-та годишнина от Осво-
бождението на България от турско
робство и честването на 3-ти март
– Националния празник на стра-
ната ни.

Тържествено слово произнесе
кметът на община Вършец Боряна
Бончева.

Празничната програма продължи
в големия салон на Народно чита-
лище “Христо Ботев” с концерт, с
участието на дамска вокална
група с художествен ръководител
Елена Горанова, мъжка вокална
група и група за стари градски
песни с художествен ръководител
и корепетитор Иво Манов при НЧ

“Хр. Ботев”, мажоретни и фол-
клорни танцови състави при Об-
щински детски комплекс –
Вършец с хореограф Невена Стоя-
нова и фолклорен танцов състав

“Фолклорна китка” при НЧ “Хр.
Ботев” с хореограф Невена Стоя-
нова.

Евелина ГЕОРГИЕВА

3 МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАШИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

При твърде слаб интерес от
страна на местната общност про-
тече тазгодишното публично об-
съждане на бюджета на община
Вършец за 2009 година.

На обсъждането, което се про-
веде на 25.02.2009 г. в сградата на
Общинска администрация – Вър-
шец присъстваха кметът на общи-
ната Боряна Бончева и служители

от Общинска администрация,
двама общински съветници, ня-
колко директори и представители
на училища, граждани.

Кметът на общината Боряна Бон-
чева и гл. счетоводител Красимира
Тачева презентираха проекто-бю-
джета, разяснения по него направи
и началникът на кабинета на кмета
инж. Стоян Стоянов.

През изминалата 2008 година
бюджетът на общината беше
много “смел” в приходната си
част, която за съжаление не можа
да се реализира, което от своя
страна доведе до сътресения в раз-
ходната му част и неарилизарето
на някои намерения на местната
управа.
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ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2009 ГОДИНА



продължава от 1 стр. >>>
През финансовата 2009 г., в усло-

вията на световна икономическа
криза, Общинска администрация се е
постарала да изготви един по-реалис-
тичен проекто-бюджет, който ще бъде
внесен за обсъждане и приемане от
Общинския съвет.

Бюджетът на общината е 5 194 401
лева. Приходната част е в съотноше-
ние 60 % приходи от държавата и 40
% приходи с общински характер,
което е 3 110 222 лв. към 2 084 179 лв.

Предвидените разходи за държавни
дейности са в размер на 3 170 222 лв.,
а разходите за общински дейности – 2
024 179 лв.

Взети са адекватни мерки за свиване
и оптимизиране на планираните раз-
ходи за горива и храна в детските гра-
дини чрез провеждането на тръжни
процедури, за приоритетно степену-
ване на дейностите и обектите с оглед
реализирането на намеренията на
местната общност за създаване на по-
благоприятна среда за живеене.

Новост през тази година е стимули-
рането на местната инициатива на
гражданите чрез предоставянето на
финансови средства за създаване на
по-благоприятна среда, като за целта
на 5 квартала ще бъдат осигурени по 3
000 лв. за почистване на терени, за-
тревяване на площи, залесяване с
дръвчета, поставяне на пейки, след
представянето на съответни план-
сметки.

Ново е и предложението на ОбА е
при реализирани приходи от про-
дажби в кметствата, 30 % от тях да ос-
тават в селата за реализиране на
инициативи, предложени от кметовете
на населените места и утвърдени от
ОбС.

Събираемостта на местните данъци
и такси през 2008 година е 50 %, има

длъжници, непогасили задълженията
си над 10 години. Общинска адми-
нистрация вече е договорила събира-
нето на данъците от по-крупните
длъжници чрез съдия-изпълнител.

През тази година не се предвижда
увеличаване на таксите за детски гра-
дини и битови отпадъци, данък сгради
също няма да бъде променен. Таксата
за домашния социален патронаж
обаче трябва да претърпи промяна в
посока повишаване, поради големия
дял субсидиране от страна на Общи-
ната.

Анатоли Димитров – председател на
Постоянната комисия по бюджет и
финанси към Общински съвет – Вър-
шец сподели, че Общината няма
собствени приходи за реализирането
на големи инфраструктурни проекти,
затова се използват възможностите за
кандидатстване с проекти, финанси-
рани от Европейския съюз. Вече е под-
писан договор за финансиране
изграждането на пречиствателна стан-
ция за отпадни води във Вършец на
стойност 5 707 000 лева, предстои
реализирането на проектите за пре-
чиствателна станция за питейни води,
за част от канализацията в кв. Зано-

жене. В момента се подготвят за вна-
сяне още 4 големи проекта за подмяна
на осветлението във Вършец и общи-
ната, за изграждане на ВиК мрежа в
селата Драганица, Черкоски и Спан-
чевци, за за облагородяване на зелени
плрощи, за изграждане на пътища в
отсечките Сопово - Драганица, Долно
Озирово-Горно Озирово. Тези инвес-
тиции ще бъдат на стойност около 20
милиона лева, а това за община като
Вършец и на фона на целия бюджет на
общината, който е около 5 милиона
лева е едно голямо предизвикателство.

Според Анатоли Димитров най-го-
лемият проблем през миналата година
беше събираемостта на местните да-
нъци и такси. ОбА трябва да използва
всички механизми и средства, за да я
повиши, като за целта ОбС ще изисква
заедно с проекто-бюджета да бъде
внесен и пакет от мерки за повиша-
ване на събираемостта

В заключение Боряна Бончева
уточни, че проекто-бюджетът на об-
щината за 2009 г. е амбициозен и въ-
преки финансовата криза и
трудностите разчита на по-голямата
събираемост на собствените приходи.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Áðîé 3, ìàðò 2009 ã. Îáùåñòâî
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Започна вторият етап от реали-
зирането на проекта на Община
Вършец, финансиран от ПУДООС
за изграждане на главен канализа-
ционен колектор в кв. Заножене,
гр. Вършец, който стартира в края
на 2007 година.

През 2009 година за строително-
ремонтни работи от ПУДООС са
осигурени 1 250 000 лева.

На този етап се предвижда да
бъде изградена канализация с дъл-
жина около 700 метра чрез поста-
вяне на полиетиленови тръби,
чиито гаранционен срок за безава-
рийно използване е в рамките на

80 години.
Строително-ремонтните дей-

ности се извършват по бул. «Ре-
публика» в отсечката между
началото на кв. Заножене и чита-
лището в квартала.

Чрез този проект се поставя ос-
новата за изграждане на цялост-
ната канализация в квартала, чрез
заустване на всички останали
улици в канализацията, изградена
по главната улица.

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

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРОДЪЛЖАВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА
КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ. ЗАНОЖЕНЕ
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Информация за обстановката се

подаваше на всеки два часа на Об-
ластния комуникационно-инфор-
мационен център на
Министерство на извънредните
ситуации. Жителите на общината
получаваха денонощна информа-
ция за обстановката чрез местния
радиовъзел и интернет-страни-
цата на Общината.

Фирма «Пътинженеринг – М»
ЕАД извършваше непрекъснато
почистване на републиканската и
общинската пътна мрежа на тери-
торията на общината.

Привлечена бе допълнително
снегопочистваща техника за по-
чистване на непроходимите учас-
тъци.

През цялата нощ срещу 21 фев-
руари с трактори Т-150 - тежка ко-
лесна техника продължи
разчистването на снега в района
на кв. Красна, пътя за м. Бялата
вода, кв.Заножене и местността
Водопада.

Квартал Левски до ул. “Хисаря”
се почистваше с Т-150, ниската

част на гр.Вършец от бензинос-
танцията до разклона за “Бялата
вода”- с четири леки колесни ма-
шини.

Сигнали за закъсали автомо-
били, бедстващи хора, прекъснато
елекрозахранване и водоподаване
на територията на община Вър-
шец, можеха да се подават дено-
нощно на дежурния "Гражданска
защита" в Общинска администра-
ция - Вършец на тел. 30-82.

Във връзка със спирането на
обилния снеговалеж и нормализи-
ране на положението на терито-
рията на община Вършец, на
21.02.2009 г. в 14.00 ч. кметът на
общината Боряна Бончева със
своя заповед № 62/21.02.2009 г.
отмени обявеното “Бедствено по-
ложение” и разпусна Общинския
Щаб за координация при бедствия
и аварии.

Кметът на общината Боряна
Бончева благодари на всички жи-
тели за проявеното разбиране и
съпри частност.

Евелина ГЕОРГИЕВА

БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ВЪВ
ВЪРШЕЦ ЗАРАДИ ОБИЛНИЯ

СНЕГОВАЛЕЖ

Обилният и непрекъснат снего-
валеж на 19 и 20 февруари за-
трудни сериозно почистването на
улиците в квартал Заножене. По-
ради недостатъчната снегопочист-
ваща техника, с разрешение на
ръководството на Общината се на-
ложи да потърсим допълнителна
техника.

На нашата молба веднага се от-
зоваха: г-н Иван Първанов, който
участва в почистването на снега
със собствения си трактор и г-н
Георги Димитров – с трактор на
фирма “ВИДЕКС АРМС” ЕООД

гр. София.
Основната тежест по почиства-

нето на кварталните улици изне-
соха екипажите на тежките
машини К-701, собственост на г-
н Ивайло Йорданов.

Чрез страниците на вестник
“Вършец” изразявам най-дълбо-
ката си човешка благодарност от
името на всички жители на кв. За-
ножене за отзивчивостта и себео-
трицанието на цитираните по-горе
господа.

Иван ИЛИЕВ
Организатор на кв.Заножене

БЛ А Г ОД А Р Н О С Т

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2009 ГОДИНА

БЛАГОДАРНОСТ
Като кмет на с. Черкаски искам

да изкажа благодарността на ця-
лото село към г-н Николай Иванов
Танов, който отговаряше за по-
чистването на снега в селата Дра-
ганица и Черкаски по време на
обявеното бедствено положение
на 19 и 20 февруари.

Въпреки трудните условия и
бедствената ситуация, Николай
Танов, доколкото му позволяваха
силите и възможностите се справи
изключително добре. Благодарим
му за неговото себераздаване и от-
говорност, за безсънните нощи.
Радвам се, че има такива млади и
амбициозни хора, милеещи за род-
ния край!

Иван ПАВЛОВ
Kмет на с. Черкаски

НА 8 МАРТ В
ЧЕРКАСКИ

На 8 март в сградата на Народно
читалище “Просвета” – с. Чер-
каски, по инициатива на кмета на
селото Иван Павлов и по стара
традиция черкасчени отбелязаха
подобаващо деня на жената.

С много любов и желание пев-
ческата група и театралната трупа
при читалището представиха
новия си репертоар.

Гост на празника беше Анатоли

Димитров – общински съветник.
Получихме поздравителен адрес
от кмета на община Вършец Бо-
ряна Бончева.

Организира се конкурс за кра-
сота “Мис 8-ми март”, на който
компетентно жури излъчи за побе-
дител Нуне Морисовна, а за нейн
кавалер – Трифон Езекиев, които
получиха и наградата.

Доброто настроение се поддър-
жаше от музикален състав от гр.
Берковица.

Отправяме най-дълбока благо-
дарност и признателност към хо-
рата, без чиято финансова
подкрепа прекрасният празник не
би могъл да се реализира: Анатоли
Димитров, Мирон Илиев и Иван
Иванов.

Благодарим ви!
Мария МИЦЕВА

НА ОСМИ МАРТ В
ЗАНОЖЕНЕ

В навечерието на 8-март в салона
на Народно читалище “Пробуда” –
кв. Заножене се проведе предпраз-
ничен концерт, посветен на Меж-
дународния ден на жената. В него
взеха участие Групата за народни
песни при НЧ “Просвета” – с.
Долно Озирово и Групата за стари
градски песни към пенсионерския
клуб в кв. Заножене.

Големи овации от страна на пуб-

ликата предизвикаха изпълне-
нията на Давид Спасов, които до-
ведоха до спонтанно хоро у
участниците в концерта.

С аплодисменти бе посрещнат и
специалния поздравителен адрес,
отправен към жените на Заножене
от кмета на общината Боряна Бон-
чева.

И макар че празникът е на же-
ните, то какво е красотата на же-
ната без любовта на мъжа, кой ще
утеши децата, ако не е ласката на
един баща? Със стихотворението
“Бащина обич” Лили Трифонова
поздрави и мъжете от квартала.

Ние, жените от певческата група
към пенсионерския клуб в кв. За-
ножене изказваме своята благо-
дарност към техническия
организатор на квартала Иван
Илиев – за неговото внимание и
доброта към нас.

На самия празник – 8 март, же-
ните от Клуба на пенсионера, в ли-
цето на Нора Илиева, Виолета
Момчова и Бонка Стаменова
поеха цялата организация по про-
веждането на празничния обяд.
Всички танцуваха и пяха от сърце
под звуците на чудесната музика,
осигурена от ди-джеите Сашо и
Веско от гр. Враца.

Празника и създаденото настрое-
ние дадоха на нас, жените сили,
вяра и оптимизъм за бъдните дни.

Лили ТРИФОНОВА

В Е С Т И О Т С Е Л А Т А



Община Вършец е бенефициент
по проект “Красива България” на
Министерството на труда и соци-
алната политика, след одобря-
ване на проекта, с който
кандидатства – “Ремонт на цен-
трална градска част – ул. “Репуб-
лика”.

В кабинета на кмета на община
Вършец Боряна Бончева се про-
веде среща с представителите на
“Красива България”: Минчо
Стаев – управител на Регионален
офис за оперативно изпълнение
на проекта – гр. София и Ваня
Милева – главен инженер на Ре-
гионалния офис в София. Целта
на посещението беше да се ог-
леда на място района, в който ще
се извършват предвидените по
проекта дейности и да се конкре-
тизират сроковете за изпълнение
на строително-монтажните ра-
боти.

Общата стойност на проекта е
202 741 лева, от които 182 хил.
лв. са за строително-ремонтни
работи и озеленяване.

Финансирането на проекта от
страна на “Красива България” е в
размер на 100 000 лева, а собст-
веният финансов принос на Об-
щина Вършец е 102 741 лева.

Дейностите, предвидени по

проекта включват подмяна на
тротоарите и пътната настилка и
преобразуването им в пешеходна
зона, затворена за движение на
моторни превозни средства в
централната градска част по бул.
Република, в отсечката между
улиците “Д-р Дамян Иванов” и
“Любен Каравелов”. С цел дос-
тъпа до сградата на ДСК и домо-
вете в ремонтираната отсечка, ще
бъдат осигурени подходи чрез
обособяване на зони от гранитни
павета. Ще бъде променен де-
тайла на пътната настилка, като
се положи настилка от гнайс и ле-
сидренски павета.

Ще бъдат обособени кътове за

отдих, озеленяването ще се обо-
гати с нови видове декоративни
дървета, храсти и цветни зони.
Участъкът пред Банка “ДСК” ще
бъде задигнат до нивото на вход-
ната площадка, върху който ще
бъдат монтирани съоръжения за
отдих и аранжировки от цветя.

Проекта е изработен от арх. Ка-
лина Мерудийска и инж. Виктор
Шонев от проектантска фирма
“КАБЕ” – гр. Враца.

Предвижда се строително-ре-
монтните работи да приключат в
началото на лятото, преди актив-
ния туристически сезон.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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ЧАСТ – УЛ. “РЕПУБЛИКА
На срещата присъстваха Наташа

Иванова – директор на Бюрото по
труда (БТ) – гр. Берковица, Ани
Александрова – началник отдел
“Активна политика на пазара на
труда” в БТ – Берковица, Гергана
Угринова – ст.експерт във филиала
на БТ във Вършец и Ани Тачкова –
мл. специалист “Програми и интег-
рация” в Общинска администрация
– Вършец.

Обсъдени бяха възможностите за
включване на безработни лица на
територията на община Вършец в
различни програми и мерки за оси-
гуряване на трудова заетост през
настоящата година.

Предстои набирането на канди-
дати и провеждането на курсове за
обучение и преквалификация по
специалностите “Специалист ма-
зилки и шпакловки” и “Озелени-
тел”.

По програмата “Помощ при пен-
сиониране” могат да кандидатстват
за наемане на работа лица, навър-
шили 57 г. и 6 м. за жените и 60 г. и
6 м. за мъжете, до навършване на
изискващата се възраст и достига-
нето на съответния брой точки за
пенсиониране – 94 и 100.

Ще стартира процедура за назна-
чаване на специалисти с висше об-
разование в публичната
администрация (Общински и Об-
ластни администрации, министер-
ства), които да са завършили през

2008/2009 учебна година с успех не
по-малко от 4.00 и да са на възраст
до 29 години.

За стимулиране наемането на без-
работни лица работодател, който
наеме на работа младежи на възраст
до 29 години за период от 2 години
ще получава преференции – възста-
новяване на осигурителните вноски
върху брутното трудово възнаграж-
дение, не по-малко от минималния
осигурителен праг, в рамките на 12
месеца.

Стартирана е и мярка за стимули-
ране наемането на инвалиди.

В момента Община Вършец е ра-
ботодател на 150 лица, назначени по
програмата “От социални помощи
към осигуряване на трудова за-
етост”. При направените проверки
от Бюрото по труда – гр. Берковица
относно спазване на графика на ра-
ботното време и изпълнение на за-
дълженията от страна на наетите
лица, а така също и за наличието на
документация, правилното й водене
от страна на работодателя и осигу-
ряване на безопасни условия на
труд не са констатирани никакви на-
рушения.

Директорът на Бюрото по труда в
гр. Берковица изрази задоволството
си от добрата координация и пар-
тньорство между Община Вършец
и Бюрото по труда Берковица, респ.
филиала му във Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ БО-
РЯНА БОНЧЕВА ПРОВЕДЕ РАБОТНА
СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЮ-

РОТО ПО ТРУДА - ГР. БЕРКОВИЦА

продължава от 1 стр. >>>
- Как се справят работниците и

служителите с новостите в произ-
водството и с амбициозната про-
грама?

- Нивото на кадрите се вдигна. На-
личният персонал се обучава и раз-
вива. Обучаваме всички и работници
и ръководители на компютърна гра-
мотност, мениджърски умения.
Всички откликнаха. Обучението пред-
извика желание и амбиция у тях, раз-
кри перспектива. Имахме възможност
да подберем най-добрите хора. Сега
работим с 210 човека. Надявам се да
задържим това ниво на производство
като обем, при такива параметри.

- Как оценявате ситуацията в Бъл-
гария и в нашата община?

- В сравнение със съседни страни, у
нас се забелязва по-голяма стабил-
ност. Проблем за индустрията е, че в
България са малко фирмите, които са
експортно ориентирани. Повече е
вноса от износа.

Спрямо общините се осъществява
политика на децентрализация на бю-
джета. Бюджетът на общината се със-
тои от делегираните бюджети – за
здравеопазване и образование, и
собствените приходи. Собствените
приходи са по-малко от миналата го-
дина, сега се очаква да се увеличи не-
събираемостта – хората имат по-малко

средства.
Общините не получават ресурс. Ние

като общински съветници работим с
нищожни средства. 2-3 милиона не
стигат. Основни функции и потреб-
ности не могат да се изпълнят. Един-
ственият шанс е с проекти по
различни програми. Ролята на общин-
ските съветници е в подготовката и
подаването на повече проекти, изпъл-
нението, на които може да даде реа-
лен ефект.

- Как на практика става това?
- Всеки съветник е ангажиран с про-

ект. От огромно значение е професио-
нализмът, с който е подготвен проекта.
Всеки работи в областта, в която има
най-добри познания и е специалист.
Съветниците трябва да участват ак-
тивно, всеки да направи необходимата
организация. Общинска администра-
ция участва активно. Когато започне
изпълнението, фирмите изпълнителки
ще наемат и местни хора. Виждам
прагматизъм, дрязгите отминаха. Кой

каквото може да помогне.
- Знаем, че е одобрен проектът за

пречиствателната станция за от-
падни води, внесени ли са други
проекти и какво предстои?

- Три проекта са подадени и се
очаква одобрение. До края на месец
март предстои да бъде подаден про-
екта, за който отговарям аз – „Рекон-
струкция, модернизация и постигане
на висока енергийна ефективност на
уличното осветление на територията
на всички населени места в община
Вършец”, по Мярка 322 „Обновяване
и развитие на населените места” от
Програмата за развитие на селските
райони 2007 - 2013 г. , с което да се
кандидатства за безвъзмездно финан-
сиране на обща стойност от 1,918,605
лева.

Реално по него може да се подобри
осветлението в цялата община. То ще
бъде на най-добро съвременно ниво.
Удобно за поддръжка и защитено от
вандализъм.

Тези проекти са сто процента фи-
нансирани от ЕС. Общината участва с
административен капацитет. Контро-
лът по тези проекти е засилен. Те се
следят от ОЛАФ.

- В работата на кои общински ко-
мисии участвате?

- Участвам в работата на Комисията
по ред, законност и сигурност. Тя се
занимава и с молби за помощ. Трудна
дейност, защото хората действително
имат нужда, а ние не разполагаме със
средства.

Работя и в Комисията по територи-
алното устройство и Комисията по
конфликт на интересите и корупцията.

- Имате ли хоби?
- Ние търгуваме с Близкия изток, а в

арабските страни работят в събота и
неделя /те почиват в четвъртък и
петък/, така че обичайно съм в офиса
и нямам цял ден свободен. Не ми ос-
тава време за хоби.

Разговора води
Юлия АНТОНОВА

КИРИЛ АРГИРОВ: „РОЛЯТА НА СЪВЕТНИЦИТЕ Е В
ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА ПОВЕЧЕ ПРОЕКТИ”

НАШИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Община Вършец взе участие в
XXVІ Международна туристическа
борса “Ваканция & СПА ЕКСПО
2009”, която се проведе от 26 до 28
февруари 2009 г. в Националния дво-
рец на културата в София.

Туристическата борса „Ваканция” е
най-значимият туристически форум в
България, предназначен за професио-
налисти и масова публика, място за
среща на туристическия бранш от
Българя и чужбина. Организира се от
ПРИМ ЕКСПО със съдействието на

Държавната агенция по туризъм, в
партньорство с браншовите организа-
ции: БАТА, БХРА, БТК, АБТТА, Сто-
лична община, Съвет по туризъм –
София. Участието на Агенция по ту-
ризъм е на принципа на новото турис-
тическо райониране на страната. На
това изложение се дава възможност
общини, регионални туристически
сдружения и асоциации, съвети по ту-
ризъм и други нестопански организа-
ции да си представят туристическия
продукт пред потенциални партньори

от страната и чужбина.
Община Вършец имаше възмож-

ността да се включи на Националния
щанд на България и на самостоятелен
щанд. На щандовете бяха представени
рекламни материали за културните и
исторически забележителности на об-
щината, а в същото време красотата на
Вършец се показа чрез компютърна
презентация, както и чрез рекламен
филм, който даде възможност на ту-
роператорите и посетителите на изло-
жението да се запознаят с природните

дадености и историята на района.
На изложението се представиха и ту-

ристическите продукти и атракции,
хотелите и къщи за гости от общи-
ната. Посетителите на изложението
имаха възможността да опитат от чу-
дотворната и лековита минерална
вода на Вършец. Беше проявен голям
интерес към възможностите за тури-
зъм и към изумителната природа на
община Вършец.

Участието на Община Вършец на
Туристическата борса беше изключи-

телно успешно и запомнящо се.
Участници, включително и туропера-
тори бяха категорични, че щандът е
запомнящ се, отличаващ се от всички
останали щандове и представянето ни
е много атрактивно.

Вера МАТЕЕВА
Даниела ЛИЛОВА

ВЪРШЕЦ СЕ ПРЕДСТАВИ НА ТУРИСТИЧЕСКА БОРСА “ВАКАНЦИЯ 2009”



По повод 136-та годишнина от
обесването на Апостола на Свобо-
дата Васил Левски, на 19 фев-
руари бе отслужена панихида в
негова памет пред паметника
Левски в едноименния квартал на
Вършец.

Панихидата бе отслужена от ено-
рийския свещеник на града све-
щеноиконом Петко Балджиев,
заедно със смесения хор за шко-
лувано пеене и църковни песнопе-
ния към НЧ “Христо Ботев” –
Вършец с художествен ръководи-
тел Елена Горанова.

Деца от детския театрален със-
тав при Общински детски ком-
плекс – гр. Вършец с художествен
ръководител Цветелина Въглярска
изнесе рецитал от стихове, посве-
тени на Дякона.

Цветя пред паметника на Васил
Левски поднесе кметът на община
Вършец Боряна Бончева.

Бяха поднесени венци на при-
знателност от името на СОУ

“Иван Вазов”, Професионална
гимназия по икономика и туризъм,
НУ “Васил Левски”, ОУ “Христо
Ботев” – кв. Заножене, Оздрави-
телно училище “Н.Й.Вапцаров”,

първичната партийна организация
на БСП в кв. Левски, Сдружение
на пенсионерите “Козница”, поли-
тическите партии ГЕРБ и НДСВ.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Забелязва се една общовалидна
традиция за всички дванадесеток-
ласници. Дали от голямата еуфо-
рия на абитуриенти, дали от
стреса за предстоящите изпити,
факт е, че дванадесетокласниците
отсъстват често от училищните
занятия. Тази традиция се е по-
явила доста отдавна. Учениците с
ясна представа относно своето бъ-
деще, залягат над любимите пред-
мети, нужните им за
кандидатстване. А останалите,
стоят на заден план, забравени до
края на срока и дори непосеща-
вани понякога. И в опозиция на
всички, които укоряват поведе-
нието на дванадесетокласниците
и поставянето на някои часове
назад, бих казала, че след ново-
въведените матури ( за сега 2 на
брой) и изпитите, които трябва да
положат, ако искат да влязат във
ВУЗ, те или трябва да учат ден и
нощ, или да пренебрегнат пред-
метите, коите освен да ги затор-
мозят и затруднят, няма да
помогнат за кандидатстването. Да
не забравяме, че голяма част по-
сещават курсове, в градовете
които искат да кандидатстват, и
частни уроци, колкото и да се
твърди, че те са ненужни. Все пак,
това е един много важен етап от
живота им и малдежите трябва да
помислят най-напред за бъдещето
си. Учителският колектив е про-
тив втова, разбира се. Всеки учи-
тел обича своя предмет, но
образованието служи първо за из-
граждане на обща култира (на
принципа по малко от всичко), и
второ за избор на професия. На 18
години, вече пълнолетни, абиту-
риентите трябва вече да са наясно
какво искат от живота. Послед-
ната учебна година, не е времето
за изграждането на обща култура.
А и всички знаем, че важните
уроци, основите на предмета се
хващат доста по-рано – 6-10клас.
Анатомия на човешкото тяло,
прав и променлив ток, химичните
елементи от Менделеевата таб-
лица са неща, които трябва да се
знаят. Но дванадесетокласниците
имат толкова различни вълнения

от това. Тях дори отсъствията, за-
бележките не могат да ги задъл-
жат да останат в ненужния според
тях час. Но дванадесетокласни-
ците, както и Янка Такева – пред-
седатлят на Синдиката на
българските учители, са на мне-
ние, че реформа е нужна. Ето
какво заяви тя в интервю доста
отдавна, но актуални и днес –
„тази реформа се състои в про-
мяна на структурата на образова-
телната система, тоест основно
образование ще се завърши след 7
клас, от 8 до 9 ще се учат общо-
образователни дисциплини, и 11 и
12 ше става профилирането на
учениците, желаещи да изучават
дадена професия, специалност
или искат да са в езикови или ху-
манитарни паралелки” Дали ще
влязат в сила реформите? Не
знаем, но се надяваме че ще дадат
повече свобода на 11 и 12 клас от-
носно избора на предмети. За-
щото са безсмислени
многоброините домашни, всекид-
невните теми за разработка
вкъщи, и ежеседмичните рефе-
рати и проекти по предмети,
които нито ще послужат за вход-
ната оценка във ВУЗ-овете, нито
се доближават до изучавания ма-
териал там.

Истинският живот сякаш чука
на вратата. И казва „време е”,
време да приемат проблемите, да
се изправят лице в лице с ангажи-
ментите, и да понесат послед-
ствията от своите действия без
право на поправка, без шанс да
избягат от час.

Когато учителите са съпри-
частни с проблемите на завър-
шващите, когато знаят вълненията
им и насоките за бъдещето, тогава
и училището става желана тери-
тория за дванадесетокласниците.
Където могат да получат уроци за
живота, уроци които винаги ще
помнят, и с възхищение ще гледат
снимките от последната учебна
година, от последния 15 септем-
ври и любимият учителски пор-
трет.

Пелагия Сотирова
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ПОЗДРАВ КЪМ НОВОРОДЕНИТЕ ДЕЦА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Редакцията на Общински вестник “Вършец” поздравява новородените бебета:

Исус Борисов Каменов, роден на 24 януари 2009 г.
Александра Анатолий Сошенко, родена на 26 януари 2009 г.
Петър Орлинов Георгиев, роден на 29 януари 2009 г.
Косто Еленов Ненков, роден 29 януари 2009 г.
Елеонора Бисерова Илиева, родена на 29 януари 2009 г.
Памела Лалкова Пламенова, родена на 3 февруари 2009 г.
Венцислава Десиславова Ненчева,родена на 10 февруари 2009 г.

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

На 06.03 .09 г.се проведе областният
кръг на ученическите състезания по
волейбол. Отборът на девойките от
СОУ „Иван Вазов” се класира на
първо място като победи най-силния
си съперник – отбора на девойките от
Икономическа гимназия Монтана.

За представянето им разказва Ли-
ляна Георгиева, треньор на отбора.

„Тръгнахме с положителна нагласа
да покажем най-доброто от себе си.
Момичетата играха с желание, пове-
доха още в първия гейм със значите-
лен брой точки. Играта стана
изключително оспорвана. Мобилиза-
цията беше пълна, бориха се като
отбор да края на петия гейм. Отлично
се представи основният състав: капи-
тан Стефани Тачева, Цветанка Ми-
хова и Ивелина Петрова като
разпределители и в нападение; Веро-
ника Врежакова, активна в нападе-
ние; Симона Цветкова и Виляна
Петкова на началните удари и в напа-
дение. Равностойни на тях по енту-
сиазъм и принос са и смените Ивета
Алексиева, Габриела Маринова,

Мартина Георгиева и Боряна Хрис-
това.

За доброто самочувствие доприне-
соха и хубавите екипи, предоставени
от Общински детски комплекс.

Искам да подчертая, че тези моми-
чета не са само спортистки. Те са от-
лични ученички в езиковите
паралелки. Интелигентни и красиви

момичета, които разбират, че е по-
добре да спортуват и да са здрави, от-
колкото да спазват жестоки диети за
външния си вид.”

Ще очакваме с интерес представя-
нето им на зоналното първенство във
Велико Търново през месец май.

Юлия АНТОНОВА

ОТБОРЪТ НА СОУ „ИВАН ВАЗОВ” -
ПЪРВИ НА ОБЛАСТНОТО СЪСТЕЗАНИЕ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Местната комисия по чл.8, ал.2

от Закона за уреждане правата на
граждани с многогодишни жи-
лищно-спестовни влогове при Об-
щина Вършец ви уведомява
следното:

Във връзка с влезлите в сила из-
менения и допълнения на закона
за уреждане правата на граждани
с многогодишни жилищно спес-
товни влогове /ДВ, бр.100 от
21.11.2008г./ и правилникът за
прилагането му /ДВ, бр. 12 от
13.02.2009г./ до 21.05.2009г. вклю-
чително се дава възможност на
гражданите, невключени в окон-
чателни списъци по чл.7 от пра-

вилника като право имащи по
смисъла на закона, както и при-
емателите на влог по реда на чл.4
а от закона за уреждане правата на
граждани с многогодишни жи-
лищно спестовни влогове, да под-
адат необходимите документи
пред местната комисия за включ-
ването в окончателен списък.

Формулярите по образец може
да получите, попълните и да под-
адете в ст.401, ет.4 в сградата на
Община Вършец, бул. “България”
№10 при г-н Антон Тошев - член
на местната комисия.

Олга Яничкова
Председател на МК

по ЗУПГМЖСВ

МЕСТНА КОМИСИЯ ПО РЕДА НА ЗАКОНА
ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ

С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО СПЕСТОВНИ
ВЛОГОВЕ

ПРИ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

О Б Я В А
Петима американски граждани – доб-

роволци от Корпуса на мира ще живеят
в продължение на два месеца във Вър-
шец, за да изучават български език и се
приспособят към нашия начин на
живот, преди да бъдат разпределени за
две години в различни държавни ин-
ституции из страната ни.

За това се договориха на среща с ръ-
ководството на общината, директори на
училища и неправителствени органи-
зации от града ни представителите от
Корпуса на мира в София: Жана Заго-
рова – директор на програма “Мла-
дежко развитие”, Вяра Златева –

асистент програма “Местно и органи-
зационно развитие” и Валя Завялова -
асистент програма “Образование”.

На 22 май 66 различни по възраст
американски граждани, постъпили като
доброволци в Корпуса на мира и които
задължително ще са с колежанско об-
разование, ще пристигнат във Враца,
откъдето ще бъдат разпределени на
малки групи из съседните общини на
24 май.

До полагането на клетва на 24 юли,
те ще изучават български език с учител,
ще живеят в местни приемни семей-
ства, за да се запознаят с бита, култу-

рата и нравите на българите, ще участ-
ват в реализирането на минипроекти на
местната общност, ще посещават учеб-
ните часове по английски език в учили-
щата, ще организират през месец юли
дневен лагер за деца с изучаване на ан-
глийски език, игри и отдих.

За настаняването на американците
в наши приемни семейства ще бъде ор-
ганизирана специална среща, на която
желаещите да приютят чуждестранните
гости ще могат да се запознаят по-под-
робно с условията на приема.

Евелина ГЕОРГИЕВА

АМЕРИКАНЦИ ОТ САЩ ЩЕ ЖИВЕЯТ ВРЕМЕННО ВЪВ ВЪРШЕЦ


