
Адриана Андреева е родена 1963 г.
във Вършец.

Завършва средно образование тук.
През 1984 г. завършва Полувисшия

педагогически институт в Смолян
и започва работа като учител в
СОУ „Иван Вазов”.

1989 г. завършва СУ „Климент
Охридски”, специалност Матема-
тика.

Семейна с две деца.
Общински съветник от листата

на ГЕРБ.

- Г-жо Андреева, повече от 25 го-
дини работите като преподавател
по математика в СОУ „Иван
Вазов”, беше ли това ваша мечта?

- Наистина да съм учителка по ма-
тематика е моя мечта от ученичес-
ките години. Това е под влияние на
добрия ми учител Александър
Томов. За съжаление през послед-

ните години няма желание у децата
да учат педагогически специал-
ности, особено с математика. Разго-
варяла съм с кандидат-студенти,
отговорът им е бил „Не, никога”. Те
имат ясна представа как стоят не-
щата от другата страна и не им ха-
ресва.

- На какво се дължи този непри-
ятен факт?

- В обществото се е утвърдило не-
гативно отношение към учителите.
В техните очи ние сме хора, които
работят по четири до шест часа
дневно и почиват цяло лято. Те не
виждат камарите от тетрадки, които
проверяваме вкъщи и това че трябва
да се подготвим за следващия ден.

Ниско е заплащането за такъв ви-
соко квалифициран и напрегнат
труд, въпреки стъпките, които се на-
правиха и това което се коментира.
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Адриана Андреева: „Интересът ми е
насочен към училището и децата на града”
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Във връзка с утвърдения общин-
ски план за прозрачно и ефективно
управление, със своя заповед №
273/ 10.07.2009 г., кметът на община
Вършец Боряна Бончева откри го-

реща телефонна линия, на която
гражданите могат денонощно да
подават сигнали, свързани с про-
блеми и събития, изискващи
спешна реакция от страна на Об-
щинска администрация или инсти-
туциите на територията на
общината.

За гореща телефонна линия е
определен телефон с номер
09527/30-82, намиращ се при де-
журните по община. На служите-
лите, отговарящи за горещия
телефон ще бъде проведен специа-
лен инструктаж и осигурен специа-
лен дневник за регистриране на
всички постъпили сигнали.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ

В навечерието на Празника на ку-
рорта, минералната вода и Балкана,
кметът на община Вършец преряза
лентата на новоизграден спортен
комплекс в градския парк, включ-
ващ обслужваща сграда, футболно
игрище с възможност за игра на
тенис на корт, мултифункционално
игрище за волейбол и баскетбол и
възстановено старо волейболно иг-
рище.

Гости на церемонията по открива-
нето бяха Петьо Дончев – председа-

тел на Областния съвет на Българ-
ския футболен съюз – София, коми-
сар Чавдар Караджов – началник на
Областна дирекция “Полиция” гр.
Монтана и Петър Давидов – начал-
ник на Районно полицейско управ-
ление Вършец.

Бе отслужен тържествен водосвет
от енорийския свещеник на града
Петко Балджиев.

Изготвянето на проекта за обслуж-
ващата сграда е дело на арх. Васил
Кашукеев, който е избран за архи-

тект на годината през 2008 г. от
Съюза на архитектите в България и
ние можем да се радваме, че той
лично присъства във Вършец.

Проектът на спортните съоръже-
ния е изготвен от инж. Калоян Въл-
чев, а изпълнител на обекта е фирма
“М-СПОРТ” ООД – гр. Благоевград.

Футболното игрище е с дренаж и
отводнителна система, като по този
начин теренът ще бъде винаги сух.
За първи път в България върху из-
куствената тревната настилка е по-
ложена каучукова насипка и пясък,
което прави игрището уникално за
страната ни спортно съоръжение.

При откриването на спортния ком-
плекс кметът на общината Боряна
Бончева сподели: “За мен този мо-
мент е вълнуващ, защото всички
помним какво беше футболното иг-
рище, на което сега се намираме,
само преди една година. За да имаме
днес едно уникално спортно съоръ-
жение, на всички е ясно каква ог-
ромна работа е трябвало да бъде
свършена и с каква любов е изпъл-
нен този проект. Благодаря за под-
крепата на идеята на общинските
съветници от Общински съвет Вър-
шец, за това че се реализира начал-
ният етап от изграждането на тези
спортни съоръжения по проекта на
Община Вършец по програма ФАР
“Екопарк за отдих и почивка”. Бла-
годаря на проектантите и архитек-
тите, на фирмата-изпълнител на
обекта, на строителите – хората, за-
кърмени с любов към Вършец и
които бяха тук от първата копка до
този финален момент. С пожелание
да ни е честита новата придобивка,
да се гордеем с нея, защото един си-
новен дълг към Вършец е изпълнен
с чест и достойнство, с безвъзмезден
труд, с ценни съвети и с една пато-
логична обич към Вършец”.

С подаване на “първа топка” от
кмета на Вършец и с изпълнения на
мажоретен състав при Общинския
детски комплекс бе даден старт на
общинското първенство по футбол
по повод Празника на курорта, ми-
нералната вода и Балкана “Вършец
2009”.

Според жребия, честта да открият
първенството се падна на отборите
“Стомана” – Вършец и “Лидер” –
Вършец, а съдия на футболната
среща бе Валентин Иванов.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СПОРТЕН КОМПЛЕКС С УНИКАЛНО ЗА СТРАНАТА
НИ ИГРИЩЕ БЕ ОТКРИТ В БОРОВИЯ ПАРК

НАШИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Кметът на общината Боряна Бон-
чева и секретарят на Общината
Иван Жеков взеха участие в Нацио-
налната заключителна среща в
София на 14-те пилотни общини в
страната, включени в проекта на
Националното сдружение на общи-
ните в Република България, финан-
сиран от Европейския съюз по
Оперативна програма Администра-
тивен капацитет “Гражданите и об-
щините – партньори за прозрачна е
ефективна местна администрация”

На срещата те участваха с мулти-
медийна презентация, свързана с
разработването и изпълнението на
Общинския план за прозрачно и
ефективно управление, с дейнос-
тите, предхождащи приемането на
плана, постигнатото до момента и
бъдещите насоки на Общината в
сферата на прозрачното и ефек-
тивно управление и взаимодей-
ствието на местната власт с
гражданите.

*****
Служителите от Общинска адми-

нистрация Вършец дариха лични
средства за построяването на чешма
в местността “Иванчова поляна” в
градския парк. Поводът за даре-
нието е наближаващият Празник на
курорта, минералната вода и Бал-
кана “Вършец 2009”, а желанието
на работещите в Общината е да зас-
видетелстват обичта си към ку-
рорта и да покажат, че те също са

данъкоплатци, като всички оста-
нали жители на града. Идеята е
чешмата да бъде монтирана на
място, на което преди никога не е
имало чешма.

*****
На 10 юли т.г. е подписан договор

за финансиране по проекта на Об-
щина Вършец “Преустройство на
училищна сграда в старчески дом в
село Долно Озирово, община Вър-
шец, област Монтана”.

Изпълнението на проекта се
финансира от Социалния инвести-
ционен фонд към Министерството
на труда и социалната политика.
Стойността му е 343 978 лева, а сро-
кът за изпълнение е 4 месеца.

След проведена процедура об-
ществена поръчка по реда на На-
редбата за възлагане на малки
обществени поръчки е избрана
фирма-изпълнилел на обекта - “Га-
рант – 98” ООД, гр. Враца.

Предвижда се подмяна на покрив,
ремонт на фасадата, топлоизолация,
подмяна на дограма, вертикална
планировка на дворното простран-
ство, цялостна подмяна на ВиК и
електрическата инсталация. Поме-
щенията ще бъдат преустроени и
оборудвани съгласно всички хиги-
енни норми и изисквания за стар-
чески дом. Капацитетът на
социалното заведение ще бъде за
10 домуващи.

Н О В И Н И О Т О Б Щ И Н С К А
А Д М И Н И С Т РА Ц И Я

www.varshets.bg

Изборният ден на 5 юли в община
Вършец приключи до 19 ч. във
всички 16 избирателни секции без
инциденти и при добра организация.

От общо 7486 избиратели, правото
си на глас упражниха 4421, т.е. из-
бирателната активност за община
Вършец е 59.06 %.

Разпределението на действител-
ните гласове по кандидатски листи
за партии и коалиции е както следва:

ГЕРБ - 1786 гласоподаватели,
41.27%

Коалиция за България - 1070 гла-
соподаватели, 24.72 %

Партия Атака - 478 гласоподава-
тели, 11.04%

ПП Лидер - 368 гласоподаватели,
8.50%

Синята коалиция - 254 гласопод-
аватели, 5.87%

НДСВ - 121 гласоподаватели,
2.80%

Ред законност и справедливост -

115 гласоподаватели, 2.66%
ДПС - 69 гласоподаватели, 1.59 %
Българска лява коалиция – 24 гла-

соподаватели, 0.55 %
Съюз на патриотичните сили "За-

щита" – 15 гласоподаватели, 0.35%
За Родината – ДГИ-НЛ” – 9 гласо-

подаватели, 0.21 %
ПП "Зелените" – 8 гласоподава-

тели, 0.18 %
Социалдемократи” – 4 гласопод-

аватели, 0.09 %
Български национален съюз – НД

– 4 гласоподаватели, 0.09 %
ПП “Другата България” – 2 гласо-

подаватели, 0.05 %
ПП “Национално движение за спа-

сение на Отечеството” – 1 гласопод-
авател, 0.02 %<br/ >

Разпределението на действител-
ните гласове за мажоритарни канди-
дати е както следва:

ГЕРБ - Пламен Цеков - 1780 гла-
соподаватели, 41.72%

Коалиция за България – Младен
Червеняков - - 1104 гласоподава-
тели, 25.87 %

Партия Атака – Анюта Петрова-
Борин - 481 гласоподаватели,
11.27%

ПП Лидер – Борислав Великов -
444 гласоподаватели, 10.41%

Синята коалиция- Любомир Ива-
нов - 259 гласоподаватели, 6.07%

НДСВ - Мариета Йотинска - 154
гласоподаватели, 3.61 %

Българска лява коалиция – Иван
Сергисов - 26 гласоподаватели, 0.61
%

ПП "Зелените" – Петко Цветков –
9 гласоподаватели, 0.21 %

Обединение на българските патри-
оти – Юрий Абаджиев – 6 гласопод-
аватели, 0.14 %

Български национален съюз – НД
– Борис Иванов 4 гласоподаватели,
0.09 %.

Евелина Георгиева

ГЛАСУВАМЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ
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На 16 юли в София кметът на
общината Боряна Бончева под-
писа договор за финансиране на
проект “Повишаване качеството
на образованието в община Вър-
шец чрез обновяване и модерни-
зиране на образователната
инфраструктура” по схемата за
безвъзмездна помощ “Подкрепа
за осигуряване на подходяща и
рентабилна образователна ин-
фраструктура, допринасяща за ус-
тойчиво местно развитие”.

Проектът е на обща стойност
955 000 лева и се финансира от
Министерството на регионалното
развитие по Оперативна програма
“Регионално развитие” на Евро-
пейския съюз.

Основните, дейности по проекта
включват обновяване на втората
сграда на СОУ “Иван Вазов”, в
която се помещаваше закритото
вече Начално училище “Св.Св.

Кирил и Методий” чрез основен
ремонт на покривна конструкция,
ремонт на фасада, подмяна на
дограма, изграждане на базова
достъпна архитектурна среда,
оборудване и оформяне на спе-
циализирани кабинети по изоб-
разително изкуство и начално
езиково обучение, изграждане на
спортна площадка.

Продължителността на проекта
е 19 месеца, но намеренията на
сформирания екип за управление
на проекта са от есента на 2010
година обновената сграда да от-
вори врати и да приюти учени-
ците от началния етап на
обучение І – ІV клас, като по този
начин всички ученици от І до ХІІ
клас на СОУ “Ив. Вазов” преми-
нат на едносменен режим на обу-
чение в двете сгради на
училището.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ “ПОВИШАВАНЕ
КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

През 2008 – 2009 г. е извършена
инвентаризация на горите и е из-
работен лесоустройствен и лово-
устройствен проект за
държавните гори в териториалния
обхват на дейност на Държавно
горско стопанство “Берковица”.
Съгласно сключения договор,
проектът е предоставен на Дър-
жавното горско стопанство в ка-
чеството му на инвеститор на
31.05.2009 г.

Проектът е на разположение на
заинтересованите ведомства и ор-
ганизации, както и на неправител-
ствени организации и граждани,
които могат да се запознаят със
съдържанието му и проектира-

ните мероприятия, предвидени за
изпълнение през следващите 10
години.

Становища и препоръки по из-
работения проект могат да се
представят писмено до Държавно
горско стопанство Берковица,
както и по време на общественото
обсъждане на проекта или при-
емането му от комисия на Второ
лесоустройствено съвещание. Об-
щественото обсъждане на проекта
и насрочването на Второ лесоуст-
ройствено съвещание ще бъде не
по-рано от 60 (шестдесет)дни,
считано от датата на предаването
му на инвеститора.

Соб. инф.

ИЗРАБОТЕН Е ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН И
ЛОВОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ ЗА

ДЪРЖАВНИТЕ ГОРИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ
ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ НА ДЪРЖАВНО
ГОРСКО СТОПАНСТВО “БЕРКОВИЦА”

инж. Йордан Томов
Ръководител на Конструктивен

отдел, Електростарт АД. С 24
години стаж в Електростарт.

- Уважаеми г-н Томов, всички
говорят за криза, а Вие от
“Електростарт” за пореден път
сте готови да разкажете за успех
на компанията. Този път става
дума за проект, който току-що
спечелихте и то в сериозна кон-
куренция с други 220 канди-
дати.

- За нас спечелването на този
проект е резултат от всички уси-
лия, които ръководството на
фирма „Електростарт” АД полага
вече няколко години за
модернизиране на про-
изводството и за създа-
ване на модерна и
конкурентна система за
производство и на уп-
равление на компа-
нията.

Още през 2008 г. –
далеч преди кризата да
стане факт и в Бълга-
рия, ние бяхме една от
първите фирми, която
предприе конкретни и
ефективни действия за
ограничаване на по-
следиците от кризата,
още преди да се е усе-
тила сериозно. Една от
антикризисните мерки
беше и решението да
използваме възможнос-
тите, които дават
средствата от европей-
ските фондове и в нача-
лото на 2009 г. кандидатствахме с
проект пред Изпълнителната аген-
ция за насърчаване на малките и
средни предприятия по опера-
тивна програма „Развитие на кон-
курентоспособността на
българската икономика“2007 –
2013 г. Няма да скрия, че конку-
ренцията беше наистина сериозна,
както като брой на подадените
проекти, така и като качество, за-
щото фирмите, които кандидатст-
ваха бяха много сериозни -
Монбат АД, Победа АД, Арома
АД, Хюндай Хеви Индъстрийс
Ко. България АД, Асарел - Медет
АД. Нашият проект е класиран на
трето място от 220 кандидати и от
39 класирали се фирми за финан-
сиране по посочената програма.

- Какво точно ще бъде постиг-
нато с този проект?

- Проектът на Електростарт е на-
сочен към технологична модерни-
зация на оборудването на фирмата
и на обща стойност 1 783 008 лв.,
като по Оперативната програма
ще бъдат отпуснати 50% от нея -
891 504 лв. Всички дейности,
които сме планирали трябва да
бъдат реализирани за 18 месеца. С
други думи за година и половина
ще трябва да се подготвим и да
купим автоматична машина за

предмонтаж за дросели и съоръ-
жение за последващо изгаряне на
отпадните газове при импрегна-
ция на дроселите. Знам, че всички
тези неща звучат неясно на чита-
телите на вестника, но това е тех-
ника, която ще засили
ефективността на работата на ком-
панията от една страна и ще под-
обри условията за работа от друга.
Съоръжението е уникално и по
още една причина – то ще позволи
да се използва топлинната енер-
гия, получена в резултат на изга-
рянето на отпадните газове,
отделяни при ипмпрегнационния
процес, като я ползва повторно за
същия този процес. Така ще нама-

леят сериозно разходите за елек-
троенергия, необходима за
загряване на пещите на импрегна-
ционната линия. С използването
на топлинната енергия от изгаря-
нето на тези газове се спестяват
45% от консумираната електрое-
нергия на импрегнационната
линия, а това в ситуация на криза
е изключително важно.

Наред със спестената енергия и
реализирани икономии за фир-
мата, ние ще постигнем още един
важен вече за общността, за жите-
лите на Вършец, ефект – ще бъде
намален вредният ефект от произ-
водството ни върху околната
среда. А това прави продукцията
ни още по-конкурентноспособна.

Накрая искам да подчертая, че
резултатите от настоящия проект
ще продължат нашата трайна
стратегия на непрекъснато актуа-
лизиране на продуктовата гама,
дълъг гаранционен срок на изде-
лията, ефективно обслужване на
клиентите и преди всичко – ка-
чествени продукти за нашите кли-
енти.

- Хубаво е, когато местният
бизнес може да се похвали с под-
обни успехи. И все пак - разка-
жете ни как в ситуация на
криза, вие постигате положи-

телни резултати. Къде е тай-
ната?

- Няма тайна. Зад всеки успех,
освен ако не е печалба от лота-
рията, стои упорит труд. През по-
следните 5 години ръководството
на фирмата изпълни значителна
част от амбициозна и ефективна
инвестиционна програма, която да
съхрани пазарните позиции на
Електростарт, създадени през го-
дините. Как постигаме всичко
това - чрез висока производител-
ност и качество - ние инвести-
рахме над 4 млн. лева за
високоефективни технологии,
които обхванаха основните етапи
от производствения процес.

В резултат на тези ин-
вестиции, а и на актив-
ната ни търговска
политика, нашите изде-
лия добиха конкурентно
качество и широко раз-
пространение – не само
в България, но на паза-
рите навън. Едновре-
менно с това стана ясно,
че пред нас към настоя-
щия момент има ограни-
чения в 2 два ключови
етапа на производстве-
ния цикъл – предмон-
таж и импрегнация на
дроселите. Именно за
това този проект е важен
за нас, защото в резултат
на инвестицията ще
бъде преодоляно огра-
ничението и така ще
бъде постигната фи-
нална фаза от цялост-
ното обновление на

технологиите на фирмата.
Продукцията и пазарите на Елек-

тростарт са доказали своята ус-
тойчивост през годините от
първоначалото си създаване. Вече
дълги години мениджмънтът на
дружеството работи в посока на
покриване на всички съвременни
пазарни изисквания и потреб-
ности, както и стриктно спазване
на директивите за качество, без-
опасност и енергоефективност на
продукцията – на европейско и
световно ниво. Това също допри-
нася за развитието на фирмата.
Тайната в крайна сметка се дължи
на няколко основни фактора –
упорита работа, лоялност към ка-
чеството и изискванията на кли-
ентите и възможност на
управлението на компанията да
гледа напред, да развива визия за
бъдещето на ЕЛЕКТРОСТАРТ не
само в рамките на 1 – 2 години, а с
няколко години напред.

Това е разликата с останалите
компании, които аз познавам – не
чакаме бъдещето да ни връхлети и
кризите да ни изненадат. Сами из-
граждаме параметрите на бъде-
щето и се стараем да сме
максимално подготвени за пре-
пятствията.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЕЛЕКТРОСТАРТ – С ЕВРОПЕЙСКИ ПРО-
ЕКТ ЗА БЛИЗО ЕДИН МИЛИОН ЛЕВА

инж. Йордан Томов: “Не очакваме бъдещето
да ни връхлети”

І. – 22.07.2009 - СРЯДА
1. Стомана – Лидер – 1800 ч.
2.Електростарт – Р.З.С. – 1900 ч.

ІІ. – 23.07.2009 – ЧЕТВЪРТЪК
1.Спанчевци – Томаховки – 1800 ч.
2.Стояново – Юнаци – 1900 ч.

ІІІ. – 24.07.2009 – ПЕТЪК
1.Заножене – Г.Озирово – 1800 ч.
2.Стомана – Р.З.С. – 1900 ч.

ІV. – 25.07.2009 – СЪБОТА
1.Томаховки – Стояново – 1800 ч.
2.Спанчевци – Юнаци – 1900 ч.

V. - 26.07.2009 – НЕДЕЛЯ
1.Електростарт – Лидер – 1800 ч.
2.Заножене – Стомана – 1900 ч.

VІ. – 27.07.2009 – ПОНЕДЕЛНИК
1.кв.Изток – Валенсия – 1800 ч.
2.Спанчевци – Стояново – 1900 ч.

VІІ. – 28.07.2009 – ВТОРНИК
1.Лидер – Заножене – 1800 ч.
2.Г.Озирово – Електростарт – 1900 ч.

VІІІ. – 29.07.2009 – СРЯДА
1.Томаховки – Валенсия – 1800 ч.
2.Стояново – кв.Изток – 1900 ч.

ІХ. – 30.07.2009 – ЧЕТВЪРТЪК
1.Р.З.С. – Заножене – 1800 ч.

2.Стомана – Г.Озирово – 1900 ч.
Х. – 31.07.2009 – ПЕТЪК

1.Валенсия – Юнаци – 1800 ч.
2.Томахавки – кв.Изток – 1900 ч.

ХІ. – 01.08 2009 – СЪБОТА
1.Лидер – Г.Озирово – 1800 ч.
2. Електростарт – Заножене – 1900 ч.

ХІІ. – 02.08.2009 – НЕДЕЛЯ
1.Спанчевци – Валенсия – 1800 ч.
2.Юнаци – кв.Изток – 1900 ч.

ХІІІ. – 03.08.2009 – ПОНЕДЕЛНИК
1.Р.З.С. – Г.Озирово – 1800 ч.
2.Стомана – Електростарт – 1900 ч.

ХІV. – 04.08.2009 – ВТОРНИК
1.Томаховки – Юнаци – 1800 ч.
2.Стояново – Валенсия – 1900 ч.

ХV. – 05.08.2009 – СРЯДА
1.Спанчевци – кв.Изток – 1800 ч.
2.Лидер – Р.З.С. – 1900 ч.

ХVІ. – 06.08.2009 – ЧЕТВЪРТЪК
ПОЛУФИНАЛ - 1800 ч. І-А – ІІ-Б

- 1900 ч. ІІ-А – І-Б
ХVІІІ – 07.08.2009 – СЪБОТА
ФИНАЛ - 1700 ч. ІІІ и ІV място

- 1800 ч. І и ІІ място
- 1900 ч. - НАГРАЖДАВАНЕ

ОБЩИНСКО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ
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Днес, 24.06.2009 г. от 15.00 часа в
Заседателната зала на ОбА - Вършец се
проведе заседание на Общински съвет –
Вършец.

На заседанието присъстват 12
положили клетва общински съветници.
Отсъства Даниела Тодорова.

На заседанието присъстваха още: Боряна
Бончева – Лечева – Кмет на община
Вършец, Стоян Стоянов – Началник на
кабинета на Кмета, Красимира Тачева –
ОбА, Антон Тошев – ОбА, Латинка Симова
– ОбА, Г. Стаменов – кмет на с. Драганица,
граждани.

С 12 гласа "за" ОбС - Вършец прие
следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на отчет за дейността на
Общински съвет Вършец за периода от
01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.

Докладва: Николай Леков –
Председател на Общински съвет Вършец

2. Приемане на отчет за дейността на
Общински съвет Вършец за периода от
01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.

Докладва: Николай Леков –
Председател на Общински съвет Вършец

3. Приемане на Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.

Докладва: Николай Леков –
Председател на Общински съвет Вършец

4. Приемане на отчет за дейността на
„Медицински център – Вършец” ЕООД за
І-во тримесечие на 2009 г.

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

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

5. Приемане на доклад на Сметната
палата за резултатите от извършения одит
на ефективността и ефикасността на
дейностите при извършване на
капиталовите разходи в община Вършец за
периода 01.01.2007 г. до 30.06.2008 г.

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

6. Приемане на отчет за касовото
изпълнение на бюджета на Община Вършец
за периода 01.01.2009 г. до 31.03.2009 г.

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

7. Приемане на Програма за ограничаване
на структурния дефицит на Община
Вършец.

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

8. Вземане на решение за отдаване под
наем на земеделска земя частна общинска
собственост в землището на с. Черкаски.

Докладва: Николай Леков –
Председател на Общински съвет Вършец

9. Вземане на решение за продажба на
недвижими имоти, находящи се в с.
Черкаски, по реда на ЗОС.

Докладва: Николай Леков –
Председател на Общински съвет Вършец

10. Разглеждане на молба за отпускане на
еднократна финансова помощ от Анелия
Димитрова Тушинова.

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

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

11. Вземане на решение за отстъпване на
право на строеж на ограда, във връзка със
заявление от Георги Йосифов Георгиев.

Докладва: Николай Леков –
Председател на Общински съвет Вършец

12. Вземане на решение за ползване на
училищен автобус.

Докладва: Боряна Бончева – Кмет на
община Вършец

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

13. Вземане на решение за прекратяване
на съсобственост между община Вършец и
Стоян Ангелов Ташев върху недвижим
имот.

Докладва: Николай Леков –
Председател на Общински съвет Вършец

14. Вземане на решение за продажба на
недвижим имот частна общинска
собственост с идентификатор 12961.40.919
по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Вършец.

Докладва: Николай Леков –
Председател на Общински съвет Вършец

15. Отчет на комисията по жилищно-
спестовните влогове и одобряване на
разходи.

Докладва: Председателя на
МКЗУЖВГМЖВ

Общински съвет - Вършец при следните
решения:

Р Е Ш Е Н И Е № 270
Приема отчетът за дейността на

Общински съвет Вършец за периода от
01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.

Гласували общо: "за" - 12, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 271
Приема отчетът за дейността на

Общински съвет Вършец за периода от
01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.

Гласували общо: "за" - 12, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 272
1. Отлага приемането на отчета за

дейността на „Медицински център –
Вършец” ЕООД за І-во тримесечие на 2009
г. до предоставяне на всички документи,
необходими за вземане на становище и
решение.

2. Спира изплащането на
възнаграждението на Управителя на
„Медицински център - Вършец” ЕООД,
считано от 01 юни 2009 г. до следващо
решение на Общинския съвет.

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

Гласували общо: "за" - 10, "против" –
няма, "въздържали се" - 2.

Р Е Ш Е Н И Е № 273

Отлага приемането на доклада на
Сметната палата за резултатите от
извършения одит на ефективността и
ефикасността на дейностите при
извършване на капиталовите разходи в
община Вършец за периода 01.01.2007 г. до
30.06.2008 г. и вземането на решение, до
изпълнение на следното:

1. В срок от 7 дни Общинска
администрация Вършец да предостави на
Общински съвет Вършец план за действия
по направените препоръки в доклада за
одит с отговорници и срокове за
изпълнение.

2. В срок от 21 дни Общинска
администрация Вършец да предостави
информация на Общински съвет Вършец за
нивото на изпълнение на плана за действия
по предходното решение.

3. В срок от 21 дни Общинска
администрация Вършец да предостави
информация на Общински съвет Вършец за
проведените процедури за обществени
поръчки за периода 30.06.2008 г. до
30.06.2009 г. Предоставената информация
да е под формата на регистър, включващ
данни за: предмета на поръчката, размера на
поръчката (сума), обекта за който е
предназначена поръчката, планирана ли е тя
по Бюджет 2008 или Бюджет 2009 г.,
дружество спечелило поръчката.

4. Така създадения регистър да се
предоставя за информация на Общински
съвет Вършец на всеки 3 месеца, заедно с
отчета за касовото изпълнение на Бюджета
на Община Вършец.

5. В срок до 21 дни Общинска
администрация Вършец да предостави
информация на Общински съвет Вършец
под формата на регистър – на фирмите
изпълнители по договори за обществени
поръчки с данни за изпълнение на тези
договори, както следва: срокове за
изпълнение, качество на изпълнение,
гаранции, плащания и други важни
параметри.

6. Препоръчва на Общинска
администрация Вършец да води активно
този регистър и в условията за избор на
фирми - изпълнители по обществени
поръчки да се заложи условие (критерии) за
избор на фирми, които са добри
изпълнители и не са имали отклонение в
изпълнението на вече сключени договори с
Община Вършец.

Гласували общо: "за" - 12, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 274
1. Отлага приемането на касовото

изпълнение на Бюджета на Община Вършец
за периода 01.01.2009 г. до 31.03.2009 г. до
представяне на пълен набор от документи,
позволяващ анализиране на информацията
и вземане на решения от Общински съвет
Вършец по направени предложения от
Общинска администрация Вършец.

2. Възлага на Общинска администрация
Вършец в срок от 21 дни да предостави
информация с данни за изпълнение на
Бюджет 2009 г. спрямо планираното,
изпълнение на Бюджет 2009 г. за посочения
период спрямо същия период на 2008 г.,
изпълнение на Бюджет 2009 г. за посочения
период спрямо средното изпълнение на
Бюджетите на Общините за страната и
спрямо изпълнение на Бюджета на сходни
общини по големина и население с Община
Вършец. Информацията да бъде
представена в процентно изражение и в

абсолютни цифри. Да се предостави на
Общински съвет информация за сумата на
неразплатени фактури и сумата на
просрочените фактури към 30.06.2009 г. и
какво е изменението на тези суми спрямо
31.12.2008 г.

3. Възлага на Общинска администрация
Вършец в срок от 21 дни да предостави
информация за резултатите и
ефективността от приетите мерки за
изпълнение на Бюджет 2009 година.

4. Възлага на Общинска администрация
Вършец в срок от 21 дни да предложи
подобрен пакет от общински антикризисни
мерки за подобряване на събираемостта и
изпълнението на Бюджет 2009 година.

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

Гласували общо: "за" - 12, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 275
Одобрява предложената Програма за

ограничаване на структурния дефицит на
Община Вършец.

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

Гласували общо: "за" - 12, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 276
Задължава Кмета и Общинска

администрация Вършец, след одобрение на
програмата за ограничаване на структурния
дефицит от Министерство на финансите, да
предоставя всеки месец информация за
нивото на изпълнение на заложените
параметри за ефективност.

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

Гласували общо: "за" - 12, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 277
Задължава Кмета и Общинска

администрация Вършец, преди започване на
процедури за избор на изпълнители по
дейностите от програмата за ограничаване
на структурния дефицит, да предостави
предварителна информация и да внесе за
одобрение планираните строителни -
монтажни дейности.

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

Гласували общо: "за" - 12, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 25

продължава на 4 стр. >>>
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Р Е Ш Е Н И Е № 278

1. Общински съвет Вършец на основание
чл. 35, ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл. 19, ал.
1 и ал. 2 от НРПУРОС и чл. 1, ал. 1, т. 5, чл.
4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от НУРПТК взема
решение провеждане на публичен явен търг
за продажба на недвижими имоти частна
общинска собственост, представляващи
поземлен имот УПИ I /едно/ с площ 5 500
кв.м. и УПИ II /две/ с площ 3 720 кв.м. и
двата, находящи се в кв. 63 по плана на с.
Черкаски, община Вършец, област
Монтана.

Определя първоначална тръжна цена за
имот УПИ I /едно/ с площ 5 500 кв.м. – 18
730 лв., стъпка за наддаване 5 % върху
първоначалната тръжна цена, цена на
тръжната документация - 300 лв. и депозит
за участие в търга - 10 % от първоначалната
тръжна цена.

Определя първоначална тръжна цена за
имот УПИ II /две/ с площ 3 720 кв.м. – 11
530 лв., стъпка за наддаване 5 % върху
първоначалната тръжна цена, цена на
тръжната документация - 300 лв., и депозит
за участие в търга - 10 % от първоначалната
тръжна цена.

2. Възлага на Кмета на община Вършец да
организира и проведе търга по реда на Глава
втора “Търгове” от НУРПТК и да сключи
договор за продажба на недвижимите имоти
след заплащане на сумата от спечелилия/ите
търга участник/ци.

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

Гласували общо: "за" - 12, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 279
Отпуска еднократна финансова помощ от

400 лева (§ 10-98) на лицето Анелия
Тушинова за транспорт, кандидат -
студентски такси и документи за
кандидатстване.

Гласували общо: "за" - 12, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 280
1. Актуализира Програмата за управление

и разпореждане с имоти - общинска
собственост на Община Вършец за 2009 г.,
като включва учредяване право на строеж
(суперфиция) за изграждане на ограда в
поземлен имот с идентификатор
12961.423.274 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Вършец от
2008 г.

2. Учредява на Георги Йосифов Георгиев
безсрочно и възмездно право на строеж на
ограда върху 4 кв.м. на ул. “Хисаря” № 26,
град Вършец откъм поземлен имот с
идентификатор 12961.423.275 срещу
стойността на пазарната оценка на имота и
разходите за изготвяне на оценката от
лицензиран оценител.

3. Възлага на Кмета на община Вършец да
възложи изготвяне на лицензирана пазарна
оценка за учредяване право на строеж
(суперфиция) за 4 кв. м. от поземлен имот с
идентификатор 12961.423.274 по
кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Вършец от 2008 г.

4. Задължава Кмета на Община Вършец
след заплащане на стойността на пазарната
оценка и правото на строеж да подпише
договор за учредяване право на строеж с
Георги Йосифов Георгиев, с адрес: ул.
“Хисаря” № 26, град Вършец.

Поименно гласували: Анатоли
Димитров - "за", Диана Григорова– “за”,
Иван Лазаров - "за", Николай Леков - "за",

Огнян Гигов - "за", Олга Яничкова - "за",
Петър Костов - "за", Румяна Дамянова -
"за", Николай Коновски - "за", Вътко
Маринов – “за”, Кирил Аргиров – “за” и
Адрияна Николова - "за".

Гласували общо: "за" - 12, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 281
Автобус марка Otoyol, модел Е 27.14

Schoolbus, 27+1 места, рег. № СА 0148 НР
да се предостави за преимуществен
ползвател на Обединен детски комплекс –
гр. Вършец, ползван по предназначение,
съгласно сключения договор с
Министерство на образованието и науката.

Гласували общо: "за" - 9, "против" –
няма, "въздържали се" - 3.

Р Е Ш Е Н И Е № 282
1. Общински съвет Вършец на основание

чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и във връзка с чл.
23 от НУРПТК взема решение за
прекратяване на съсобствеността върху
недвижим имот с идентификатор
12961.423.181 (проектен идентификатор
12961.423.513, съгласно скица – проект №
1668 / 31.03.2009 г., издадена от СГКК - гр.
Монтана) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Вършец,
одобрени със Заповед № РД - 18 - 74 /
24.06.2008 г. на Изпълнителния Директор на
АГКК, с обща площ 272 кв. м., като продава
частта – собственост на община Вършец с
площ 36 кв. м. на Стоян Ангелов Ташев с
постоянен адрес – гр. София, ж.к. “Света
Троица”, бл. 302, вх. „Б”, за сумата от 1
100 (хиляда и сто) лева.

2. На основание чл. 36, ал. 2 от ЗОС,
възлага на Кмета на Община Вършец да
издаде заповед и сключи договор с купувача
на имота.

Поименно гласували: Анатоли
Димитров - "за", Диана Григорова– “за”,

Иван Лазаров - "за", Николай Леков - "за",
Огнян Гигов - "за", Олга Яничкова - "за",
Петър Костов - "за", Румяна Дамянова -
"за", Николай Коновски - "за", Вътко
Маринов – “за”, Кирил Аргиров – “за” и
Адрияна Николова - "за".

Гласували общо: "за" - 8, "против" – 1,
"въздържали се" - 3.

Р Е Ш Е Н И Е № 283
На основание § 17, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от

Преходните и заключителните разпоредби
на Правилника за прилагане на
ЗУЖВГИЖСВ и във връзка с решение № 12
от Протокол № 9 на МК по ЗУЖВГИЖСВ
Общински съвет Вършец утвърждава като
разход на МК по ЗУЖВГИЖСВ (чл. 8 от
ЗУЖВГИЖСВ) за периода от 01.01.2009 г.
до 17.06.2009 г. сумите, както следва:

1. За закупуване на канцеларски
материали, разходи за публикации в
Държавен вестник и разходи за
командировки: 130 (сто и тридесет) лева.

2. За закупуване на принтер за нуждите на
МК по ЗУЖВГИЖСВ при Община Вършец:
200 (двеста) лева.

3. За възнаграждения на членовете на МК
по ЗУЖВГИЖСВ: по 100 (сто) лева на член.

Гласували общо: "за" - 12, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 284
Отлага вземането на решение за отдаване

под наем на земеделска земя частна
общинска собственост в землището на с.
Черкаски за следващо заседание на
Общински съвет Вършец.

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

Поради изчерпване на дневния ред
Председателят на Общински съвет -
Вършец закри заседанието в 17,40 часа.

Николай Желков Леков
Председател на ОбС - Вършец

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
О Б Я В А

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС, чл. 19, ал. 1 от НРПУРОС и
чл. 26, ал. 1 от НУРПТК и във изпълнение на Решение №
254/20.05.2009 г. на Общински съвет - Вършец и Заповед №
272/08.07.2009г. на Кмета на Община Вършец

О Б Я В Я В А
на 11.08.2009г. от 14.00 часа публично оповестен конкурс за от-

даване под наем на земеделска земя частна общинска собственост,
представляваща поземлен имот с идентификатор 12961.49.53 /стар
идентификатор 049053/ по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Вършец, находящ се в м.”Вършечкото”, в земли-
щето на гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, с площ 4
999 кв.м. Срок за отдаване под наем на земеделския имот предмет
на конкурса: 4 /четири/ години.

Начална годишна конкурсна наемна цена 8 лв. /осем лева/ на
декар.

Конкурсна документация за участие в конкурса може да се за-
купи всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. от 10.07.2009г. до
10.08.2009г., от касата на Общинска администрация - Вършец, бул.
“България” № 10, етаж 3, стая, 305 на стойност 50 лв. /петдесет
лева/.

Конкурсна документация за участие в конкурса, придружена с
всички задължителни документи може да се подава всеки работен
ден от 08.30 ч. до 17.00ч. от 10.07.2009г. до 10.08.2009г. в дело-
водството на Общинска администрация гр.Вършец, бул. “Бълга-
рия” № 10, етаж 1.

Депозит за участие в конкурса в размер на 200 лв. /двеста лева/
се внасят в касата на ОбА– Вършец до 17.00 часа на 10.08.2009г.

До участие в конкурса ще се допускат физически и юридически
лица, закупили конкурсна документация и подали същата до 17.00
часа на 10.08.2009г., внесли депозит за участие в конкурса и отго-
варящи на изискванията, определени в конкурсната документация.

Конкурсът ще се проведе на 11.08.2009г. от 14.00 ч. в заседа-
телната зала в сградата на Общинска администрация – Вършец с
адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.”Бълга-
рия” № 10, етаж 4.

За допълнителна информация тел. 09527/ 22 – 22, вътр. 44
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ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
О Б Я В А

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОС и във връзка чл. 4, ал. 3 и чл. 25, ал. 1 от
НУРПТК и във изпълнение на Решение № 255/20.05.2009 г. на Общински съвет - Вършец и Заповед №
271/08.07.2009г. на Кмета на Община Вършец

О Б Я В Я В А
На11.08.2009г.от10.00часапубличнооповестенконкурсзапродажбананедвижимиимотичастнаобщинскасобственост,

представляващи казани за изваряване на ракия /включващи сгради, съоръжения и право на строеж/, находящи се в гр.Вър-
шец, с.Долно Озирово, с.Горно Озирово, с.Черкаски и с.Драганица, община Вършец, област Монтана с условие за запазване
дейността на казаните за изваряване на ракия /съоръженията/, респективно за запазване предназначението /статута/ на сгра-
дите, правото на строеж и поземлените имоти под сградите за срок от 10 години.

Казаните се продават при следните първоначални конкурсни цени, както следва:
1. Казан за изваряване на ракия в гр.Вършец – 9 200 лв. /девет хиляди и двеста лева/.
2. Казан за изваряване на ракия в с.Долно Озирово – 5 750 лв. /пет хиляди седемстотин и петдесет лева/.
3. Казан за изваряване на ракия в с.Горно Озирово – 6 350 лв. /шест хиляди триста и петдесет лева.
4. Казан за изваряване на ракия в с.Черкаски - 5 000 лв. /пет хиляди лева/
5. Казан за изваряване на ракия в с.Драганица – 6 500 лв. /шест хиляди и петстотин лева/.
Всеки участник в конкурса може да участва за един, няколко или за всички казани за изваряване на ракия обявени за про-

дажба.
В договора за продажба на недвижимите имоти ще се опише конкурсното предложение на съответния кандидат спечелил

конкурса за съответния казан и да се заложи клауза, за запазване дейността на казана за изваряване на ракия /съоръженията/,
респективно за запазване предназначението /статута/ на сградата, правото на строеж и поземления имот под сградите за срок
от 10 години.

Конкурснадокументациязаучастиевконкурсаможесезакупувавсекиработенденот08.30ч.до17.00ч.от10.07.2009г.до
10.08.2009г. откасатанаОбщинскаадминистрация-Вършец,бул.“България”№10,етаж3,стая,305настойност300лв. /три-
ста лева/.

Конкурсна документация за участие в процедурата, придружена с всички задължителни документи се подава всеки рабо-
тенденот08.30ч.до17.00ч.от10.07.2009г.до10.08.2009г.вделоводствотонаОбщинскаадминистрация-Вършец,бул.“Бъл-
гария” № 10, етаж 1.

Депозит за участие в конкурса - 10 % /десет процента/ от първоначалната конкурсна цена на казана, за който кандидата
участва.Акокандидатътучаствазаповечеотединказан,същиятвнасядепозитвразмерна10%завсекиотказаните,закоито
участва по отделно. Депозита да се внася в касата на ОбА. – Вършец до 17.00 часа на 10.08.2009 г.

Доучастиевконкурсащеседопускатфизическииюридическилица,закупиликонкурснадокументацияиподалисъщата
до 17.00 часа на 10.08.2009г., внесли депозит за участие в конкурса и отговарящи на изискванията, определени в конкурсната
документация.

Конкурсът ще се проведе в заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Вършец с адрес: гр.Вършец, об-
ласт Монтана, бул.”България” № 10, етаж 4.

За допълнителна информация тел. 09527/ 22 – 22, вътр. 44 и 25
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Едва ли има специалист от дру-

гите професии, на който да му се
налага да се изправя ежедневно
пред повече от сто човека (пет
класа по 20-25 деца). И всеки чака
да му обърнеш внимание. Сто ха-
рактера срещу теб – да ги разбе-
реш, да ги научиш, да ги
възпиташ. Семейството в момента
е абдикирало, то прехвърля отго-
ворностите на училището.

- Изброихте минусите, кои са
плюсовете?

- Независимо от всичко на мен
ми е приятно да работя с млади
хора. Успехите на учениците ми
носят удовлетворение. Чувствам
се по-млада.

- Имате основание да се гор-
деете, вашите ученици постигат
завидни успехи на Държавните
зрелостни изпити и кандидат-
студентската кампания. Какво
ще кажете за практиката всяко

висше учебно заведение да по-
вежда собствени приемни из-
пити и за приема с т.н. матури?

- При положение , че е добре под-
готвен кандидатът трябва да може
да се справи с различния тип за-
дачи и формат на изпита. Ще може
да реши и тест и тема.

Все повече учебни заведения
приемат матурата и скоро ще се
влиза по този начин във ВУЗ. Така
е в Германия. През времето на обу-
чение, ученикът събира точки,
които се допълват с резултатите от
матурата и така кандидатства. Тази
система ангажира учениците да

учат през целия период на обу-
чене.

Днес у нас материалът за задъл-
жителна подготовка е достатъчен
за покриване на нивото на мату-
рите, но не е достатъчен за канди-
дат-студентски изпити, които са от
второ ниво. Това предполага де-
тето още в седми клас да е ориен-
тирано дали ще се занимава с
математика или друг предмет и да
отиде в профилирана паралелка –
там се изучава пълния обем от зна-
ния за кандидатстудентски изпити.

- От края на месец май сте об-
щински съветник, какви са но-
вите ви ангажименти?

- Не съм имала амбиции да се за-
нимавам с политика. Интересът ми
е насочен към училището и децата
на града, реших да прерасне и в
ангажираност към обществения
живот. Мисля, че имам възмож-
ност и желание да помогна с как-
вото мога за развитието на града, в

който живеем.
Участвала съм в две заседания на

Общинския съвет. Още навлизам в
проблематиката. Много от нещата
са ми чужди. Впечатленията ми са,
че ще работя с хора,които са за-
познати с проблемите на града и
законите и мога още много да се
уча.

- Какво е мнението ви за бъде-
щето на Вършец?

- Освен общоизвестното – разви-
тие на курорта, смятам че тук има
възможност за развитие на сел-
ското стопанство. Отглеждане на
ягоди, малини, билки. За нашия
планински район това е бил харак-
терен поминък.

Зависи от сериозна държавна по-
литика в това отношение.

- Имате ли хоби?
- Хобито ми е да решавам задачи.

Не само по задължение. През сво-
бодното си време решавам задачи.
Разговора води Юлия АНТОНОВА

Адриана Андреева: „Интересът ми е насочен към училището и децата на града”
НАШИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Силата на българския дух е в бо-
гатството от празници, традиции и
народни обичаи.

Ранното утро на Еньовден –
празника на билкарите и лечите-
лите, събра много гости, почи-
ващи и местни жители, за да
посрещнат изгрева на Слънцето в
емблематичната за нашия град
местност Иванчова поляна сред
изобилие от цветя, билки и омай-
ния лековит боров въздух.

Народното поверие гласи, че
който на този ден види първите
слънчеви лъчи, той ще е здрав и
бодър през цялата година. В
нощта преди Еньовден тревите и
билките имат най-голяма лечебна
сила, вярва се, че и водата в кла-
денците, реките, потоците също е
целебна, защото в тях се е “къ-

пало” Слънцето.
Празникът се нарича още Еньо

Бильобер, защото той е празник на
билкарите.

Заедно с предварително изплете-
ния еньовски венец от билки се
отправихме около 60 – 70 човека,
предимно почиващи към просло-
вутата Иванчова поляна. Там
всички преминахме символично
под венеца и се “окъпахме” в
обилната утринна роса в тревата
за здраве и късмет. После имаше
много песни, анекдоти и задявки,
имаше един весел и незабравим
Еньовден – непринуден, истински,
бликащ от душите и сърцата на
хората. И една надежда – надеж-
дата за здраве, извираща от веков-
ните български традиции и
празничната обредност и от вяр-

ването на народа, че който спази
традициите на Еньовден, то бол-
ният ще оздравее, а който е здрав
няма да се разболее през цялата
следваща година.

И както споделиха някои гости
на града ни – “ние ще дойдем от-
ново в красивия Вършец догодина
по същото време, защото тради-
циите при вас са все още живи и
организирате хубави празници
като този на Еньовден”.

Лили ТРИФОНОВА

НА ЕНЬОВДЕН В МЕСТНОСТТА ИВАНЧОВА ПОЛЯНА

Шестимата американци от САЩ,
които в продължение на два ме-
сеца се обучаваха на български
език и се адаптираха към местния
бит и култура в града ни, иниции-
раха проект за маркиране на съ-
ществуваща екопътека от
местността Иванчова поляна до
хижа “Бялата вода” в района на
Вършец.

Доброволците осъществиха
предварителна среща с представи-
тели на местната общност, за да
проучат техните предпочитанията
и желания, да съберат идеи за осъ-
ществяването на този проект. Сре-

щата се проведе в една от залите
на Общински детски комплекс
Вършец, за което представителите
на Корпуса на мира изказват бла-
годарността си към директорката
на комплекса Цветелина Въгляр-
ска.

Изискванията от страна на доб-
роволците бяха проектът да се реа-
лизира в рамките на един ден и в
него да се включат максимален
брой представители на местната
общност.

В проекта се включиха 28 участ-
ници на възраст от 7 до 64 години,
разделени на две възрастови
групи. За по-малките беше избран
маршрутът от моста зад баните, по
корекцията на реката до моста при
“Бук”, а по-големите обходиха ра-
йона от Иванчова поляна до хижа
Бялата вода.

За маркирането на екопътеката от
Корпуса на мира бяха отпуснати
100 лева за закупуването на бои и
четки, а приносът на Община Вър-
шец бе в изработването и монти-
рането на дървени указателни
табели.

Изключително ценна помощ
оказа треньорът по колоориенти-
ране към Общинския детски ком-
плекс Христо Казаков, на когото
американците изказаха специална

благодарност за организирането на
децата от неговия клуб, за показ-
ване на специалните изисквания за
маркировка, за функциите му на
планински водач.

Освен обучението си по българ-
ски език и реализирането на про-
екта за маркиране на екопътеката,
американците организираха и про-
ведоха и кратък летене езиков курс
по английски език в сградата на
СОУ “Иван Вазов”, който беше
безплатен за децата.

На 24 юли на официална церемо-
ния в гр. Враца обучаемите ще по-
ложат клетва и ще станат
доброволци от Корпуса на мира,
след което ще бъдат разпределени
за две години в различни градове
от страната ни.

От шестимата, пребиваващи във
Вършец доброволци, тук ще ос-
тане да работи през следващите
две години младата Фелиша Би-
вънс от град Далас, щата Тексас,
която в Америка е работила в об-
ластта на архитектурата и градс-
кото строителство.

Запитани какви са впечатленията
им от нашия град и неговите жи-
тели, от организирането и реали-
зирането на проекта за маркиране
на екопътеката, американските
доброволци отговориха : “ Учу-

дени сме от ентусиазма на децата и
възрастните, които се включиха в
проекта, те изразиха желанието си
отново да се включат в подобен
проект. За тях походът сред приро-
дата беше незабравимо преживя-
ване, за нас също. Младите хора у
вас се вълнуват от проблемите,
свързани с опазването на приро-
дата, умеят да се възхищават и
пазят природното богатство, което
имате.

При вас не само природата е из-

ключително красива, но и хората
са много добри и гостоприемни.
Направи ни впечатление, че мест-
ните жители се гордеят много със
своя град, от тях лъха неподправен
местен патриотизъм.

Надяваме се повече хора да на-
учат за Вършец и да дойдат да го
видят, а ние лично се ангажираме
да популяризираме вашия град
след завръщането си в САЩ”.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ДОБРОВОЛЦИТЕ ОТ КОРПУСА НА МИРА РЕАЛИЗИРАХА МИНИПРОЕКТ С ПОМОЩТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

Редакцията на Общински вест-
ник “Вършец” поздравява ново-
родените бебета:

Илия Зоров Данков – роден на
16.04.2009 г.

Ивелин Ксениев Ангелов –
роден на 17.05.2009 г.

Сара Азирова Вергинова – ро-
дена на 21.05.2009 г.

Виктория Ангелова Угринова –
родена на 21.05.2009 г.

Николай Мирославов Антов –
роден на 29.05.2009 г.

Мария Динкова Владова – ро-
дена на 01.06.2009 г.

Александър Виктор Ричард
Пари – роден на 02.06.2009 г.

Тереза Сашкова Данчева – ро-

дена на 09.06.2009 г.
Мими Ивайлова Павлова – ро-

дена на 10.06.2009 г.
Денислава Албенова Стефа-

нова – родена на 13.06.2009 г.
Васил Марианов Серафимов –

роден на 14.06.2009 г.
Росица Маргаритова Симео-

нова – родена на 15.06.2009 г.
Серафим Перунков Рангелов –

роден на 20.06.2009 г.
Румяна Красимирова Симео-

нова – родена на 21.06.2009 г.
Райко Катев Кольов – роден на

22.06.2009 г.

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

П О ЗД РА В К Ъ М Н О В О Р ОД Е Н И Т Е
Д Е Ц А В О Б Щ И Н А ВЪ Р Ш Е Ц



3 август /понеделник/
10.00ч. Откриване на турнир по

шах, табла и бридж
* турнир по шах
място: Пенсионерски клуб

10.30ч. Духова музика
място:Художествената га-
лерия

11.00ч. Пленер по живопис- деца
място: Художествената га-
лерия

17.00ч. Волейбол
място: Волейболно иг-
рище в парка

18.00ч. Футбол – общинско пър-
венство
място: Новоизграденото
футболно игрище в парка

4 август /вторник/
10.00ч. Конкурс за детска рисунка

върху асфалт на тема
“Моят любим спорт”
място:бул.“България”

10.00ч. Турнир по табла
място:Пенсионерски клуб

17.00 ч. Волейбол
място: Волейболна пло-
щадка в парка

18.00ч. Футбол
място: Новоизграденото
футболно игрище в парка

20.30ч. Концерт на самодейци
при НЧ “Хр.Ботев”
място: НЧ”Хр.Ботев”

5 август /сряда/
10.00ч. Състезание за деца по

майсторско управление на
велосипеди
място: Слънчевата гра-
дина

10.00ч. Турнир по спортен бридж
място: Пенсионерски
клуб

16.30ч. Награждаване победите-
лите от турнира по шах,
табла и бридж
място: Пенсионерски
клуб

17.00ч. Волейбол
място: Волейболна пло-
щадка в парка

18.00ч. Футбол
място: Новоизграденото
футболно игрище в парка

20.30ч. Фолклорна програма на
самодейци при НЧ “Про-
буда” кв.Заножене
място:НЧ“Хр.Ботев”

6 август /четвъртък/
10.00ч. Изложба “Легендата раз-

казва…”

място: Градски музей
17.00ч. Финал волейбол

място:Волейболната пло-
щадка в парка

18.00ч. Полуфинал футбол
място: Новоизграденото
футболно игрище в парка

19.00ч. Детска театрална поста-
новка “Спящата краса-
вица”
място: НЧ”Хр.Ботев”

20.30ч. Концерт на Райко Кирилов
място:НЧ”Хр.Ботев”

22.00ч. Младежка дискотека
място:НЧ”Хр.Ботев”

7 август /петък/
9.00ч. Турнир по баскетбол

място: Игрище за баскет-
бол в новоизградения
спортен комплекс в парка

10.00ч. Изложба –базар на цветя
място:Слънчевата гра-
дина

16.00ч. Финал баскетбол
място:Игрище за баскет-
бол з новоизградения
спортен комплекс в парка

20.00ч. Дефиле на мажоретен със-
тав с духова музика
място:НЧ”Хр.Ботев”

20.30ч. Откриване на новоизгра-

дения участък в алеята с
чинарите по проект “Кра-
сива България” и офици-
ална церемония по
откриване на Празника,
тържествена заря
място:НЧ”Хр.Ботев”

21.00ч. Спектакълът на Нешка
Робева
място:НЧ”Хр.Ботев”

22.00ч. Младежка дискотека
място:Банското казино

8 август /събота/
10.00ч. Детско шоу “Арт- мюзик”

София
място:НЧ”Хр.Ботев”

11.00ч. Откриване “Алея на зана-
ятите”
място: бул.”България”
пред Слънчевата градина

17.00ч. Финал футбол
място: Новоизграденото
футболно игрище в парка

19.00ч. Награждаване
място: Новоизграденото
футболно игрище в парка

20.00ч. Теглене на печелившите
номера от празничната
томбола
място:НЧ”Хр.Ботев”

20.30ч. Концерт на фолклорен

състав гр.Зайчар
място:НЧ”Хр.Ботев”

22.00ч. Младежка дискотека
място:НЧ”Хр.Ботев”

9 август /неделя/
10.00ч. “Балкана пее”- фолклорен

празник с участието на
самодейни състави и из-
пълнители от региона
място: Иванчова поляна

20.00ч. Закриване на Празника на
курорта, минералната
вода и Балкана “Вършец-
2009”
*Концерт на Обединен
детски комплекс - Мон-
тана
*Концерт на Мишо Ша-
мара
място:НЧ”Хр.Ботев”
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Уважаеми съграждани,
Тази година ежегодният Праз-

ник на курорта, минералната
вода и Балкана “Вършец 2009”
ще се проведе от 3 до 9 август. В
дните на празника Общинска ад-
министрация Вършец пред-
вижда организирането и
реализирането на редица спор-
тни, културни и развлекателни
прояви. За тази цел имаме нужда
от доброволци, желаещи да
дарят безвъзмездно труда си за
почистване на терени, охрана по
време на проявите и техническа
помощ за реализиране на меро-

приятията.
Разчитаме на вашата съпри-

частност, активна гражданска
позиция и любов към родния
град, за да направим заедно
празника едно незабравимо пре-
живяване за всички жители,
гости и туристи на Вършец.

За записване и повече инфор-
мация доброволците могат да се
обръщат към Ани Тачкова – мл.
специалист “Програми и интег-
рация” на тел. 31-86, 0878355868
или в сградата на сектор “Чис-
тота”.

Общинска администрация

ЗАЕДНО ЗА ЕДИН ПО-ХУБАВ
ПРАЗНИК НА КУРОРТА

В края на месец юни се състоя,
станалото вече традиционно,
представяне на учениците, които
изучават профил „Туризъм” в
СОУ „Иван Вазов”. Под ръко-
водството на своите преподава-
тели Ели Николова, Олга
Яничкова и Румяна Илиева, уче-
ниците от Х б, ХІ б, ХІІ б клас по
атрактивен начин показаха зна-
нията си по туризъм, икономика и
сомелиерство.

Представянето стана в приятната
градина на „Тинтява -2”.

Конкурсното начало амбицира
много участниците. Те работиха
по групи, събраха много информа-
ция за избраните туристически
дестинации – Рилски манастир,
Пловдив и Велико Търново. На-

правиха презентации на най-голе-
мите исторически, архитектурни,
природни и културни забележи-
телности. Учениците бяха наши
туристически водачи със слово,
музика и танц, картина. Те пока-
заха и кулинарните си способ-
ности и възможността да
посрещнат гости.

Отборите имаха и застъпници –
преподаватели, които емоцио-
нално и житейски са обвързани с
тези места - Росица Стаева,Елена
Петрова, Олга Яничкова.

Всички участници се предста-
виха чудесно. Журито бе затруд-

нено. След гласуване на първо
място се класира отборът на Х б
клас. Наградата за победителите е
екскурзия до представеното от тях
място – Пловдив.

Конкурсът бе съпроводен от ри-
суване на открито,в което се вклю-
чиха и гости на почивната
станция.

Въпреки притеснението тази
изява даде възможност на учени-
ците да почувстват тръпката да
приложат на практика знанията
си. Те вече имат ново самочувст-
вие, амбиции и желание за работа.

Юлия АНТОНОВА

КОНКУРС НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОФИЛ „ТУРИЗЪМ”
Фирма “Електростарт” АД

обяви сред децата на своите слу-
жители и работници конкурс за
съчинение на тема “Защо е тол-
кова трудно да си дете?”.

Победител в конкурса е Натали
Антонова Ангелова на 14 години,
а ето и нейната творба:

Имало едно време едно малко
момиченце. То растяло весело и
щастливо в семейство, което да-
вало всичко, за да му осигури спо-
койствие и любов.

Но минало време и детето по-
раснало. Животът му показал и
лошите си страни – опознало
гнева и щастието, мъката и ра-
достта.

Ако това беше приказка, тя щеше
да е с щастлив край, но ... в жи-
вота не всичко е “приказка”.

Всеки човек пази спомени от
детството си, но за съжаление не
всички деца могат да се похвалят
с щастливо детство.

Някой запитвал ли се е – защо
след определена възраст децата
престават да вярват в Дядо Ко-
леда и приказни феи? Защо децата
не умеят да лъжат? Защо малките

деца се страхуват от тъмното?
Защо ...? Има хиляди “защо” – та.

Това е светът на малкото дете. То
прилича на малката Алиса, попад-
нала в страната на великаните. За
да могат децата да се приспособят
в “житейската джунгла”, помощ
трябва да окажат възрастните. А
защо точно възрастните ли?...

Първа причина – и те са били
деца, и те са имали мечти и жела-
ния.

Втора причина – от щастливите
деца израстват умни, добри и с
щедро сърце възрастни.

Трета причина – децата винаги
трябва да са усмихнати, за да ус-
пеят да открият своето място в
живота.

Да изброявам ли още причини?
Наистина, не е много лесно да си

дете, ако:
-си болен от неизлечима болест;
-в семейството, в което живееш,

има постоянно кавги и скандали;
-си останал без родители;
-не си намерил приятели и се

чувстваш самотен;
Нека всеки човек, който иска да

направи добро, да се върне в спо-
мените от детските години!

Защо е толкова трудно да си дете?
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