
Уважаеми съграждани,
Белоградчишките скали, из-

вестни в цял свят със своята уни-
калност са номинирани за едно
от новите седем природни чудеса
на света. Те участват заедно с
още 260 природни феномена от
222 страни в своеобразна класа-
ция, организирана от Швейцар-
ска неправителствена
организация. Гласуването за
определянето на първите 77 кла-
сирали се страни ще продължи
до 7 юли тази година. Природ-
ният феномен “Белоградчишки
скали” има историческия шанс
да се превърне в едно от тези 7
чудеса на природата.

По молба на кмета на община
Белоградчик Емил Цанков ви
молим да подкрепите тяхната
кампания, като гласувате (само
веднъж) за красивите и неповто-
рими Белоградчишки скали на
сайта: www.new7wonders.com.

Всеки българин у нас и в чуж-
бина, който даде своя глас за «Бе-
лоградчишките скали» означава,
че ще гласува за България!
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Със Заповед на министъра на
Държавната администрация и ад-
министративната реформа Нико-
лай Василев от 27.01.2009 г. кмета
на община Вършец Боряна Бон-
чева е включен в състава на Коми-
тета за наблюдение на Оперативна
програма "Административен ка-
пацитет".

На 28.01.2009 г.в хотел "Шера-
тон" в София се проведе четвър-
тото официално заседание на
Комитета за наблюдение, в което
взе участие г-жа Бончева. Заседа-
нието бе открито от министъра на
държавната администрация и ад-
министративната реформа Нико-
лай Василев.

На заседанието беше обсъдена
Индикативната годишна работна
програма за 2009 г. Нейната цел е
бенефициентите да имат предва-
рителна информация за процеду-
рите, които предстои да бъдат
отворени, сроковете и предвиде-
ните средства за финансиране на
проекти и съответно максимално
добре да планират участието си по
програмата.

На заседанието беше направен
Преглед на напредъка по изпълне-
нието на програмата за 2008 г.
Дневният ред включваше и при-
емане на Ревизирания Годишен
доклад за ОПАК за 2007 г., в който
са отразени последните комен-
тари, получени от Европейската
комисия, както и ревизирания Ме-
ханизъм за участие на неправи-
телствените организации в
заседанията на Комитета за на-
блюдение.

На 04.02.2009 г. в Заседателната
зала на Общинска администрация
– гр. Вършец се проведе работна
среща за набелязване на пробле-
мите, стоящи за разрешаване пред
“ВиК” ООД – гр. Монтана и Об-
щина Вършец през настоящата
2009 година и изготвяне на план
за тяхното съвместно разреша-
ване.

На срещата присъстваха управи-
телят на “ВиК” – Монтана инж.
Валери Иванов, главният инженер
на дружеството инж. Петър

Ценев, инж. Илия Методиев – ръ-
ководител “Експлоатация” за
район Вършец, Боряна Бончева –
кмет на община Вършец, инж.
Стоян Стоянов – началник на ка-
бинета на кмета, инж. Вeлизар
Горанов – управител на ВиК –
Вършец, Иван Йорданов – гл. спе-
циалист “Незаконно строител-
ство, регулация и кадастър” в
ОбА, кметовете и кметските на-
местници от всички населени
места в общината.
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РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛИ НА “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КА-
НАЛИЗАЦИЯ” ООД – ГР.МОНТАНА

СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ВЪРШЕЦ

Иван Михайлов Лазаров е роден
07.10.1971 в град Вършец.

Завършил е Университета по
хранителни технологии в Плов-
див, специалност Инженер – тех-
нолог – технология на виното и
високо алкохолните напитки.

Женен с две деца.
За съветник е избран от лис-

тата на ГЕРБ.

- Господин Лазаров, познаваме
ви като майстор на доброто
вино и като търсен специалист,
преди работехте в известна
фирма, защо избрахте да се вър-
нете в родния град?

- Избрахме да живеем в малкия
град заради спокойствието. Две
години работих в София, после в
Пловдив, но семейството ми жи-
вееше тук. Налагаше се да пъту-
вам много. Имаше възможност да
ме устроят с жилище, но аз не
обичам големия град. Избрахме
да живеем тук, заради уюта и гри-
жите, които можем да дадем на
децата си, заради свободата, която
имат да играят на воля. Да се при-
движат лесно до училище, на

танци или тренировка. Човек
трябва да намери хармония в се-
мейството.

Основното ми занимание сега е
производството на вино в собст-
вена малка изба. Трета кампания
преработвам 12 – 13 тона
грозде.Купувам го от района на
Първомай. Работя с един и същ
контрагент. Имам наблюдение
върху лозята, върху зрелостта на
гроздето, заедно решаваме кога да
започне брането. Това оказва
влияние върху качеството на ви-
ното. Реализирам на частни кли-
енти и заведения в София и
Враца.

- Какви са перспективите за
развитие, каква е практиката
при производство на вино в Ев-
ропа?

- Желанието ми е да увеличавам
произведеното количество. Но без
подходяща бутилка виното няма
да се реализира добре. Ще трябва
да купя бутилираща техника. Това
ще бъдат малки машини с малка
производителност.
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ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ: „ИМА
КОНСТРУКТИВИЗЪМ В

РАБОТАТА НИ”

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ БОРЯНА
БОНЧЕВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА
КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРА-
ТИВНА ПРОГРАМА "АДМНИСТРАТИВЕН

КАПАЦИТЕТ" НА ЕС В СОФИЯ

НОВИТЕ ЧУДЕСА
ДА ИЗБЕРЕМ

БЕЛОГРАДЧИШ-
КИТЕ СКАЛИ! Този блясък е за нас

Много върхове е съхранило вре-
мето - Вола, Клисура, Шипка...

И едно бесило, извисено като
връх. Колкото и странно да

звучи! И едно бесило !...

Още в онова време Вазов опред-
ели неговата невероятна стойност:

По срам и по блясък
Няма с тебе равно...

Точно и безпогрешно!
Няма равен на този срам - една

велика империя от безсилие, а не
от сила, да издига бесилки.

Няма по-силен блясък от този да
се отречеш дори от себе си в
името на поробените си братя, да
смениш дяконското си расо и вяра
с мечтата да видиш народа си сво-
боден, с идеала за чиста и свята
република. Да вървиш по пъти-
щата на поробената си Родина, да
създаваш комитети по цялата бъл-
гарска земя, когато за главата ти
са готови да броят толкова злато...
Няма равен на този блясък - да
увиснеш на бесилото и пак с ус-
мивка да озариш отечеството си!
Да разлюлееш със силата си ве-
ковната робия, да дадеш сила и
вяра на другите, и верен да им
бъдеш до сетния си миг. Наис-
тина! Колко сила е нужна за такъв

подвиг. Колко вяра, за да съзреш
дори опримчен на бесилото свет-
лото бъдеще на своя народ.

Какъв блясък произтича от
всичко това!

Подвигът му извиси връх в едно
бесило! Защото то венча с без-
смъртието непокорната глава на
Дякона, на революционера, на
идеолога на своето трудно и ге-
роично време. Васил Иванов Кун-
чев – Левски.

И времето съхрани този връх
между най-заветните и светли
върхове на България.

Срамът на това бесило остана за
онези , които историята обрече на
забрава. А блясъкът му , блясъкът
– той е за нас. За бъдещето. За ве-
ковете!

Мария АЛИПИЕВА

136 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО
НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

АНТОНОВДЕН
В ЗАНОЖЕНЕ

На 17 януари 2009 г. (Антонов
ден) на посещение в кв. Заножене
беше Негово Високопреосвещен-
ство Видинският митрополит До-
метиан.

В препълнения с миряни правос-
лавен храм “Св. Възнесение Гос-
подне”, Негово
Високопреосвещенство, заедно с
игумена на Клисурския манастир
архимандрит Антим и читалищно-
църковния хор за школувано пеене
и църковни песнопения към НЧ
“Хр. Ботев” – Вършец отслужиха
Божествена света литургия.

Прочувствено слово за живота и
богоугодните дела на Св. Антоний
поднесе отец Антим.

Впечатлен от добре поддържания
храм и подредения църковен двор,

митрополит Дометиан изказа бла-
годарност на църковното настоя-
телство и преди всичко на г-жа
Елеонора Яначкова.

Светият отец поръси със светена
вода и благослови децата от Детс-
кия танцов състав към НЧ”Про-
буда” – кв. Заножене, а
възрастните с умиление наблюда-
ваха как малките танцьори, целу-
вайки ръката на беловласия
старец, получаваха календарче с
неговия лик.

Посещението на скъпите гости
завърши с тържествен обяд.

Митрополит Дометиан благо-
дари за топлото и гостоприемно
посрещане, изказа възхищението
си от симбиозата между вярата и
младостта и обеща да навести от-
ново жителите на квартала.

Иван ИЛИЕВ

НА БАБИНДЕН В
С. ДОЛНО ОЗИРОВО

По стара и възстановена в по-
следните години традиция, по
инициатива на самодейците от НЧ
“Просвета”, на 21 януари 2009 г. в
с. Д.Озирово бе отбелязан един от
най-тачените български празници
– деня на родилната помощ или
както е по-известен сред населе-
нието - Бабин ден.

Помещението на Клуба на пен-
сионера и самодееца се оказа
тясно за буйните танци, хора и ръ-
ченици, с които самодейците и
техните семейства се веселяха.

Както повелява традицията, най-
старата баба, участничка в праз-
ника – Надка Орозова дари с
подарък най-младата баба – Таска
Върбанова.
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ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ
ВЕСТИ ОТ СЕЛАТА

НАШИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
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Упражняването на занаят, съгласно
Закона занаятите (чл.33) се осъ-
ществява след вписване на занаят-
чийското предприятие в регистъра
на занаятчиите. Редовността на тази
регистрация се удостоверява с пред-
виденото за целта удостоверение,
издавано ежегодно от Регионалната
занаятчийска камара (РЗК) – Мон-
тана за територията на област Мон-
тана.

Липсата на удостоверение за акту-

ална регистрация, издадено по над-
лежния ред от РЗК, на практика оз-
начава липса на занаятчийска
регистрация и нарушение на разпо-
редбите на Закона за занаятите.

При събирането на патентния
данък за текущата 2009 година, ди-
рекция «Местни данъци и такси»
към Община Вършец ще изисква от
патентно задължените лица, които
изпълняват дейността си по занаят-
чийски начин удостоверение за ак-

туална занаятчийска регистрация,
издадено от РЗК Монтана по над-
лежния ред.

В противен случай събирането на
патентен данък от нерегистрирани
или с нередовна регистрация зана-
ятчии води до нарушаване на Закона
за занаятите и създаване на среда на
неофициално функциониращи зана-
ятчийски дейности и нелегално за-
наятчийство.

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕСТНИТЕ ЗАНАЯТЧИИ ПОЗДРАВ КЪМ
НОВОРОДЕНИТЕ ДЕЦА

В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Редакцията на Общински

вестник “Вършец” поздравява
новородените бебета:

Николинка, родена на 28
ноември 2008 г. с родители
Юлиян Русимов и Мариела
Господинова;

Пламена, родена 28 ноември
2008 г. с родители Ивайло
Статков и Димитрина Спасова;

Пламена, родена на 13 декември
2008 г. с майка Елеонора
Георгиева;

Моника, родена 14 декември
2008 г. с майка Славка Илиева;

Рая, родена 29 декември 2008 г. с
родители Надя и Петър
Петрови;

Славка, родена 7 януари 2009 г.
с родители Младен Костадинов
и Десислава Митова;

Ива, родена 8 януари с родители
Петя и Кирил Божинови;

Антон, роден 12 януари с
родители Лидия и Косто
Иванови;

Василена, родена 20 януари с
родители Камелия и Митко
Въглярски.

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

ОБЩЕСТВЕНО
ПОРИЦАНИЕ

Районен съд – гр. София
ПРИЗНАВА ВЛАДИСЛАВ
ЛЮБОМИРОВ ДОБРЕВ, роден
на 09.10.1988 г. в гр. Дупница,
живущ в гр. Вършец, ул. “Липа”,
с ЕГН 8810092820 за ВИНОВЕН
в това, че на 13.12.2005 г.в гр.
София, на бул. “Ботевградско
шосе” № 54 пред бл. 111, вх.Б ,
като непълнолетен е отнел чужда
движима вещ - мобилен телефон
марка “Nokia N-Gage QD” с
допълнителна памет 256 МВ на
стойност 315 лева от владението
на Васил Димитров Димитров, с
намерението незаконно да я
присвои, като е употребил за това
сила.
Съдът ОСЪЖДА ВЛАДИСЛАВ

ЛЮБОМИРОВ ДОБРЕВ на
“ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”,
което да се изпълни чрез
публикация на присъдата в
местния вестник по
местоживеене, а така също да
заплати сумата от 55 лева,
представляваща направени
разноски по делото, както и
държавната такса за издаване на
изпълнителен лист.
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Основните проблеми във во-

допреносната система по насе-
лени места са:

- за град Вършец: наличието
на три зони с повишено наля-
гане на водата, спешно монти-
ране на водомери и водомерни
шахти в ромския кв. Изток, за-
хранване на парцели, измер-
ване на водата от “Среченска
бара” на входа на Вършец,
подмяна на около 7 км от вън-
шния водопровод от “Сречен-
ска бара”, подмяна на
водопровод по улиците “Чер-
вен камък”, “Хисаря” и
“Дунав”; площадковата кана-
лизация на жилищните бло-
кове, подмяна на водопровода
от “Водоема” до ВиК;

- кв. Заножене: наличието на
въздух в тръбите по ул. “Зе-
лени дел”, измерване подава-
ното количество вода;

- с. Спанчевци: измерване на
подаденото количество вода,
изграждане на бент и подмос-
тов водопровод при премина-
ване през река, изместване на
водопроводи по улици, мина-
ващи през частни парцели,
подмяна на водопровод в учас-
тъка за Минкови бани поради
честите аварии;

- Клисурски манастир: под-
мяна на арматура и водопровод
поради теч от водоем;

- с. Горно Озирово: измерване
на подаденото количество
вода, недостиг на вода през ля-
тото, обеззаразяване на водата;

- с. Долно Озирово: недобро
състояние на водоема и СОЗ,
измерване на подаденото коли-

чество вода;
- с. Стояново: чести аварии по

пътния участък;
- с. Драганица: загуби на

вода, измерване на подаденото
количество вода;

- с. Черкаски – измерване ко-
личеството на подадената вода,
осигуряване достъп до водо-
ема;

- с. Г.Б.Речка и с. Д.Б.Речка:
измерване на подаденото коли-
чество, недостиг на вода, хло-
риране на водата;

За отстраняване на тези про-
блеми трябва да бъдат извър-
шени ремонтни дейности по
подмяна на водопроводната
мрежа, да се закупят регула-
тори за налягане, водомерни
шахти и водомери, спирателни
кранове за зониране, водомери
с дистанционно отчитане.

Като цяло за района остава и
намирането на решение за под-
мяна на транспорта, закупу-
ване на изкопна техника
(багер), заснемане на водопро-
водите през имоти, пожарната
безопасност (закупуване на
ПК), уточняване собствеността

върху водопроводи и съоръже-
ния (прехвърляне или догова-
ряне за експлоатация с
Общината), подмяна на вън-
шния водопровод от “Сречен-
ска бара” до с. Пърличево.

На финала на срещата кметът
на общината Боряна Бончева
обобщи, че поради ограниче-
ните финансови средства Об-
щината ще търси алтернативни
източници за финансиране
чрез разработване на проекти
по Европейските фондове, а
така също и ще се прецизират
най-неотложните проблеми,
чието разрешаване ще бъде
приоритетно през настоящата
година. Ше бъдат изготвени
пълни финансови разчети за
целесъобразността на инвести-
циите във водопреносната
мрежа, за да не се работи “на
парче”.

До края на месец февруари
предстои провеждането на още
една среща, на която ще бъде
изготвен окончателния план за
ВиК ремонтите за 2009 година
в община Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛИ НА “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КА-
НАЛИЗАЦИЯ” ООД – ГР.МОНТАНА

СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ВЪРШЕЦ

продължава от 1 стр. >>>
Залисани в сладка раз-

думка, спомени, игри,
омаяни от песните на на-
шите самодейци, присъства-
щите на празника спонтанно
взеха решение за колективно
честване на предстоящите
ден на самодееца, Деня на
жената и на всички пред-
стоящи по-значими праз-
ници. Още на другия ден
самодейците започнаха ре-
петиции за разучаване на
седем нови песни в репер-
тоара, предоставени им от
солистката на групата Надя
Тушева.

На празника присъства и
кметът на селото Ангел Пет-
ров.

Изразяваме своята призна-
телност и благодарност на
хората, подпомогнали фи-
нансово честването на Ко-
ледните и Новогодишни
празници в селото ни : Нико-
лай Леков – председател на
Общинския съвет Вършец,
Михаил Тушев – син на на-
шата самодейка Надя Ту-
шева и Иван Младенов от
Монтана.

Милка ЕРМЕНКОВА

БАБИНДЕН В
С. ГОРНА БЯЛА РЕЧКА

На 24 януари 2009 г. в сгра-
дата на Кметството в с. Г. Б.
Речка бе организирано чест-
ване на Деня на родилната
помощ – Бабинден.

На тържеството бе пресъз-

даден автентичния обряд
“Раждане някога”, последван
от кратка музикална про-
грама.

Организатори на празника
бяха Лили Трифонова – сът-
рудник към Художествената
галерия във Вършец и кметс-
кият наместник на селото
Валери Милчев.

Лили ТРИФОНОВА

ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ
ВЕСТИ ОТ СЕЛАТА

О Б Я В А
„Електростарт” АД – гр.Вършец e частно акционерно дружество за

производство на баластни устройства /дросели/. Това е едно уникално произ-
водство,коетониправиединственипородасивБългария,ав регионаленплан
сме един от най-големите и най-бързо развиващите се производители на дро-
сели на Балканите.

За да може компанията да постига целите си всеки ден, доказвайки че е един
от лидерите в своята област, се нуждае от енергията и желанието на профе-
сионалист за следната позиция:

„Специалист Информационно осигуряване”
Неговата роля:
•Поддръжканаинформационнитесистеми,сцелбезаварийнаексплоатация

и навременен обмен на информацията.
• Осигурява наличието и достъпа до ясна, точна и навременна информация

на ръководителите и служителите от дружеството.
• Извършва статистически анализи и прогнози на база на наличната инфор-

мация.
• Осъществява активна подкрепа в оперативната дейност на потребителите

наинформационнисистемииконтролираизползванетонаналичнататехника.
Изисквания към кандидата:
•Средно иливисшеобразование,желателно„Информационнитехнологии“;
• Практически опит на административна длъжност – 1 год;
• Владеенето на английски език - писмено и говоримо, е предимство;
• Отлична компютърна грамотност - MS Office, Internet , Power Point и др.
• Позитивна нагласа за екипна работа и способности за професионално и

ефективно взаимодействие с персонала на всички нива от компанията.
Фирмата предлага:
•Предизвикателнапозициянастартовонивовбързоразвиващасекомпания;
• Възможност за присъединяване към динамичен екип и най-добрите про-

фесионални практики;
• Отлични перспективи за кариера;
• Обучения от водещи професионалисти ;
Ако припознавате вашите професионални интереси и тази въз-

можност е предизвикателство за Вас, изпратете до 10.03.2009 г. :
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Копие от дипломи и сeртификати;
• Актуална снимка;
на адрес:
гр.Вършец, обл. Монтана, бул.”Република” №2 на вниманието на инж. Тео-

дора Стоянова /Директор АИО/
За справки: 09527/22 – 40, вътрешен 111.

О Б Я В А
„Електростарт” АД – гр.Вършец e частно акционерно дружество за

производство на баластни устройства /дросели/. Това е едно уникално произ-
водство,коетониправиединственипородасивБългария,ав регионаленплан
сме един от най-големите и най-бързо развиващите се производители на дро-
сели на Балканите.

За да може компанията да постига целите си всеки ден, доказвайки че е един
от лидерите в своята област, се нуждае от енергията и желанието на профе-
сионалист за следната позиция:

„Административен секретар”
Неговата роля:
• Техническо осигуряване и обслужване работата на кабинета на Изпълни-

телния Директор и Директор АИО
• Осигурява връзката на Изпълнителния директор с неговите подчинени
• Обработва и предава входяща и изходяща кореспонденция
• Изготвя административни документи – писма, заповеди и др.
• Преводи от/на английски език на входяща и изходяща кореспонденция.
Изисквания към кандидата:
• Средно или висше образование, желателно „Бизнес-администрация“;
• Практически опит на подобна длъжност – 1 год;
• Владеене на английски език – писмено и говоримо;
• Компютърна грамотност - MS Office, Internet и др.
• Позитивна нагласа за екипна работа и способности за професионално и

ефективно взаимодействие с персонала на всички нива от компанията.
Фирмата предлага:
•Предизвикателнапозициянастартовонивовбързоразвиващасекомпания;
• Възможност за присъединяване към динамичен екип и най-добрите про-

фесионални практики;
• Отлични перспективи за кариера;
• Обучения от водещи професионалисти ;
Ако припознавате вашите професионални интереси и тази въз-

можност е предизвикателство за Вас, изпратете до 10.03.2009 г. :
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Копие от дипломи и сeртификати;
• Актуална снимка;
на адрес:
гр.Вършец,обл.Монтана,бул.”Република”№2, навниманиетонаинж.Тео-

дора Стоянова /Директор АИО/
За справки: 09527/22 – 40, вътрешен 111 .
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Днес, 28.01.2009 г. от 14.00 часа в Заседател-
ната зала на ОбА - Вършец се проведе заседание
на Общински съвет – Вършец.

Заседанието беше открито и ръководено от г-н
НиколайЛеков-ПредседателнаОбщинскисъвет
– Вършец.

На заседанието присъстват 11 положили
клетва общински съветници. Отсъстват об-
щинскитесъветници-ЦветанВелковиДаниела
Тодорова.

На заседанието присъстваха още: Стоян Стоя-
нов–НачалникнакабинетанаКмета,Красимира
Тачева – ОбА, Антон Тошев – ОбА, Латинка Си-
мова – ОбА, Румен Славчев – кмет на с. Спан-
чевци, Ася Станчева - кметски наместник на с.
Стояново, Иван Георгиев – Технически органи-
затор на квартал Заножене, д-р Юлия Бъчварова
– управител на „Медицински център - Вършец
ЕООД”.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Вземане на решение за промяна в Наредба

наОбщинскисъвет–Вършецзаопределянето и
администриранетонаместнитаксииценинаус-
луги на територията на община Вършец.

Докладва: Анатоли Димитров – Председа-
телнаКомисияпобюджет,финансиистопан-
ска политика

2. Вземане на решение за Актуализиране на
Наредбата по чл. 9 от ЗМДТ във връзка с изме-
нение на Закона за местни данъци и такси, обн.
ДВ бр. 105 от 09 Декември 2008 г.

Докладва: Анатоли Димитров – Председа-
телнаКомисияпобюджет,финансиистопан-
ска политика

3. Отмяна на решение № 212 от Протокол №
18 / 23.12.2008 г.

Докладва:НиколайЛеков–Председателна
Общински съвет Вършец

4. Частична отмяна на решение № 204 от Про-
токол № 18 / 23.12.2008 г.

Докладва:НиколайЛеков–Председателна
Общински съвет Вършец

5. Отчет за дейността на Местната комисия за
борбасрещупротивообщественитепроявинама-
лолетниинепълнолетниприОбщинаВършецза
2008 г.

Докладва: Иван Жеков – Председател на
МКБППМН при Община Вършец

6. Вземане на решение за отпускане на финан-
сова помощ на новородено дете.

Докладва: Анатоли Димитров – Председа-
телнаКомисияпобюджет,финансиистопан-
ска политика

7. Обсъждане искане за отпускане на финан-
совапомощзаремонтначастоттоалетнитевъзли
в сградата на “Медицински център – Вършец”
ЕООД.

Докладва: Анатоли Димитров – Председа-
телнаКомисияпобюджет,финансиистопан-
ска политика

8. Вземане на решение за удължаване на срока
ликвидация на “БКС” ЕООД – гр. Вършец.

Докладва:НиколайЛеков–Председателна
Общински съвет Вършец

9. Избор на Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от
ЗПРКИ на Общински съвет – Вършец.

Докладва:НиколайЛеков–Председателна
Общински съвет Вършец

Общински съвет - Вършец прие следните ре-
шения:

Р Е Ш Е Н И Е № 225
Общинскисъвет-Вършец,съгласночл.25,ал.

2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване
наконфликтнаинтересиизбираКомисиянаОб-
щински съвет – Вършец от 5 члена в състав:

Анатоли Димитров (общински съветник) –
Председателичленове -ОлгаЯничкова (общин-
скисъветник),КирилАргиров(общинскисъвет-
ник),АнтонТошев(общинскаадминистрация)и
Татяна Петрова (общинска администрация).

Гласувалиобщо:"за"-11,"против"–няма,
"въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 226
Общински съвет – Вършец на основание § 17,

ал. 1 от ЗМДТ определя следните размери на да-
нъка върху недвижимите имоти, данъка наслед-
ствата и данъка при придобиване на имущества,
както следва:

I. Размерът на данъка върху недвижимите
имоти се определя в размер на 1,5 на хиляда
върху данъчната оценка на недвижимия имот.

II. Размерът на данъка върху наследствата се
определя поотделно за всеки наследник или за-
ветник, както следва:

1. За братя и сестри и техните деца – 0,7 на сто
върху размера на наследеното имущество
над 250 000 лева;

2. За лица, извън посочените в т. 1 – 5 на сто
върху размера на наследеното имущество
над 250 000 лева.

III.Размерътнаданъказапридобиваненаиму-
щества по дарение и по възмезден начин се из-
числява върху оценката на прехвърляното
имущество, както следва:

1. 0.7 на сто – при дарение между братя и сес-
три и техните деца;

2. 5 на сто при дарение между лица извън по-
сочените в точка 1.

IV. При възмездно придобиване на имущество
данъка е в размер на 2 на сто върху оценката на
прехвърляното имущество, а при замяна - върху
оценката на имуществото с по – високата стой-
ност.

Настоящото решение променя размера на да-
нъцитеопределениотОбщинскисъвет–Вършец
с Решение № 44 от Протокол № 5 / 04.02.2008 г.
Промените следва да се отразят в чл. 15, чл. 28, т.
1 и т. 2 и чл. 35, ал. 1 буква „а” и „б” и чл. 35, ал. 2
от Наредба на Общински съвет – Вършец за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Об-
щина Вършец.

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за",ДианаГригорова–“за”,ИванЛазаров-"за",
Кирил Аргиров – “за", Николай Леков - "за",
Огнян Гигов - "за", Олга Яничкова - "за", Петър
Костов - "за", Румяна Дамянова - "за", Николай
Коновски - "за" и Вътко Маринов - "за".

Гласувалиобщо:"за"-11,"против"–няма,
"въздържали се" - 0.

Петър Костов Петров напуска заседанието.

Р Е Ш Е Н И Е № 227
I. Общински съвет – Вършец на основание чл.

9 от Закона за местните данъци и такси актуали-
зира Наредбата за определянето и администри-
рането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Вършец, както следва:

1. Отменя т. 1, т. 2, т. 3 към ал. 1 на чл. 40, ал. 2,
т. 1, т. 2 и т. 3 на чл. 40 и ал. 3, и ал. 4 на чл. 40 от
Наредбата на Общински съвет – Вършец за ад-
министриранетонаместнитетаксииценинаус-
луги на територията на Община Вършец.

2. Член 40 от Наредбата се изменя, както
следва:“Заиздаваненаразрешениезатърговияс
тютюн и тютюневи изделия се събира едно-
кратнатаксавразмерна200лв.,коятосезаплаща
преди предявяване на искането за издаване на
разрешението”.

3. Ал. 5 на чл. 40 остава със същия текст, като
става ал. 2.

ІІ. Определя размера на таксата за битови от-
падъци по видове услуги и по населени места
както следва:

1. Размера на таксата за битови отпадъци за
недвижими имоти на стопанските субекти и фи-
зически лица с декларирани търговски обекти с
отчетна стойност на декларираните недвижими
имоти до 1.5 млн. лв., намиращи се в град Вър-
шец за 2009 г. по елементи да бъде както следва:

• Събиране на битови отпадъци и транспорти-
рането им до депо – 3.0 на хиляда;

•Почистваненаулици,площади,алеи,паркове
и др. територии, предназначени за обществено
ползване – 3.5 на хиляда;

•Проучване,проектиране,закриваненадепаза
ТБО – 3.1 на хиляда.

2. Размера на таксата за битови отпадъци за
недвижими имоти на стопанските субекти и фи-
зически лица с декларирани търговски обекти с
отчетна стойност на декларираните недвижими

имоти над 1.5 млн. лв., намиращи се в град Вър-
шец за 2009 г. по елементи да бъде както следва:

• Събиране на битови отпадъци и транспорти-
рането им до депо – 1.0 на хиляда;

•Почистваненаулици,площади,алеи,паркове
и др. територии, предназначени за обществено
ползване – 1.0 на хиляда;

•Проучване,проектиране,закриваненадепаза
ТБО – 1.0 на хиляда.

3. Размера на таксата за битови отпадъци за
недвижимиимотинафизическилица,намиращи
се в град Вършец за 2009 г. по елементи да бъде
както следва:

• Събиране на битови отпадъци и транспорти-
рането им до депо – 0.9 на хиляда;

•Почистваненаулици,площади,алеи,паркове
и др. територии, предназначени за обществено
ползване – 1.1 на хиляда.

4. Размера на таксата за битови отпадъци за
недвижими имоти на стопанските субекти и фи-
зически лица с декларирани търговски обекти,
намиращисевселатанаОбщинаВършецза2009
г. по елементи да бъде както следва:

• Събиране на битови отпадъци и транспорти-
рането им до депо – 9.6 на хиляда;

•Почистваненаулици,площади,алеи,паркове
и др. територии, предназначени за обществено
ползване – 1.0 на хиляда;

•Проучване,проектиране,закриваненадепаза
ТБО – 3.4 на хиляда.

5. Размера на таксата за битови отпадъци за
недвижимиимотинафизическилица,намиращи
се в селата на Община Вършец за 2009 г. по еле-
менти да бъде както следва:

• Събиране на битови отпадъци и транспорти-
рането им до депо – 4.0 на хиляда;

•Почистваненаулици,площади,алеи,паркове
и др. територии, предназначени за обществено
ползване – 1.5 на хиляда;

•Проучване,проектиране,закриваненадепаза
ТБО – 0.5 на хиляда.

6.Забазаприопределянеразмеранатаксатаза
битови отпадъци да се използва:

•Зафизическилица–данъчнатаоценкананед-
вижимите имоти;

• За стопанските субекти – отчетната стойност
на декларираните недвижими имоти.

7. В районите, където Общината не е органи-
зиралаинеизвършвауслугата“Сметосъбиранеи
сметоизвозване” не се събира такса за услугата,
съгласночл.71,т.1отЗМДТ.ЗадължаваКметана
Община Вършец да издаде заповед за тези ра-
йони.

8. При получаване на съд за битови отпадъци,
ползвателя заплаща сумата от 10 лв. и връща
амортизирания съд за събиране на битови отпа-
дъци.

9. За всички имоти, за които е подадена молба,
ченесеизползватцелогодишноисаодобрениот
комисия,назначенаотКметанаОбщината,както
и за всички незастроени имоти се заплаща 50 %
от таксата за събиране на битови отпадъци и
транспортирането им до депо.

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за",ДианаГригорова–“за”,ИванЛазаров-"за",
Кирил Аргиров – “за", Николай Леков - "за",
Огнян Гигов - "за",ОлгаЯничкова - "за",Румяна
Дамянова-"за",НиколайКоновски-"за"иВътко
Маринов - "за".

Гласувалиобщо:"за"-10,"против"–няма,
"въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 228
Общински съвет – Вършец отменя свое реше-

ние № 212 от Протокол № 18 / 23.12.2008 г.
Гласувалиобщо:"за"-10,"против"–няма,

"въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 229
Общински съвет – Вършец потвърждава свое

решение № 204 от Протокол № 18 / 23.12.2008 г.
наОбщинскисъвет–Вършец,катоотменяточка
23 на чл. 37 от раздел V от Наредбата за опред-
елянето и администрирането на местни такси и
цени на услуги на територията на Община Вър-
шец.

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за",ДианаГригорова–“за”,ИванЛазаров-"за",

Кирил Аргиров – “за", Николай Леков - "за",
Огнян Гигов - "за",ОлгаЯничкова - "за",Румяна
Дамянова-"за",Николай Коновски-"за"иВътко
Маринов - "за".

Гласувалиобщо:"за"-10,"против"–няма,
"въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 230
1. Общински съвет Вършец приема за сведе-

ние отчета за дейността на Местната комисия за
борбасрещупротивообщественитепроявинама-
лолетниинепълнолетниприОбщинаВършецза
2008 г.

2.ВъзлаганаКметанаОбщинаВършецдаиз-
готви и внесе за разглеждане проект за актуали-
зиране на Наредба № 1 на Община Вършец за
опазване на обществения ред, хигиената и окол-
ната среда на територията на общината.

Гласувалиобщо:"за"-10,"против"–няма,
"въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 231
1. Одобрява отпускането на финансова помощ

зановороденодете(роденона03.03.2008година)
на Димо и Ралица Велинови.

2. Не приема предложението за промяна на
приетите критерии за отпускане на финансова
помощ за новородено дете.

Гласувалиобщо:"за"-10,"против"–няма,
"въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 232
1. Общински съвет отлага обсъждането на ис-

кането за отпускане на финансова помощ за ре-
монт на част от тоалетните възли в сградата на
“Медицински център – Вършец” ЕООД.

2.Задължавауправителяна“Медицинскицен-
тър–Вършец”ЕООДвсрокдо20.02.2009година
да представи в Общински съвет:

•Отчет(анализ)заизпълнениетонастратегията
за управление на “Медицински център – Вър-
шец”ЕООДзапървите6месецаотнеговотоназ-
начаване,коятоевосноватанаизбораинеговото
назначаване;

•Финансовиотчетинадружествотоза2008го-
дина.

3.Следпредставяненадокументите пот.2,об-
съждането им в Комисията по бюджет, финанси
и стопанска политика и Комисията по здравео-
пазване, социални дейности и екология, и при-
еманетонаБюджет2009наОбщинаВършец,ще
бъде взето решение по целесъобразност.

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за",ДианаГригорова–“за”,ИванЛазаров-"за",
Кирил Аргиров – “за", Николай Леков - "за",
Огнян Гигов - "за", Олга Яничкова - "за", Румяна
Дамянова-"за",НиколайКоновски-"за"иВътко
Маринов - "за".

Гласувалиобщо:"за"-10,"против"–няма,
"въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 233
1.Общински съвет Вършец удължава срока за

ликвидация на БКС ЕООД - гр. Вършец до
31.03.2009 година.

2.Възлаганаликвидаторавсрокдо15.02.2009
година да представи в Общински съвет инфор-
мация за текущото изпълнение на процедурата
по ликвидацията.

3.Определямесечновъзнаграждениевразмер
на 100 лева за правна помощ за ликвидация на
дружеството, които да бъдат изплатени след за-
личаване на дружеството от Агенция по вписва-
нията.

Поименно гласували: Анатоли Димитров -
"за", Диана Григорова– “за”, Иван Лазаров - "за",
Кирил Аргиров – “за", Николай Леков - "за",
Огнян Гигов - "за", Олга Яничкова - "за", Румяна
Дамянова-"за",НиколайКоновски-"за"иВътко
Маринов - "за".

Гласувалиобщо:"за"-10,"против"–няма,
"въздържали се" - няма.

Поради изчерпване на дневния ред Председа-
телят на Общински съвет - Вършец закри засе-
данието в 15.47 часа.

Николай Желков Леков
Председател на ОбС - Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 19
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На 03.02.2009 г. гост на постоян-
ната рубрика «Иниицатива плюс
знание», водена от Райна Симова в
пенсионерския клуб «Козница»
беше доц. д-р Антон Савов, д.м.н. –
специалист по УНГ-болести, невро-
логия, отоневрология, медицински
мениджмънт, проявяващ особен
професионален интерес към сен-
зорните системи, слуховия и вести-
буларния апарат и речта.

Доц. Савов изнесе пред пенсионе-
рите от сдружение «Козница» - Вър-
шец здравна беседа на тема: «Уши,
нос, гърло – тяхната заболеваемост»
и евентуална рехабилитация чрез
направление за Специализирана
болница за рехабилитация (СБР)
«Св.Мина» - гр. Вършец.

Салонът на клуба беше препълнен
от пенсионери, жадни за здравни
знания. След подробно и на достъ-
пен език изнесената здравна беседа,

възникнаха много въпроси, на които
лекторът отговори изчерпателно.

Като изпълнителен директор на
«СБР-НК»ЕАД – Вършец доц.
Савов обясни правилата за постъп-
ване в болницата за рехабилитация,
като съобщи номерата на клинич-
ните пътеки и заболяванията за тях,
необходимите документи за прием.
Той покани всички, нуждаещи се от
рехабилитация и физиотерапия, да
се възползват от тази придобивка на
място, тъй като болницата е много
добре отоплена и снабдена целод-
невно с топла вода през зимния пе-
риод. Гражданите на Вършец могат
да ползват банята на болницата през
всеки ден от седмицата.

Благодарим на доц. Савов за учас-
тието в рубриката ни и за прояве-
ното внимание и уважение към нас,
пенсионерите.

Райна СИМОВА

За това голямо събитие ни известява
вестник ”Дунав”, бр.58 от 12.03.1869г.

След като известността на баните
започва да расте и валията на Дунавс-
кия вилает научава за лековитата сила
на изворите, идва тук със специална
комисия от лекари-специалисти.
Както самият той, така и те, са възпи-
таници на Запад.

Митхад паша е известен с широката
си култура,с владеенето на няколко
езика, с будния си реформаторски дух.

По това време, той прави много ад-
министративни, благоустройствени и
стопански подобрения. По негово на-
реждане е построена първата железо-
пътна линия-Варна - Русе, първите
павирани улици, мостовете край Бяла
и в Ловеч.Той изисква изграждането
на конезаводи, прави и първите
здравни промени.

Научил за лечебната сила на мине-
ралните извори във Вършец, идва тук.
Неговата цел е да ги направи дър-
жавни, като се построи по-прилична
сграда, за басейна да се прибират
такси, както и да се назначат лекари,
които да отговарят.

Вършечките първенци използват съ-

действието на берковските
/ българи и турци / да се застъпят

пред пашата да не ги отчуждава. И
така, всички те настояват баните да
останат вакъски /черковни/ и успяват
да склонят Митхад паша да отстъпи.
Направил го обаче с условия: до из-
вора да се построи прилична сграда;
да се поддържа необходимата чис-
тота; да се взема определена такса за
къпането. Добавя също, че ще следи
за развитието на баните. Като истин-
ски държавник определя правила.

За съжаление обаче още същата го-
дина бива преместен да работи в Ца-
риград на друга длъжност.

През 1869г. бива построено малко
здание с три отделни резервоара, а
през 1885г. банската сграда е съборена
и заменена с друга, по-удобна. Следи
се за чистотата, взема се такса.

Направеното след посещението на
Митхад паша е ярко доказателство, че
гости от такова естество са винаги
добре дошли, защото те носят жела-
ние за промени, а защо не и тях са-
мите.

Мария АЛИПИЕВА

МИТХАД ПАША ПОСЕЩАВА
ВЪРШЕЦ ПРЕЗ 1869 ГОДИНА

продължава от 1 стр. >>>
В Европа има различна практика.

Във Франция гроздето се събира в
малки изби, където се прави пър-
вичното вино. След това се събира в
голяма изба и се произвежда вино с
определени качества. В Италия е об-
ратното, виното се произвежда в
малки регионални изби. Бутиковото
вино със специфичен вкус е по-
скъпо.

Регионалното вино всеки го прави
сам за себе си. По определена тех-
нология. Бих искал моите вина да
имат уникалност и хората като идват
да купят определено вино, да го на-
мерят.

- Като съветник сте член на бю-
джетната комиися. Какво ще ка-
жете за работата на комиисята и
състоянието на общината?

- Общинският съвет контролира и
дава насоки за определени приходи
и разходи. Очакванията за приходи
на общината не се реализираха. По-
големи приходи могат да се реали-
зират от сделки с общинско
имущество, ако има интерес от ин-

веститори. При стагнацията всички
са предпазливи и се въздържат.

Не са събрани местните данъци и
такси. През най-силния месец имаме
минимални приходи от туризъм.
Гражданите нямат съзнанието да
внасят в Общината и държавата дъл-
жимите такси. Тези малки неща по-
казват какви са хората. Не искаме

всички да работим в една посока.
В същото време Общината може да

провери само тези, които са се ре-
гистрирали и са категоризирани. За-
коните са несъвършени,
недообмислени, влекат различни на-
чини на тълкуване и заобикаляне.

Сега предстои да се правят анализи
на изминалата година и да се изготвя

бюджета за следващата. Бюджетът
на общината ще бъде обсъждан от
Бюджетната комисия и от другите
комисии. Предстои да бъде приет до
края на месец февруари.

По отношение на работата в об-
щинския съвет мога да кажа след-
ното – Случвало се е да ме питат -
Защо гласувате всички „за”?- Отго-
варям това е израз на постигнат кон-
сенсус в комисиите. Всички
проблеми се поставят на масата в
бюджетната комисия и се разглеждат
равноправно.Всички сме участвали
в изграждането на това предложение
за решение. Има конструктивизъм в
работата ни.

- Какво може да се направи за об-
щината от обикновените граж-
дани?

- Да си пожелаем да сме община
още дълго време. Аз съм силно обез-
покоен от намаляването на населе-
нието и от насочването на младите
към големите градове. Би трябвало
да разчитаме на инициативата на
гражданите да търсят информация
по европейски проекти. Ние сме

привилегировани до 2013 година ще
се отпускат средства за селските об-
щини. Да не чакаме да ни поканят, а
да търсим информация. Цялата ин-
формация е качена в сайта на Ми-
нистерство на икономиката. Лошото
е, че в продължение на двайсет го-
дини държавата няма ясна политика
за малкия и средния бизнес, хората
се лутат и са обезверени.

- Какво е мнението ви за начина
на провеждане на парламентар-
ните и изборите за евродепутати?

- Според мен трябва да има образ-
ователен ценз. Не бива да допускаме
хора без мнение да гласуват органи-
зирано и така да решават изхода на
изборите.

Аз съм на мнение, изборите да се
проведат заедно. И двата вида из-
бори са на национално ниво. Не е
оправдано да се мобилизира цялата
избирателна система и избирателите
два пъти за един-два месеца. Те
могат спокойно да изразят вота си в
един ден.

Разговора води
Юлия АНТОНОВА

ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ: „ИМА КОНСТРУКТИВИЗЪМ В РАБОТАТА НИ”

ЗДРАВНИ БЕСЕДИ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ

НАШИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Известни личности - гости на Вършец

ВА Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
В изпълнение на “Общинската програма за овладяване и установяване на контрол върху кучешката по-

пулация на територията на Община Вършец” съгласно ЗЗЖ /Закона за защита на животните/.
В срок от три месеца от 01.ІІІ.– 01.VІ.2009г всички собственици на домашни и ловни кучета, да регис-

трират в община Вършец своите кучета, за която се заплаща такса от 5лв и срещу която ще получат ре-
гистрационен талон-свидетелство на кучето. След регистрацията се предприема ветеринарна обработка
на кучетата от ветеринарния лекар и се събира такса която включва разходите за консумативи по определена
от общината тарифа: за маркировка на личния номер, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, кастриране
и издаване на паспорт с регистрационния номер на тези които нямат, в който се описват извършените ма-
нипулации на кучето.

Собствениците на кастрираните кучета се освобождават от ежегодната такса от 10лв данък–куче за собст-
веност на домашно куче, която собствениците заплащат в общината всяка година.

Маркировката на личен номер е задължителна, защото при залавянето на такова куче като безстопан-
ствено, което значи че е изоставено, чрез регистъра се установява кой е собственика му и той ще понесе
всичките последствия на закона – Закона за Защита на Животните.

След изтичане на тримесечния срок за регистрация до 01.06.2009г, на собствениците на кучета, които не
са ги регистрирали в регистъра воден в ОбА Вършец, ще им бъдат съставени АУАН/актове за установяване
на административно нарушение/ и налагане на глоби с НП /наказателно постановление/ от 50 - 500лв по
реда на чл.14 ал.1 от Наредбата “За регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Об-
щина Вършец”

Това е един отдавна известен на всички проблем, който се задълбочава с всяка измината година. В жи-
лищната среда, особено на градовете броят на бездомните кучета непрекъснато нараства.

1. Описание на проблема – големит брой бездомни кучета води до:
- здравни рискове за хората:
- уличните кучета могат да бъдат преносители на остри инфекциозни болести опасни за човека
и селскостопанските животни – кучешка тения, бяс, бруцелоза, микроспория, демодекоза;
- регистрирани са случаи на ухапвания на хора от кучета;
- създаване на дискомфорт на населението:
- много хора се страхуват от кучета;
- през нощта, шумът създаван от кучешкия лай смущава гражданите;
- скитащите кучета са една от причините за замърсяване на градската среда и повишаване интен-
зитета на насищане с паразити за потенциално заразяване;
- тежкото положение на уличните кучета травмира хората, които обичат животните;
- тежко положение на уличните кучета:
- кучетата страдат от различни болести, глад и студ;
- много от бездомните животни са изоставени от стопаните си, биват измъчвани, малтретирани и
убивани от граждани.

\

2. Причини за възникване на проблема
- липсата на контрол върху популацията на домашните кучета.
- временното използване на кучета за пазачи на вили, гаражи, строежи, след което биват изоставени
от собствениците поради липса на образованост за хуманно отношение към животните. Обикновено
собственика не е подготвен за грижите и нуждите, съпровождащи отглеждането на куче, в резултат
на което, при възникнали трудности може да го изостави – него или малките кученца, както обик-
новено се случва.

3. Възникване на популацията от бездомни кучета.
Кучето достига полова зрелост на 7-8 месеч.възраст, ражда 2 пъти годишно по 5-8 кученца. Очевидно е,

че само няколко изгонени малки или по-големи домашни кучета са в състояние за кратко време да увели-
чат популацията до неимоверни размери.

БОРЯНА БОНЧЕВА – ЛЕЧЕВА
Кмет на община Вършец



В навечерието на новата го-
дина отвори врати за посети-
тели малък семеен хотел
„ПреСпа”, категория три
звезди. По интересен начин е
подбрано името - то съдържа
и романтиката на снежните
преспи в планинския курорт,
и информацията за усло-
вията, които предлага.

Сградата посреща с досто-
лепието на старите вили,
сполучливо съчетано с бля-
съка на съвременния дизайн.
Преустройството на къщата
на д-р Пенев –бившия вое-
нен санаториум е направено
по програма на САПАРД.
Собственик е г-н Сотириос
Кодзаколис, който е регис-
трирал фирмата си в Бълга-
рия, на територията на
община Вършец.Той оценява
високо качествата на курорта
и инвестира тук с голям ен-
тусиазъм.

Хотелът разполага с един
луксозен апартамент, със
стаи с едно и две легла, съв-
ременно обзаведени, с вана
или душ-кабина, кабелна те-
левизия, интернет, телефон.

Гостите могат да се консул-
тират с лекар и да направят
балнеопроцедури с мине-
рална вода в тангенторна
вана, перлена вана, джакузи
с хидромасажна система,
сауна или да се раздвижат на
уредите за фитнес.

„Умерено, но уверено”-
това ни е девизът, казва ад-
министраторката. Стараем се
да се доближим до гостите
ни, да посрещнем нуждите
им. Предлагаме комфорт и
спокойствие. Това се търси
най-вече от чужденците и
гостите от големите градове.
Уютът се допълва от меха-
ната, която обслужва гостите
на хотела, но ще започне да
работи и на свободна консу-
мация. Подходяща е и за
малки тържества.

Построеното до сега е дос-
татъчно показателно за стила
и желанието за работа –
казва Тодор Кънчев, управи-
тел на хотела. – Предстои из-
граждането на открит
минерален басейн и лятна

градина. В перспектива ще
бъде осигурено за гостите
ползването на ски-пистите
на връх Ком и Пършевица
във Врачанския балкан. Уре-
ден е ловен туризъм. Могат
да се насочват гостите за
разходки по еко-пътеките в
нашата планина, ще се пред-
лагат велосипеди. Открихме
интернет-страница на хо-
тела, с която да представяме
дейността си.

Стараем се да създадем
най-добри условия за отдих
и през лятото, и през зимата.

Надявам се, въпреки иконо-
мическите сътресения,
хотел „ПреСпа” да привлече
много гости, те ще са гости и
на Вършец.

Юлия АНТОНОВА
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На 14 февруари т.г. от 10 ч. на
Централния градски площад във
Вършец тържествено бе отбеля-
зан празника на лозарите и вина-
рите Трифон Зарезан.

Отколешен е денят на българ-
ските лозари – Свети мъченик
Трифон. От незапомнени времена
този колоритен, самобитен и кра-
сив празник е влязъл в бита на на-
рода ни. В никоя друга страна не
отбелязват такъв ден, породен от
любовта към лозовото растение.

Проведе се конкурс за най-ка-
чествено бяло и червено тихо
вино - реколта 2008 г., на който со-
мелиерските си умения прояви
компетентно жури в състав: пред-
седател – инж. агроном Георги
Аврамов и членове – инж. агро-
ном Радослав Радков и Михаил
Лазаров - зоотехник.

За победител и в двете категории
бе излъчен Георги Димчев от гр.
Вършец, на който кметът на об-
щина Вършец Боряна Бончева
връчи наградите : 10 броя специ-

ални етикети, срещу които Об-
щина Вършец се задължава да из-
купи по цена, определена от
собственика по 10 литра бяло и
червено тихо вино за представи-
телни нужди, Удостоверение за
заемане на призовото място и
вписване името на победителя в
“летописен регистър” за най-
добро вино, който започва да се
води от днес,за да остане за поко-
ленията.

В концертната програма взеха
участие фолклорният танцов със-
тав при Общински детски ком-
плекс - Вършец и танцовият
състав “Фолклорна китка” към
Народно читалище “Христо
Ботев”, с хореограф Невена Стоя-
нова.

Народното веселие продължи с
кръшни хора и танци, в изпълне-
ние на духовия оркестър при
НЧ”Христо Ботев” – гр. Вършец с
ръководител Митко Пеев.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТРИФОН ЗАРЕЗАН – ПРАЗНИК
НА ЛОЗАРИТЕ И ВИНАРИТЕ

Четейки книгата, си помислих,
че може само да се завижда на
черкасчени за написаната исто-
рия на селото, за изключител-
ната любов, с която са описани
всички кътчета на родното място
- бита, поминъка, войните, учи-
лището, читалището, обичаите и
т.н. И за всичко, за което ни раз-
казва този невероятен родолю-
бец Богдан Манчев.

Той не е писател, просто е един
скромен пътешественик по света
“обиколил два пъти земното
кълбо”, както сам се изразява.

Той е Богдан Манчев, роден на
10 май 1919г.

С много желание се учи, успява
да завърши Берковската гимна-
зия. Като всички ученици тогава
ходи пеш. Познава стъпка по
стъпка пътеката покрай коша-
рите, та чак до Берковица. Нещо
повече, завършва и висше образ-
ование, но широкият му кръго-
зор и изключителната му любов
към пътешествията са главната
причина да пътува като моряк. В

тази му страст дори пак се
чувства любовта към родното:

“Далече на изток се протягаше
бакърената снага на Котля , на-
въсен немееше Червени камък,
Тодорини кукли рееха загадъчен
поглед към полето, а там , на
запад будеше нашата тревога ог-
ромният масив на Ком. По паси-
щата на Остриката пълзяха овчи
стада, дочуваха се далечни ов-
чарски подвиквания и в сянката
на залеза тя изглеждаше по-
близка, зловеща, величест-
вена...”

Книгата грабва още с начал-
ните си страници, в които с та-
кова познаване и вероятно дълго
и трайно проучване, се разказва
за римската епоха, за турското
владичество, за селището Ме-
леклий, по-късно Аджелар, Ха-
джийска махала и след това
Черкаски. На това място сякаш
оживяват хората, къщите, цити-
рат се имена, фамилии, обичаи,
сватби.

Езикът на места огрубява с

думи от местния диалект, като ”
мома- а жено”

“връшници - плитки”, чръв -
червей, щулци – кокили и т.н.

Той дори се е постарал да на-
прави малък речник с обяснение
на всяка дума.

Повествователният тон на
много места е заменен с една
дълбока въздишка по опустоше-
ната природа, по забравените
природни кътчета, по чистотата
в човешките отношения…

На много места забелязваме та-
кова добро познаване на забеле-
жителни световни места - музеи,
изкуство, исторически даде-
ности. И пак това преклонение
пред българското :

“В световната класика на изоб-
разителното изкуство изключи-
телно популярен е образът на
Сан Себастиян. Виждал съм раз-
лични трактовки на неговия
образ в Националната худо-
жествена галерия в Лондон, в
музеите на Антверпен, във Ве-
неция, Флоренция, Генуа,Петер-

бург и другаде. Всеки автор по
свой начин, маниер изобразява
мъченика в своята творба –но
винаги в неговите предсмъртни
страдания: огън, зверове, бит с
тояга, нож в гърдите. Но едно
платно ми е направило потреса-
ващо впечатление - забити в тя-
лото му много стрели и мъката,
изписана на страдалческото му
лице. От дете съм слушал за тази
варварска наказателна смърт на
Стоян Лилков и всичко, което ми
е напомняло неговите мъки, ме е
обвързало с нетовата смърт -
щиковете в гърдите му – стре-
лите в ребрата на светеца Себас-
тиян. “

Скромното отношение на ав-
тора към написаното звучи във
всеки ред :

“Това са около четиридесет ко-
ренни родове, които със своите
издънки днес правят много по-
вече семейства. Разбира се,
нямам никакви претенции от-
носно пълното изчерпване на въ-
проса, възможно е да са

допуснати не една и две грешки
и пропуски...”

Такъв един труд се пише с го-
дини, преработва се, както е на-
правил и авторът, и това му е
донесло удовлетворение.

Казват, че когато човек оста-
рява, като децата започва по-
силно да обича. Вероятно
същото е и с Богдан Манчев.Той
преработва книгата и я подарява
на съселяните си. Колко хора
постъпват като него, дори да
имат талант да пишат?

Затова казвам - щастливи са
черкасчени.

Мария АЛИПИЕВА

ЕДИН ПИСМЕН ОПИТ ДА СЕ ВЪРНЕШ В СПОМЕНИТЕ ЗА
РОДНИЯ КРАЙ - “МОЙ РОДЕН КРАЙ” OT БОГДАН МАНЧЕВ

ХОТЕЛ „ПреСпа” ПОСРЕЩНА
ПЪРВИТЕ СИ ГОСТИ
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