
За четвърта поредна година, с
много усмивки и добро настроение
семейството на “Електростарт”
АД отпразнува Денят на детето.
Хубавите емоции, приятните изне-
нади и лакомствата не бяха спес-
тени на малчуганите.

По случай празника, “Електрос-
тарт” АД подари на децата екскур-
зия до Зоологическата градина в
град София, организира празничен
обяд в пицария “О`Шипка” и
обяви конкурс за съчинение на
тема “Защо е толкова трудно да си
дете?”.

По време на пътуването децата
бяха запознати с любопитни факти,
както за самата Зоологическа гра-
дина, така и за всички нейни оби-
татели – от декоративните рибки в
аквариумите до слона – символа на
Зоопарка.

В конкурса за съчинение, обявен
за всички деца на служители на
компанията бяха отличени Натали
Ангелова, Симона Ангелова, Теди
Георгиева и Теодора Тодорова.
Младите автори ще получат на-
гради и грамоти от “Електростарт”
АД. Победител в конкурса е На-
тали Ангелова, чието есе ще бъде
публикувано в следващия брой на
вестника.

Силвия ФИЛИПОВА
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На работна среща с активисти от
Вършец бе Янаки Стоилов, водач на
пропорционалната листа на Коали-
ция за България за регион Монтана.

Нестихнали коментарите по резул-
татите от евро изборите, политичес-
ките сили отново започнаха битка за
гласовете на избирателите. Открита
е предизборната кампания за на-
родни представители.

Г-н Янаки Стоилов призова да се
промени характера на предизбор-
ната кампания. Да не се бяга от про-
блемите, а да се назовават и да се
търси решение. Коалиция за Бълга-
рия е за стабилност и разумна про-
мяна, защото България не е
оползотворила европейските въз-
можности.

Той заяви, че е за политика с ясен
курс наляво и си поставя амбици-
озни, но реалистични задачи. Тук е,
за да има района истинско предста-

вителство. Гласът на хората да се
чува.

Отговаряйки на въпроси за коали-
ционната политика той подчерта, че
БСП трябва отчетливо да изведе
своята политика на преден план. Да
се очертават предварително параме-
трите на компромиса.

В пенсионната политика могат да
се постигнат по-добри резултати, с
по-голяма справедливост на раз-
пределение и актуализиране.

За преодоляване на корупцията в
политиката е необходимо създаване
на ясни правила на управление и
възлагане на властта на хора, които
не са обвързани и ще работят от-
крито.

Думите му бяха приети с одобре-
ние и явна симпатия от страна на
избирателите.

Юлия Антонова

На 7 юни изборният ден в община
Вършец приключи до 19.30 ч. във
всички 16 избирателни секции без
инциденти и при добра организа-
ция.

От общо 7441 избиратели, правото
си на глас упражниха 2880, т.е. из-
бирателната активност за община
Вършец е 38.7 %.Броят на действи-
телните гласове е 2798.

Гласуването за партиите и коали-
циите е както следва:

ГЕРБ - 764 гласоподаватели,
27,31%

Коалиция за България - 642 гла-
соподаватели, 22.94%

Партия Атака - 328 гласоподава-
тели, 11.72%

Напред ВМРО - 221 гласоподава-
тели, 7.90%

НДСВ - 216 гласоподаватели,
7.72%

Синята коалиция - 169 гласопод-
аватели, 6.04%

Ред законност и справедливост -
158 гласоподаватели, 5.65%

ПП Лидер - 156 гласоподаватели,
5.58%

ДПС - 62 гласоподаватели, 2.22%
Българска нова демокрация – 35

гласоподаватели, 1.25%
ПП "Зелените" – 17 гласоподава-

тели, 0.61%
Българска социалдемокрация –

15 гласоподаватели 0.54%
Съюз "Защита" – 12 гласопод-

аватели, 0.43%
Чавдар Николов – 3 гласоподава-

тели, 0.11%.
Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРИКЛЮЧИХА ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРО-
ПАРЛАМЕНТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Петър Костов Петров е роден на
25 ноември 1964 г.

Завършил е основно образование.
Работи в собствената си фирма

ЕТ „Кристал”.
Женен с три деца.
Общински съветник от листата

на Либерална дясна коалиция за
Вършец.

- Г-н Костов, Вие сте съветник за
първи мандат, как се чувствате
като участник в този важен орган
на управление?

- И аз, и моите съкварталци от
„Изток” се радваме, че сме на кръг-
лата маса. Знаем какво става. Об-
ръща се внимание на проблемите на
квартала. Всички съветници ме при-

емат добре. Няма разделение. Пома-
гаме си взаимно за доброто на ця-
лата община. Миналата година се
направи една улица с асфалтиране,
с тротоари – 600 метра. Взето е ре-
шение да се асфалтират 1-ва, 2-ра и
5-та улица, ако се отпуснат парите
от Европейския съюз. Надявам се
през този мандат да стане. Осветле-
нието ще бъде направено по проекта
за подмяна на осветлението в цялата
община. С общи усилия на колегите
съветници и кмета се стараем да ре-
шаваме въпросите и да сме полезни.

- Какви проблеми на хората от
квартала решавате?

- Проблемите на хората от кв.
„Изток” са толкова много, че е

трудно да се изброят. Не могат да се
решат всичките и няма смисъл да се
обещава напразно. Най-тежкият е
безработицата. Трийсетина души
работят към БКС, в дървопреработ-
вателното предприятие има дваде-
сет, в шивашкия цех, някои са по
програми за временна заетост, но
повечето са трайно безработни.
Седят цяла зима, а лятото всеки тича
да изкара парче хляб.Препитават се
с бране на череши по Кюстендил-
ско, бране на ягоди, боровинки в
Балкана. Нашите хора не са мързе-
ливи. Излизат на „хотел поляна”да
берат билки само да изкарат нещо.
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Петър Костов: "Радвам се, че и ние сме на кръглата маса"

ЯНАКИ СТОИЛОВ СЕ СРЕЩА С ИЗБИРАТЕЛИ ЗА НАШИТЕ
ДЕЦА ХУБАВИ

Международният ден на детето – 1
юни бе отбелязан в община Вършец
със забавно шоу-спектакъл на от-
критата естрада пред Народно чита-
лище “Христо Ботев” в града.

Водеща на програмата бе Нели от
театрално студио “Арт Мюзик” – гр.
София, а децата от всички училища
и детски заведения на града ни се
включиха в многото конкурси, за-
бавни игри, танци и песни.

Балоните и лакомствата по време
на празника бяха осигурени от Об-
щина Вършец, Сдружение “Граж-
дани за европейско развитие на
България” и политическа партия
“Лидер”, а на всички присъстващи
деца монтанската фирма СД“Вой-
нов и сие” раздаде безплатно сладо-
леди.

Кметът на община Вършец Боряна
Бончева лично почете празника,
като поздрави децата от общината и

връчи свидетелство за дарение на
Политическа партия “Лидер”, чийто
представител направи подарък за
всички деца от града – детска люлка,
която ще бъде монтирана на детс-
ката площадка при старата мине-

рална чешма до реката.
Кметът Бончева зарадва децата и с

новината, че през август т.г. ще бъде
открита новоизградена детска пло-
щадка в Слънчевата градина.

Евелина ГЕОРГИЕВА

1 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО

НАШИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Местното ръководство на
Сдружение “Граждани за
европейско развитие на България”,
съвместно с областния съвет на
ГЕРБ организираха в края на
учебната година празник с
концертна програма, на който бяха
връчени награди на всички ученици
от І до VІІІ клас от община Вършец,
завършили с отличен успех.

Отличниците получиха грамота за
отличен успех и тениска с логото на
ГЕРБ.

В концертната програма взеха

участие Мажоретен състав при
Общински детски комплекс – гр.
Вършец с хореограф Невена
Стоянова, детски театрален състав
“Приказка” при Народно читалище
“Пробуда” – кв. Заножене с
художествен ръководител Райна
Тимчева и фолклорен танцов състав
“Младост” към НЧ “Пробуда” – кв.
Заножене с художествен
ръководител Боян Иванов.

Спонсор на тържеството бе
Сдружение ГЕРБ – гр. Монтана.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СДРУЖЕНИЕ ГЕРБ НАГРАДИ
УЧЕНИЦИТЕ – ОТЛИЧНИЦИ

От две години в с. Черкаски въз-
родихме традицията на нашите ро-
дители и прародители – да
отслужваме курбан за здраве и бе-
рекет.

През тази година, на 14 юни близо
200 човека се събрахме на празника
Вси Светии. Молитва за здраве и бе-
рекет бе отправена от отец Петко
Балджиев и отец Красимир, след
което те поръсиха всички присъст-
ващи със светена вода.

Традиционният вече дарител на
агнето, което се принася в жертва на
самото място, определено пред
кръста, останал от незапомнени
времена, е жителят на с. Черкаски
Дончо Иванов и неговото семей-
ство, за което искрено им благода-
рим.

Чрез вестник «Вършец» искаме да
изкажем и нашата благодарност на
спонсорите на празника: Анатоли
Димитров, Мирон Илиев, Иван
Иванов, Борислав Вутов, Васил Ма-
ринов и Общинска администрация
– Вършец за тяхната финансова и
материална помощ, чрез която реа-
лизирахме този прекрасен празник.
Отправяме нашите похвали и към
кметът на селото ни Иван Павлов –
за неговото себераздаване и създа-
дена добра организация на тър-
жеството.

Надяваме се Черкаски все така
ревностно да пази и почита тради-
циите и да организираме и възобно-
вим още такива църковни и
общоселски празници.

Мария СВИЛКОВА

НА КУРБАН В СЕЛО ЧЕРКАСКИ

Във връзка с провеждане на избо-
рите за народни представители на
05.07.2009 г., на 22 май от 10.00 ч. в
Общинска администрация, гр. Вър-
шец се проведоха консултации с
представители на парламентарно
представените политическите пар-
тии и коалиции с цел определяне
броя, състава и ръководствата на
СИК в рамките на избирателния
район при запазване съотноше-
нието между политическите партии
и коалиции, представени в ЦИК.

На срещата присъстваха следните
представители : Антон Матеев –
Коалиция за България, Ели Бонева
– Движение за права и свободи, Ка-
лоян Асенов – Национално движе-
ние за стабилност и възход, Емил
Иванов – ОДС, Венислава Замфи-
рова – Демократи за силна Бълга-

рия, Иван Лазаров – ГЕРБ, Борис
Петров - Коалиция Атака, Ангел
Ангелов – Движение НАПРЕД,
Иван Веселинов – РЗС.

От 16 сформирани избирателни
секции на територията на общи-
ната, в 10 от тях СИК са с по 9 чле-
нове, а в останалите 6 секции – по 7
членове, съгласно броя на избира-
телите, включени в тях.

Представителите на партии и коа-
лиции се договориха за следното
разпределение за ръководството и
членовете на секционните избира-
телни комисии по партийни квоти:

1 секция (Вършец): председател
– ГЕРБ, зам.-председател – КБ, сек-
ретар – НДСВ; членове: КБ- 2, ДПС
– 1, ОДС – 1, НДСВ - 1 , Атака – 1.
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УТОЧНЕН Е СЪСТАВЪТ НА СИК
ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ
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ПОЗДРАВ КЪМ
НОВОРОДЕНИТЕ ДЕЦА

В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Редакцията на Общински вестник

“Вършец” поздравява новородените
бебета:

Сара Първолетова Младенова –
родeна на 14.04.2009 г.

Ваньо Иванов Георгиев – роден на
16.04.2009 г.

Ивелин Гаврилов Тушев – роден
на 16.04.2009 г.

Светлин Лидиев Николов – роден
на 17.04.2009 г.

Християна Цветанова Минкова –
родена на 17.04.2009 г.

Симона Величкова Йорданова –

родена на 18.04.2009 г.
Юри Силвиев Радославов – роден

на 19.04.2009 г.
Николинка Анелиева Петрова –

родена на 02.05.2009 г.
Десислава Искрова Илиева –

родена на 03.05.2009 г.
Георгия Младенова Антова –

родена на 08.05.2009 г.
Данка Линкова Руменова –

родена на 09.05.2009 г.
Даниела Красимирова

Михайлова – родена на 13.05.2009 г.
Полина Пламенова Рангелова –

родена на 24.05.2009 г.
На бебетата и техните семейства

– ЧЕСТИТО! Желаем им много
здраве и сбъднати мечти!

Целта на инициативата “Жълти
стотинки” е да възпитаваме у децата
си християнските добродетели и да
изграждаме у тях ценностна система,
която ще ги подготви да станат дос-
тойни граждани, ръководители на
България и на Европа.

Акцията е целогодишна, като на 1
юни и на 6 декември стотинките се
предават в Банка ДСК.

Идеята е заимствана от едноимен-
ната акция във Франция под патро-
нажа на мадам Бернадет Ширак,
чиято фондация „Болници в Париж –
Болници във Франция“ работи вече
20 години и е реализирала много
проекти във френското детско здра-
веопазване.

Участници в нея са децата. Те са
тези, които дават и те са тези, които
получават. И понеже става дума за
детска инициатива, то и нейните
цели и механизъм са съвсем ясни и
разбираеми.Всяко дете събира у
дома си през цялата година дребни
жълти монети и - с разрешение на
родителите си - ги предава едно-
кратно за купуване на играчки за де-
цата в болници и за обзавеждане на
детски болнични стаи.

Най-големият дар в акция “Жълти
стотинки” е самото участие. То в ни-
какъв случай не е задължително, но
пък и не изисква големи възмож-
ности, за да се изпълни. Когато в
продължение на един месец се пред-

ават събраните стотинки, съдържа-
нието на пликчето, което носи всяко
дете, не се проверява и не се показва.
Дори да съдържа само една един-
ствена монета, вашето дете е изпъл-
нило благородната си мисия.

На 1.06.2009 г. – Международния
ден на детето, учениците от
СОУ”Иван Вазов” гр.Вършец, под
ръководството на г-жа Ани Ангелова
предадоха своите „ ЖЪЛТИ СТО-
ТИНКИ” в банка ДСК. Така те се по-
чувстваха част от тази акция на
добротворство и протегнаха своите
малки ръчички, за да подадат не
просто стотинки , а съпричастие,
топлина и обич.

Петя БОГДАНОВА

20 години от 1989 – та отбелязват
тази година неродените тогава мла-
дежи, които имат шанса да живеят,
избирайки кого и какво да харесват.
Съдбовната за страната ни година,
донесла промяната – за добро или
лошо, за всеки от нас, събра Фести-
валът на спомените в село Горна
Бяла Речка. Организаторите от Ком-
бинат Нова култура за шеста по-
редна година през месец май
събират хора от всички краища на
света – от България до далечна
Австралия в китното вършечко
село, за да дискутират различни
теми и да търсят отговори.

Ученици от четири града в Севе-
розападна България, заедно с учи-
тели, експерти и артисти откриха
“своите” следи за годината, в която
комунизмът си отиде. Днешните
ученици, тогава все още неродени
деца, имаха шанса да говорят с ро-
дителите, да чуят личните им емо-
ции, да научат нещо ново за
историята на своето семейство и за
това как пътят им се е променил.
Четири екипа работиха самостоя-
телно в четири града – Видин, Мон-
тана, Враца и Вършец. Някои от
възпитаниците на училищата в тези
градове, сред които и тези от СОУ
“Иван Вазов”, за първи път се срещ-
наха с чужденци, говориха на тех-
ния език.

Интерес предизвика срещата с ре-
жисьора Евгени Михайлов, който
показа да първи път пред публика

неизползвани от него досега доку-
ментални кадри от бунта пред Пар-
ламента през 1989 г., филма за т.н
“турски” въпрос, Магдалена Вълча-
нова изпълни на китара класически
произведения на необичайно място
– до камбаната в селото, в разгово-
рите на чаша чай младите хора се
срещнаха очи в очи с иранския фо-
тограф Бабак Салари, който разказа
за историята на войната в Иран чрез
обектива на камерата му. Мирос-
лава Кацарова за втора година пред-
стави свои джаз – изпълнения, а
вършечката духова музика оформи
приятните срещи с традиционни
хора, на които се заловиха млади и
стари при закриване на фестивала.

Поредицата от прояви в дух на
свободен изказ продължи цяла сед-
мица, но кулминацията на проекта
е създаването на музеи на открито в
четирите града – музеи, които ще
представят нагледно и по артисти-
чен начин следите на памет за 1989-
та, които учениците са открили.
Проектът предвижда и лятно учи-
лище в Бела Речка в края на юли, в
което ще участват ученици и от че-
тирите града. Те ще подготвят теат-
рално представление на база на най
– интересните истории за 1989-та.
Пиесата ще бъде представена в рам-
ките на дните на Вършец през ав-
густ. Повече информация за
фестивала и организаторите може
да намерите на сайт

Елена Петрова

Фестивал на спомените в Бяла Речка

Когато се обърне колата – пътища
много, казват старите хора у нас. И
са прави - когато се изправим пред
проблема, в главата ни на преден
план излизат стотици възможности,
които сме имали и сме пропуснали,
за да го разрешим преди да се
стовари върху и нас и да търсим
изход пост фактум. Но в подобни
ситуации има и хора, които са
направили една крачка напред,
осъзнали са проблема и са
направили необходимото, за да го
избегнат.

От средата на юни българската
икономика е официално в рецесия –
според официалните данни на
статистиката вече няколко месеца
подред се отчита спад на
икономическите показатели.
Кризата, която завладя световната
икономика и разтърсва бизнеса
навсякъде в Европа и извън нея от
миналата година, вече е и в “нашия
двор”. И въпреки че в България на
този проблем се гледаше, като на
нещо, което може и да ни подмине,
все пак има и представители на
бизнеса, които вече са намерили
рецептата за преодоляване на шока
от кризата.

„Електростарт”АД беше една от
първите компании в България,
която още през лятото на 2008
година предприе конкретни и
ефективни действия за

ограничаване на последиците от
кризата. Като резултат фирмата
продължи доброто сътрудничество
с клиентите и доставчиците си,
оптимизира работните процеси и
запази нивата на заплащане и най-
важното – успя да съхрани
потенциала на компанията. Нещо
повече дори - във
висококонкурентната и турбулентна
среда на 2009 година
„Електростарт” АД не само запази
позициите си на лидер на световния
пазар, но и спечели четири нови
клиента в страните Испания,
Колумбия, Мароко и Перу.
Търговският екип на компанията
активно работи по разработването и
на нови пазари в страните Франция,
Германия и Англия.

Къде се крие тайната? В това, че
на всеки етап от развитието на
компанията основна движеща сила
са хората, които работят в нея и с
нея. Стратегията на Електростарт за
разрастване на международния
пазар, определя повишеното
търсене, както на експерти с
утвърден професионален опит, така
и на млади специалисти с
новаторско мислене и желание за
обучение и развитие в компания с
високи стандарти.

Затова основен акцент в
следващите усилия на компанията
са насочени към младите хора. През

месец юли 2009 фирмата
организира летни стажове за
ученици и студенти. Тази
програма е част от дългосрочната
стратегия за развитие на
компанията. Целта е младите хора
да имат възможност да приложат
наученото на практика, да осъзнаят
как искат да продължат развитието
си, а и да могат да се потопят в
ритъма на реалния бизнес. Най-
перспективните от тях ще получат
шанс да станат част от екипа на
Електростарт.

Модерната и съвременна работна
среда, достъпът до практически
обучения, създаването на полезни
контакти и възможността за
получаване на професионален опит
са само част от предимствата на
стажантската програма, с които
Електростартт осигурява на
младите хора един добър старт за
кариерно развитие.

В кои области може да бъде
проведен стажът?

•Администриране на персонала
•Информационни технологии
•Счетоводство
•Електротехника
•Механа техника
•Автоматика
Стажовете ще се провеждат през

целия месец юли и ще са с
продължителност от две седмици
до един месец в зависимост от

предпочитанията и възможностите
на стажантите и нуждите на
компанията.

Участието в стажантската
програма се възнаграждава под
различни форми.

Кой ще може да се включи в
стажа?

Ученици със завършен 11 клас с
профил „Икономика”,
„Електротехника” или
„Електроника”, много добър успех
и препоръка от преподавател по
тези специалности.

Студенти с успешно завършен
трети курс със специалност:
„Електротехника”, „Електроника”
или „Автоматика”, мотивация за
усъвършенстване и ясно дефиниран
интерес за развитие в определена
професионална област, добра
компютърна грамотност.

Как се кандидатства за стаж?
Учениците и студентите, които

имат желание да вземат участие в
стажантската програма на
Електростарт АД, следва да
изпратят:

•Автобиография
•Мотивационно писмо, в което да

представят себе си и да опишат
уменията, интересите и
мотивацията си за бъдещо развитие
в конкретната област на адреса на
фирмата:

Електростарт АД
Направление Човешки ресурси
Офис - София 1592
бул. Асен Йорданов 14
Офис - Вършец 3540
Бул. Република 2
Или на e-mail: sfilipova@elec-

trostart.com
Крайният срок за подаване на

документите е 27.06.2009 г.
Всички подадени документи ще

бъдат разгледани, като подходящите
ще бъдат поканени на интервю.
След като бъде одобрен един
кандидат, в началото на програмата
ще има възможност да навлезе в
работния процес и да се запознае с
отговорностите си с помощта на
наставник, който подготвя план за
провеждането на стажа, подпомага
и контролира изпълнението на
поставените задачи. Успешно
завършилите стажанти получават
специални сертификати, а най-
добре представилите се имат реален
шанс да бъдат поканени да работят
на постоянна длъжност в
компанията, да участват в
реализацията на различни проекти
или да бъдат включени в база данни
с потенциални кандидатури с цел
бъдещи възможности за
професионална реализация.

инж.Анатоли ДИМИТРОВ,
Изпълнителен Директор

„Електростарт” АД

РЕЦЕПТА „ЕЛЕКТРОСТАРТ” ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ В КРИЗА

АКЦИЯ “ЖЪЛТИ СТОТИНКИ”

“Браво!” – това бе единодушната
оценка на журито непосредствено
след слизане на нашите деца от сце-
ната. Когато компетентни и профе-
сионални режисьори, сценаристи и
актьори удостоят спектакъла с пър-
вото място, диплом, статуетка и па-
рична награда, и то на ХVІІ
Международен детски фестивал на
изкуствата “Лачени обувки” в гр.
Берковица, ясно е, че малките теат-
рали има за какво да се радват и с
какво да се гордеят. Детски театра-
лен състав “Приказка” при Народно
читалище “Пробуда” – кв. Заножене
се потруди доста, за да представи
достойно и завладяващо на сцена
пиесата “Пастирчета”.

Вече трета година съставът взема
участие в този престижен фестивал
– много положен труд, но и заслу-
жени успехи с пиесите “Мелих” и
“Сливи за смет, сливи на калпак”
имат нашите деца, затова през тази
година заслужено грабнаха и пър-
вото място в категорията за теат-
рално изкуство.

Читалищното настоятелство бла-
годари на малките лъчезарни ак-
тьори Теодора Иванова, Цветослав
Иванов, Цветелинка Павлова, Иван

Янек, Симона Пламенова, Даниел
Ивов, Димитър и Гергана Верги-
лови. Не малка заслуга оказа и му-
зикалното оформление на пиесата,
за което благодарим специално на
Марио Петров.

Ръководителка на театралната
трупа е Райна Тимчева, за която ра-

ботата с деца е призвание.
Надяваме се, че това няма да ос-

тане единствен успех за колектива и
малките театрали ще ни радват и в
бъдеще с призовите места от кон-
курси и фестивали. Нека да са ни
живи и здрави!

Боян ГЕОРГИЕВ

ДЕЦАТА ОТ ЗАНОЖЕНЕ ГРАБНАХА ПЪРВОТО МЯСТО НА
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ “ЛАЧЕНИ ОБУВКИ”
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Днес, 20.05.2009 г. от 09.30 часа в
Заседателната зала на ОбА - Вършец се
проведе заседание на Общински съвет –
Вършец.

Преди началото на заседанието на
Общинския съвет, което се провежда не по-
късно от един месец след влизането в сила на
решението на общинската избирателна
комисия за прекратяване на правомощията на
общинския съветник – Цветан Христов
Велков, г-н Николай Леков, председател на
Общинския съвет, уведоми общинските
съветници за обстоятелствата по чл. 30, ал. 6
от ЗМСМА, а новоизбраният общински
съветник - г-жа Адрияна Николова Николова,
положи клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА
като общински съветник и удостовери
полагането на клетва с подписването на
клетвен лист, съгласно чл. 32, ал. 2 от
ЗМСМА.

След тази процедура, заседанието беше
открито и ръководено от г-н Николай Леков,
Председател на Общински съвет – Вършец.

На заседанието присъстват 13 положили
клетва общински съветници.

На заседанието присъстваха още: Боряна
Бончева – Лечева – Кмет на община Вършец,
Стоян Стоянов – Началник на кабинета на
Кмета, Красимира Тачева – ОбА, Антон Тошев
– ОбА, Латинка Симова – ОбА, Румен Славчев
– кмет на с. Спанчевци, Ася Станчева - кметски
наместник на с. Стояново, Иван Павлов – кмет
на с. Черкаски, Г. Стаменов – кмет на с.
Драганица, Ангел Петров – кмет на с. Долно
Озирово, Иван Андров - кмет на с. Горно
Озирово, Валери Милчев – кметски наместник
на с. Г. Б. Речка и Иван Йорданов - ОбА.

С 13 гласа "'за" ОбС - Вършец прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Замяна на недвижими имоти между

община Вършец и “Си Ес Ай Еф” АД – град
София.

Докладва: Николай Леков – Председател
на Общински съвет Вършец

Съдоклад: Анатоли Димитров -
Председател на Комисия по бюджет,
финанси и стопанска политика

2. Учредяване на право на строеж на РПК
“Напред” – гр. Вършец за изграждане на рампа
за хора с увреждания към входа на магазин за
хранителни стоки на ул. „Република” 83, град
Вършец.

Докладва: Николай Леков – Председател
на Общински съвет Вършец

3. Вземане на решение за одобряване на
плановете за регулация и приложените към тях
цифрови модели на селата Горно Озирово,
Долно Озирово, Горна Бяла Речка и Долна Бяла
Речка.

Докладва: Николай Леков – Председател
на Общински съвет Вършец

4. Вземане на решение за отдаване под
аренда на земеделска земя частна общинска
собственост.

Докладва: Николай Леков – Председател
на Общински съвет Вършец

Съдоклад: Анатоли Димитров -
Председател на Комисия по бюджет,
финанси и стопанска политика

5. Вземане на решение за продажба на
недвижими имоти частна общинска
собственост, представляващи казани за
изваряване на ракия.

Докладва: Николай Леков – Председател
на Общински съвет Вършец

Съдоклад: Анатоли Димитров -
Председател на Комисия по бюджет,
финанси и стопанска политика

6. Допълване на решение № 251 от Протокол
№ 23 / 18.03.2009 г. на Общински съвет
Вършец.

Докладва: Анатоли Димитров -
Председател на Комисия по бюджет,
финанси и стопанска политика

7. Разглеждане на постьпила молба от
Христо Господинов Тачев.

Докладва: Анатоли Димитров -
Председател на Комисия по бюджет,
финанси и стопанска политика

8. Вземане на решение за награждаване на
абитуриенти отличници.

Докладва: Олга Яничкова – Председател
на Комисия по образование, култура и
младежки дейности, спорт и туризъм

Съдоклад: Анатоли Димитров -
Председател на Комисия по бюджет,
финанси и стопанска политика

9. Вземане на решение за съфинансиране на
проект на община Вършец “Ремонт на
Медицински център Вършец за осигуряване на
достъпна среда” към фонд “Социално
подпомагане”.

Докладва: д-р Румяна Дамянова –
Председател на Комисия по здравеопазване,
социална политика и екология

Съдоклад: Анатоли Димитров -
Председател на Комисия по бюджет,
финанси и стопанска политика

10. Вземане на решение във връзка с
окончателната ликвидация на „БКС” ЕООД.

Докладва: Николай Леков – Председател
на Общински съвет Вършец

Съдоклад: Анатоли Димитров -
Председател на Комисия по бюджет,
финанси и стопанска политика

11. Разглеждане на доклад на Сметната
палата за резултатите от извьршения одит на
ефективността и ефикасността на дейностите
при извьршване на капиталовите разходи в
Община Вьршец за периода 01.01.2007 до
30.06.2008 г.

Докладва: Анатоли Димитров -
Председател на Комисия по бюджет,
финанси и стопанска политика

12. Одобряване на извьршени разходи за
нуждите на общинската организация на
ветераните от войните вьв врьзка с честване на
9-май.

Докладва: Боряна Бончева – Кмет на
община Вършец

Съдоклад: Анатоли Димитров -
Председател на Комисия по бюджет,
финанси и стопанска политика

13. Одобряване на извьршени разходи на
СОУ „Иван Вазов” за участие в национално
сьстезание по физика и история.

Докладва: Анатоли Димитров -
Председател на Комисия по бюджет,
финанси и стопанска политика

Съдоклад: Олга Яничкова – Председател
на Комисия по образование, култура и
младежки дейности, спорт и туризъм

14. Разглеждане на докладна записка от Ани
Ангелова за отпускане на финансова помощ за
участие на ученици в състезание по волейбол.

Докладва: Анатоли Димитров -
Председател на Комисия по бюджет,
финанси и стопанска политика

Съдоклад: Олга Яничкова – Председател
на Комисия по образование, култура и
младежки дейности, спорт и туризъм

15. Вземане на решение за членство на
община Вършец в Съюз на гражданите и
бизнеса в туризма „Западна Стара планина”.

Докладва: Николай Леков – Председател
на Общински съвет Вършец

16. Вземане на решение за създаване на
„Доброволно формирование” за защита при
бедствия и аварии в община Вършец.

Докладва: Боряна Бончева – Кмет на
община Вършец

17. Вземане на решение за удостояване със
званието „Заслужил гражданин” на Община
Вършец на писателя Мартен Калеев.

Докладва: Николай Леков – Председател
на Общински съвет Вършец

18. Разглеждане на постъпили молби за
отпускане на финансова помощ.

Докладва: Кирил Аргиров – Председател
на Комисия по обществен ред, сигурност,
граждански права, молби, жалби и борба с
корупцията

Съдоклад: Анатоли Димитров -
Председател на Комисия по бюджет,
финанси и стопанска политика

Общински съвет - Вършец прие следните
решения:

Р Е Ш Е Н И Е № 252
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 40, ал. 1, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 1 от
ЗОС и чл. 20 от НРПУРОС взема решение за
замяна на недвижими имоти между община
Вършец и “Си Ес Ай ЕФ” АД - гр. София, както
следва: Община Вършец предоставя в
собственост на “Си Ес Ай ЕФ” АД - гр. София
поземлен имот частна общинска собственост с
идентификатор 12961.424.330 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Вършец,
одобрени със Заповед № РД-18-74 / 24.06.2008

г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ
376 /триста седемдесет и шест/ кв.м., а в замяна
на това “Си Ес Ай ЕФ” АД - гр. София
предоставя в собственост на община Вършец
108 /сто и осем/ кв.м. от поземлен имот с
идентификатор 12961.424.330, собственост на
дружеството, находящи се откъм ул. „Д-р
Константин Пенев” за разширяване на улица
“Д-р Константин Пенев”, гр. Вършец, като
заплаща на община Вършец сумата от 29 240
/двадесет и девет хиляди двеста и четиридесет/
лева, представляваща разликата в пазарните
оценки на поземлените имоти.

2. Упълномощава Кмета на община Вършец
да сключи договор за замяна на недвижимите
имоти описани в т. 1, след постъпване на
сумата от 29 240 /двадесет и девет хиляди
двеста и четиридесет/ от “Си Ес Ай ЕФ” АД -
гр. София по банковата сметка на Община
Вършец.

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за", Диана Григорова – “за”, Иван Лазаров -
"за", Николай Леков - "за", Огнян Гигов - "за",
Олга Яничкова - "за", Петър Костов - "за",
Румяна Дамянова - "за", Николай Коновски -
"за", Вътко Маринов – “за”, Даниела Тодорова
– “за”, Кирил Аргиров – “за” и Адрияна
Николова - "за".

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 253
Общински съвет - Вършец на основание на

чл. 129, ал. 1 от ЗУТ одобрява плановете за
регулация и приложените към тях цифрови
модели на селата Горно Озирово, Долно
Озирово, Горна Бяла Речка и Долна Бяла Речка.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 254
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 от
НРПУРОС и чл. 4, ал. 2 от НУРТК взема
решение за провеждане на публично оповестен
конкурс за отдаване под аренда на имот №
049053, находящ се в м. „Вършечкото” в
землището на гр. Вършец с площ 4.999 декара.

2. Срок за отдаване под аренда - 4 години,
първоначална конкурсна цена 8 лв. на декар,
цена на конкурсната документация 50 лв.
депозит за участие в конкурса - 200 лв.

3. Задължава Кмета на община Вършец да
организира и проведе публично оповестения
конкурс по реда на НУРПТК и сключи договор
за аренда със спечелилия конкурса участник.

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за", Диана Григорова – “за”, Иван Лазаров -
"за", Николай Леков - "за", Огнян Гигов - "за",
Олга Яничкова - "за", Петър Костов - "за",
Румяна Дамянова - "за", Николай Коновски -
"за", Вътко Маринов – “за”, Даниела Тодорова
– “за”, Кирил Аргиров – “за” и Адрияна
Николова - "за".

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 255
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 19, ал. 1 и
ал. 2 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 25, ал. 1
от НУРПТК взема решение за провеждане на
публично оповестен конкурс за продажба на
недвижими имоти частна общинска
собственост, представляващи сгради,
съоръжения и право на строеж върху
поземлените имоти върху, които са изградени
сградите на казаните за изваряване на ракия,
находящи се в гр. Вършец, с. Долно Озирово, с.
Горно Озирово, с. Драганица и с. Черкаски,
община Вършец, област Монтана, с условие за
запазване на дейността на казаните за
изваряване на ракия (съоръженията),
респективно за запазване предназначението
(статута) на сградите, правото на строеж и
поземлените имоти под сградите за срок от 10
години.

2. Утвърждава първоначални конкурсни цени
на имотите, както следва:

- Казан за изваряване на ракия в гр. Вършец-
9 200 лв.

- Казан за изваряване на ракия в с. Долно
Озирово – 5 750 лв.

- Казан за изваряване на ракия в с. Горно
Озирово – 6 350 лв.

- Казан за изваряване на ракия в с. Черкаски
– 5 000 лв.

- Казан за изваряване на ракия в с.
Драганица – 6 500 лв.

Цена на конкурсна документация - 300 лв.,
депозит за участие в конкурса - 10 % от
първоначалната конкурсна цена на казана, за
които кандидата участва в конкурса. При
участие на кандидат за повече от един казан,
същия внася депозит в размер на 10 % от
първоначалната конкурсна цена за всеки казан
поотделно.

3. Упълномощава Кмета на община Вършец
да организира и проведе конкурс по реда на
Глава трета “Конкурси” от НУРПТК, да сключи
договор / и за продажба на недвижими -я / -те
имот / и след заплащане на сумите от
спечелилите конкурса участни -к / -ци, както и
да внесе писмен доклад в Общински съвет за
резултатите от проведените конкурси и
сключените договори.

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за", Диана Григорова– “за”, Иван Лазаров -
"за", Николай Леков - "за", Огнян Гигов - "за",
Олга Яничкова - "за", Петър Костов - "за",
Румяна Дамянова - "за", Николай Коновски -
"за", Вътко Маринов – “за”, Даниела Тодорова
– “за”, Кирил Аргиров – “за” и Адрияна
Николова - "за".

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 256
Допълва текста на Решение № 251 от

Протокол № 23 / 18.03.2009 г. на Общински
съвет Вършец, както следва:

1. В точка 1.1.1.2. след текста се поставя
запетая и се допълва: “разпределен във
функция Образование, дейност
Общообразователни училища”;

2. В точка 1.2.1. след текста се поставя
запетая и се допълва: “в т.ч. дофинансиране в
размер на 60 000 лв”;

3. В точка 1.3. се добавя нова позиция с текст:
“Резервът на средствата за капиталови разходи
в размер на 25 120 лева се разпределя, както
следва: за ремонт на общински път МON 3097
– “Квартал Заножене – Водопада” – 13 040
лева, за ППР за обекти по оперативни програми
– 8 200 лева и проект “Ремонт на сградата на
Медицински център Вършец за осигуряване на
достъпна среда” – 3 880 лева.

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за", Диана Григорова– “за”, Иван Лазаров -
"за", Николай Леков - "за", Огнян Гигов - "за",
Олга Яничкова - "за", Петър Костов - "за",
Румяна Дамянова - "за", Николай Коновски -
"за", Вътко Маринов – “за”, Даниела Тодорова
– “за”, Кирил Аргиров – “за” и Адрияна
Николова - "за".

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 257
Отлага вземането на решение по постьпила

молба от Христо Господинов Тачев за следващо
заседание на ОбС Вършец.

Гласували общо: "за" - 13, "против" – няма,
"въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 258
Отпуска финансови средства в размер на 2

000 лева (500 лв. от бюджета на ОбС - §10-98;
1 000 лв. от бюджета на ОбА - §10-14 и 500 лв.,
предвидени за 24 май в Културния календар на
Община Вършец) за награждаване на
отличници-абитуриенти от Випуск 2009 и на
ученици и отбори, заели призови места на
Национални и Регионални изяви през учебната
2008 / 2009 г., както следва:

І. АБИТУРИЕНТИ – ОТЛИЧНИЦИ –
успех 6.00 за периода 9 – 12 клас – с парична
награда по 100 лева, предметни награди
/часовници с инкрустиран надпис/, лента
“Отличник” и грамота:

СОУ ”Иван Вазов”
1. Ивелина Ваньова Киркова
2. Ивелина Калинова Найденова
3. Йорданка Гошова Александрова
4. Николина Бориславова Петкова
5. Пелагия Иванова Сотирова
6. Стефани Александрова Тачева
7. Цветанка Александрова Михова
8. Елизабета Ваньова Димитрова

ПГИТ – гр. Вършец
9. Ралица Николаева Начова
10. Виктория Драгомирова Цолова
11. Ивалина Красимирова Илиева

продължава на 5 стр. >>>
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II. АБИТУРИЕНТИ – ОТЛИЧНИЦИ –
успех над 5.50 за периода 9 – 12 клас - /лента
“Отличник” и грамота/:

СОУ ”Иван Вазов”
1. Петър Руменов Топалски
2. София Емилова Янева
3. Ивета Венциславова Симеонова
4. Иванка Георгиева Иванова
5. Зорница Велиславова Богданова
6. Десислава Найчова Димитрова
7. Георги Велиславов Богданов
8. Галя Димитрова Нинова
9. Недялко Йорданов Томов
10. Вилияна Емилова Петкова
11. Венислав Митков Митов
12. Анелия Димитрова Тошинова
13. Цветомира Петрова Георгиева
14. Елица Красимирова Иванова

ПГИТ – гр. Вършец
15. Елица Красимирова Иванова
16. Даниел Димитров Борисов
17. Теодора Георгиева Маркова
18. Боряна Димитрова Венциславова
19. Ралица Василева Миткова
20. Цецка Василева Миткова
21. Тина Валериева Емилова

ІІI. ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ НА НАЦИОНАЛНИ И РЕГИО-
НАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ – /грамота/:

1. Клуб по спортно ориентиране
2. Отбор по волейбол /момичета/ при СОУ
“Ив.Вазов”
3. Отбор по волейбол /момчета/ при ОДК, гр.
Вършец
4. Мажоретен състав /девойки/ при ОДК, гр.
Вършец
5. Отбор по “Гражданска защита” при СОУ
“Ив.Вазов”, гр. Вършец
6. Отряд “Млад огнеборец” при СОУ ”Иван
Вазов”, гр. Вършец
7. 9а клас при СОУ ”Иван Вазов”, гр. Вършец
за активно колективно участие в състезание
за изработване на комикси

ІV. ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБ-
ЛАСТТА НА НАУКАТА, КУЛТУРАТА И
СПОРТА - /грамота/

СОУ ”Иван Вазов”
1. Жасмина Радева Костадинова – 1-во
място в олимпиада по физика
2. Петър Руменов Топалски – 3-то място в
Национално състезание по химия и опаз-
ване на околната среда
3. Георги Велиславов Богданов - 3-то място
в олимпиада по история
4. Пиер Ивайлов Лечев – 1-во място пла-
нинско колоездене
5. Петър Боянов Бонев
6. Георги Боянов Бонев
7. Ивета Алексиева Алексиева
8. Ивелина Петрова Василева
9. Анета Иванова Лазарова
10. Ивелина Калинова Найденова
11. Симона Миткова Димитрова
12. Михаела Любомирова Манолова
13. Димитър Бориславов Петков
14. Илонка Георгиева Иванова

15. Веселина Алексиева Василева
16. Мартин Димитров Димитров
17. Теодор Георгиев Георгиев
18. Фани Димитрова Ивова
19. Боряна Иванова Христова
20. Вероника Емилова Врежакова
21. Жанина Найденова Венкова
22. Мартина Георгиева Георгиева
23. Надя Стоянова Кехайова
24. Стефани Гошова Зарчева
25. Милена Йорданова Грозданова
26. Ралица Любомилова Добрилова
27. Габриела Вътева Маринова
28. Християна Юлианова Маринова
29. Мария Кирилова Георгиева
30. Габриела Николаева Николова
31. Алексина Димитрова Първанова
32. Ивайло Миронов
33. Генади Славов

ПГИТ – гр. Вършец
34. Димитър Костадинов Вълчев
35. Мария Любомирова Златева

Учители - /часовник, грамота/:
1. Емилия Русимова
2. Радка Костадинова
3. Мирослава Илиева
4. Невена Стоянова
5. Сашо Сълков
6. Гошо Иванов

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 259
1. Общински съвет Вършец дава съгласието

си за извършване на ремонтни дейности на
Сграда на Медицински център Вършец ЕООД.

2. Общински съвет Вършец дава съгласието
си Община Вършец да осигури финансово съу-
частие в проекта в размер на 10 % от общата
стойност на допустимите разходи в размер на
38 803 лева или 3 880 лева.

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за", Диана Григорова– “за”, Иван Лазаров -
"за", Николай Леков - "за", Огнян Гигов - "за",
Олга Яничкова - "за", Петър Костов - "за", Ру-
мяна Дамянова - "за", Николай Коновски - "за",
Вътко Маринов – “за”, Даниела Тодорова –
“за”, Кирил Аргиров – “за” и Адрияна Нико-
лова - "за".

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 260
1. Удължава срока за ликвидация на „БКС”

ЕООД до 31.05.2009 г.
2. Одобрява крайния ликвидационен баланс

на Дружеството към 31.03.2009 г.
Поименно гласували: Анатоли Димитров -

"за", Диана Григорова– “за”, Иван Лазаров -
"за", Николай Желков Леков - "за", Огнян Гигов
- "за", Олга Яничкова - "за", Петър Костов -
"за", Румяна Дамянова - "за", Николай Ко-
новски - "за", Вътко Маринов – “за”, Даниела
Тодорова – “за”, Кирил Аргиров – “за” и Ад-
рияна Николова - "за".

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 261
Отлага разглеждането на доклада на Смет-

ната палата за резултатите от извьршения одит
на ефективността и ефикасността на дейнос-
тите при извьршване на капиталовите разходи
в Община Вьршец за периода 01.01.2007 г. до
30.06.2008 г. за следващо заседание на ОбС
Вършец.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 262
Одобрява извършени разходи в размер на 250

лева от параграф 10-98 от бюджета на ОбС –
Вършец за нуждите на общинската организа-
ция на ветераните от войните, вьв врьзка с
честване на 9-май.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 263
1. ОбС Вършец одобрява сума в размер до

505,20 лева от бюджета на ОДК §10-20 за учас-
тие на ученици от СОУ „Иван Вазов” в Нацио-
нално състезание по физика.

2. ОбС Вършец одобрява сума в размер до
235 лева от бюджета на ОДК §10-20 за участие
на Георги Велиславов Богданов, ученик от 12а
клас на СОУ “Иван Вазов”, в Националната
олимпиада по история и цивилизация.

3. ОбС Вършец одобрява сума в размер до
100 лева от бюджета на ОДК § 10-20 за участие
на двама ученика в Шести детски ромски фес-
тивал “Отворено сърце”.

4. Разходите за командировъчни на придру-
жаващите преподаватели да се осигурят от бю-
джета на СОУ “Иван Вазов”.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 264
ОбС Вършец одобрява сума в размер до 150

лева от бюджета на ОДК § 10-20 за участие на
ученическия отбор по волейбол от СОУ „Иван
Вазов” на ученическия отбор по волейбол /де-
войки ХІ-ХІІ клас/ в зоналния кръг на учени-
ческите спортни игри.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 265
1. Общински съвет Вършец дава съгласие

Община Вършец да стане член на “Съюз на
гражданите и бизнеса в туризма „Западна
Стара планина”.

2. Общински съвет Вършец определя за
представител на община Вършец в “Съюз на
гражданите и бизнеса в туризма „Западна
Стара планина” г-жа Боряна Бончева – Лечева
– Кмет на Община Вършец.

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за", Диана Григорова– “за”, Иван Лазаров -
"за", Николай Леков - "за", Огнян Гигов - "за",
Олга Яничкова - "за", Петър Костов - "за", Ру-
мяна Дамянова - "за", Николай Коновски - "за",
Вътко Маринов – “за”, Даниела Тодорова –
“за”, Кирил Аргиров – “за” и Адрияна Нико-
лова - "за".

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 266
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 41 от Закона за защита при бедствия и ава-
рии взема решение за създаване на „Добро-
волно формирование” за защита при бедствия и
аварии в Община Вършец с численост 10 чо-
века.

2. Упълномощава Кмета на Община Вършец
да сформира „Доброволно формирование” и
със заповед да утвърди поименния му състав.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 267
Общински съвет – Вършец на основание чл.

44, ал. 2 от Наредба за символите, почетните
знаци, отличията и почетните звания на Об-
щина Вършец удостоява със званието “Заслу-
жил гражданин на Вършец” – г-н Мартен
Петров Калеев, автор на стойностни литера-
турни и художествени творби, които обогатя-
ват културно-историческото наследство на град
Вършец и допринасят за неговото популяризи-
ране.

Гласували общо: "за" - 10, "против" –
няма, "въздържали се" - 3.

Р Е Ш Е Н И Е № 268
1. Дава съгласие да се финансира от бюджета

на Общински съвет (§ 10-98) закупуването на
транспортна карта за м. юни 2009 г за Сандра
Анкова Маринова, ученичка от ІХ клас на СОУ
“Иван Вазов” – град Вършец.

2. Отпуска еднократна финансова помощ в
размер на 300 лева от бюджета на Общински
съвет (§ 10-98) на Клуба на пенсионера “Дете-
лина” - село Черкаски за подпомагане на дей-
ността му.

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 269
1. Учредява на РПК “Напред” - град Вършец

безсрочно и възмездно право на строеж върху 3
кв.м. от тротоара пред магазина, находящ се на
ул. “Република” № 83, град Вършец за изграж-
дане на подход за инвалиди за сума в размер на
300 (триста) лева.

2. Задължава Кмета на Община Вършец да
извърши необходимите действия, както и да
подпише необходимите документи за изпълне-
ние на т. 1.

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за", Диана Григорова– “за”, Иван Лазаров -
"за", Николай Леков - "за", Огнян Гигов - "за",
Олга Яничкова - "за", Петър Костов - "за", Ру-
мяна Дамянова - "за", Николай Коновски - "за",
Вътко Маринов – “за”, Даниела Тодорова –
“за”, Кирил Аргиров – “за” и Адрияна Нико-
лова - "за".

Гласували общо: "за" - 13, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Поради изчерпване на дневния ред Председа-
телят на Общински съвет - Вършец закри за-
седанието в 12,30 часа.

Николай Желков Леков
Председател на ОбС - Вършец

Приема за учебната 2009/10 година ученици
от цялата страна.

Обучението ще се провежда по специалнос-
тите:

- “Финансова отчетност”
- “Оперативно счетоводство”
- “Организация на обслужването в хотели-
ерството”

Необходими документи за кандидатстване:
1.Молба по образец.
2.Акт за раждане /ксерокопие/.
3.Свидетелство за завършено основно об-
разование - оригинал

4.Молба по образец за изучаване на чужд език.
Документите ще се приемат от 15 юни до 14

юли 2009 г. Комисията за разглеждане на при-
ема е на 15 юли 2009 г. Второ класиране се про-
вежда до 25 юли 2009 г. Трето класиране се
провежда от 31 юли до 04 август 2009 г.

Професионалната гимназия предлага:
- Безплатни пансион и медицинско обслуж-
ване.
- Обучение и работа в Internet, както и много
други екстри.

Учениците да се явят до 19 часа на 14.09.2009
г. за настаняване в пансиона. Ученици, които на
15.09.2009 г. не са се явили на занятия без ува-
жителни причини – отпадат.
Телефони за справки: (09527) / 20-81; 21-59; 30-84
Адрес:гр.Вършец, обл.Монтана, ул.“ВасилЛевски”№44

Професионална гимназия по
икономика и туризъм - гр. Вършец

продължава от 1 стр. >>>

2 секция (Вършец): председател – ДПС,
зам.-председател – КБ, секретар – НДСВ;
членове: КБ-3, ДСБ-1, ДПС-1, НДСВ-1.

3 секция (Вършец): председател – КБ,
зам.-председател – НДСВ, секретар – РЗС,
членове: КБ-2, ДПС-2, НДСВ-1, ГЕРБ-1.

4 секция (Вършец): председател- НДСВ,
зам.-председател- ОДС, секретар – ДПС;
членове: КБ-2, ДПС-1, НДСВ-1, ГЕРБ-1,
ГЕРБ - 1.

5 секция (Вършец): председател- КБ, зам.-
председател – ДПС, секретар – Напред; чле-
нове: КБ-2, ДПС-1, НДСВ-2, Атака-1.

6 секция (Вършец): председател - НДСВ,
зам.-председател- ГЕРБ, секретар – ДСБ;
членове: КБ-3, НДСВ-1, Напред-1, Атака-1.

7 секция (Заножене): председател – КБ,
зам.-председател – ДСБ, секретар – НДСВ;
членове: КБ-3, ДПС-1, Атака -1, Напред-1.

8 секция (Заножене): председател – ДПС,
зам.-председател – КБ, секретар – КБ; чле-
нове: КБ-2, РСЗ-1, НДСВ-1, ДПС-1, Атака-1.

9 секция (Спанчевци): председател – КБ,
зам.-председател – НДСВ, секретар – Атака;
членове: КБ-2, ДПС-1, РСЗ-1, ГЕРБ-1, На-
пред-1.

10 секция (Д.Б.Речка): председател-

Атака, зам.-председател – Напред, секретар
– КБ; членове: ОДС-1, КБ-1, ДПС-1, НДСВ-
1.

11 секиця (Г.Б.Речка): председател – На-
пред, зам.-председател – Атака, секретар –
КБ; членове: НДСВ-1, КБ-1, ДПС-1, ОДС-1.

12 секция (Д.Озирово): председател –
НДСВ, зам.-председател – КБ, секретар –
КБ; членове: КБ-2, ДПС-1, Атака-1, НДСВ-
1, ОДС-1.

13 секция ( Г.Озирово): председател – КБ,
зам.-председател – ДПС, секретар – Атака;
членове: КБ-1, Атака-1, РЗС-1, НДСВ-1.

14 секция (Стояново): председател –
ДПС, зам.-председател – КБ, секретар – КБ;
членове: ДСБ-1, ДПС-1, НДСВ-1, КБ-1.

15 секция (Черкаски): председател –
ОДС, зам.председател – ДПС, секретар – КБ;
членове: КБ-2, НДСВ-1, ДПС-1.

16 секция (Драганица): председател – КБ,
зам.-председател – НДСВ, секретар – ДПС;
членове: КБ-2, ДСБ-1, ДПС-1.

До 29 май 2009 г. в Общинска администра-
ция – гр. Вършец трябва да бъдат внесени
поименни списъци с членовете на СИК, след
което кметът на общината Боряна Бончева
ще представи за одобрение състава им пред
Районната избирателна комисия – Монтана.

Евелина ГЕОРГИЕВА

УТОЧНЕН Е СЪСТАВЪТ НА СИК
ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ

Продължава ремонтът на централната
градска част по бул. “Република” в отсечката
между улиците “Д-р Дамян Иванов” и
“Любен Каравелов”.

Общата стойност на проекта е 202 741 лева,
от които 182 000 лв. са за строително-ремон-
тни работи и озеленяване, а останалата част
– за технически и административни разходи
на проекта.

Финансирането от страна на проект “Кра-
сива България” е в размер на 100 000 лева, а
собственият финансов принос на Община
Вършец е 102 741 лева.

РЕМОНТ НА
ЦЕНТРАЛНАТА
ГРАДСКА ЧАСТ
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Ако работеше курорта щяха да се

хванат на работа в почистването.
Тъкмо започнаха да строят хората
хотели и се надявахме, че ще има ра-
бота, започна световната икономи-
ческа криза. Всички приказват за
нея и се свиват. Плащат малко и не
искат да влагат.

- Не смятате ли, че безработи-
цата се дължи и на ниското образ-
ование и традиционно поведение?

- Ходят децата на училище и в
квартала, и в Диабетичното учи-
лище, и в гимназията. Но като не е
осигурено препитанието - как да
учат? Като са по 5-6 деца и не рабо-
тят родителите, щом почнат ягодите
и децата тръгват да работят.

- Вашият бизнес как върви?
- Да имаш барче и магазин в квар-

тал „Изток” е трудна работа. Пове-
чето клиенти са неплатежоспо-
собни. Не мога да ги гледам като

реват, че нямат какво да ядат. Давам
им на вересия, после плащат като се
отвори работа. Трябва да проявяваме
човещина, да се поддържаме.

- В кои комисии на Общинския
съвет участвате?

- Участвам в Комисията по здра-
веопазване и социални грижи и в
Комисията по териториално и се-
лищно устройство. Едно от по-зна-
чимите неща, решени в комисията
по здравеопазване е проекта, който
внесохме в Министерството на
труда и социалните грижи за из-
граждане на нов подход за Бърза
помощ. Надявам се да стане.

Голямо желание имам през този
мандат да бъде изградено помеще-
ние за медицински пункт в квартала.
Там да има дежурни, а и екипите на
Бърза помощ да могат да идват там.
Ще бъде по-удобно за хората и за ле-

карите.
Води се здравна просвета. Лили

медиаторката идва, разговаря с же-
ните. Правят се профилактични пре-
гледи.

- Как се справяте с незаконното
строителство?

- Това е сериозен проблем. Пове-
чето къщи в квартала са строени без
да се спазва план. Задачата на коми-
сията по териториално и селищно
устройство е квартала да се включи
в градоустройствения план. А хо-
рата да спазват реда. Да викат тех-
ниците, да им дадат линия и да се
съобразяват. Имахме такива случаи.
Поставили бунгала, ограда и не
искат да ги преместят. С брат ми
ходим да разговаряме, убеждаваме
ги, те не искат да знаят. Предупре-
дихме ги. Дойде булдозера да ги съ-
баря, тогава разбраха, че няма на

къде. Прибраха бързо оградата. С
брат ми заедно работим. Той е орга-
низатор в квартала към Общината -
Георги Петров се казва.

Трудно, с много разговори хората
се учат да спазват реда. Намалели са
кражбите. Рядко някое младо момче
се излъже да направи нещо. Ние се
радваме и държим да подчертаем, че
в квартала няма наркомани и хора,
които да се занимават с наркотици.

- Удовлетворен ли сте от рабо-
тата в Общинския съвет?

- Аз съдействам с каквото мога да
се решават общите проблеми. Рад-
вам се, че проблемите на квартала са
на вниманието на Общинския съвет.
Ползвам се с доверието на моите
съкварталци и съм готов през след-
ващия мандат да се кандидатирам
като независим съветник.

Юлия АНТОНОВА

ПЕТЪР КОСТОВ: "РАДВАМ СЕ, ЧЕ И НИЕ СМЕ НА КРЪГЛАТА МАСА"
НАШИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СЪ-
БИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРА-
МАТА ЗА ПРАЗНИКА НА КУРОРТА

Във връзка с изготвяне на програмата за Празника на курорта, ми-
нералната вода и Балкана «Вършец 2009», уведомяваме всички жи-
тели на гр. Вършец и общината, че могат да изпратят своите мнения
и предложения на e-mail: e4ka_m@mail.bg или да ги представят
лично в Туристическия информационен център, не по-късно от 15 юли
2009 г.

Ученици и родители преживяха
един Час по щастие – така тази го-
дина училище „Европа” отбеляза
края на учебната година със специ-
ално тържество. В него учениците
показаха своите знания по англий-
ски, разсъждения за парите и какво
прави тях щастливи. Показаха уме-
нията си да общуват помежду си и с
непознати.

Михаела Любомирова разговаря
със специалния гост – инж. Анатоли

Димитров, изпълнителен директор
на „Електростарт” АД, като зададе
въпросите на български и английски
език. А той с вълнение разказа за
възможностите, които разкрива вла-
деенето на чужди езици и образова-
нието. Подчерта необходимостта
младите хора да учат езици. Поше-
гува се, че е още млад и най-голе-
мият успех му предстои. А сега се
радва, че името на”Електростарт” и
Вършец е известно в 40 страни на

пет континента. Мечтата му е Вър-
шец да стане един от десетте най-
търсени курорта в Европа.

Директорът на училище „Европа”
г-жа Мария Алипиева връчи на-
гради на учениците с най-високи
постижения. Клубът на инициатив-
ните направи номинации за най-ак-
тивни, най-бързо учещи, прочели
най-много книги и пожела нови ус-
пехи на всички.

Ю. Антонова

ЧАС ПО ЩАСТИЕ В УЧИЛИЩЕ „ЕВРОПА”

От 4 до 6 юни в курорта Вършец
се проведе семинар по
озонотерапия, квантова медицина и
хидроколонотерапия. Организатори
са „Медикосервиз ООД” – Варна и
„Специализирани болници по
рехабилитация – Национален
комплекс” ЕАД.

Домакин на срещата е филиала на
„Специализирани болници по
рехабилитация” – „Свети Мина” в
гр. Вършец с директор доц. д-р
Савов. Организаторите избраха
Вършец за място на семинара като
курорт с традиции в
балнеолечението и тъй като
болниците за рехабилитация и СПА
–центровете са подходящи за
прилагането на новите – природо
съобразни и безопасни
терапевтични методи.

В последно време водещи умове в
медицината се обръщат към
природо-съобразните методи на
лечение. Търсят лечебната сила на
водата, озона, слънчевата светлина,
които стимулират естествените
съпротивителни сили на човешкия
организъм и възстановяват
неговите функции и
жизнеспособност. На това залагат
от „Медикосервиз ООД” с
управител инж. Иван Димитров,
чиято инициативност събра на
семинар както проф. Костадинов,
доайен на физиотерапията в
България, д-р Чанко Чалъков,
изпълнителен директор на СБР-НК
ЕАД, така и млади лекари от цялата
страна.

В програмата бе включено
представяне от инж. И. Димитров
на медикобиологичните свойства на
озона, методи на озонотерапия,
механизми на въздействие,
имуномодулиращ ефект от
прилагане на озонотерапия.

Д-р Николай Николов и д-р
Радославова говориха за своя и
чужд опит в прилагането на
озонотерапия.

Инж. И. Димитров представи

опита на д-р Норман Уолкър –
САЩ в използването на
хидроколонотерапия за
отстраняване на отлаганията по
стените на дебелото черво
вследствие на вредните навици на
хранене. Архитект Евтим
Ерменков говори за
предизвикателството пред
медицината и архитектурата – как
да се решат стресовите състояния
на човека. Как да промени
компрометираната среда, довела до
заболявания.

Интерес предизвика участието на
Елена Загадская от Русия на тема
„Квантова медицина – произход,
същност, приложение.”

Елена Загадская е представител на
„Милта”- производствено-
конструкторско предприятие за
хуманитарни информационни
технологии. Тя разказа за
читателите: „Квантовата медицина
е ново направление, възниква на
базата на космическото
машиностроене, създадено за
космонавтите, а сега вече
достояние на всички. Двадесет
години работим на вътрешния
пазар, а от 2000 г. сме
сертифицирани по Европейските
норми за безопасност. Продаваме
във Франция, Германия и Австрия,
а от шест години в САЩ и Канада.
Квант е електромагнитно
излъчване. В малка доза в
организма предизвиква
биостимулиращ ефект.
Въздействието е на информационно
равнище – клетката си спомня, че е
била здрава и се възстановява на
базата на създадената благоприятна
за това среда. Нашият Резонансно-
информационен квантово-
терапевтичен апарат – RIKTA е
безопасен за организма.

„Природо-съобразните методи на
лечение - каза инж. Иван Димитров
– и съвременните апарати с нови
терапевтични възможности и
комплексния подход на прилагането

им, решава проблема с
възстановяването на физическия,
емоционалния и интелектуален
ресурс на човека. Поддържайки
нормалното кръвоснабдяване,
обмяната на веществата,
съхранявайки мозъка, организмът
забавя стареенето и води до по-
висока продължителност на
живота.Това е свързано и с
възпитание на ново отношение на
пациентите към собственото
здраве.

Природо-съобразните методики
не отричат наличните подходи за
въздействие, но въпреки това
срещат съпротива от установените
терапевтични практики на лечение.
Ние искаме да представим новите
методи. Стремежът ни е да се
покаже, че тези терапии
съществуват и са полезни.Те са
приети в редица страни и се ползват
с голяма популярност.Съвместното
прилагане на озонотерапията,
квантовата медицина и
хидроколонотерапията с
медикаментозните, фито ,
хомеопатични и др. терапии може
да доведе единствено до повече
здраве за всички нас.”

Юлия АНТОНОВА

ПРИРОДНИ МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ
И СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ

На 17 май 2009г. Танцов състав
“Фолклорна китка” при НЧ
”Христо Ботев”, гр.Вършец се яви
на Третия национален преглед на
фолклорните ансамбли 2009-2010 в
гр.Враца пред жури на Национал-
ната секция на Международния
съвет на организаторите на фести-
вали за фолклор и традиционни из-
куства (ЦИОФФ) - България и бе
одобрен на първи етап – април – но-
ември 2009г. Предстои втори етап
на одобрение през 2010 г., който би
могъл да даде право на състава ни
за участие в международни фол-
клорни фестивали в чужбина по

линия на НС на ЦИОФФ – Бълга-
рия.

Танцовият състав представи, спо-
ред изискванията на ЦИОФФ един
обработен фолклорен танц и две ав-
тентични хора от Северна България,
което му дава правото да участва в
две различни категории от танцо-
вото изкуство – обработен и автен-
тичен фолклор. Предвижда се
прегледът на фолклорните ансам-
бли да приключи с Концерт-спекта-
къл на лауреатите – “Фолклорна
сцена България” в Зала 1 на НДК,
гр.София на 1 ноември 2010г.

Невена СТОЯНОВА

ТАНЦОВ СЪСТАВ “ФОЛКЛОРНА
КИТКА” СЕ БОРИ ЗА ПРАВО НА
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ

ФЕСТИВАЛИ
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24 май – най-красивият, най-щаст-
ливият, най-българският празник. И
тази година огрян от слънце учи-
лищният двор на СОУ „Иван Вазов”
посрещна радостната глъч на учени-
ците и родителите. От първолаците,
които приключват първата си учебна
година до абитуриентите, които за-
вършват пътя на ученическите си го-
дини. За тях са звуците на духовата
музика, танците на мажоретките,
приветствените думи, благослова на
отец Балджиев, песните на по-мал-
ките ученици,които създават непов-
торима празнична атмосфера.

Още по-радостно е да се чуят мно-
гото и разнообразни успехи на гор-
дите последователи на Вазов,
изброени в приветственото слово на
директора на СОУ „Иван Вазов” г-
жа Ани Ангелова.Радостните въз-
гласи и аплодисментите за
наградените показват една истинска
съпричастност към училищния
живот.

„До момента , за учебната 2008/09
год. в СОУ са спечелени седем про-
екта, обхващащи обучение на уче-
ници от различни класове,
насърчаване на заетостта, спортни
проекти, образование за защита на
природата по Натура 2000, въвеж-
дане на ученически униформи. Още
три проекта за финансиране на из-
вънкласни дейности са на финала…

С нескрита радост искам да адми-
рираме г-жа Димитринка Маринова,
преподавател по изобразително из-
куство, която представи област Мон-
тана на Третата национална
конференция „Училището – желана
територия на ученика” с разработ-
ката „Часовете по изобразително из-
куство – портал към Вселената и
елемент от социализацията на уче-
ника”.

За първи път се присъжда награ-

дата „Учител на годината”. Тази го-
дина носител е Сашо Борисов Съл-
ков, преподавател по история.

Признателност бе изказана на Не-
вена Любенова Стоянова, ръководи-
тел на танцовите и мажоретни
състави към ОДК – Вършец, чийто
труд прави празниците по–истински,
а делниците по-празнични.

За своя многогодишен труд и ре-
зултатност на възпитаниците и г-жа
Емилия Русимова получи национал-
ната почетна грамота „Неофит Рил-
ски” на Министерството на
образованието и науката.

Г-ца Елена Петрова постави на
ученическа сцена пиесата „Ветри-
лото на лейди Уиндърмиър” от
Оскар Уайлд на английски език.

Нейна е заслугата за издаването на
училищния вестник Sun Day

Г-жа Радка Костадинова сплоти
учениците около идеята за слънчев
часовник в училището и допринесе
за издигане на авторитета на учили-
щето с представянето му в „Springs
day of Europe - 2009 „

Тази година за първи път се при-
съжда званието „Достойни Ва-
зовци”- носители са учениците от Х
а клас за изнесения пред градската
общност спектакъл „Времето”, кон-
церта за деня на Европа и ентуси-
азма им. Наградата е безплатна
екскурзия до пещерата Леденика.

Награждава се 11а клас за изпъл-
нението на пиесата на английски
език и за написването на материа-

лите за училищния вестник – торта.
Безспорен атестат за училището са

постиженията на неговите ученици:
Георги Велиславов Богданов – 12 а
клас – получил оценка 5.50 на пис-
мения изпит в Националния кръг на
олимпиадата по история;

Петър Руменов Топалски – 12 а
клас за достойно представяне на На-
ционалното състезание по химия и
опазване на околната среда;

Мартин Димитринов Димитров –
11 а за класиране на първо място в
областното двуезично състезание
английски – немски език и право на
участие в националното състезание;

Жасмина Радева Костадинова - 9 а
клас, поканена от Британския съвет
за участие в Famelab 2009, отличена

в 37-та национална конференция по
физика,участва единствена в Бълга-
рия с две разработки в „Пролет в Ев-
ропа – 2009”;

Веселина Алексиева Василева- 6
клас, спечелила първо място в ре-
гионалното състезание „Математи-
ческо кенгуру”;

Пиер Ивайлов Лечев – 11 а клас,
завоювал първо място по планинско
колоездене на международното със-
тезание за купата „Шамбала”;

Ивета Алексиева Алексиева – 10 а
клас – второ място девойки на Дър-
жавното първенство по планинско
бягане;

Генади Валентинов Славов – 9 а
клас – трето място колоориентиране
– щафета.

За високи постижения в учението
и спорта награди получиха още:Иве-
лина Петрова Василева -10 а клас;
Фани Ивова Петрова – 9 а клас;Тео-
дор Георгиев – 9 а клас; Анета Ива-
нова Лазарова -4 клас; мажоретните
състави – старша, младша възраст и
детски; волейболните отбори – мом-
чета и девойки.

Плакети „Отличник на випуска
2009” и награди получиха пълните
отличници от 12 клас:

Елизабета Ваньова Димитрова,
Ивелина Ваньова Киркова, Ивелина
Калинова Найденова, Николина Бо-
риславова Петкова, Пелагия Ива-
нова Сотирова, Йорданка Гошова
Александрова, Стефани Алексан-
дрова Тачева, Цветанка Алексан-
дрова Михова.

Абитуриентите предават знамената
на достойните си последователи от
11 клас, прощават се със своите пре-
подаватели и училището. Готови са
да посрещнат предизвикателствата
на живота и да се борят за мечтите
си.

Юлия АНТОНОВА

24 МАЙ - ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

Тържественото откриване на мно-
гофункционална спортна площадка
в двора на Средно общообразова-
телно училище “Иван Вазов” в
града ни бе посветено на Деня на
българския спорт 17 май.

Гости на събитието бяха Марга-
рита Кънева – народен представител
от листата на НДСВ за област Мон-
тана и зам.-председател на Коми-
сията по образование към НС,
областният управител на област
Монтана инж. Тодор Върбанов,зам.-
областният управител Красимир
Статков, инж. Анка Захариева – на-
чалник на Регионалния инспекторат
по образование – гр. Монтана,
Златко Тодоров - представител на
областното ръководство на сдруже-
ние ГЕРБ, Пенка Ненкова – дирек-
тор на ГПЧЕ – гр. Монтана и
кандидат за евродепутат от НДСВ,
кметът на община Вършец Боряна
Бончева, зам.-кметът на общината
инж. Стоян Стоянов, началникът на
РПУ във Вършец Петър Давидов,

общински съветници от Общински
съвет – Вършец.

Тържествен водосвет отслужи
енорийският свещеник на гр. Вър-
шец свещено-иконом Петко Бал-
джиев. Гостите отправиха
поздравления за новата спортна
придобивка и поздрави по случай
предстоящия голям български праз-
ник на духовността 24 май, а също
така подариха на учениците от СОУ
спортни екипи, топки и други спор-

тни принадлежности.
В концертната програма участие

взеха мажоретните състави при Об-
щински детски комплекс, фолклор-
ният детски танцов състав при ОДК,
ученици от СОУ “Ив.Вазов” и гос-
тите от певческата фолклорна група
“Турлашки напеви” към Гимназията
с преподаване на чужди езици –
Монтана.

Площадката е предназначена за
игра на футбол, волейбол, тенис на
корт и баскетбол, а на игрище от
такъв тип се играе световния шам-
пионат по тенис на корт от Светов-
ната верига по тенис.

Многофункционалната спортна
площадка е изградена по Национал-
ната програма “Оптимизация на
училищната мрежа”, общата й стой-
ност е 296 416 лева. Фирми- изпъл-
нител на обекта са “М – СПОРТ”
ООД – гр. Благоевград и "Пътинже-
неринг - М" - гр. Монтана.

След прерязването на лентата за-
почнаха демонстрационните срещи
по всички видове спорт, на които
кметът Боряна Бончева даде старт с
подаване “първа топка”.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА БОРЯНА БОНЧЕВА И ДИРЕКТОРЪТ
НА СОУ “ИВАН ВАЗОВ” АНИ АНГЕЛОВА ОТКРИХА
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА

На 15 и 16 май 2009г. мажоретен
състав при Общински детски ком-
плекс - гр.Вършец взе участие в
Първия национален фестивал на ма-
жоретния танц “Мадарски конник”,
който се проведе в гр.Шумен.

Фестивалът стартира с дефиле по
централната градска част на Шумен
и бе открит официално от кмета на
община Шумен Красимир Костов,
след което гостуващите състави из-
несоха концерт пред сградата на
Общината.

Любезните и гостоприемни дома-
кини организираха конференция, на
която кметът Красимир Костов прие
всички ръководители на състави.

Фестивалната програма и награж-
даването на победителите от кон-
курса бяха проведени на 16 май в
зала “Младост”.

За пореден път нашите талантливи
и красиви момичета доказаха
своите възможности и получиха
грамота за пето място в параден
танцувален стил, с “Параден танц с
палки”, във възрастова група над 14
години, при сериозна конкуренция

от 20 състава от 14 града от стра-
ната с общ брой участници 480.

Благодаря от сърце на момичетата
от мажоретния състав за ентусиазма
и за положения труд, за да постиг-
натите успехите през изтеклата
учебна година.Обръщам се с благо-
дарност и към техните родители за
разбирането и подкрепата, която ви-
наги сме имали в тяхно лице. Важно
е да ценим успехите на нашите
деца, защото те са лицето на нашия
град и нашето бъдеще!

Невена СТОЯНОВА

МАЖОРЕТНИЯТ СЪСТАВ НА ВЪРШЕЦ
УЧАСТВА В НАЦИОНАЛНИЯ МАЖОРЕТЕН

ФЕСТИВАЛ “МАДАРСКИ КОННИК”


