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На 06.02.2012 г. ръководството
на община Вършец в лицето на
кмета инж. Иван Лазаров и зам.-
кмета Петър Стефанов проведе
среща с представителите на
местния туристическия бизнес,
на която беше обсъдена пред-
стоящата промяна на туристичес-
кия данък, който собствениците
на категоризирани хотели, къщи
за гости и стаи за гости са задъл-
жени да внасят в общинската
хазна. Промяната е свързана с
приемането на Бюджет 2013, в

който трябва да бъдат планирани
приходите и разходите за общи-
ната.

Целта на работната среща беше
да се запознаят представителите
на средствата за настаняване с
предложения от Общината вари-
ант, да се обсъдят размера на да-
нъка, мерките за повишаване на
събираемостта му, да се иниции-
рат съвместни идеи за развитието
на туризма.

Броят на туристите в регистри-
раните и категоризираните хо-

тели, къщи и самостоятелни стаи
за гости през изминалата 2012 г.
възлиза на 30 000 души според
статистически данни на Туристи-
ческия информационен център.
Средната заетост на легловия
фонд през 2012 г. в категоризира-
ните обекти е 15 %.

На срещата бе представена
обобщена справка за внесения до
момента туристически данък и
процента на годишна заетост на
туристическите обекти.
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СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
МЕСТНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС

Левски е големият идеолог и не-
уморният организатор на българ-
ската национална революция.
Пламенното му посвещение на на-
родното дело, нравствената му чис-
тота и геройската му гибел само
пет години преди да се "сбъдне"
Освобождението, отдавна са го
превърнали в икона за поколения
българи, неговото име не само се
помни вече повече от век, но и ни-
кога няма да бъде забравено.

Това доказаха и вършечени, с
участието си във възпоменателната
церемония, организирана от Об-
щина Вършец по повод 140 години
от обесването на Васил Левски,
която се състоя на 19 февруари
пред паметника на Апостола във
Вършец.

На церемонията присъстваха кме-
тът на община Вършец инж. Иван
Лазаров, секретарят на Общината
инж. агр. Даниела Тодорова, об-
щински съветници от Общински
съвет – Вършец, учители, ученици,
членове на неправителствени орга-
низации, политически партии и
много граждани.

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

Деца от театралното студио при
Общински детски комплекс с ръко-
водител Цветелина Въглярска из-
несоха рецитал, посветен на
Апостола на свободата.

Кметът Иван Лазаров и секрета-
рят на Общината Даниела Тодорова
положиха цветя на признателност
пред паметника на Васил Левски.
Бяха поднесени венци и цветя от
Общинска администрация Вършец,
Общинския съвет на БСП, Клуб на
пенсионера “Козница”, СОУ “Иван
Вазов”, ОПГИ, НУ “В. Левски”,
ОУ „Н.Й. Вапцаров”, граждани.

„Днес сме се събрали да се пок-
лоним пред величието, саможер-
твата и героизма на най-святата и
чиста личност в българската исто-
рия Васил Левски. Апостола „за-
губи” себе си, но „спечели”
свободата за цял народ. Вечна да е
паметта му!”, каза в тържественото
си слово пред събралото се мно-
жество кметът на общината Иван
Лазаров.

С минута мълчание и падане на
колене присъстващите на церемо-
нията почетоха паметта на Апос-
тола.

За пореден път доказахме призна-
нието и почитта си към един от ве-
ликите синове на България. И се
замислихме. За идеалите на
Левски, които и днес чакат своя
триумф. За това, че днес ние се съ-
измерваме с Европа и от всеки един
зависи бъдещето на страната ни.
Даваме ли си сметка за това? За-
мисляме ли се за това? Нека го на-
правим днес! Нека всеки от нас
вземе искрица от вярата и реши-
телността на Апостола! Нека дока-
жем, че сме достойни да носим
името българин!

Евелина ГЕОРГИЕВА

140 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО
НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

ОТБЕЛЯЗАХА ВЪВ ВЪРШЕЦ

Денят на Националния референ-
дум за развитието на ядрената енер-
гетика в България на 27 януари 2013
г. в община Вършец приключи до 19
ч. във всички 16 секции без инци-
денти и при добра организация.

На въпроса «Да се развива ли яд-
рената енергетика в Република
България чрез изграждане на
нова ядрена електроцентрала?»

от общо 7 006 с право на глас, отго-
вориха 1 568 човека т.е. активността
за община Вършец е 22.38%.

Към 10.00 ч. броят на гласувалите
бе 229 или 3,27%; към 13.00 ч. броят
на гласувалите бе 932 (13,3%); в
17.00 ч. бяха гласували 1 474 човека
(21,04% ).

Най-голяма активност в деня на
референдума на територията на об-

щина Вършец бе регистрирана в 4-
та секция (224 гласоподаватели), а
най-ниска във 2-ра секция – в нея
само 7 човека упражниха правото си
на глас.

С «Да» отговориха 973 човека
(62,05% от гласувалите), с «Не» -
571, а броят на недействителните
бюлетини е 24.

Евелина Георгиева

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 2013

Със своя сериозен и иновативен
проект за внедряване на ERP
система под наем, като част от
цялостно ИТ решение в облака,
„Електростарт” АД заслужи при-
знанието на бизнеса и водещите
ИТ специалисти в България на
Деветия годишен национален
конкурс „ИТ проект на годи-
ната“. Проектът на компанията
беше класиран сред трите най-
добри ИТ инвестиции с нацио-
нално значение в частния сектор
за 2012 година и беше отличен на
церемонията по връчването на
наградите, състояла се на 20 фев-
руари 2013г. в хотел Шератон
София Балкан.

В конкурса участват компании,
предприятия и институции в
България, изграждащи съвре-
менна ИТ инфраструктура и пол-
зващи информационните
технологии за автоматизация и
оптимизация на своята дейност.
През 2012 година за участие са
регистрирани общо 29 ИТ про-
екта, разделени в две категории:
„Национални проекти в дър-
жавни организации и ведом-
ства“, в която участват 12 от тях,
останалите 17 проекта са в кате-
горията „Национални проекти в
корпоративния сектор“. Всички
кандидатури се разглеждат от
широк кръг обективни експерти,
представители на Министерство
на транспорта, информацион-

ните технологии и съобщенията,
Българска асоциация по инфор-
мационни технологии, Българска
асоциация на софтуерните ком-
пании и много други.

Именно техният вот класира
трите най-добри ИТ проекта в
корпоративния сектор, между
които и този на „Електростарт”
АД. Наградата беше връчена на
г-жа Ралица Маринова, ръково-
дител на проекта. Най-показа-
телното за стойността на проекта
на Електростарт АД е, че спе-
чели признание в конкуренция с
изключително сериозни имена в
бизнеса като EVN, Контур Гло-
бал Марица Изток 3, Vivacom,
Биофреш, Интерснак България,
ВМ Финанс Груп, Кантек, Евро-

мастер Импорт Експорт, Евро-
холд, Blizoo и много други.

Получената награда се дължи
на всеотдайната и професио-
нална работа на целия екип от
специалисти и на всички, отго-
ворни за внедряване на ЕРП сис-
темата, нейното функциониране,
тестване и усъвършенстване.
Това признание нарежда компа-
нията, ръководена от инж. Ана-
толи Димитров и Кирил
Аргиров, сред най-модерните,
иновативни и развиващи се
фирми в страната. Сериозен и
стабилен работодател, който ин-
вестира в съвременни техноло-
гии и мисли в перспектива за
бъдещото си развитие.

Милена АЛЕН

„ЕЛЕКТРОСТАРТ“ АД ПОЛУЧИ ПРЕСТИЖНО НАЦИОНАЛНО
ОТЛИЧИЕ В КОНКУРСА „ИТ ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА 2012“

ИИННТТЕЕРРВВЮЮ  СС  ККММЕЕТТАА  ННАА
ООББЩЩИИННАА  ВВЪЪРРШШЕЕЦЦ  ИИННЖЖ..

ИИВВААНН  ЛЛААЗЗААРРООВВ  ООТТННООССННОО
ППРРООММЯЯННАА  ННАА  ТТААККССААТТАА  ЗЗАА

ББИИТТООВВИИ  ООТТППААДДЪЪЦЦИИ  
ЧЧЕЕТТЕЕТТЕЕ  ННАА  33  ССТТРРААННИИЦЦАА  >>>>>>
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През 2008 година туристическата

такса беше 0.70 лв. на човекоден, без
диференциране според категорията
на обекта. През 2011 г. с промяна в
Закона за туризма бе решено данъкът
да се внася авансово като процент от
годишната пълняемост на легловия
фонд, за община Вършец Общин-
ският съвет прие минимални нива -
на база 30 % годишна пълняемост,
като таксата бе диференцирана на
0.20 лв., 0.30 лв., 0.40 лв. и 0.50 лв. в
зависимост от категорията. 

След решение на Конституционния
съд през миналата година за отмяна
на туристическия данък, изчисляван
на база годишна пълняемост, и по-
следвали промени в Закона за ту-
ризма, Общината предвижда за 2013
г. данъкът за туристически обекти ка-
тегория една звезда да е 0.50 лв., за
две звезди 0.60 лв., три звезди 0.80
лв. и четири звезди 1.00 лв.. Пред-
ставителите на туристическия биз-
нес се изказаха против направеното
предложение и поискаха обяснение
какво налага увеличението й, и за
какви дейности ще се използват съб-
раните пари. 

Кметът на общината представи из-
готвена справка за изразходваните
през миналата година средства, съб-
рани от туристически данък.

С въвеждането на новата туристи-
ческа такса, събраната сума на база
плануван данък, при запазване на до-
сегашния процент на заетост на лег-
ловия фонд се очаква да бъде 40 746
лв. Средствата са целеви и с тях ще
се обезпечат дейностите по чл. 10,
ал.2 от Закона за туризма - изграж-
дане и поддържане на инфраструк-
турата, обслужваща туризма,
разширяване на туристическите ат-
ракции, информационно обслужване
на туристите, реклама в страната и в
чужбина на туристическите обекти. 

В Програмата за развитие на ту-
ризма в община Вършец за 2013 г. се
предвижда подобряване на достъпа
и съхраняване на природните и ан-
тропогенни ресурси; поддържане на
съществуващите и маркировка на
нови екопътеки; поддръжка на озе-
ленените площи в Слънчевата гра-
дина и парка; почистване на
пространствата около туристичес-
ките обекти; участие в национални,
областни и общински инициативи за
почистване и опазване на природната
среда; поставяне на указателни та-
бели за местонахождението на при-
родните, културно-историческите и
природни дадености на ключови
места в общината; включване на
нови неизползвани досега туристи-
чески забележителности от селата в
общината с цел разнообразяването
на туристическото предлагане; учас-
тие в национални туристически из-
ложения; издаване на рекламни
материали – флаери, дипляни, бро-
шури, туристическа карта; ангажи-
ране вниманието на българските
медии и туроператори на туристи-
чески борси; изготвяне на рекламен
филм за община Вършец; поставяне
на билбордове на ключови места в
страната; изработване на транспа-
рант и винил. 

„В прогнозните цифри сме разчели
приход от събраните такси, който да
може да покрие минималните изиск-
вания за обезпечаване на дейностите
по горецитирания чл. 10 от Закона за
туризма и под който праг няма да
можем да покрием тези изисквания.
Ставките ще се плащат след извър-

шване на туристическата услуга, а не
както беше досега да искаме аван-
сово внасяне на данъка. Туристичес-
ката такса ще се заплаща от
потребителите на туристическите ус-
луги и тя ще е на база действително
реализирани нощувки и декларирани
легла”, обясни кметът Иван Лазаров. 

Представителите на туристическия
бизнес предложиха и по-голям кон-
трол от страна на компетентните ор-
гани по изваждане на светло на
работещите нелегално некатегоризи-
рани туристически обекти, нетърпи-
мост и изразена гражданска позиция
към некоректните наемодатели,

както и мерки за повишаване на съ-
бираемостта на туристическата
такса. 

„Вратата на кабинета ми винаги е
широко отворена за представителите
на местния бизнес. Готов съм да съ-
действам и да подкрепя всяка ваша
инициатива, ангажирам се да пома-
гам с каквото мога и се надявам се
заедно да гледаме в една посока и да
мислим позитивно”, с тези думи кме-
тът на общината инж. Иван Лазаров
закри работната среща с представи-
телите на местния туристическия
бизнес. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
МЕСТНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС

Публичното обсъждане на проекта за
бюджет на Община Вършец за 2013 г.
се проведе на 20.02.2013 г. в Конфе-
рентната зала на СПА хотел „Съни
Гардън”. На него присъстваха кметът
на общината инж. Иван Лазаров, пред-
седателят на Общинския съвет инж.
Анатоли Димитров, служители от Об-
щинска администрация, общински съ-
ветници от Общински съвет - Вършец,
представители на неправителствени
организации, граждани. Обществе-
ността на Вършец и общината не про-
яви особен интерес към
проектобюджета, затова присъствието
й бе твърде слабо. 

Мултимедийна презентация на по-
ректобюджета направи кметът на об-
щината, в която освен рамката на
проектобюджета, бе представена и
обща информация за община Вършец,
отчет на бюджета за изминалата 2012
година, отчет за задълженията над 500
лв. на юридически лица към
31.12.2012 г., справка за внесения и
дължим туристически данък по
обекти, целите на бюджет 2013,
средства за постигане на целите, бю-
джет 2013 г. и проектите, финансирани
по различни програми, по които Об-
щината работи. 

През финансовата 2013 г.Общинска
администрация се е постарала да из-
готви един реалистичен проектобю-
джет, който  бе внесен за обсъждане и
приемане в Общинския съвет. Приход-
ната му част (в частта местни приходи)
е леко завишена спрямо изпълнението
на отчета за миналата година (с 10 % ),
което според кмета е напълно пости-
жимо и изпълнимо. Въпреки финансо-
вата криза и трудностите, Общината
разчита на по-голямата събираемост на
собствените приходи. Общинска адми-

нистрация вече е договорила събира-
нето на данъците от по-крупните
длъжници чрез съдия-изпълнител.

Основните цели на проекта за бю-
джет 2013 г. са: запазване обема на
публичните услуги, предоставяни от
общината при повишени критерии за
качество; реконструкция и изграждане
на материално – техническата база на
публичната и частна общинска собст-
веност; икономическо развитие и уве-
личаване на заетостта. 

Бюджетът на общината за 2013 го-
дина е 4 620 428  лева. Приходната част
е в съотношение 57.3 % приходи от
държавата и 42.7 % приходи с общин-
ски характер, което в абсолютни стой-
ности е 2 648 129 лв. към 1 972 299  лв. 

Съответно и предвидените разходи за
държавни дейности са в размер на 2
648 129 лв., а разходите за общински
дейности – 1 972 299 лв. 

Инвестиционната програма на Об-
щината за 2013 година включва капи-
талови разходи в размер на 357 259 лв.,
предвидени за основен ремонт на
обекти , придобиване на дълготрайни
материални активи и  придобиване на
нематериални дълготрайни активи.
Очаква се инвестициите по проектите,
които Общината изпълнява през 2013
г. по Оперативни програми на Евро-
пейския съюз  да са в размер на 17 451
000 лева. 

На публичното обсъждане бяха пос-
тавени въпроси от група граждани от-
носно ремонта на улици, финансиране
дейността на читалищата, подобряване
условията в детската градина в града и
др., на които кметът Иван Лазаров от-
говори, благодари за активната граж-
данска позиция на присъстващите и за
направените предложения. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2013 Г.

От 14-и до 16-и февруари в „Интер
Експо Център" в София се проведе
юбилейното 30-то издание на Между-
народната туристическа борса „Вакан-
ция и СПА Експо 2013". Тази година
изложението се осъществи под патро-
нажа на Министерството на икономи-
ката, енергетиката и туризма, в
сътрудничество с БАТА, БХРА,
АБТТА, Софийски туристически
район и Столична община. Участваха
над 300 фирми от 16 страни - Бълга-
рия, Турция, Австрия, Германия, Ита-
лия, Русия, Тунис и др. Унгарския
национален туристически офис и Ми-
нистерството на туризма на Палестина
се представиха за първи път. 

За първи  път Община Вършец
участва заедно с Община Берковица и
Община Годеч на общ щанд с нова
визия, по проект “Подкрепа за разви-
тие на регионален туристически про-

дукт и маркетинг на териториална дес-
тинация - общини Вършец, Берковица
и Годеч.” На щанда бяха представени
брошури и картички за културните и
исторически забележителности, хо-
тели, къщи за гости и заведения на те-
риторията на общината. На
изложението представихме по атрак-
тивен начин продуктите и услугите си,
създадохме нови контакти директно с
потребителите. Беше проявен интерес
към възможностите за туризъм във
Вършец и региона, както от страна на
туроператорите и туристическите
агенции, така и от страна на Общини. 

Община Вършец бе наградена с гра-
мота за принос в развитието на ту-
ризма в Република България от
директора на Национална медийна
група „Парадигма” Весела Цолова. 

Даниела ЛИЛОВА
Георги НИКОЛОВ

Участие на Община Вършец в Меж-
дународната туристическа борса

„Ваканция и СПА Експо 2013"

ТАБЛИЦА 1: ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ДАНЪК И
ПРОЦЕНТА ЗАЕТОСТ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ
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Пресъздаване на народния оби-
чай Бабинден организира на 21
януари Сдружението на жените
„Тодорини кукли” в село Спан-
чевци, община Вършец.

Празникът се проведе под патро-
нажа на кмета на селото Емил Ди-
митров и бе посветен на родилната
помощ, акушерките, родилките и
здравето на децата. 

Зам.-кметът на община Вършец
Петър Стефанов, секретарят на
Общината Даниела Тодорова и об-
щинският съветник Ася Станчева
уважиха с присъствието си жените
от селото. Бе поднесен и поздрави-
телен адрес от името на кмета на
общината Иван Лазаров. 

Тържеството започна с водосвет
за здраве и благоденствие, отслу-
жен от свещеник Михаил от мест-
ния храм „Св. Архангел Михаил”. 

На този ден по традиция се по-
чита "бабата", опитната жена,
която е изпълнявала ролята на аку-
шерка в миналото, ето защо около
организираната трапеза бяха пред-
имно жени. 

Обредността е подчинена главно
на желанието да се засвидетел-
стват почит и уважение към въз-
растните жени, които са
"бабували" на родилките. И тази
година по стар български обичай
жените от Спанчевци пресъзда-

доха обредът "поливане", като за
„баба” бе избрана 78-годишната
баба Снежана – прочута певица-
самодейка, която изпълни народна
песен от този край. 

Децата на селото бяха подготвили
празнична програма с песни и
танци, а стихотворенията, посве-
тени на милите баби трогнаха при-
състващите. За доброто
настроение допринесоха и младите
музиканти от ученическия духов
състав „Зелени дел” от гр. Вършец,
кв. Заножене. 

По случай празника бе подредена
изложба от ръчно изплетени въл-
нени терлици, в които майсторките
от селото бяха въплътили красо-
тата и багрите на Балкана, и полета
на своето въображение. По пред-
ложение на членовете на женското
сдружение „Тодорини кукли”, ба-
бите от Спанчевци и кмета на се-
лото Емил Димитров, терлиците
бяха дарени още същия ден на до-
муващите жени от Дома за стари
хора в град Берковица, заедно с го-
ляма ръчно изработена картичка с
пожелание за пълна кошница със
здраве, дълголетие и благополучие.
За да могат и бабите от Дома да се
почувстват на Бабинден праз-
нично, и да бъдат стоплени от доб-
ротата на спанчевските жени.

Евелина ГЕОРГИЕВА

БАБИНДЕН В СЕЛО СПАНЧЕВЦИ

Редакцията на Общински вест-
ник „Вършец“ поздравява ново-
родените бебета:
Румен Руменов Видолов, роден

на 07.01.2013 г.
Димитрия Асенова

Славейкова, родена на
11.01.2013 г.

Диян Милчов Диянов, роден на
13.01.2013 г.

Любен  Георгиев Славков,
роден на 30.01.2013 г.

На бебетата и техните семей-
ства – ЧЕСТИТО! 

Желаем им  много здраве и
сбъднати мечти!

Поздрав към новородените
деца в Община Вършец

- Г-н Лазаров, наскоро Об-
щинският съвет прие увеличе-
ние  на таксата за битови
отпадъци. Гражданите се инте-
ресуват как е определен раз-
мера  на таксата и какво налага
увеличението?

- Държа да кажа, че аз като кмет
предложих на Общинския съвет
увеличение на таксата за битови
отпадъци след обстойно проуч-
ване и изчисление на разходите за
събиране и извозване на отпадъ-
ците.

Досегашният размер на таксата
е бил определен през 2006 г. и е
останал непроменен седем го-
дини. От тогава обаче условията
са се променили значително. През
2006 г. Общината е ползвала
собствено депо за битови отпа-
дъци, което се намира на три ки-
лометра. Нафтата е струвала 1
лев, а сега 2,50 лева. Днес отпа-
дъците се извозват на 45 кило-
метра до специално депо в
Монтана. Във връзка със Закона
за управление на отпадъците Об-
щината плаща такса на Община
Монтана по чл. 60 – 5,55 лв./тон и
по чл. 64 – 15,00 лв./тон. Въвежда
се и нова такса за сепариране на
отпадъците – 12,50 лв./тон и за де-
пониране 13,30 лв./тон, които се
превеждат на Регионалното депо
за битови отпадъци – Монтана.

- Какви са прогнозните суми,
които са необходими за 2013 г.?

- За 2013 г. необходимите раз-
ходи за събиране, извозване и
обезвреждане в депа или други
съоръжения на битовите отпа-
дъци, както и за поддържане на
чистотата на териториите за об-
ществено ползване в населените

места възлизат на 524 550,00 лв.,
включващи: разходи за осигуря-
ване на съдове за съхраняване на
битови отпадъци (контейнери,
кофи и др.); разходи за събиране
на битови отпадъци и транспор-
тирането им до депото за обез-
вреждане; разходи за проучване,
проектиране, изграждане, под-
държане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депо за битови
отпадъци или други инсталации
или съоръжения за обезвреждане
на битови отпадъци; разходи за
почистване на улични платна,
площадите, алеите, парковите и
други територии от населените
места, предназначени за общест-
вено ползване.

Други фактори, които доприна-
сят за увеличаване на разходите
за обработка на битовите отпа-
дъци са увеличаването на мини-
малната работна заплата,
амортизирането на техниката  и
тенденцията на увеличение коли-
чеството отпадъци с около 100
тона на година.

При запазване на досегашния
размер на такса битови отпадъци,
очакваният приход ще е 320
000,00 лв. Тази сума е крайно не-
достатъчна. Разбира се, Общи-
ната не бяга от отговорност. 

108 000,00 лева поема Общината
и ще ги дофинансираме от собст-
вени приходи. 

- Защо са определени по-ви-
соки промили като относителна
стойност за селата и какво е ре-
алното увеличение?

- Данъчната оценка на имотите
в селата е ниска. Такса смет се из-
числява на база данъчна оценка.
За къща с 600-800 квадратни
метра двор, таксата ще се увеличи
с 3-4 лева. А за града увеличе-
нието на един имот средно е от 12
до 15 лева. Събираемостта на
такси в селата е ниска. Тя е
крайно недостатъчна и не пок-
рива разходите за събиране на
смет.

Много граждани, които не жи-
веят постоянно на територията на
общината се възползват от пра-
вото да бъдат освободени от такса
битови отпадъци (ТБО), опред-

елена от Наредбата по чл. 9 от
ЗМДТ. За 2013 година 525 собст-
веници на имоти, одобрени от
специална комисия са освободени
частично или изцяло от такса би-
тови отпадъци. Това намалява ре-
ално събраните приходи, които
влизат в общинската хазна.

- Какви мерки взима Общи-
ната за цялостното събиране на
местните данъци и такси?

- Полагаме много усилия да уве-
личим събираемостта на данъ-
ците и таксите. Срещу
некоректните платци сме взели
строги мерки. Юридически лица,
които дължат над 1000 лева и фи-
зически лица, които дължат над
500 лева сме предали на частен
съдебен изпълнител.

- Какво се предвижда, за да се
подобри услугата събиране, из-
возване и обезвреждане на би-
товите отпадъци и чистотата на
обществените места?

- Ще увеличим броя на контей-
нерите в града и в селата. През
миналата година сметосъбира-
нето и сметоизвозването в селата
от общината беше увеличено от
два пъти месечно на четири пъти
месечно. Тази честота ще се за-
пази и през настоящата година.

За да се поддържа града по-чист
и комфортен, ще организираме
дежурства и в почивните дни на
работниците от службата по по-
чистване.

Ще създадем Инспекторат по
чистотата, който ще има кон-
тролни и превантивни функции.
Той ще следи за опазването на
чистотата по улиците и градин-
ките. Ще има право да контро-
лира и санкционира.

Опазването на чистотата зависи
до голяма степен от съзнанието на
гражданите, от тяхната грижа и
заинтересованост. От това, да из-
ползваме контейнерите по пред-
назначение, да събираме
отпадъците разделно, да не създа-
ваме нерегламентирани сметища.
Усилия трябва да се положат от
всички.

Интервюто води
Юлия АНТОНОВА

Интервю с кмета на  община Вършец

Инж. ИВАН ЛАЗАРОВ: „УВЕЛИЧЕНИЕТО НА
ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ Е НАЛОЖИ-

ТЕЛНО. ЧИСТОТАТА ЗАВИСИ ОТ ВСИЧКИ“

В народния календар на бълга-
рите Баба Марта е един от най-по-
читаните и емоционални обичаи.
Ето защо на 1 март членовете на
Сдружение на жените „Тодорини
кукли” в село Спанчевци и кметът
на селото Емил Димитров органи-
зираха тържество на площада в
центъра на селото. Гост на съби-
тието бе секретарят на Община
Вършец Даниела Тодорова, която
поздрави присъстващите от името
на кмета на общината инж. Иван
Лазаров.

Петранка Петрова – председател
на женското сдружение и детска
учителка разказа увлекателно ле-

гендата за мартеничката, свързана
с Хан Аспарух и годината на създа-
ването на българската държава.

Според една от тези истории Хуба
– сестрата на хана, по сокол му из-
пратила китка копър, завързан с бял
вълнен конец, за да извърши ритуал
и жертвоприношение по повод на-
мирането на нова земя за българите
отвъд Дунава. По време на дългия
полет обаче, крилото на сокола се
протрило и кръв обагрила белия
конец. Така хан Аспарух получил
китката, завързана с бяло-червен
конец, като с конеца се закичил за
здраве. Оттогава на 1 март бълга-
рите окичват близките си с усукан

бяло-червен конец.
И за да е по-автентична притчата

на учителката, тя, заедно с малката
Мартеничка пуснаха в небето
гълъб със завързани за крачето му
мартеница, като символ на здраве,
щастие и дълголетие за жителите
на селото.

Мартиничката Михаела – красиво
момиченце от селото, облечена в
народна носия, закичи всички при-
състващи с ръчно изработени от
членовете на сдружението марте-
нички и ги почерпи с бонбони и
ябълки, за да бъдат през цялата го-
дина румени и червени.

Евелина ГЕОРГИЕВА

В СЕЛО СПАНЧЕВЦИ ПОСРЕЩНАХА БАБА МАРТА
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Днес, 31.01.2013 г. (четвъртък) от 15:00 ч., 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, неговите коми-
сии и взаимодействието му с Общинската ад-
министрация, за мандата 2011-2015 г., се
проведе заседание на Общински съвет Вършец
в заседателната зала на Общинска администра-
ция Вършец.

Заседанието започва с 12 положили клетва
общински съветници. Отсъства общински
съветник - инж. Иво 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, инж. агр. Д.
Тодорова – секретар на Община Вършец, П.
Стефанов – заместник - кмет на община Вър-
шец, Емил Иванов - кмет на с. Спанчевци, Еве-
лина Георгиева, Румен Александров, Иван
Илиев, Емил Младенов 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 на отчет на кмета на община

Вършец за изпълнение на решения на Общин-
ски съвет – Вършец, за периода 01.01-
31.12.2012 г., съгласно Докладна записка
№28/25.01.2013 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров – кмет на об-
щина Вършец

2. Разглеждане на отчет за дейността на Пред-
седателя на Общински съвет – Вършец за пе-
риода 01.01-31.12.2012 г., съгласно Докладна
записка №27/25.012013 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – Пред-
седател на Общински съвет - Вършец

3. Разглеждане на отчет на кмета на община
Вършец за постигнати резултати по плана за
действие и изпълнение на Общинска стратегия
за развитие на социалните услуги /2011-2015г./,
съгласно Докладна записка №29/25.01.2013 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №30/25.01.2013 г. за оптимизи-
ране на сградния фонд на читалищата, на
територията на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на об-
щина Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка №31/25.01.2013 г. за приемане и
утвърждаване на на Годишен отчет на Мест-
ната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при
Община Вършец .

Докладва: Олга Яничкова- Председател на
Комисия по образование, култура, младежки
дейности и спорт.

6. Изказвания, питания, становища и предло-
жения на гражданите.

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: 12 гласа “за”, “против” – няма; “въз-
държали се” – няма;

Кворумът се променя. Влиза инж. Иво Ца-
кански

Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ № 204
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА приема за сведение
Отчета на кмета на община Вършец за изпъл-
нение на решенията на Общински съвет – Вър-
шец, за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

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

РЕШЕНИЕ № 205
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА приема за сведение
отчета за дейността на Председателя на Об-
щински съвет – Вършец за периода 01.01.2012
– 31.12.2012 година.

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

РЕШЕНИЕ № 206
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА приема за сведение
Отчет на Кмета на община Вършец, за постиг-
натите резултати на предложения Годишен
план за действие за 2013 г. по изпълнение на
Общинската стратегия за развитие на социал-
ните услуги в община Вършец /2011 – 2015г./.

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

РЕШЕНИЕ № 207
1.Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, & 4, т.1 от Закона за
народните читалища, чл.39, ал. 5 от ЗОС и чл.
53, ал. 5 от Наредбата за реда на придобиване,
управление и разпореждане с общинска собст-
веност на община Вършец предоставя за без-
възмездно ползване за срок от 10 /десет/
календарни години части от имоти публична
общинска собственост описани, както следва:

1.1 На Народно читалище „ Пробуда – 1934“
кв.Заножене, гр. Вършец - концертна зала ,
библиотека, малък салон за репетиции на
танцовите състави, стая за съхранение на
носии, стая за репетиции на хоровите със-
тави, стая за председател и секретар на чи-
талищното настоятелство и стая
гримьорна, съгласно АОС №36/02.11.1998

г.
1.2 На Народно читалище „Просвета 1935“

с. Спанчевци, община Вършец, област
Монтана – концертна зала, стая за репет-
иционна, библиотека, коридор и две тоа-
летни от сградата на Кметство с.
Спанчевци, съгласно АОС №46/10.12.1998
г.

1.3. На Народно читалище „Просвета-
2005“ с. Черкаски, община Вършец, област
Монтана - концертна зала с площ 75 кв.м.,
читалня с площ 27 кв.м., клуб на младе-
жите с площ 41 кв.м., гримьорна зала с
площ 29 кв.м. и стая с 25 кв.м. за музейна
сбирка от сградата на Кметство с. Чер-
каски, съгласно АОС №34/02.11.1998 г.

1.4 На Народно читалище „Просвета – 1946“
с. Долно Озирово, община Вършец, област
Монтана - Библиотека на първия етаж в
сградата на Кметство с. Долно Озирово
включваща – преддверие с площ 11.27
кв.м., стая с площ 16.34 кв.м., стая с площ
14.19 кв.м., стая използвана за Клуб на
пенсионера и самодееца с площ 27.09 кв.м.
и концертна зала разположена в двора на
бившето начално училище с. Долно Ози-
рово, съгласно АОС №33/02.11.1998 г. и
АОС №41/13.11.1998 г.

1.5 На Народно читалище „Просвета – 1922“
с. Горно Озирово, община Вършец, област
Монтана - една стая използвана, като биб-
лиотека и кабинет и една стая - музей, за
съхраняване на традициите и местната кул-
тура, от сградата на Кметството в с. Горно
Озирово, съгласно АОС №25/10.02.1998 г.

2.Концертните зали представляващи части от
имоти публична общинска собственост, съг-
ласно

АОС №36/02.11.1998 г; 
АОС №46/10.12.1998 г.; 
АОС №34/02.11.1998 г.;
АОС №33/02.11.1998 г.;
АОС №41/13.11.1998 г.;
АОС №25/10.02.1998 г.;
АОС №293/15.09.2010 г., се предоставят за

безвъзмездно ползване само за читалищна дей-
ност , самодейни изяви на народните читалища
и за благотворителни изяви и културни меро-
приятия с общинско значение, като във всички
останали случаи се ползват същите от Община
Вършец.

3.Средствата, събрани от Община Вършец от
извън читалищна дейност от отдадени под
наем обекти части от публична общинска
собственост, съгласно 

АОС №36/02.11.1998 г;
АОС №46/10.12.1998 г.;
АОС №34/02.11.1998 г.;
АОС №33/02.11.1998 г.;
АОС №41/13.11.1998 г.;
АОС №25/10.02.1998 г. /за търговска дейност,

събрания на политически партии, семейни тър-
жества и т.н./ да се използват от Община Вър-
шец за поддръжка и СМР на сградния фонд на
имотите публична общинска собственост (чи-
талищата), съгласно

АОС №36/02.11.1998 г;
АОС №46/10.12.1998 г.;
АОС №34/02.11.1998 г.
АОС №33/02.11.1998 г.;
АОС №41/13.11.1998 г.;
АОС №25/10.02.1998 г

4.Задължава кмета на община Вършец, в срок
до 28.02.2013 г. да сключи договори с предсе-
дателите на народните читалища на терито-
рията на община Вършец, описани в т. 1 от
настоящото решение, както и за Народно чита-
лище „Христо Ботев – 1900“, съгласно АОС
№293/15.09.2010 г.; АОС №294/15.09.2010 г.;
АОС №295/15.09.2010 г.; АОС
№296/15.09.2010 г.; АОС №297/15.09.2010 г и
АОС №298/15.09.2010 г., въз основа на Реше-
ние № 450 от Протокол № 52/15.02.2011г. на
Общински съвет – Вършец за безвъзмездно
ползване на частите от имоти публична об-
щинска собственост, като в договорите изрично
бъде записано, че ползвателите заплащат кон-
сумативите при ползване на помещенията, а
именно: ел. енергия, вода, телефон и т.н.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.
Димитров, О. Яничкова, С. Сълков, Т. Кън-
чев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Стан-
чева, С. Симеонов, Б. Христов, Боян Бонев,
инж. И. Цакански, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова; “против” – няма; “въздържали се”
– няма

РЕШЕНИЕ №208
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, приема отчета за
2012 г., на МК по реда на чл.8, ал. 2 от
ЗУПГМЖСВ при община Вършец.

2. Общински съвет – Вършец на основание &
17, ал. 3 от Предходните и заключителни раз-
поредби на Правилника за прилагане на
ЗУПГМЖСВ утвърждава разходи на МК по чл.
8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при Община Вършец,
както следва: за възнаграждения на членовете
на местната комисия по 100 лв. на член и 30 лв.
за канцеларски материали на МК.

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

Поради изчерпване на дневния ред, Предсе-
дателя на Общински съвет – Вършец закри за-
седанието в 16:10 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС – Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л  № 24

1. На основание чл.171 от ДОПК публич-
ните вземания към Община Вършец се по-
гасяват с изтичането на 5 - годишен
давностен срок, считано от 1 януари на го-
дината , следваща годината, през която е
следвало да се плати публичното задълже-
ние, освен ако в закон е предвиден по- кра-
тък срок.

С изтичането на 10-годишен давностен
срок, считано от 1 януари на годината, след-
ваща годината, през която е следвало да се
плати публичното задължение, се погасяват

всички публични вземания, независимо от
спирането или прекъсването на давността
освен в случаите, когато задължението е от-
срочено или разсрочено, съгласно чл.171,
ал.2 от ДОПК.

Давността започва да тече от деня, в който
вземането е станало изискуемо.

Като правна последица от действието на
така споменатите разпоредби за давността,
с изтичането на давностните срокове по
чл.171 от ДОПК, се погасява правото да се
събере по принудителен ред публичното

вземане, за което тези срокове са изтекли.
Самото публично вземане, макар и погасено
по давност, не се погасява като задължение,
а то остава дължимо.

Давността погасява правото да се претен-
дират публичните вземания, но те си оста-
ват дължими и могат да бъдат платени,
както доброволно (чл.174 от ДОПК ), така
и да бъдат прихванати (чл.128, ал.1 от
ДОПК).

2. Служителите от служба „Местни да-
нъци и такси" при Община Вършец да пред-

приемат необходимите административни
действия за сторниране на дължимите суми
от физически и юридически лица за данъци
и такси, чиято погасителна давност е нас-
тъпила.

3. Публичните вземания са установени в
чл.162, ал.2 от ДОПК, но настоящата запо-
вед касае само тези публични вземания, рег-
ламентирани в Закон за местните данъци и
такси.

инж. Иван ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец

З А П О В Е Д
№55/31.01.2013г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната админист-
рация във връзка с чл.171 и чл.172 от Данъчно-осигурително процесуалния кодекс

НАРЕЖДАМ:
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От 4 февруари 2013 г. в компю-
търната зала на Библиотеката при
НЧ "Хр. Ботев-1900"- гр. Вършец,
оборудвана по проект „Глобални
библиотеки –  България” стартира
обучение по начални компютърни
умения за пенсионери – членове на
Сдружението с нестопанска цел
„Козница” (Клуб на пенсионера).
Курсът е безплатен, провежда се
по съвместна инициатива между
пенсионерския клуб и читалището
във Вършец и ще продължи два
месеца. 

Желаещите да се научат да рабо-
тят с компютър и да ползват Ин-
тернет са много и затова са
разпределени в 5 групи по 5 чо-
века. Занятията се провеждат всеки
работен ден от 10.00 ч., но пенсио-
нерите са много нетърпеливи и
идват и преди насрочения час. 

Повечето от обучаемите за пръв
сядат пред монитор и тепърва се

учат да боравят с компютърната
мишка, казват, че вкъщи нямат
компютър и са приятно удивени от
„морето от информация”, която им
предоставя Интернет. Най-въз-
растната от курсистките е 80-го-
дишната Пенка Евтимова. За сега
на бабите най-много им харесва да
сърфират в глобалната мрежа, тър-
сейки кулинарни рецепти за ястия
и приготвяне на зимнина, а така
също са заразени от виртуалните
пътешествия, които им предлага
„Гугъл Земя”. 

„Надявам се да  бъда  полезна и
да научим повече неща. Но трябва
да бъдем търпеливи и редовни.
Желая успех на всички, които се
включиха в обучението и искат да
се научат да работят с компютри”,
сподели водещата на курса Йор-
данка Митева – библиотекар при
читалището.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПЕНСИОНЕРИ СЕ УЧАТ ДА
РАБОТЯТ С КОМПЮТЪР И

ДА СЪРФИРАТ В ИНТЕРНЕТ

2012 година бе обявена за европей-
ска година на активното стареене.
Клубът на пенсионерите гр. Вършец
доказа, че живее пълноценен и изпъл-
нен с разнообразни дейности живот,
че и хората от третата възраст могат да
се чувстват полезни и активни. Съста-
вът на клуба ни си увеличи и вече на-
брояваме 187 човека. 

За пръв път проведохме тристранна
среща с други пенсионерски клубове,
като ни гостуваха клуб „Дълголетие”
– гр. Кнежа и „Берковски кестен” – гр.
Берковица.

Организирахме си три екскурзии.
Във Велико Търново посетихме цър-
кви, музеи, Царевец, Преображенския
манастир, Арбанаси, потопихме се в
богатата ни история и се почувствахме
горди, че сме българи. Обиколихме
цяла Югозападна България, като по-
сетихме Благоевград, Петрич, мест-
ността Рупите, хижа Беласица,
Мелник, Роженския манастир и Сан-
дански. Видяхме една чиста, подре-
дена и развиваща се България.
Последната екскурзия беше с кратък
маршрут – Етрополе, Етрополския ма-
настир и Тетевен, където видяхме
градски музей с много богата и добре
подредена експозиция, ремонтиран и
изографисан манастир, заобиколен от
екопътеки и природни забележител-
ности. 

Посетихме шоуто „Комиците” в гр.
София.

Отпразнувахме заедно празниците

Бабинден, 8 март и Нова година. По
традиция Общинското ръководство ни
осигури музиката, а на нас остана ор-
ганизацията и провеждането на праз-
ниците.

Клубът ни взе дейно участие и в об-
щоградските тържества.  На Трифон
Зарезан певческа група „Незабравка”
пя на тържеството по случай Деня на
лозаря и винаря, а на 19 февруари под-
несохме венец пред паметника на
Васил Левски в града ни по повод го-
дишнината от неговото обесване, като
нашата група бе най-многобройната
от дошлите да отдадат почит на Апос-
тола.

Участвахме в Националната инициа-
тива „Да изчистим България за един
ден”.

Отпразнувахме Денят на българ-
ските просветители Св.Св. Кирил и
Методий по нов своеобразен начин. В
навечерието на празника гост на Пен-
сионерския клуб бе писателят-земляк
Никола Статков – почетен гражданин
на Вършец. Уважихме писателя и на
градското тържество, организирано по
повод неговата 80-годишнина.

Посрещнахме „Първа пролет” в
местността Иванчова поляна под мо-
тото „Пролет пукна – ние не”. С песни
на група „Незабравка”, вицове и по-
черпки си организирахме един чуде-
сен пролетен поход.

Отбелязахме и 1 октомври – Деня на
възрастните хора с подходящо за слу-
чая тържество в Клуба.

Пенсионерите от нашия клуб и група
„Незабравка” получиха покана от об-
щинското ръководство на Българския
антифашистки съюз да присъстват на
срещата с Нейно превъзходителство
посланичката на Република Куба у нас
Терасита Капоте. В живота си много
рядко се срещаме с такива забележи-
телни личности като нея. Ние имахме
тази чест.

Имахме две срещи с енорийския све-
щеник на Вършец Петко Балджиев,
който ни гостува в навечерието на Ве-
ликден с поредица от беседи за „Хрис-
тиянските празници, обреди и
ценности», и с лекцията «Бог е
любов» и по случай Деня на христи-
янското семейство.

В края на август посетихме органи-
зираната от СБР «Св. Мина» ретро-
вечер. Певческа група «Незабравка»
се изяви с изпълнения на стари
градски песни.

Основно място в дейността ни имат
мъжете-членове на клуба. С отборите
си по шах, табла и карти те гостуваха
на колегите от клуб «Берковски кес-
тен», след което берковските членове
върнаха визитата. Най-забележител-
ната ни изява беше по време на Праз-
ника на курорта, минералната вода и
Балкана. Сдружението ни организира
турнири по шах, табла и карти и за
пръв път по спортен бридж. Явиха се
82 състезатели от различни градове,
сред които и пет деца. Община Вър-
шец, в лицето на кмета Иван Лазаров

осигури наградния фонд, а организа-
цията бе дело на члена на УС Живко
Костов, който след турнирите даде
специално интервю за Радио Видин.

Много са мероприятията, провеж-
дани в клуба, свързани с нашето
здраве. Доц. Добрев изнесе лекция на
тема «Кръвното налягане при хората
от третата възраст», кинезитерапевтът
Петър Петров представи беседата си
«Кинезитерапията – универсален
метод за лечение на по-важните забо-
лявания», д-р Боян Бонев ни гостува,
като говори за «Респираторните забо-
лявания и тяхната профилактика през
зимата». Но най-голямото ни пости-
жение е ежедневното и безплатно ме-
рене на кръвното налягане за
членовете на клуба от медицинските
ни кадри – наши пенсионери, като за
целта закупихме и апарат за мерене на
кръвно налягане.

Компютрърни специалисти – добро-
волци от ЧЕЗ България ни проведоха
еднодневно обучение по начални ком-
пютърни умения в библиотеката към
НЧ „Хр. Ботев”, след което помо-
лихме секретаря на читалището
Румен Александров за организирането
на курс за работа с компютър и пол-
зване на Интернет, на която той се от-
зова с желание – вече посещаваме
безплатен курс по начални компю-
търни умения. Кой казва, че ние, пен-
сионерите не гледаме напред в
бъдещето?

За пръв път в клуба бе празнувана

златна сватба. Нашите редовни чле-
нове сем. Венка и Младен Симеонови
направиха семеен юбилей. 50 години
те живеят щастливо, отгледали деца и
внуци. Сполай им.

Подкрепихме с подписи предложе-
нието д-р Александър Митев да бъде
удостоен със званието Почетен граж-
данин на Вършец и с писмо от УС на
сдружението ни подкрепихме инициа-
тивата за ремонт на помещенията на
филиала за Спешна медицинска
помощ, доказахме, че сме активни
участници в обществения живот и че
гласът на сдружението се чува.

Групата за популярни песни „Неза-
бравка” има две изяви на фолклорни
фестивали - в Георги Дамяново и в
Кнежа, откъдето се върна с първа на-
града за дуетно изпълнение.

Всички тези прекрасни изяви в
нашия пенсионерски живот нямаше
да са толкова много и толкова разно-
образни, ако нямахме подкрепата на
Община Вършец. Благодарим на
кмета на общината инж. Иван Лаза-
ров, на председателя на Общинския
съвет инж. Анатоли Димитров и на
всички общински съветници за фи-
нансовата подкрепа, която ни оказаха
през цялата година. Ще се радваме и
през тази 2013 г. да продължи нашето
сътрудничество, защото никой като
нас, пенсионерите не цени така силно
живота и радостта от него.

Маргарита ГЕОРГИЕВА
Председател на СНЦ „Козница”

2012 – АКТИВНА ГОДИНА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРСКИЯ КЛУБ ВЪВ ВЪРШЕЦ

С влизане в сила на новия Закон
за управление на отпадъците (ЗУО)
от 13.07.2012 г. се въвежда ново из-
искване за разделно събиране на
образуваните отпадъци от всички
търговски обекти, производствени,
стопански и административни
сгради на територията на страната.
Това изискване влиза в сила от
01.01.2013 г. 

Съгласно новото изискване раз-
делно трябва да се събират всички
отпадъци от: 

• Хартия и картон 
• Стъкло 
• Пластмаса 
• Метали 
За изпълнение на това задълже-

ние, всички собственици или пол-
зватели на търговски обекти, както

и отговорните лица за всички про-
изводствени, стопански и адми-
нистративни сгради имат
възможност да сключат договор с
фирми, притежаващи разрешение
или регистрационен документ за
дейности с отпадъци, посочени в
чл. 35 от ЗУО, както и организации
по оползотворяване на отпадъци от
опаковки. 

От важно значение е да се знае, че
сключването на договор не е за-
дължително. Преди да бъдат пред-
приети действия от страна на
ползвателите на търговски обекти
и административни, стопански и
производствени сгради е необхо-
димо те да знаят какъв е редът и
начинът на организиране и фун-
кциониране на системата за раз-

делно събиране на територията на
общината. 

Съществува възможността раз-
делно събраните отпадъци от по-
сочените видове обекти да се
изхвърлят, използвайки съществу-
ващите системи за разделно съби-
ране на отпадъци от опаковки, в
случай, че това е разписано в об-
щинската Наредба, без това да
води до допълнителни задълже-
ния за сключване на отделни до-
говори от страна на обектите. 

Информираме ви, че Община
Вършец е сключила Договор №
148 / 09.12.2011 г. за разделно съ-
биране на отпадъци от опаковки с
фирма „Екопак България” АД,
която има издадено разрешително
за извършване на този вид дейност.

Важно е да знаете:
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИ

ОБЕКТИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ, СТОПАНСКИ И АДМИНИСТ-
РАТИВНИ СГРАДИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТНОСНО РАЗ-

ДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ
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Във Вършец хората държат на
традициите и на празниците. Ето
защо Трифон Зарезан - празник ед-
новременно на веселието и труда,
но най-вече ден на виното, се отбе-
лязва от много години тук без пре-
късване. 

С водосвет за здраве и берекет, с
изпълнения на духов оркестър
„Вършец” и групата за популярни

песни „Незабравка” към Клуба на
пенсионера, с шеговити закачки и
много хумор отбелязаха днес вър-
шечени празника на виното и деня
на лозаря. 

Община Вършец организира на
Централния градски площад на-
родно веселие, дегустация на тихи
бели и червени вина – реколта 2012
г. и конкурс за най- хубаво до-

машно вино. Празникът уважи ця-
лото ръководство на общината –
кметът инж. Иван Лазаров, зам.-
кметът Петър Стефанов и секрета-
рят инж. агр. Даниела Тодорова. 

Както повелява традицията пос-
рещнахме и Царя на лозята, който
се помоли на свети Трифон Заре-
зан тази година да даде по-богата
реколта от миналогодишната. И
тъй като това е чисто български на-
роден празник в чест на Свети Три-
фон и се свързва с ритуалното
зарязване на лозята от стопаните,
пред сградата на Общинска адми-
нистрация специално за ритуала бе
засадена млада лоза, която бе заря-
зана от кмета Иван Лазаров като
добър стопанин на нашия град, от
свещеника на Вършец Петко Бал-
джиев и от Царя на лозята Янчо
Пеев, които пожелаха 2013 година
да е по-богата от миналата, а бъч-
вите да преливат от вино. 

Кебапчетата и кюфтетата от ска-
рите на площада ухаеха апетитно, а
червеното вино от бурето се лееше
безплатно, осигурено лично от
кмета на общината, така че мерак-
лиите да хапнат и пийнат около им-

провизираната трапеза бяха доста.
А и всички очакваха да започне де-
густирането на младото домашно
вино. Задачата на компетентното
жури в състав: Георги Аврамов,
Михаил Лазаров и Радослав Рад-
ков не бе лека, донесените проби
бяха 15 на брой. 

За най-хубаво червено вино бе
провъзгласено виното на Лазар Ан-
тонов, а като най-добро домашно
произведено бяло вино комисията

определи виното на Людмил Ран-
гелов.

Кметът инж. Иван Лазаров връчи
на победителите в двете категории
на конкурса за най-добро домашно
червено и бяло вино почетни гра-
моти и парични награди: І място –
50 лева, ІІ място – 30 лева, ІІІ място
– 20 лева, и честити празника на
всички именници, които празнуват
на този ден.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБЩОГРАДСКИ ПРАЗНИК ТРИФОН ЗАРЕЗАН СЕ СЪСТОЯ ВЪВ ВЪРШЕЦ

За поредна година Ученическият
съвет при СОУ „Иван Вазов” орга-
низира честването на празника на
любовта – Свети Валентин.  Исто-
рията му е свързана с древен рим-
ски лекар на име Валентин. Той се
грижел лекарствата, които пред-
писвал на своите болни, винаги да
имат приятен вкус. За тази цел
смесвал горчивите сиропи с вино,
мед или мляко. Макар че в онези
времена в Рим преследвали хрис-
тияните, той станал свещеник. Ва-
лентин живял по времето на
Клавдий II, който водил множество
войни. Kогато броят на новите вой-
ници в армията започнал да нама-
лява, Клавдий решил, че причината
е в привързаността на войниците
към дом и семейство. Тогава отме-
нил всички сватби и годежи. Въ-
преки това Валентин продължавал
тайно да венчава двойките. Свеще-

никът се влюбил в сляпата дъщеря
на затворнически страж, чиято сле-
пота обещал да излекува. Един ден
обаче римските войници нахлули в
дома на Валентин, унищожили ле-
карствата и го арестували заради
това, че нарушавал заповедта на
Клавдий за венчавките. Валентин
знаел, че скоро ще изпълнят смър-
тната му присъда, но не спирал да
мисли за сляпото момиче. Помолил
да му дадат хартия и мастило и на-
писал прощално любовно писмо на
момичето. Изпълнили присъдата в
същия ден, на  14 февруари 270 го-
дина. Когато девойката отворила
писмото, намерила вътре жълт
минзухар. Тя взела върху дланта си
минзухара и станало чудо: зрението
й се възстановило и тя  видяла
блестящия му цвят. Писмото било
подписано: от твоя Валентин. През
496 г. римският папа Геласиус за-

бранил веселите празници в чест на
бог Пан, и обявил 14 февруари за
ден на свети Валентин. Оттогава до
днес хората показват своята при-
вързаност и любов.

Организираните от ученическия
съвет със своите инициативи вне-
соха празнично настроение сред
учители, ученици и помощен пер-
сонал. В Корпус 2 денят започна с
раздаването на сърчица, каквито
бяха направени за всяко дете от
учениците от 5 а клас. Наградени
бяха и участниците в конкурса
"Любовта е....". В надпреварата за
изработване на най-оригинална
картичка първото място беше при-
съдено на 2 а клас с класен ръково-
дител Дора Данаилова. Конкурсът
за презентация спечели Димана Ев-
гениева от 7 в клас.

Най-атрактивната и интересна
част за учениците естествено беше

предаването на любовните съобще-
ния - валентинки. Разменените пос-
лания свързваха любовта и с други
измерения – добротата, вярата, про-
шката, приятелството. Докосването

до думите, произнесени от деца ни
напомни, че обичта в сърцата ни
трябва да присъства във всеки един
миг от живота ни.

Албена ЦВЕТКОВА

Обич  никога  не  стига. . .

За втора учебна година, учители
и ученици от ОУ „ Н. Й. Вапцаров
” - гр. Вършец, работят по проект
„Да направим училището привле-
кателно за младите хора” по Опе-
ративна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинанси-
рана от Европейския социален

фонд за  финансовата рамка 2007  –
2013 година.

Водени от постигнатото през ми-
налата година и интересите на уче-
ниците, за учебна 2012/2013
година бяха формирани три групи,
в различни области на извънкласни
и извънучилищни дейности. 

Първата е ателие „Европейска
кухня и здравословен начин на
живот „, където учениците ще се
научат да съчетават здравословни
навици за хранене с готварски уме-
ния.

Втората е клуб „Многознайко-пъ-
тешественик“ – виртуално пъте-

шествие из Европа. 
Третата е ателие „Чудесата на

моите ръце“, където учениците ос-
мислят своето свободно време, раз-
вивайки умения за бродиране,
плетене, изработване на изделия от
канап и природни материали.

Надяваме се и през тази учебна
година да уплътним свободното
време на учениците със занимания,
подпомагащи интелектуалното, ду-
ховното и нравственото им израст-
ване и да намалим броя на на
ученици с  риск от отпадане, и с
прояви на агресия и  насилие.  

През месец юни 2012 г., стартира
Проект „Нов шанс за успех” схема
за директно предоставяне на без-
възмездна финансова помощ
BG051PO001-4.3.01 0001 „Ограмо-
тяване на възрастни” по Опера-
тивна програма „Развитие на
човешките ресурси 2007 – 2013”.

Целта на проекта е чрез ограмо-
тяване и формиране на ключови
компетентности да бъде улеснен
по-нататъшният достъп на негра-

мотните и слабограмотни хора до
общообразователна и професио-
нална подготовка и съответно до
по-конкурентно им участие на па-
зара на труда.

След популяризиране същността
на проекта, бе проявен голям инте-
рес от страна на хората над 16-го-
дишна възраст, с незавършено
начално и основно образование.
Сформирани бяха две групи за ог-
рамотяване и три групи от прогим-
назиален етап. Успешно завършиха
55 обучаеми. Вторият етап на про-
екта ще продължи и през 2013 г. 

Диана ГРИГОРОВА
Директор на 

ОУ „Н.Й. Вапцаров“

ОЗДРАВИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” РАБОТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
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