
На 19 февруари пред паметника на
Васил Левски в града ни се проведе
възпоменателна церемония по повод
139-та годишнина от гибелта на
Апостола на свободата.

На събитието присъстваха кметът
на община Вършец инж. Иван Лаза-
ров, зам.-кметът Петър Стефанов,
секретарят на Общината инж. Да-
ниела Тодорова, общински съвет-
ници от Общински съвет – Вършец,
учители, ученици, членове на непра-
вителствени организации и много
граждани.

Бе отслужена панихида от свеще-
ноиконом Петко Балджиев, съв-
местно с читалищно-църковния хор
за школувано пеене и църковни пес-
нопения при НЧ „Христо Ботев 1900
г.” с ръководител Елена Горанова.

"Да бъдем равни с другите евро-
пейски народи зависи от нашите
собствени задружни сили." Тези
думи на Апостола, изречени преди
повече от 139 години днес звучат по-
актуално от когато и да било! Не е ли
това най- сигурният знак, че Васил
Левски, Апостола на Свободата, е
изпреварил своята епоха? В днешния
свят на безверие, на подменени ду-
ховни и нравствени ценности, на
съмнения и въпроси, Левски ни е
нужен повече от всякога!

В търсене на себе си ние можем и
трябва да се вгледаме в образа на
тази свята личност, да си дадем
сметка за своето място и роля в жи-
вота, да открием и поемем по пътя на
достойнството и да си отговорим на
въпросите: Ще устоим ли пред пог-
леда на Апостола? Ще проумеем ли
неговата саможертва? Ще можем ли
поне малко да приличаме на него?

„Левски и днес, толкова години
след смъртта си, остава недостижим
връх, неподражаем пример за само-
жертва, за патриотизъм и отдаденост
на една свята цел - свободата на Оте-
чеството!” – каза в тържественото си
слово пред събралото се множество
кметът на общината инж. Иван Ла-
заров. И изрецитира думите на поета
Орлин Орлинов:

„Ти ни трябваш и днес, Апостоле,
да ни кажеш ни трябваш, Апостоле,
как се люби народ, Апостоле,
как се служи на род, Апостоле,
как се дава живот, Апостоле,
за живота живот, Апостоле.“
С минута мълчание и падане на ко-

лене присъстващите на церемонията
почетоха паметта на Апостола.

Бяха поднесени венци и цветя от
името на Общинска администрация
- Вършец, Общински съвет гр. Вър-
шец, НУ „Васил Левски”, СОУ
„Иван Вазов”, Професионална гим-
назия по икономика и туризъм,
Сдружение с неправителствена цел
„Козница” и граждани.

За пореден път доказахме призна-
нието и почитта си към най-святата и
чиста личност в българската исто-
рия. И се замислихме - за идеалите
на Левски, които и днес чакат своя
триумф, за това, че днес ние се съиз-
мерваме с Европа и от всеки един за-
виси бъдещето на страната ни. Но
дали си даваме сметка за това? За-
мисляме ли се всички за това?

Нека го направим днес! Нека всеки
скъта в сърцето си искрица от вярата
и решителността на Апостола! Нека
докажем, че сме достойни да носим
името българин!

Евелина ГЕОРГИЕВА
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От 26 до 30 януари в гр. Русе се
проведе туристическо изложение
„Cross Tour Fair”.

Международният туристически па-
наир бе в рамките на проект:
„TourNet - насърчаване на трансгра-
ничната работа в мрежа за развитие
на общ българо-румънски туристи-
чески продукт” по Програмата за
трансгранично сътрудничество Ру-
мъния – България 2007-2013.Орга-
низатор на събитието е Бизнес
център – Русе в партньорство с Об-

ластен съвет – Гюргево , Румъния,
Асоциация Еврорегион „Данубиус –
Русе” и Академия за икономически
науки Териториален университетски
център – Гюргево, Румъния.

Акцентът на изложението бе пос-
тавен върху развитието и промоти-
рането на алтернативния туризъм на
Придунавските региони на България
и Румъния. Сред изложителите бяха
фирми и организации от България и
чужбина, които са пряко свързани с
туристическия бранш: Министер-

ство на икономиката, енергетиката и
туризма, Общини, тур оператори и
туристически агенции, хотели и
други места за настаняване, асоциа-
ции, свързани с туризма.

Община Вършец взе участие със
самостоятелен щанд. Ръководството
на Община Вършец и представител
на Туристическия информационен
център -Вършец осъществиха срещи
в В2В брокерско събитие - индиви-
дуални срещи на участниците със за-
интересовани партньори от Сърбия,
Македония и Румъния. Нашата об-
щина ще бъде включена в трансгра-
ничната туристическа мрежа
„Тоурнет” и ще бъде публикувана ин-
формация за забележителностите на
Вършец на четири езика в сайта на
туристическата мрежа, и в рекламни
пътеводители.

На събитието бяха проведени по-
лезни контакти за успешни начина-
ния в туристическата сфера, както и
възможност за пряка реклама сред
посетителите.

Вера МАТЕЕВА
гл. спец. „Туризъм,културно

дело и проекти”

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ВЗЕ УЧАСТИЕ В МЕЖ-
ДУНАРОДНО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Интервю със зам.-кмета на об-
щина Вършец Петър Стефанов

четете на 2 стр. >>>

Публичното обсъждане на проекта
за бюджет на Община Вършец за
2012 г. се проведе на 13.02.2012 г. в
Конферентната зала на СПА хотел
„Съни Гардън”. На него присъстваха
кметът на общината инж. Иван Лаза-
ров, председателят на Общинския
съвет инж. Анатоли Димитров, пред-
седателят на бюджетната комисия
към ОбС Тодор Кънчев, служители
от Общинска администрация, об-
щински съветници , кметове и
кметски наместници, директори на
училища, представители на бизнеса
и неправителствени организации,
граждани.

Мултимедийна презентация на
проекто-бюджета направи кметът на
общината, като за пръв път пред
местната общност бе представена не
само рамката на бюджета, но и обща
информация за община Вършец,
отчет на бюджета за изминалата 2011
година, целите на бюджет 2012,
средствата за постигане на целите,

бюджет 2012 г. , проектите, финан-
сирани по различни програми, по
които работи Община Вършец.

През финансовата 2012 г., в усло-
вията на икономическа стагнация,
Общинска администрация се е пос-
тарала да изготви един не раздут, а
реалистичен проекто-бюджет, който
ще бъде внесен за обсъждане и при-
емане от Общинския съвет. Приход-
ната му част е леко завишена спрямо
миналата година (с 5.3 % ), което
според кмета е напълно постижимо
и изпълнимо.

Основните цели на проекта за бю-
джет 2012 г. са: запазване обема на
публичните услуги, предоставяни от
общината при повишени критерии за
качество; реконструкция и изграж-
дане на материално – техническата
база на публичната и частна общин-
ска собственост; икономическо раз-
витие и увеличаване на заетостта.

Бюджетът на общината е 4 635 700
лева. Приходната част е в съотноше-

ние 57.4 % приходи от държавата и
42.6 % приходи с общински харак-
тер, което е 2 661 116 лв. към 1 974
584 лв.

Предвидените разходи за държавни
дейности са в размер на 2 661 116
лв.,а разходите за общински дей-
ности – 1 974 584 лв.

Инвестиционната програма на Об-
щината за 2012 година е разделена на
две части: капиталови разходи,
предвидени за изпълнение в община
Вършец през 2012 г. в размер на 577
662 лв. и инвестиционна програма,
съфинансирана от Европейския съюз
по Оперативни програми и други из-
точници, чиято стойност е 10 690 815
лева.

Кметът инж. Иван Лазаров съобщи,
че тази година предвидената субси-
дия за спортните клубове е 11 000
лева и тя ще бъде разпределяна не
„на калпак”, а по специални правила
за работещи клубове, клубове, по-
казващи постигнати спортни резул-
тати и др.

В бюджета е предвидено финанси-
ране дейността на фелдшери в се-
лата от общината – два пъти
седмично по 2 часа, което е заложено
като поет предизборен ангажимент
към хората.

На публичното обсъждане от
страна на присъстващите бяха пос-
тавени въпроси относно ремонта на
улици, снегопочистването, състоя-
нието на градския стадион, на които
кметът Иван Лазаров отговори, бла-
годари за активната гражданска по-
зиция на присъстващите и за
направените предложения по бю-
джета.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА
ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА

ПОКЛОН, АПОСТОЛЕ!
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Петър Ганчев Стефанов е роден
на 09.10.1974 г. в гр. Добрич.

Завършва средното си образование
в ЕСПУ „Климент Охридски” гр.
Добрич.

Висше образование с магистърска
степен придобива в Икономически
университет гр. Варна, специалност
„Икономика и управление на търго-
вията”.

До встъпването си в длъжност
като зам.-кмет на общината ра-
боти като предприемач.

Семеен, с две деца.

- Г-н Стефанов, Вие не сте от тук,
защо решихте да живеете със се-
мейството си във Вършец?

- Съпругата ми е от Вършец и вече
13 години живеем тук. Имаме две дъ-
щери, ученички в ІІІ и V клас. Когато
дойдох във Вършец през 1999 го-
дина, в града все още нямаше добре
развита мрежа от магазини, ресто-
ранти, семейни хотели, къщи за
гости и заведения за развлечения, ето
защо прецених, че ситуацията е под-
ходяща и ще бъде удачно тук да за-
почнем да развиваме нашия семеен
бизнес. Открихме заведение за хра-
нене и категоризирахме къща за
гости.

- Значи като човек, занимавал се
с такъв вид бизнес, проблемите в
туристическия бранш са Ви добре
познати. Как преценявате сега не-
щата от „другата страна”, какво
смятате че би могло да се промени
в сферата на туризма?

- Съгласно Закона за туризма, ту-
ристическият данък се внася от
собствениците в Общината на база
30 % заетост на легловия фонд, т.е.
счита се, че минимум 4 месеца в го-
дината хотелите и къщите за гости са
пълни. На практика това не се
случва, особено в по-малките хотели
и места за настаняване.

Смятам, че съвместно трябва да ра-
ботим в посока тази заетост да я има
реално, да постигнем тази 4-месечна
заетост, например чрез удължаване
на активния туристически сезон.

Тази година в Културния календар на
Общината включихме нови атрак-
тивни мероприятия, които са разпо-
ложени във времето така, че да
привлекат гости и туристи не само
по време на традиционния Празник
на курорта. Ще търсим начини за
разширяване на алтернативния тури-
зъм и подготвяне на туристически
продукт, обхващащ и селата от об-
щината. Имаме прекрасни природни
забележителности, църкви, защи-
тени биологични видове, автентични
обреди и обичаи, които трябва да
бъдат популяризирани чрез издаване
на рекламни брошури, дипляни, пъ-
теводители. Мисля, че това ще сти-
мулира местните жители да
инвестират в туризма и да не напус-
кат нашата община.

Другото нещо, което би ми се ис-
кало да се промени, е удължаване на
работното време на заведенията за
хранене и развлечения в града ни до
24.00 ч., а не както е сега до 23.00 ч.
Смятам, че това е нормално за едно
заведение (разбира се, при извър-
шване на проверки от страна на По-
лицията и Общината за спазването
на всички норми за шум, обществен
ред и др., които да се регламентират
в Наредба № 1 и да се приемат от
Общинския съвет). До сега жела-
нието на собствениците на заведения
не се взимаше пред вид от власт има-
щите, които бяха далече от тези про-
блеми, работното време се
определяше административно и ед-
ностранно.

Проблем е и събираемостта на ту-
ристическия данък – някои от голе-
мите хотели все още не са си внесли
дължимите суми в общинската
хазна, други са издължили само част
от данъка. Идеята е всички да бъдем
коректни, защото нещата са свързани
– парите от този вид данък са целеви
и Общината ги използва именно за
развитието на туризма.

- Освен тези промени, какво ново
готви Общината в областта на
нормативната уредба?

- За съжаление, голяма част от На-
редбите на Общината не са проме-
няни от 2006 г., особено голяма е
нуждата от актуализация и промяна
на Наредба № 1 за обществения ред,
за да бъде действително ефективна и
работеща. В момента Общинска ад-
министрация е актуализирала тази
Наредба, а така също и Наредбата за
местните данъци и такси, предстои
внасянето им за разглеждане в Об-
щинския съвет. Преди това обаче
предвиждаме срещи със собстве-
ници на заведения, бизнесмени, тър-
говци, с всички заинтересовани
лица, за да чуем и техните предло-
жения, да помислим заедно за разре-
шаване на проблемите. Досега при
изготвянето на тези нормативни до-
кументи не е имало допитване до
жителите. Смятам, че за да са рабо-
тещи, наредбите трябва не само да

назидават, а и да помагат на хората.
- За кои ресори отговаряте като

зам.-кмет?
- В големите общински админист-

рации с няколко заместник-кмета
има разпределение на функциите, но
при нас зам.-кметът е един и се за-
нимава с проблеми от различно ес-
тество. Ето сега например
снегопочистването е една много от-
говорна и сериозна задача, в която
впрегнахме всичките си сили, за-
щото такива рекордно ниски темпе-
ратури и интензивни снеговалежи с
дебела снежна покривка не е имало
от години. Да се надяваме, че поне
вода ще има достатъчно, това е по-
ложителното от цялата ситуация.
Снегопочистването на града и селата
струваше много средства на Общи-
ната и се постарахме то да бъде из-
вършено максимално рационално и
ефективно според техническите въз-
можности на фирмата, с която е про-
ведена процедура за избор на
изпълнител и е избран такъв от пред-
ишното ръководство на Общината.
За нас това е заварено положение, не
ние сме избирали снегопочиства-
щата фирма. Контролирахме посто-
янно дейностите по
снегопочистването, но дебелият сняг
и възможностите на фирмата с на-
лична техника си казаха думата. Не
е проблем машините непрекъснато
да са в движение и да чистят ули-
ците, проблемът е в парите. Рацио-
нално ли е да изпразним общинския
бюджет за едно снегопочистване на
всяка цена? Та нали тези пари идват
пак от джоба на хората, които живеят
в тази община, ясно е, че приходите
от местните данъци и такси не сти-
гат само за снегопочистване.

- Как стана така, че влязохте в
политиката, защо приехте предиз-
викателството да стенете замест-
ник-кмет на общината?

- Харесвам Вършец, продължавам
да живея тук и мечтата ми е този
град да стане по-добро място за мен,
за децата ми и за всички жители.
Именно затова приех да бъда част от
ръководството на Общината – искам
нещата да започнат да се случват, да
видя промени към по-добро и най-
вече това, което се направи да бъде
работещо и ефективно. Обичам, ко-
гато нещо се започне, то да се до-
върши до край. Дейността на
Общинската администрация зависи
от хората, които работят в нея – от
тяхното желание и усърдие, от ком-
петентността им и спазването на
реда и трудовата дисциплина, от
това, служителите да защитават с
труд заплатата си така, както е в
частния сектор. Опитът е важно
нещо, човек, който се е занимавал с
много и различни неща по-лесно
може да взима решения. Смятам, че
това ми помага много в работата ми
като зам.-кмет.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Новото ръководство на Община Вършец:

Петър Стефанов – ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ:
„ИСКАМ НЕЩО ДА СЕ ПРОМЕНИ В НАШИЯ ГРАД И

НЕЩАТА ДА ЗАПОЧНАТ ДА СЕ СЛУЧВАТ”Обилният снеговалеж и рекордните
за страната и региона ни отрица-
телни температури през последните
седмици, създадоха извънредно
тежка ситуация в общината.

Натрупаната дебела снежна пок-
ривка доведе до затруднения в пред-
вижването на жителите и в трафика
на превозните средства поради не-
доброто почистване и опесъчаване
на пътните артерии.

Парите, отпуснати за снегопочист-
ване са пари на данъкоплатците и хо-
рата трябва да знаят за какво са
похарчени. Те са в правото си да из-
искват качествено извършване на ус-
лугите, които Общината им
предлага. Ежедневно следя и кон-
тролирам хода на снегопочистването
в града и селата и смятам, че за не-
добре свършена работа не би тряб-
вало да се заплаща – каза кметът на
общината инж. Иван Лазаров.

Поради тази причина той наложи

парична санкция в размер на 2 500
лева на ЕТ „Ник – Николина Васи-
лева” за некачественото снегопо-
чистване. Санкцията се равнява на
сумата, необходима за едно пълно
снегопочистване на Вършец и селата
от общината.

Община Вършец има сключени До-
говор за услуга № 137/21.11.2011 г.
за зимно снегопочистване на четвър-
токласна пътна мрежа в община
Вършец и Договор № 136/21.11.2011
г. за зимно снегопочистване на улич-
ната мрежа в населените места на
община Вършец с горецитираната
фирма.

Съгласно чл. 13, Раздел ІV. „Отго-
ворност”, от сключения договор, при
частично неизпълнение на възложе-
ната работа изпълнителят дължи не-
устойка в размер на 100 % от
стойността на обема на услугата за
снегопочистване и опесъчаване.

Eвелина ГЕОРГИЕВА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ИНЖ. ИВАН
ЛАЗАРОВ НАЛОЖИ САНКЦИЯ НА СНЕ-
ГОПОЧИСТВАЩАТА ФИРМА В ГРАДА

На фона на и без това оскъдния бю-
джет на Община Вършец за 2012 го-
дина, сегашното ръководство на
Общината е принудено да изплаща
санкции, наложени по съдебен ред за
неспазване на сключени вече дого-
вори от предишните управляващи.

В края на миналата и началото на
тази година влязоха в сила съдебни
решения и изпълнителни листове по
три съдебни производства. Исковете
към Общината на три фирми – изпъл-
нители по договори за строително-ре-
монтни дейности са на обща стойност
160 872 лева.

- С Решение от 25.01.2012 по дело №
20111600100131, Окръжен съд Мон-
тана осъжда Община Вършец да за-
плати на основание чл. 266, ал.1 ЗЗД
на „ГАРАНТ 90” ООД – гр. Враца
сумата от 69 862,31 лв., представля-
ваща неизплатено задължение по до-
говори № 107 и 108 /15.08.2007 г. за
асфалтиране на улици, ведно със за-
конната лихва върху тази сума, счи-
тано от 21.07.2011 г. до окончателното
й изплащане; сумата от 41 127,93 лв. –
обезщетение за забава по чл. 86 ал.1
ЗЗД за периода 11.10.2007 г. до датата
на подаване на исковата молба –
21.07.2011 г., както и сумата от 6 206
лв. – разноски по делото.

Общо: 117 196, 24 лв.

- С Решение от 24.01.2012 г., поста-
новено от Окръжен съд – Монтана

Община Вършец се осъжда да за-
плати на „Албена” ЕООД - гр.
Мездра сумата от 4 951,46 лв., пред-
ставляваща неизплатена част от въз-
награждение за изпълнение на
строителни работи на обект „Подмяна
на водопроводна ул. Стефан Караджа”
– Вършец” по сключен между стра-
ните договор за строителство №
3/15.01.2007 г., ведно със законната
лихва върху същата сума, считано от
предявяването на иска – 01.08.2011 г.
до окончателното й изплащане. Окръ-
жен съд – Монтана осъжда Община
Вършец да заплати на
„АЛБЕНА”ЕООД – гр. Мездра сумата
от 2 552,85 лв., представляваща мора-
торна лихва върху неизплатената сума
4 951,46 лв.за периода от 23.06.2007 г.
до предявяването на иска – 01.08.2011
г. ОСЪЖДА Община Вършец да за-
плати на „АЛБЕНА” ЕООД гр.

Мездра разноски съобразно уваже-
ните искове: 300,17 лв. за държавна
такса и 283,71 лв. – за адвокатска за-
щита.

Общо: 8 088, 19 лв.

- С Изпълнителен лист от 03.11.2011
г. на Окръжен съд – Монтана и Из-
пълнителен лист от 12.12.2011 г. на
Районен съд – Берковица, Община
Вършец е осъдена да заплати суми в
полза на «ПК ИНЖЕНЕРИНГ»
ООД – гр. София.

Задължението на Община Вършец
възлиза на 23 000 лева главница, пред-
ставляваща неплатена цена по дого-
вор от 10.03.2009 г., ведно със
законната лихва, считано от
14.02.2011 г. до окончателното й из-
плащане, която към момента е 2
380,75 лв; 2 300,00 лв. – главница,
представляваща неустойка към същия
договор, ведно със законната лихва,
която към момента е 238,00 лв; 3
653,00лв. – разноски по гражданското
производство пред Районен съд – Бер-
ковица; 2 640,00 лв. – разноски пред
Окръжен съд – Монтана; 1 300,00 лв.
– адвокатски хонорар в изпълнител-
ното производство; 70,90 лв. – раз-
носки в изпълнителното
производство; 5.50 лв. – разноски за
издаване на изпълнителен лист.

Общото задължение на длъжника
Община Вършец към взискателя «ПК
Инженеринг» ООД – гр. София по из-
пълнителното дело към 15.01.2012 г. е
в размер на 35 587, 23 лв.

В крайна сметка сумата, събрала се
от неразплатени, но извършени строи-
телно-монтажни работи, лихви и раз-
ходи по съдебни дела възлиза на близо
161 000 лева – пари, които поради не-
желанието и нехайното отношение на
предишните ръководства на общината
трябва да се изплащат от сегашната
управа. Което неминуемо ще наложи
свиването на някои други разходи в
бюджета на Общината.

Това са пари, които де факто ще из-
лязат от джоба на данъкоплатците. И
които за съжаление ще бъдат изпол-
звани за погасяване на стари борчове,
вместо за подобряване и разширяване
на предлаганите услуги на населе-
нието от общината.

инж. Иван ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец

ФИРМИ ОСЪДИХА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ ЗА 160 872 ЛЕВА

В последните, надявам се вече дни
на тази дълга, неповторима и неза-
бравима зима, от сърце искам да
БЛАГОДАРЯ:

- на всички онези съвестни граж-
дани на нашия град, които осъзнаха
сериозността на бедственото поло-
жение още при мокрия сняг и до сега
помагаха да се справим с почиства-
нето;

- на трактористите, извършващи
снегопочистването, които не спряха

машините, докато не почистиха
всички населени места;

- на служителите на Енергото, които
отстраняваха множеството аварии, за
да имаме ток, въпреки неописуемите
трудности и големите опасности;

- на тези, които се постараха кол-
кото се може по бързо отново да
имаме интернет и т.н.;

- на кмета на общината и неговия
заместник, които през цялата нощ
помагаха да освобождаваме пъти-

щата от падналите дървета, непозво-
ляващи връзката между селата;

- на служителите на Полицията за
постоянното съдействие;

- на колегите, които имат техника за
снегопочистване и се притекоха на
помощ.

Желая здраве и успехи на всички, и
нека винаги в трудни моменти да не
забравяме, че трябва да сме хора и си
помагаме, за да ни помага и Бог.

Николина ВАСИЛЕВА

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т
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Днес, 13.02.2012 г. (понеделник) от 14.00 часа,
на основание чл. 23, ал.4, т 1 от ЗМСМА и
чл.56,ал.1 от Правилника за организация и дей-
ността на Общински съвет – Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация за мандата 2011-2015 г. се про-
веде заседание на Общински съвет – Вършец в
заседателната зала на Общинска администра-
ция – Вършец.

Заседанието присъстваха 11 положили клетва
общински съветници.

Отсъства: инж. Иво Цакански, Д-р Боян
Бонев;

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседа-
нието е законно и може да взема законови ре-
шения.

На заседанието присъстваха още: инж.И.Ла-
заров – Кмет на община Вършец, инж.Д.Тодо-
рова – секретар, К.Тачева, А.Тошев,
арх.П.Стоянов, Т.Петрова, Р.Радков, предста-
вител на Фондация „Монтана утре”

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

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Отчет за дейността на местната комисия за

борба с противообществените прояви на ма-
лолетните и непълнолетните при Община Вър-
шец за календарната 2011 година.

Докладва: Кмет на Община Вършец – инж.
Иван Лазаров

2. Вземане на решение за създаване на На-
блюдателна комисия по реда на чл.170, ал.2 от
Закона за изпълнение на наказанията и задър-
жането под стража.

Докладва: Председател ПК по АОНУ-
ОРСГПБК – Адрияна Николова

3. Вземане на решение за определяне състава
на МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ.

Докладва: Кмет на Община Вършец – инж.
Иван Лазаров

4. Вземане на решение за изменение и допъл-
нение на Наредбата за стопанисване, управле-
ние и предоставяне за ползване на общински
пасища и мери на територията на община Вър-
шец.

Докладва: Кмет на Община Вършец – инж.
Иван Лазаров

5. Вземане на решение за промяна на место-
нахождението на съществуващите таксимет-
рови стоянки на територията на град Вършец.

Докладва: Кмет на Община Вършец – инж.
Иван Лазаров

6. Вземане на решение относно постъпили
писма от Общинска служба земеделие Вършец
по започната процедура по чл.45е от ППЗСПЗЗ.

Докладва: Кмет на Община Вършец – инж.
Иван Лазаров

7. Вземане на решение за промени в инвести-
ционната програма на община Вършец, финан-
сирана с Целеви средства от РБ

Докладва: Кмет на Община Вършец – инж.
Иван Лазаров

8. Вземане на решение за съвместно канди-
датстване на Община Вършец, Република Бъл-
гария; Община Пирот, Република
Сърбия;Фондация „Монтана – утре”, Репуб-
лика България; Сдружение „Звено”, Република
Сърбия с проектна предложение по Програма
за Трансгранично сътрудничество между Ре-
публика България и Република Сърбия по Ин-
струмента за предприсъединителна помощ,
Бюджетна линия №2007СВ16ІРО006-2011-2.

Докладва: Кмет на Община Вършец – инж.
Иван Лазаров

9.Вземане на решение за участие на Община
Вършец като партньор на СОУ „Иван Вазов” в
съвместен проект с гимназия в гр. Зайчар, Сър-
бия.

Докладва: Кмет на Община Вършец – инж.
Иван Лазаров

10. Вземане на решение за кандидатстване по
проект "Традиция, природа и култура – разно-
образието и приликата ни обединяват" на тери-
торията на градския парк на гр.Вършец по

Приоритетна ос 1: Развитие на дребно мащабна
инфраструктура по Програмата за трансгра-
нично сътрудничество по ИПП България –
Сърбия.

Докладва: Кмет на Община Вършец – инж.
Иван Лазаров

11. Приемане на „Стратегия за управление на
общинска собственост в община Вършец за пе-
риода 2011-2015г.”

Докладва: Кмет на Община Вършец – инж.
Иван Лазаров

12. Определяне на помещения общинска
собственост за нуждите на местните ръко-
водства на парламентарно представените ПП
съгласно чл.31, ал.1 от ЗПП.

Докладва: Кмет на Община Вършец – инж.
Иван Лазаров

13. Вземане на решение относно приемане на
Етичен кодекс и правила за поведение на об-
щинския съветник.

Докладва: Председател ОбС-Вършец –
инж. Анатоли Димитров

14. Изказвания, питания, становища и пред-
ложения на граждани.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинската администрация за мандата
/2011 – 2015г/, дневния ред бе приет едино-
душно с: 11 гласа – “за”, “против” – няма;
“въздържали се” – няма;

Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения:

Р Е Ш Е Н И Е № 43
Общински съвет – Вършец на основание чл.7,

ал2 от ЗБППМН и чл.6, ал.1, т.23 от Правил-
ника за организацията и дейността на Общин-
ски съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската админист-
рация за мандата /2011 – 2015г/, приема за све-
дение Отчет за дейността на местната комисия
за борба с противообществените прояви на ма-
лолетните и непълнолетните при Община Вър-
шец за календарната 2011 година.

Гласували: “за” – 11 – “против” – няма,
“въздържали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 44
Общински Съвет Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.1 от ЗМСМА взема решение за създа-
ване на наблюдателна комисия по реда на
чл.170, ал.2 и ал.3 от Закона за изпълнение на
наказанията и задържането под стража, която
да се състои от 5 /пет/ члена:

Председател :
Сашо Сълков – общински съветник

Членове:
1. инж.Иво Цакански – общински съветник
2.Даниела Тодорова – Секретар на Община
Вършец
3. Антон Тошев – мл. Юрист-консулт и
УОС при Об.А-Вършец
4.Представител на РПУ гр. Вършец

Гласували: “за” – 11 – “против” – няма,
“въздържали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 45
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.6, ал.1, т.23 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с Об-
щинската администрация за мандата /2011 –
2015г/, чл. 8, ал.2 от Закона за уреждане пра-
вата на граждани с многогодишни жилищно
спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ и чл.16,
ал.1,ал.2 и ал.3от ППЗУПГМЖСВ утвърждава
състав на Местната комисия по ЗУПГМЖСВ
при Община Вършец, както следва:

Председател:
Олга Кирилова Яничкова – общински съ-
ветник в ОбС-Вършец

Членове:
1. д-р Румяна Трифонова Дамянова - об-
щински съветник в ОбС-Вършец
2. Петър Стефанов Ганчев – Зам.Кмет на
Община Вършец
3. Даниела Тодорова – Секретар на Община
Вършец
4. Антон Тошев – мл. Юрист-консулт и

УОС при Об.А-Вършец

2. На основание чл.16, ал.3 от
ППЗУПГМЖСВ решението да се изпрати на
Националния компенсационен жилищен фонд
при Министерски съвет на Република България
за утвърждаване на състава на местната коми-
сия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при община
Вършец от управителния съвет на фонда.

Гласували: “за” – 11 – “против” – няма,
“въздържали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е №46
Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.2 от ЗМСМА и при спазване на раз-
поредбите на чл. 37о,чл.37п,чл.37н, чл.37и,
чл.37л, чл.37к и чл.37р от Закона за собстве-
ността и ползване на земеделските земи взема
решение за изменение и допълнение на Наред-
бата за стопанисване, управление и предоста-
вяне за ползване на общински пасища и мери
на територията на Община Вършец, както
следва:

1.Изменя текста на чл.16, ал.2 както
следва:

След удовлетворяване на нуждите от общин-
ски пасища и мери, съгласно определения в
чл.11, ал.2 минимум площи и при наличие на
излишък, същите могат да се отдават за пол-
зване на трети лица, чрез процедура по отда-
ване под наем по реда на Наредбата за
условията и реда за провеждане на търгове и
конкурси на община Вършец.

2.Изменя текста на чл.18, ал.4 както
следва:

Кмета на общината, Кметовете на кметства и
Кметските наместници съгласуват списъка с
областната дирекция по безопасност на хра-
ните.

3. Изменя текста на чл.19, ал.3 както
следва:

Кмета на общината, Кметовете на кметства и
Кметските наместници съгласуват списъка с
областната дирекция по безопасност на хра-
ните.

4. Изменя текста на чл.22, ал.2 както
следва:

Наема за ползването на общинските пасища
и мери на територията на община Вършец е 8
лева за 1 /един/ декар за една календарна го-
дина.

5. Изменя текста на чл.22, ал.2 както
следва:

„Ползвателите на общински пасища и мери,
определени с протокола на събранието на за-
интересованите лица по чл.18, ал.1,2,3 и 4 са
длъжни да сключат договор/и с Кмета на Об-
щината, в 30 /тридесет/ дневен срок от вземане
на решението по чл.19 от Общински съвет –
Вършец и са длъжни”

6. Промените на Наредбата за стопанисване,
управление и предоставяне за ползване на об-
щински пасища и мери на територията на Об-
щина Вършец влизат в сила от 13.02.2012г.

Гласували: “за” – 11 – “против” – няма,
“въздържали се” – няма.

Промяна в кворума: Влиза инж.Иво Цакански
На заседанието присъстват 12 положили

клетва общински съветници.

Р Е Ш Е Н И Е №47
Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.47, ал.1 от На-
редба №34 от 06 декември 1999г. за таксимет-
ров превоз на пътници:

1. Остава в сила определените стоянки за так-
симетров превоз на територията на Община
Вършец с Решение № 249 от Протокол
№22/22.06.2001г., Решение №30 от Протокол
№3/06.12.2007г.;

2. Открива нова таксиметрова стоянка с мес-
тонахождение пред паркинга на СБР-НК ЕАД
„Свети Мина” за три броя автомобила;

3. Възлага на Кмета на Община Вършец из-
пълнението на горните решения.

Гласували: “за” – 9, “против” – няма, “въз-
държали се” – 3.

Р Е Ш Е Н И Е № 48
1. Общински съвет - Вършец, на основание

§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и Решение
№240ДР/08.03.1993г. на ОбСЗГ - гр. Вършец,
предоставя на Павел Михалков Ташев – на-
следник/наследници на Михал Ташев Чольов:

• Имот № 112027 – ливада с площ 4.000
дка, находяща се в м. “Радов дел” - земи
от Общинския поземлен фонд (ОПФ),
землище Драганица.

продължава на 4 стр. >>>

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 8

Днес, 31.01.2012 г. (вторник) от 16.00 часа,
на основание чл. 23, ал.4, т 1 от ЗМСМА и
чл.56,ал.2 от Правилника за организация и
дейността на Общински съвет – Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с Об-
щинската администрация за мандата
2011-2015г. се проведе заседание на Общин-
ски съвет – Вършец в заседателната зала на
Общинска администрация – Вършец.

Заседанието присъстваха 12 положили
клетва общински съветници.

Отсъства: Б.Христов.

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседа-
нието е законно и може да взема законови ре-
шения.

На заседанието присъстваха още: Кмет на
Община Вършец. – инж.Иван Лазаров,
Т.Петрова;

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

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Взимане на решение за кандидатстване с

проект „Подкрепа за развитие на регионален
туристически продукт и маркетинг на тери-
ториална дестинация – община Вършец, Бер-
ковица и Годеч” по Оперативна програма
„Регионално развитие 2007-2013г.”

Докладва: Кмет на Община Вършец –
инж.Иван Лазаров

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимо-
действието му с Общинската администрация
за мандата /2011 – 2015г/, дневния ред бе
приет единодушно с: 12 гласа - “за”, “про-
тив” – 0; “въздържали се” – 0 ;

Общински съвет – Вършец прие следните
решения:

Р Е Ш Е Н И Е № 42
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, взема решение за
кандидатстване с проект „Подкрепа за разви-
тие на регионален туристически продукт и
маркетинг на териториална дестинация – об-
щини Вършец, Берковица, Годеч” по Опера-
тивна програма „ Регионално развитие
2007-2013г.” Приоритетна ос 3: „Устойчиво
развитие на туризма”, Операция 3.2 – „Раз-
витие на регионалния туристически продукт
и маркетинг на дестинациите”. Схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа
за развитие на регионалния туристически
продукт и маркетинг на дестинациите” бю-
джетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011

2. Дава съгласие община Вършец да е во-
деща община по проекта и да има собствен
принос в размер на 2,5 % /две цяло и пет про-
цента/ от общата стойност на проекта.

3. Дава съгласие и упълномощава Кмета на
община Вършец да изпълни задължителните
дейности по проекта (рекламни дейности,
участие в туристически борси, изложения и
панаири и изследване на въздействието на
маркетинговите и рекламни дейности) в пе-
риод до 1 година след приключване на дей-
ностите по проекта.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симео-
нов, инж.И.Цакански, д-р Б.Бонев, С.Сълков,
А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против” –
няма, “въздържали се” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред Предсе-
дателя на Общински съвет – Вършец закри
заседанието в 16:30 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС - Вършец

ПРОТОКОЛ №7
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2. На основание §19 от ПЗР към ЗИДАПК, ре-
шението може да се обжалва пред Районния
съд – гр. Берковица по реда на Администра-
тивнопроцесуалния кодекс.

3. На основание чл.45ж, ал.2, изречение
второ, от ППЗСПЗЗ решението да се връчви по
реда на Административнопроцесуалния кодекс
на лицето Павел Михалков Ташев с адрес: гр.
Вършец, ул. „Серафим Георгиев” №17 и слу-
жебно - на Общинска служба по земеделие –
гр. Берковица.

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

Р Е Ш Е Н И Е №49
Общински съвет – Вършец на основание

чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл. 6,ал. 1, т.6 от
Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската админист-
рация за мандата /2011 – 2015г/, приема след-
ните промени в инвестиционната програма на
община Вършец, финансирани с Целеви
средства от РБ:

1.Ремонт покрив училище с.Горно Озирово
било става разлика
8000 7999 -1
2. Ремонт пешеходна алея р.Ботуня
било става разлика
15000 14985 -15
3. Изграждане на православен храм с.Д.Ози-
рово
било става разлика
9000 8940 -60
4. ППР-съоръжение за разпределение на
мин.вода
било става разлика
316 0 -316
5. Придобиване на земя за изграждане на
ГПСОВ и ул.”Бялата вода”
било става разлика
10000 9253 -747
6. Закупуване на комп. Конфигурации – 2бр.
било става разлика
0 1139 +1139

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

Р Е Ш Е Н И Е №50
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА взема решение, като
дава съгласие Община Вършец, Република Бъл-
гария, Община Пирот, Република Сърбия, Фон-

дация „Монтана – утре”, Република България,
Сдружение „Звоно”, Република Сърбия съв-
местно да разработят и изпълнят проект „Тран-
сграничния потенциал като основа за
устойчиво развитие”/Cross Border Coopera-
tion Potential as a Foundation of the Sustaina-
ble Development/ за Трансгрнично
сътрудничество между Република България и
Република Сърбия по Инструмента за Предпи-
съединителна Помощ, Бюджетна линия
№2007СВ16ІРО006 – 2011-2.

2. Упълномощава Кмета на община Вършец
да извърши всички правни и фактически дей-
ствия за реализиране на проект „Трансгра-
ничния потенциал като основа за устойчиво
развитие”/Cross Border Cooperation Potential
as a Foundation of the Sustainable Develop-
ment/ за Трансгрнично сътрудничество между
Република България и Република Сърбия по
Инструмента за Предписъединителна Помощ,
Бюджетна линия №2007СВ16ІРО006 – 2011-2.

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

Р Е Ш Е Н И Е №51
Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА:
1. Дава съгласие за предоставяне на терени

публична общинска собственост представля-
ващи – поземлени имоти с идентификатори:
12961.420.29; 12961.424.88; 12961.419.128;
12961.425.738 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на гр.Вършец по 2008г.,
върху които ще се осъществяват дейностите по
проект „Трансграничния потенциал като ос-
нова за устойчиво развитие”/Cross Border Coo-
peration Potential as a Foundation of the
Sustainable Development/ за развитие на соци-
ална инфраструктура, чрез изграждане на ве-
лосипедна алея и спортна площадка тип
„ледена пързалка”, за безвъзмездно ползване за
целите и нуждите на проекта в продължение
най-малко на 5 /пет/ години след неговото при-
ключване.

2. Дава съгласие предназначението на тере-
ните публична общинска собственост пред-
ставляващи поземлени имоти с
идентификатори: 12961.420.29; 12961.424.88;
12961.419.128; 12961.425.738 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.Вършец
по 2008г., върху които ще се осъществяват дей-
ностите по проект „Трансграничния потенциал
като основа за устойчиво развитие”/Cross Bor-
der Cooperation Potential as a Foundation of the
Sustainable Development/ за развитие на соци-
ална инфраструктура, чрез изграждане на ве-
лосипедна алея и спортна площадка тип
„ледена пързалка”, да не бъде променяно за
срок минимум 5 /пет/ години след неговото
приключване.

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

Р Е Ш Е Н И Е №52
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА дава съгласие
за участие на Община Вършец като партньор
на СОУ „Иван Вазов” – гр.Вършец по проект
„Основен ремонт на корпус 3 на СОУ „Иван
Вазов” по Програма за трансгранично сътруд-
ничество по ИПП България – Сърбия.

2. Общински съвет – Вършец дава съгласие за
предоставяне на имота за целите на проекта за
срок от 5 години след приключването му.

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

Предложение за 10 минутна почивка от Олга
Яничкова

След почивката: Проверка на кворум – при-
състват 12 общински съветници.

Р Е Ш Е Н И Е №53
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, дава съгла-
сие да бъде реализирана техническа помощ за
подготовка на проект „Традиция, природа и
култура – разнообразието и приликата ни обе-
диняват” на територията на градския парк на
Вършец в поземлен имот публична общинска
собственост с идентификатор 12961.40.917 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр.Вършец от 2008г. с площ 9788 кв.м. пред-
ставляващ част от „Балнеоложки парк” гр.Вър-
шец.

2. Упълномощава Кмета на община Вършец
да сключи с СНЦ „МИГ-Вършец” споразуме-
ние за публично – частно партньорство при
евентуално финансиране на проекта за техни-
ческа помощ.

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

Р Е Ш Е Н И Е №54
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.8,
ал.8 от ЗОС приема „Стратегия за управление
на общинска собственост в община Вършец за
периода 2011-2015г.”

2. На основание чл.8, ал.10 от ЗОС задължава
Кмета на Община Вършец в 15 /петнадесет/
дневен срок от приемане на настоящото реше-

ние да обяви по подходящ начин за сведение на
гражданите на общината – Стратегия за управ-
ление на общинска собственост в община Вър-
шец за периода 2011-2015г., като и да
публикува същата в интернет страницата на об-
щината.

Гласували поименно: “за” – 12 –“против”
– няма, “въздържали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е №55
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.31,ал.1 и ал.3 от
ЗПП във връзка с чл.13,ал.3 от НРПУРОС на
община Вършец определя две самостоятелни
стаи, всяка с площ от 10 кв.м.,разположени в
западната част на недвижим имот частна об-
щинска собственост, представляващ админист-
ративна сграда „Ритуален дом”/АОС
32/02.11.1998г./, находяща се в гр.Вършец , ул.
„Република”№57, на втория етаж за клуб на ПП
„БСП” и на третия етаж за клуб на ПП „Атака”.

2. Помещенията се предоставят на местните
ръководства на ПП „БСП” и ПП „Атака” за осъ-
ществяване на тяхната дейност за срок от 3
/три/ календарни години, по цена определена в
Тарифата за базисни и наемни цени, приети от
ОбС-Вършец.

3. Упълномощава Кмета на Община Вършец
да сключи договор за наем с местните ръко-
водства на ПП „БСП” и ПП „Атака” за наем на
помещения.

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

Р Е Ш Е Н И Е №56
1. Общински Съвет Вършец във връзка с чл.6,

ал.4, т.26 от ПОДОСВНКВОА за мандата 2011
– 2015 година, определя временна комисия за
изготвяне на Етичен кодекс и правила за пове-
дение на общинския съветник, в състав:

Председател:
Олга Кирилова Яничкова

Членове:
1. Ася Лазарова Станчева
2. Адрияна Николова Николова

2.В срок от 1 /един/ месец, комисията да пред-
остави за одобрение от Общински съвет – Вър-
шец проект на Етичен кодекс и правила за
поведение на общинския съветник.

Гласували поименно: “за” – 12 – “против”
– няма, “въздържали се” – няма.

ПРИЕМА СЕ.

Поради изчерпване на дневния ред, Председа-
теля на Общински съвет – Вършец закри засе-
данието в 16:20часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС - Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 8

Днес, 17.02.2012 г. (петък) от 12:00 часа, на
основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и
чл.56,ал.1 от Правилника за организация и
дейността на Общински съвет – Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с Об-
щинската администрация за мандата
2011-2015г. се проведе заседание на Общински
съвет – Вършец в заседателната зала на Об-
щинска администрация – Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва
общински съветници.

Отсъства: инж.И.Цакански;

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседа-
нието е законно и може да взема законови ре-
шения.

На заседанието присъстваха още:
инж.И.Лазаров – кмет на община Вършец,
зам. Кмет – П.Стефанов, инж.Д.Тодорова –
секретар на Община Вършец, К.Тачева,
А.Тошев, арх.П.Стоянов, А.Петров - Кмет на
с.Д.Озирово, Е.Димитров - Кмет на с.Спан-
чевци, инспектор М.Кунев и граждани.

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

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1.Разглеждане и приеманe на Наредба за по-

жарната безопасност и защита на населението
на територията на община Вършец.

Докладва: Председател ОбС-Вършец –
инж. Анатоли Димитров

2.Вземане на решение по докладна записка за
промяна на Решение № 519 от Протокол №
60/14.09.2011г.

Докладва: Председател ПК по ЗСДЕ – д-р
Румяна Дамянова

3. Разглеждане и приемане на отчет и баланс
на „Медицински център – Вършец” ЕООД за
2011 година.

Докладва: Председател ПК по ЗСДЕ – д-р
Румяна Дамянова

4. Разглеждане и приемане на отчет за из-
пълнение на бюджета на Община Вършец за
2011г.

Докладва: Кмет на Община Вършец –
инж. Иван Лазаров

5. Одобряване на структурата на общинска
администрация – Вършец.

Докладва: Кмет на Община Вършец –
инж. Иван Лазаров

6. Разглеждане и приемане на Културен ка-

лендар по месеци и дейности на Община Вър-
шец за 2012г.

Докладва: Кмет на Община Вършец –
инж. Иван Лазаров

7. Приемане на Програма за управление на
общинска собственост на Община Вършец за
2012г.

Докладва: Кмет на Община Вършец –
инж. Иван Лазаров

8. Изменение на Решение №125 от Протокол
№9/29.05.2008г. на Общински съвет - Вършец.

Докладва: Кмет на Община Вършец –
инж. Иван Лазаров

9. Разглеждане и вземане на решение за от-
даване под наем на медицински кабинети и
ЛФК салон част от сградата на „Медицински
център – Вършец” ЕООД

Докладва: Председател ПК по ЗСДЕ – д-р
Румяна Дамянова

10. Приемане на бюджета на Община Вър-
шец за 2012г.

Докладва: Кмет на Община Вършец –
инж. Иван Лазаров

11. Изказвания,питания,становища и пред-
ложения на граждани.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодей-
ствието му с Общинската администрация за
мандата /2011 – 2015г/, дневния ред бе приет
единодушно с: 12 гласа – “за”, “против” –
няма; “въздържали се” – няма;

Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ № 57
1. Общински съвет – Вършец отменя На-

редба за пожарна безопасност и защита на на-
селението на територията на община Вършец
приета с Решение №165/27.04.2005г. Влязла в
сила от 01.05.2005г.

2. Общински съвет – Вършец на основание
чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.127ж, ал.1,т.2 от
ППЗМВР, приема Наредба за пожарна без-
опасност и защита на населението на терито-
рията на община Вършец, влиза в сила от
17.02.2012 година.

3. В срок от 2 /два/ месеца Кмета на Община
Вършец да внесе за сведение в Общински
съвет – Вършец информация по глава ІІІ, раз-
дел І, чл.37, т.4 и т.6 за всички населени места
на територията на Община Вършец.

Гласували: “за” – 12, “против” – няма,
“въздържали се” – няма.

продължава на 5стр. >>>
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РЕШЕНИЕ № 58

Общински съвет – Вършец на основание
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.13, ал.1,т.10
от Наредбата за упражняване на правата върху
общинската част от капитала на търговските
дружества на Община Вършец, променя свое
решение №519 от Протокол №60/14.09.2011г.
и разрешава на д-р Л.Йоцов – Управител на
„Медицински център – Вършец” ЕООД, су-
мата от 2 500лв. отпусната от §10-98 от бю-
джета на Общински съвет – Вършец да бъде
използвана за ремонт на кабинет №121 и неот-
ложни плащания.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов,
Б.Христов, д-р Б.Бонев, С.Сълков, А.Нико-
лова, д-р Р.Дамянова; “против” – няма, “въз-
държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 59
Общински съвет – Вършец на основание

чл.51,ал.5 от ЗОС във връзка с чл.13, ал.1, т.5
от Наредбата за упражняване на правата върху
общинската част от капитала на търговските
дружества на Община Вършец, приема отчета
за приходите и разходите по дейности за 2011г.
на „Медицински център – Вършец” ЕООД.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов,
Б.Христов, д-р Б.Бонев, С.Сълков, А.Нико-
лова, д-р Р.Дамянова; “против” – няма, “въз-
държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 60
Общински съвет – Вършец на основание

чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.11, ал.9,
чл.12,ал.1 и чл.30, ал.1 от ЗОБ; чл.9, ал.2 и
чл.11 от ЗОД:

1. Приема уточнен годишен план на бюджета
за 2011 година по приходната и разходната
част, по функции и дейности, както следва:

1.1 ПО ПРИХОДА, в т.ч.: - 5 120 390 лв.
За делегирани от държавата дейности - 3
101 203 лв.
За местни дейности - 2 019 187 лв.

1.2 ПО РАЗХОДА, в т.ч.:- 5 120 390 лв.
За делегирани от държавата дейности - 3
101 203 лв.
За дофинансиране на делегиран от държа-
вата дейности със собствени приходи – 4
060 лв.
За местни дейности - 2 015 127 лв.

2. Одобрява окончателен поименен списък за
капиталови разходи за 2011 година по обекти
на финансиране, съгласно приложение №4

3. Приема отчета за изпълнение на бюджета
за 2011 година, както следва:

3.1 ПО ПРИХОДА, в т.ч.:- 4 402 280 лв.
За делегирани от държавата дейности – 2
930 815 лв.
За местни дейности - 1 471 465 лв.

3.2 ПО РАЗХОДА, в т.ч.:- 4 402 280 лв.
За делегирани от държавата дейности – 2
930 815 лв.
За дофинансиране на делегирани от държа-
вата дейности със собствени приходи – 1
467 405 лв.

4. Приема отчета на поименния списък за ка-
питалови разходи за 2011 година по обекти и
източници на финансиране, съгласно Прило-
жение №4.

5. Приема отчета за състоянието на общин-
ския дълг за 2011 година, съгласно Приложе-
ние №5.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов,
Б.Христов, д-р Б.Бонев, С.Сълков, А.Нико-
лова, д-р Р.Дамянова; “против” – няма, “въз-
държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 61
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, одобрява предло-
жената структура на общинска администрация
– Вършец, съгласно Приложения №1 и №2 с
обща численост 50 щатни бройки държавно
финансиране.

2. Във връзка с чл.11 от Наредбата за прила-
гане на Единния класификатор на длъжнос-
тите, Общински съвет Вършец упълномощава
кмета на община Вършец да утвърди длъж-
ностното разписание на одобрената структура.

Гласували: “за” – 12, “против” – няма,
“въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 62
Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с Бю-
джет на Община Вършец за 2012г., приема
предложения Културен календар по месеци и
дейности на Община Вършец за 2012 година.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов,
Б.Христов, д-р Б.Бонев, С.Сълков, А.Нико-
лова, д-р Р.Дамянова; “против” – няма, “въз-
държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 63
Общински съвет – Вършец на основание

чл.8, ал.9 от Закона за общинската собстве-
ност, приема Програма за управление и разпо-
реждане с общински имоти за 2012г.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов,
Б.Христов, д-р Б.Бонев, С.Сълков, А.Нико-
лова, д-р Р.Дамянова; “против” – няма, “въз-
държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 64
Общински съвет – Вършец на основание

чл.20, чл.21,ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, изменя свое Решение №125
от Протокол №9/29.05.2008г., както следва:

1. С цел стимулиране на семействата за трай-
ното им установяване да живеят в Община
Вършец, където да отглеждат децата си, както
и за насърчаването на младите хора да пови-
шават образователната си квалификация, Об-
щински съвет – Вършец, взема решение за
еднократно предоставяне на средства в размер
на 500лв. /петстотин лева/ на лица, сключили
граждански брак, на които се е родило дете.
Сумата от 500лв. се изплаща след раждането
на детето.

2. За отпускане на еднократната сума от
500лв. се определят следните критерии:

- Семейството да има сключен граждански
брак по реда на Семейния кодекс;

- Семейството да има дете, родено след
01.01.2012г.;

- Поне единият от членовете на семейството
да бъде с постоянен и настоящ адрес на
населено място на територията на община
Вършец за последните две години, преди
раждането на детето;

- Съпрузите да имат завършено средно об-
разование;

- Съпрузите да нямат непогасени задълже-
ния към Община Вършец.

3. Определянето на съответствието на изиск-
ванията на посочените критерии се извършва
от специална комисия, назначена от Кмета на
Община Вършец, която дава становище по до-
пустимостта за отпускане на определените
средства в размер на 500лв., след подаване на
писмено заявление в общинска администрация
от родителите на новороденото дете.

4. Възлага на Кмета на Община Вършец да
назначи специална комисия, която да определя
съответствието на изискванията на посочените
критерии за всеки конкретен случай на под-
адено заявление от родителите на новородено
дете за отпускане на определената сума.

5. На семействата подали заявления през
2011 година за отпускане на първа финансова
помощ за новородено дете, се изплаща втора
финансова помощ през 2012 година, при усло-
вията на т.3 от измененото решение №125 от
Протокол №9/29.05.2008г. на Общински съвет
– Вършец.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов,
Б.Христов, д-р Б.Бонев, С.Сълков, А.Нико-
лова, д-р Р.Дамянова; “против” – няма, “въз-
държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 65
І. Общински съвет - Вършец на основание

чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.13, ал.1, т.10
от Наредбата за упражняване на правата върху
общинската част от капитала на търговските
дружества на Община Вършец:

1. Отпуска от собствения си бюджет §10-
98 сума от 1300лв. на «МЦ-Вършец»ЕООД
за организиране и провеждане на пет пуб-
лични търга.

2. Поради допусната техническа грешка в
Решение №441 от 28.01.2011г на Общински
съвет – Вършец вместо сега записания ка-
бинет 101 да се чете кабинет 121.

ІІ. Общински съвет – Вършец на основание

чл.15, ал.1 и ал.2 от Наредбата за упражняване
на правата върху общинската част от капитала
на търговските дружества на Община Вършец
взема решение за:

1. Провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на ЛФК
салон с площ 93.86кв.м., представляващ са-
мостоятелен обект от сградата на «МЦ-Вър-
шец»ЕООД състоящ се от предверие, баня,
ЛФК, помощно помещение, както следва:

▪ Срок за отдаване под наем - 5 години.
▪ Първоначална тръжна месечна наемна
цена - 200лв.
▪ Цена на тръжната документация - 100лв.
▪ Депозит за участие в търга - 500лв.
▪ Стъпка за наддаване 5% върху началната
тръжна месечна наемна цена.

2. Задължава Управителя на „МЦ-Вър-
шец”ЕООД да организира и проведе търга
по процедурните правила на глава втора
„Търгове” от Наредбата за условията и реда
за провеждане на търгове и конкурси на Об-
щина Вършец и сключи договори със спе-
челилите търга участници.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов,
Б.Христов, д-р Б.Бонев, С.Сълков, А.Нико-
лова, д-р Р.Дамянова; “против” – няма, “въз-
държали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 66
В изпълнение на чл. 12, ал.1 от Закона за об-

щинските бюджети, във връзка с чл. 21, ал. 1,
т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 26 от Наред-
бата за условията и реда за съставянето, из-
пълнението и отчитане на общинския бюджет
на Община Вършец,

Общински съвет – Вършец, приема бю-
джета на Община Вършец за 2012 г., както
следва:
1. Приходи разпределени съгласно Приложе-
ние № 2 в размер на 4 635 700 лв.

1.1. Приходи за делегирани от държавата
дейности 2 661 116 лв.

в това число:
1.1.1. Обща субсидия за държавни дей-
ности 2 484 956 лв.
1.1.2. Приходи и доходи от собственост 5
773 лв.
1.1.3. Възстановен безлихвен заем 22 863
лв.
1.1.4. Преходен остатък 147 524 лв.

1.2. Приходи за местни дейности 1 974 584
лв.

в това число:
1.2.1. Данъчни приходи 264 963 лв.
1.2.2. Неданъчни приходи 800 846 лв.
1.2.3. Обща изравнителна субсидия 503
600 лв.
1.2.4. Целева субсидия за капиталови раз-
ходи 158 700 лв.
1.2.5. Временни безлихвени заеми за ПУ-
ДООС - 16 780 лв.
1.2.6. Трансфери - 37 200 лв.
1.2.7.Временни безлихвени заеми 219 403
лв.
1.2.8.Погасяване на заем ФЛАГ -140 800
лв.
1.2.9.Преходен остатък 221 853 лв.

1.3. Утвърждава разпределението на преход-
ния остатък от 2011 г. в размер на

369 337 лв.,
формиран от икономии по отговорности, както
следва:

- от делегирани от държавата дейности 147
524 лв.
- от местни дейности 221 853 лв.,

както следва:
1.3.1. За делегирани от държавата дейности
по функции и дейности, както следва: 147
524 лв.
Функция “Общи държавни служби” 25 142
лв.

- дейност „Общинска администрация” 25
142 лв.

Функция «Отбрана и сигурност» 153 лв.
-дейност»Други дейности по отбраната»
153 лв.

Функция “Образование” 121 817 лв.
- дейност „Целодневни детски градини и
ОДЗ” 629 лв.
- дейност „Общообразователни учи-
лища” 49 947 лв.
- дейност „Професионални училища” 71
241 лв.

Функция „Здравеопазване” 412 лв.

-дейност „Други дейности по здравео-
пазването” 412 лв.

1.3.2. За местни дейности: 221 853 лв.

2. Разходи разпределени по параграфи и фун-
кции съгласно Приложения № 3 , в размер на 4
635 700 лв.,
от които за:

държавни дейности 2 661 116 лв.,
общински дейности 1 974 584 лв.

3. Инвестиционна програма в размер на 577
662 лв., съгласно Приложение № 4, в това
число: обектите финансирани чрез § 40 00
„Постъпления от продажба на общински не-
финансови активи” /по Приложение № 10 на
МФ/.

4. Утвърждава стойността на просрочените за-
дължения от минали периоди, които да бъдат
разплатени от бюджета за 2012 г. в размер на
108 515 лв.

5. Утвърждава стойността на просрочените
вземания от минали периоди, които да бъдат
събрани в бюджета за 2012 г. в размер на 15
083 лв.

6. Определя численост на персонала в делеги-
рани държавни дейности и местни дейности
съгласно Приложение № 3.

7. Утвърждава следните лимити за разходи:
- СБКО - 3 на сто върху плановите средства
за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения;
- разходи за представителни цели и между-
народна дейност на кмета на общината – 8
000 лв.;
- максимален размер на разходи по обслуж-
ване на общински дълг към Фонд ФЛАГ – 11
500 лв. за финансиране на одобрени проекти
през 2012 г..

8. Утвърждава списък на педагогическия пер-
сонал, имащ право на транспортни разноски в
рамките до 85% от действителните разходи.

9. Утвърждава разходи за клубовете на пен-
сионера и инвалида за 2012 г. в размер на 4
000 лв.

10. Утвърждава разходи за организации с нес-
топанска цел:

читалища 57 760 лв.

11.Утвърждава разходи за нефинансови орга-
низации с нестопанска цел:

спортни клубове 11 000 лв.

12. Утвърждава фонд в размер на 15 000 лв. за
подпомагане с целева финансова помощ от 500
лв. за новородено дете от Община Вършец.

13. Утвърждава бюджет на Община Вършец по
агрегирани бюджетни показатели съгласно
Приложение № 14 на Министерство на фи-
нансите.

14. За осигуряване изпълнението на бюджета:
14.1. Възлага на кмета да разпредели при-
етия бюджет на Община Вършец за 2012 г.
по пълна бюджетна класификация и по три-
месечия.
14.2. Упълномощава кмета:

14.2.1. Да кандидатства за съфинансиране
от Централния бюджет и други източници
на общински програми и проекти.
14.2.2. Да определи правата и задълже-
нията на второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити.

14.3. Дава съгласие, от свободни бюджетни
средства текущо през годината заемообразно
да се финансира реализацията на спечеле-
ните проекти по оперативни програми.
14.4. Дава пълномощия на кмета по чл. 27 от
Закона за общинските бюджети.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов,
Б.Христов, д-р Б.Бонев, С.Сълков, А.Нико-
лова, д-р Р.Дамянова; “против” – няма, “въз-
държали се” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред, Предсе-
дателя на Общински съвет – Вършец закри за-
седанието в 15:10 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС - Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 9



Събота, 21.01.2012 г. – ден за ре-
петиция. В уговорения час се из-
чакваме пред Общински детски
комплекс гр. Вършец. Влизаме, но
…. разочарование.

Намираме вратата на стаята, в
която репетираме разбита. Липсват
музикални инструменти и техника
за озвучаване. Обаждаме се вед-
нага до РПУ – Вършец.

Полицай Ангел Апостолов и Ра-
дослав Миланов се отзовават вед-

нага. Дежурен офицер Иван Анто-
нов, дежурен дознател Мая Мила-
нова и дежурен експерт Недко
Желязков също работят по случая.
В процеса на работа се включват и
криминалните инспектори Вергил
Георгиев и Мартин Йонин. Образ-
увано е досъдебно производство.

Благодарение на екипната ра-
бота на РПУ – Вършец, престъп-
лението бе разкрито. Крадците са:
Л. М. и Л.А. от гр. Вършец, които

бързо след кражбата са успели да
продадат техниката за смешните
200 лв.

Изказваме искрена благодарност
на полицаите от РПУ – Вършец за
бързата и ефективна работа.

Ние, членовете на оркестър
„Вършец“ им благодарим. Поже-
лаваме им здраве, търпение и про-
фесионални успехи.

Красимир МИНКОВ
Музикант от оркестър „Вършец“
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Жителите на Вършец умеят да
ценят и да пазят живи народните
традиции и обичаи. За пореден път
Община Вършец организира тър-
жествено отбелязване на празника
Трифон Зарезан – Денят на лозаря,
виното и винопроизводителите,
който се проведе на Централния
градски площад.

За празничното и приповдигнато
настроение на присъстващите до-
принесоха слънчевият и сравни-
телно топъл февруарски ден, и
изпълненията на музикантите от
ученическия духов оркестър „Де-
филир” при СОУ „Иван Вазов” с
ръководител Димитър Пеев.В праз-
ничната програма участие взе и
дамската певческа група към клуб
на пенсионера „Козница” – гр. Вър-
шец.

На площада безплатно се разда-
ваше червено вино, осигурено и
предоставено лично от кмета на об-
щината инж. Иван Лазаров, извиха
се кръшни народни хора и танци.

Проведе се конкурс за най-хубаво
домашно вино. В категорията „Чер-
вено вино” се явиха шестима пре-
тенденти за титлата „Най-добър
производител на домашно вино”, а
в категорията „Бяло вино” канди-
датите бяха трима. След дегустация
на място на тихи бели и червени

вина – реколта 2011г. и попълване
на оценъчни карти със специални
критерии, комисия в състав: пред-
седател – инж. агроном Георги Ав-
рамов и членове - инж. агроном
Радослав Радков и зоотехник Ми-
хаил Лазаров определи победите-
лите.

Зам.-кметът на общината Петър
Стефанов връчи наградите на по-
бедителите, като първа награда за
най-добро червено вино взеха бра-
тята Анатоли и Георги Първанови,
а в категорията за бяло вино призът
грабна Лазар Иванов. Класиралите

се на първо място получиха па-
рична премия от 50 лева, грамота
от кмета на общината и по 10 бр.
етикети със сертификат за ка-
чество, а подгласниците им, заели
второ и трето място получиха пред-
метни награди.

Г-н Петър Стефанов поздрави
всички присъстващи, като им по-
жела много здраве, успешно начало
на селскостопанската година, богат
урожай на лозята, хубаво и иск-
рящо вино в бъчвите, и много наст-
роение в празничния ден.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТРИФ ОН ЗАРЕЗАН – ПРАЗНИК
НА ЛОЗАРЯ И ВИНАРЯ

Уважаеми колеги,
Скъпи ученици,
Честит юбилей!

Училището като институция е
вплетено в историческия живот
на всеки народ, но за нас бълга-
рите, то има съдбовно значение.

На 19.02.2012 г. Начално учи-
лище “Васил Левски” гр. Вър-
шец празнува своя патронен
празник и отбелязва 40 години
учебна дейност.

Четиридесет години в летописа
на просветен живот в гр. Вър-
шец са помнени и са вписвани
събития и факти, доказващи
стремежа на жителите на града
към знания и духовен живот.

От основаването си училището
е изминало дълъг път. Сменяли
са се поколения, променяла се е
ценностната система. Днес то се
стреми да преодолява предизви-
кателствата, с които е изпълнен
училищния живот в нашето съв-
ремие. Затова допринася и учас-
тието на учителския екип и на
учениците в проекти и в многото
извънкласни дейности.

Целта на обучението – лич-
ностното развитие на учени-
ците, се основава на
професионализма на учителите,

взаимното разбиране, толеран-
тността между преподаватели и
ученици.

Реалност означават думите:
“Историята на едно училище са
неговите ученици и учители, не-
говите празници и изпълнените
с напрежение делници”.

Начално училище “Васил
Левски” гледа към утрешния ден
с надеждата за социална реали-
зация на своите възпитаници.

На празник като този на учи-
телите желая здраве и профе-
сионални успехи, достойнство и
себеуважение в благородния, но
не винаги признат учителски
труд.

На учениците – да почитат все-
отдайността на техните учители,
да имат вяра в себе си и надежда
за реализация в обществото.

Светла ВАНГЕЛОВА
Директор

40 ГОДИНИ НАЧАЛНО
УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

По инициатива на председателя на
Ученическия съвет – Иванжелин
Мишева и момичетата-стипендиан-
тки към Фондация „Америка за
България”, на 17. 02. 2012 година в
Корпус 2 на СОУ „Иван Вазов” се
семинар с участието на български и
ромски момичета на тема „Ранните
бракове сред ромската общност”.

Момичетата от двата етноса про-
ведоха откровен разговор по между
си за любовта, секса, взаимоотно-
шенията между партньорите, брака.
Макар че не съществува факти-
чески граждански брак, много от
ромските момичета са принужда-
вани от своите родители да започ-

нат съвместен живот с някого още
на 14 – 16 годишна възраст. Чрез ор-
ганизираната среща те получиха
възможност да изразят своето мне-
ние по този въпрос, да поискат
съвет, да сондират мнение. Дванад-
есетокласничките Диана и Борис-
лава им представиха своите
презентации „Устройство на женска
и мъжка полова система” и „Сексът
и бракът”. Те обясниха начините за
предпазване от ранна нежелана бре-
менност, която неминуемо води до
сключване на ранен брак при пред-
ставителите на ромската общност.
Въпросите бяха доста, а отговорите
– полезни за присъстващите. Нез-

нанието при тях е продиктувано от
срам да разговарят с някого на тези
теми, да изразяват свободно чувст-
вата и мнението си – ограничения,
наложени от години и завоалирани
с маската на общоприетото схва-
щане за морал в техните среди. Мо-
мичетата получиха шанс да се
представят, да разкажат своите виж-
дания за бъдещето. Те мечтаят ус-
пеят, да имат хубава работа и
равностойни отношения с бъдещия
си партньор, да бъдат оценявани и
обичани. Всяка от тях имаше въз-
можност да погледне отражението
на лицето си в книгата-огледало
„Човекът, който ще промени твоя
живот”. Накрая шеговито се гласува
долна граница за сключване на брак
20 години и то само ако претенден-
тът за ръката се представи добре
поне колкото влюбеният китаец,
подарил на избраницата си роклята
от 9999 рози. Семинарът завърши с
отварянето на входната врата, за-
щото беше организиран под мотото
„Вход – само за жени”. И всички
момичета излязоха през нея, пом-
нейки отражението си в книгата-ог-
ледало – защото животът им може
да се промени само ако те самите
желаят това и се борят, за да успеят.

Албена ЦВЕТКОВА

Семинар „Превенция на ранните бракове”
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На 18 февруари 2012 г. от 09.00
часа, в голямата зала на Общински
детски комплекс гр.Вършец се
проведе турнир по тенис на маса –
общински кръг от Ученическите
спортни игри за учебната
2011/2012 година, организиран от
треньора на отборите в Обou,
гр.Вършец Петър Цанков.

Участниците в турнира бяха раз-
делени в две възрастови групи – 5–
7 клас и 8–10 клас. Заелите 1-во,
2-ро и 3-то място в съответните
две възрастови групи получиха
грамоти от Кмета на Община Вър-
шец, инж. Иван Лазаров.

А ето и имената на победителите:

Възрастова група 5 - 7 клас:
1. Валентин Николаев Николов
2. Роберто Пламенов Господ-
инов

3. Денислав Димитров Димит-
ров

Възрастова група 8 – 10 клас:
1. Калин Панайотов Петров
2. Димитър Илианов Илиев
3. Давид Вътков Маринов

Пожелаваме успех на всички кла-
сирали се участници в следващия,
областен кръг от ученическите
спортни игри.

Цветелина ВЪГЛЯРСКА
Директор на ОДК

ТУРНИР ПО ТЕНИС НА МАСА
– ОБЩИНСКИ КРЪГ ОТ УЧЕ-
НИЧЕСКИТЕ СПОРТНИ ИГРИ

2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА


