
„Електростарт“ АД е между-
народно призната компания за
производство на компоненти за
осветление с над 50 години
опит на повече от 40 пазара по
света.

В началото на 2016 година, по
идея на мажоритарния собстве-
ник и изпълнителен директор
на компанията инж. Анатоли
Димитров, „Електростарт“ АД
се зае с нелеката задача да из-
гради и стартира собствена
програма за висше образование
и обучение на своите служи-
тели. Водени от желанието за
развитие и предоставяне на
възможност за достъпно образ-
ование, мениджмънтът на
„Електростарт“ АД, съвместно
с Русенски университет „Ангел
Кънчев“, стартира програмата
си в образователно-квалифика-
ционна степен „Бакалавър“ по
специалност „Електроника“ в

редовна, изнесена форма на
обучение.

Програмата беше открита с
официална церемония на 30
септември 2016 г. в град Вър-
шец, в присъствието на инж.
Анатоли Димитров - изпълни-
телен директор на „Електрос-
тарт“ АД, проф.

д-р инж. Велизара Пенчева -
ректор на РУ „Ангел Кънчев“,
проф. д-р инж. Пламен Канга-
лов - заместник-ректор по
учебната работа в РУ „Ангел
Кънчев“ и инж. Иван Лазаров -
кмет на община Вършец.

Програмата стартира с 12 за-
писали се студенти - служители
на „Електростарт“ АД, от тях
успешно завършиха 9, 6 от
които продължават да се разви-
ват успешно като част от екипа
на компанията и след края на
обучението.

Лекционните модули се про-

веждаха в петък, събота и не-
деля в специално създадения
Учебен център на територията
на „Електростарт“ АД в град
Вършец. Така студентите
имаха възможността да бъдат
близо до семействата, домовете
и работните си места, като в съ-
щото време трупат безценни
знания в рамките на 8 семес-
търа за 4 академични години.

През всичките 4 години ком-
панията беше неотлъчно до
своите амбициозни служители,
които подкрепяше финансово,
като пое 80% от семестриал-
ните такси, таксите, свързани с
кандидатстването и записва-
нето на студентите и всички
разходи по престоя във Вършец
на преподавателите от Русен-
ския университет по време на
обучението - общо разходи в
размер на над 22 хил. лева
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- В пространството се носят
различни слухове за продаж-
бата на Медицинския цен-
тър. Каква е истината, инж.
Лазаров?

И.Л. Важно е да се кажат ня-
колко неща, за да стане ясно
какво е решението на Общин-
ския съвет и каква процедура се
цели. Важно е да се знае, че Ме-
дицинският център е сграда,
която е строена през 60-те го-
дини. Тази сграда е морално ос-
таряла и енергийно
неефективна. Община Вършец
от доста дълъг период, може би
над десет години, търси реше-
ние за финансиране на основен
ремонт на тази сграда, защото
Общината не разполага с такива
средства. Всички възможни
програми и мерки, които са
били по европейски фондове, са
проверени и се оказа, че няма
възможности за такова финан-
сиране, за да се направи осно-
вен ремонт, по простата
причина, че Медицинският цен-
тър е общинска сграда, но е вка-
ран в капитала на търговско
дружество и като такова не
може да бъде бенефициент по
програмите.

По стечение на обстоятел-
ствата и може би за голям къс-
мет, в съседство на
Медицинския център беше за-
купен имот от бизнесмен, който
строи в момента съвременен
хотел. Имотът на инвеститора и
Медицинския център се нами-
рат в централна градска част. На
практика разширението и
строителство на по-модерен
център, с повече въздух и по-
вече пространство е ограничен
и се появи предложение от ин-
веститора, с което той желае да
закупи част от сградата на Ме-
дицинския център. Тук ясно
трябва да се каже, че тази част
включва две постройки, които
са строени допълнително – това
е бивш салон за лечебна физ-
култура и едно крило, което е с
площ около сто квадрата на три
етажа. Пак повтарям, това са
морално остарели сгради, които
не функционират по своята
същност. Нуждаят се от много
сериозен ремонт и много от по-
мещенията са неизползваеми. В
това крило се помещава рентге-
новият апарат, който е архаичен

и не прави качествени снимки.
Идеята на Общинска админист-
рация, подкрепена от Общин-
ския съвет е, средствата, които
бъдат реализирани от тази про-
дажба, да бъдат инвестирани из-
цяло и само в Медицинския
център. Основните крила, да се
санира качествено сградата и да
се закупи оборудване съвре-
менно, което да е функцио-
нално, за да може да се
предоставят качествени услуги
на населението. Медицинският
център е в недобро финансово
състояние от години. Общин-
ският съвет и Община Вършец
ги подпомагат. В последните
осем години е подпомогнат с
над 60 000 лева. Това са основно
пари за погасяване на задълже-
ния, които той не може да поеме
и текущи ремонти, които Об-
щина Вършец е извършвала за
нейна сметка. Така че състоя-
нието му е критично и за да
може да функционира правилно
и да предлага качествени ус-
луги, Медицинския център
трябва да бъде обновен изцяло,
а за това са необходими много
сериозни средства, с които Об-
щина Вършец не разполага.

- Под масата ли е вкарана
тази докладна, г-н Димитров?

А.Д. Няма как да е вкарана
„под масата“ тази докладна, тъй
като според Закона за местното
самоуправление и местната ад-
министрация и Правилника за
работа на Общинския съвет,
процедурата е спазена. Всич-
ките материали, които са били
необходими за разглеждане в
тази точка, са вкарани за раз-
глеждане от общинските съвет-
ници. Но това, което е важно да
кажем, е че до един всички об-
щински съветници са наясно
със състоянието на Медицин-
ския център. Това е дружество,
което функционира от 2000 г. и
от тогава до сега всяка година
Община Вършец подпомага съ-
ществуването на този Център.
Той има социални функции и за
това ние винаги сме взимали ре-
шения за подпомагане на Меди-
цинския център, за да може там,
макар и минимални услуги, те
да бъдат предлагани на гражда-
ните на община Вършец.
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Иван Лазаров: Продажбата на част
от Медицинския център ще е от полза
на всички и ще позволи подобряване

на здравните услуги в общината
Интервю на Петя Генова с инж. Иван Лазаров – кмет

на община Вършец, инж. Анатоли Димитров –
председател на ОбС – Вършец и д-р Веселин Петков –

управител на Медицински център – Вършец

В бюджета на община Вършец
за тази година бяха планирани
средства за ремонт на уличната
мрежа в населените места на
общината.

Предвидените строително-ре-

монтни дейности приключиха в
края на лятото. В общинския
център е ремонтиран участък от
ул. „Христо Ботев“. Ремонтът
включва преасфалтиране и по-
лагане на нови бордюри. Поло-
жени 375 линейни метра
бордюри, асфалтирана е 1416
кв. м настилка.

Извършено е изкърпване по
улици „Александър Стамболий-
ски“ и „Отец Паисий“, площада
на Кооперативния пазар, част от
ул. „Стефан Караджа“, ул. „Кон-
стантин Пенев“.

В градския парк на Вършец е
извършен ремонт на алеи и
мост.

В кв. Заножене са изкърпени
ул. „Република“, ул. „Детелина“
и ул. „Младост“.

Общата площ на изкърпените
участъци е 1104 кв.м.

Извършените ремонти на
уличната мрежа са на стойност
100 хил. лева.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРЕДВИДЕНИТЕ РЕМОНТИ НА УЛИЦИ
ВЪВ ВЪРШЕЦ ПРИКЛЮЧИХА В СРОК
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Важно е да се отбележи и
това, което каза кметът - че Ме-
дицинският център не е в
добро състояние. Това е видно
от отчетите, които ние раз-
глеждаме всяка финансова го-
дина. Това е дружество с
общинско участие. Там капи-
талът е отрицателен. Всеки фи-
нансист, който чуе това, знае за
какво става въпрос. Това озна-
чава, че това дружество е дека-
питализирано и с времето
неговите резултати не са били
добри. Но, както казах, ние
подкрепяме това дружество, за
да има поне минимално тези
услуги, да ги има в момента и
да ги ползват гражданите на
община Вършец. Тъй като фи-
нансовите резултати не са
добри през годините на това
дружество, това не позволява
то да кандидатства по раз-
лични програми, които да
дадат възможност за модерни-
зиране – имам предвид както
ремонт на сградите, така и за
закупуване на техника, която
да даде възможност тук да се
предлагат повечето от услу-
гите, заради които жителите на
община Вършец пътуват до
други населени места.

Процедурата е спазена и не
бива да се опитват някои ко-
леги чрез обясняване, че не е
спазена процедурата, да отри-
чат идеята, която е входирана с
внасянето на тази докладна за-
писка. А именно – да се стар-
тира модернизиране на
Медицинския център. В до-
пълнение искам да кажа, че аб-
солютно всички общински
съветници знаят за това наме-
рение. Дори голяма част от тях
са участвали пряко в разгово-
рите, които сме водили, както с
потенциалния инвеститор, така
и вътре в Общинския съвет за
това, какво ще се случи с ин-
вестирането на тези пари ако
се случи тази продажба.

- При гласуването колко чо-
века бяха против това инвес-
тиционно намерение?

А.Д. Един „против“, двама
въздържали се и останалите
„за“. Десет човека са го под-
крепили и те са наясно с по-
тенциала на това предложение.
Разбира се – има много работа,
за да може това предложение
да стане реалност. Казах го по
време на сесията, казвам го и
сега – аз, като председател на
Общинския съвет заставам
като гарант, че всеки един лев,
който влезе с тази продажба,
ще остане в Медицинския цен-
тър. Тъй като това е сграда,
която е в капитала на Меди-
цинския център. От всяка една
продажба, която бъде напра-
вена, парите ще постъпят в
сметката на Медицинския цен-
тър и ще бъдат разходвани след

формиране на комисия, в която
ще влязат представители на
Общинския съвет, на Общин-
ска администрация и управи-
теля на Медицинския център.
Ще има гласуване и там всеки
един ще може да каже своето
мнение. За да може много ясно
и прозрачно да се разходят
тези средства в две посоки – за
модернизация, саниране на
сградата и за закупуване на
техника, която ще позволи
предоставянето на доста по-
голям брой услуги.

И.Л. Важно е да се каже и
друго - намеренията на инвес-
титора са да закупи тези части,
които споменах, като основния
корпус с двете крила – със
стълбищата от двете страни, с
помещенията на Спешна
помощ не влизат в инвестици-
онното предложение на инвес-
титора.

- Вие отдавна заявявате ам-
биции за модернизиране на
Медицинския център.

А.Д. Да, така е. Важно е да
припомня, че още през 2019 г.,
когато се явявахме на избори и
представихме нашите приори-
тети пред жителите на община
Вършец, в приоритет 3 „Под-
обряване на достъпа до
здравни, образователни, соци-
ални и културни услуги“ ясно
е записано – „Модернизиране
и ремонт на Медицинския цен-
тър във Вършец. Подобряване
на предлаганите услуги за жи-
телите и гостите на община
Вършец“. Това ясно показва, че
по тази тема се работи още от
2019 г. Ние търсим възмож-
ности той да бъде ремонтиран
и модернизиран и сега имаме
тази възможност и ще напра-
вим всичко, това нещо да се
случи по най-добър и най-про-
зрачен начин. Не бива да се
търсят процедурни пречки и
въпроси, защото, когато вър-
шиш едно добро дело, проце-
дурата е важна, но е важен и
крайния резултат. А ние се
стремим този резултат да е
добър за всички жители на об-
щина Вършец. И когато отидат
и трябва да ползват услугите
на Медицинския център по
един или друг начин, те да се
чувстват добре и да получат
тази услуга по-качествено.

И.Л. С появата на такъв се-
риозен инвеститор в съседство
с Медицинския център се
появи и тази възможност, да
може да се реализира тава на-
мерение и да успеем до края на
мандата да направим един мо-
дерен и функционален Меди-
цински център. Тази
възможност трябва да бъде из-
ползвана, защото това е в инте-
рес на целия град, на жителите
и на гостите.

А.Д. И още нещо - всеки
един инвеститор желае да бъде
добре приет там, където желае
да инвестира. Да получи под-
крепа както от ръководството
на общината там, където ин-
вестира, така и от обществото.
И всяко едно създаване на из-
лишно напрежение, неадек-
ватно напрежение по
отношение на дадена инвести-
ция, води до риск тези инвес-
титори да не харесат община
Вършец. А в случая говорим за
нещо много хубаво, което
може да се случи.

- Д-р Петков, като управи-
тел на Медицинския център,
смятате ли, че тези стъпки на
Общината по отношение на
този инвеститор са правилни
и от полза за Медицинския
център.

В.П. Нещата, които се опит-
ваме да реализираме са в 100%
полза на Медицинския център.
Това, че нещо ще бъде прода-
дено, не означава, че ще бъде
съсипано всичко останало. Раз-
говаряме от дълго време по
тази тема. Запознат съм с
всичко. Мен инвеститорът като
личност не ме касае. Мен ме
касае това, което е на сто про-
цента от полза за Медицинския
център. Сградата, която в мо-
мента ни е в пълна тежест, не-
нужна, не можем да я
използваме, няма как да фун-
кционира правилно, за да из-
карва някакви пари. С парите
от продажбата на тази част от
МЦ ще се направят неща,
които са тотално належащи –
битови ремонти на кабинети,
ремонт на тоалетни, за които
от няколко години плачем и хо-
рата знаят, че трябва да се на-
правят, включително
закупуване на нова модерна
апаратура, ултразвукови апа-
рати, рентген. Като цяло това
ще зависи от сумата, която ще
придобием след продажбата. С
ръководството на общината
доста неща имахме идея да на-
правим и се надявам да успеем
да ги реализираме.

- Кажете за съществуващия
рентген. Той сякаш е една от
въпросителните за хората.

В.П. Рентгенът принципно е
в добро състояние, но той има
изтичащ лиценз, който по
закон няма да бъде подновен
повече. Този тип рентгенови
апарати няма да имат подновен
лиценз от 2022 година. С две
думи – този рентген трябва да
бъде напълно подменен.
Трябва да има дигитализираща
уредба, която да се сложи към
него или да се купи друг, който
да бъде абсолютно дигитален.
Този тип рентгенови уредби,
които работят с рентгенови
филми и рентгенови плаки,
вече няма да са в употреба.
Агенцията за ядрено регули-
ране /АЯР/ няма да поднови
лицензите и този апарат става
ненужен. Можем единствено
да го дадем на специализирана
фирма да го „пенсионира“, за-
щото ние сами не можем да го
разглобим, тъй като там има
рентгенова тръба, т. е. източ-
ник на йонизираща радиация,
който източник, по правилата
на АЯР, трябва да бъде сорти-
ран по определен параграф.

- Какво още бихте искали
да се закупи с евентуално
придобитите средства?

В.П. Откакто съм управител,
постоянно се стараем по няка-
къв начин да повишим парич-
ните средства в Медицинския
център и винаги съм срещал
разбиране от ръководството на
Общината. За да се развива
един МЦ, трябва да има ня-
каква технологична идея вътре
в него. Не може само със слу-
шалката, тя беше в ХІХ-ти век.
Вече има много по-модерни
техники, които хората ги знаят
и ги търсят. Това, което сме го-
ворили, е да се направи един
модерен ултразвуков апарат,
говорим за среден клас. Аз се
занимавам с тази дейност. Го-
ворим за апарат, който ще
може да гледа освен коремни
органи, ще може да гледа щи-
товидна жлеза, гърди. Такъв
апарат липсва както в община
Вършец, така и в община Бер-
ковица. Това означава, че апа-
ратът, ако се менажира
правилно, ще изкарва прили-
чен приход. Идеята даже беше
с тези пари да се плати първо-
началната лизингова вноска и

след това, надявайки се на пра-
вилен мениджмънт на апарата
и набирането на пациенти, той
да си изплаща лизинговите
вноски. Много разговори сме
водили, в много правилна по-
сока.

- В сградата, която няма да
се предлага за продажба, има
ли достатъчно помещения за
практикуващите лекари,
има ли къде да се сложи рен-
тгенов апарат?

В. П. Да. В сградата, която ос-
тава на Медицинския център,
има кабинети, които са били
рентгенови кабинети преди да
се направи новата сграда и да
се сложи този рентген там. Да,
те са за ремонт, но – да, има
къде да се сложи новият рен-
тген. Това е помещение, което
все пак е имало едно от основ-
ните изисквания на АЯР – има
баритна замазка тази стая. Тя е
изолирана от всички останали
кабинети, за да няма къде да
отидат дори и минимални рен-
тгенови лъчи, макар че при
съвременните апарати това е
сведено до минимум. Тази ба-
ритна замазка и оловна защита
на вратите е една база, над
която да се надгради.

В тази част от сградата, която
е предложена за закупуване,
има само двама наематели.
Това са докторите Жикови от
Лом, много читави хора. Те от
години са тук, идват, вършат си
работата, плащат си наема, на-
правиха си единствени от на-
емателите ремонт за своя
сметка. Тях има също къде да
настаним, разбира се след ре-
монт на кабинетите, който аз
смятам, че ще бъде от страна
на инвеститора.

И. Л. Държа накрая отново
да подчертая, че двата основни
корпуса на Медицинския цен-
тър си остават и не влизат в ин-
вестиционното намерение,
остават двете стълбища от
двете страни – защото си има
изискване да има два входа –
два изхода и равнопоставеност
на етажите, за да може да има
достъп на хората. Тази инвес-
тиция, ако се случи, ще бъде
само за доброто на общината и
нейните жители.

- И понеже говорите за про-
зрачност – имаше одит на
Общината, какви са резулта-
тите?

И.Л. Общината тази година
влезе в одит и надзор на
Сметна палата, тъй като бю-
джетът надхвърли 10 млн. лева
и такъв одит е задължителен за
такива общини. Отчетът на
бюджета за миналата година бе
заверен без резерви, което е
един много голям успех за ця-
лата Общинска администра-
ция.

ИВАН ЛАЗАРОВ: ПРОДАЖБАТА НА ЧАСТ ОТ МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР ЩЕ Е ОТ ПОЛЗА
НА ВСИЧКИ И ЩЕ ПОЗВОЛИ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНАТА
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Съчетавайки обучението с

прилагането на знанията в ре-
ална работна среда, следвайки
пътя на знанието и водени от
амбицията за лично и профе-
сионално развитие, неизменно
подкрепяни и от своите препод-
аватели, на 24 септември 2020
г. усилията на студентите бяха
възнаградени и всички ус-
пешно положиха защитите на
своите дипломни проекти!

Така „Електростарт“ АД стана
една от малкото български ком-
пании, която успешно реали-
зира собствена програма за
обучение на служители в образ-
ователно-квалификационна
степен „Бакалавър“.

Пандемията, причинена от
COVID-19 забави получаването
на дипломите на студентите, но
това направи празникът им още
по-специален и на 14 юни 2021
година беше проведена офици-
алната церемония по връчва-
нето им в Русенски
университет „Ангел Кънчев“.

Какво споделиха част от пре-
подавателите за проведеното
обучение:

Доц. д-р Анелия Манукова,
ръководител катедра „Електро-
ника“ от 2020 г., отговорник по
учебната дейност в катедра
„Електроника“ от 2000 г., зам.-
председател на Общото събра-
ние на Русенския университет
от 2011 г., главен редактор на
вестника на Русенския универ-
ситет „Студентска искра“ от
2012 г.

- Какви впечатления бихте
споделили от бакалавърската
програма по „Електроника“,
проведена в „Електростарт“
АД?

- Инициативата на „Електрос-
тарт“ АД да повиши квалифи-
кацията на своите служители
заслужава адмирации. В съвре-
менното развитие на техниката
това е необходим процес и
трябва да бъде за пример за
други фирми в областта на

електронното производство.

Проф. д-р Иван Евстатиев,
ръководител катедра „Електро-
ника“

- Смятате ли, че подобна
практика е успешна?

- Считам, че подобна практика
е от особена важност за реша-
ване на кадровия потенциал на
фирмите. Придобитите знания
във всички случаи ще бъдат по-
лезни.

Доц. инж. Валентин Мутков,
специалист по радио комуника-
ции.

- Придобитите от студен-
тите знания по време на обуче-
нието покриват ли
очакванията на обучаващата
организация и какво е очаква-
нето за тяхната реализация?

- Дипломиралите се бакалаври
по „Електроника“ бяха трудо-
любиви, ученолюбиви, зада-
ваха допълнителни въпроси и
са пълноценни инженери. Ес-
тествено реализацията във фир-
мата може да е по хоризонтала
и по вертикала. И в двата слу-
чая по-добрата квалификация
води до повишаване на произ-
водителността на труда.

Снежинка Захариева, пре-
подавател в катедра „Електро-
ника“.

- Какви впечатления бихте
споделили от бакалавърската
програма по „Електроника“,
проведена в „Електростарт“
АД?

- Считам, че студентите се от-
несоха отговорно към процеса
на обучение. Занятията се во-
деха на модулен принцип, а сту-
дентите придобиха
по-задълбочени теоретични и
практични знания и умения за
различните електронни схеми и
устройства, които се използват
в различни отрасли на промиш-
леността.

- Смятате ли, че подобна
практика е успешна?

- Считам, че приложената
форма на обучение е изключи-

телно подходяща за хора, които
имат желание да повишат или
доразвият своите знания и ком-
петенции в дадена област.

Ето какво споделиха и студен-
тите за своето обучение:

инж. Георги Димитров, ди-
ректор „Бизнес развитие, ЛЕД
технологии и нови продукти“

- Какви впечатления бихте
споделили от бакалавърската
програма по „Електроника“,
проведена в „Електростарт“
АД ?

- Предвид спецификата на
провеждане, смятам че програ-
мата беше успешна и участни-
ците надградиха себе си
драстично.

- Бихте ли споделили, с какво
беше полезно за Вас обуче-
нието?

- Придобих нови знания в об-
ластта на електрониката, техно-
логиите и функционирането на
изделията в осветителната ин-
дустрия.

инж. Тодор Цветков, Ръково-
дител „Електронно произ-
водство“

- Какви впечатления бихте
споделили от бакалавърската
програма по „Електроника“,
проведена в „Електростарт“
АД ?

- За мен обучението беше по-
вече от успешно, благодарение
на „Електростарт“ АД аз участ-
вах в бакалавърска специал-
ност, която ми даде широка
основа от знания по нея. Имах
щастието да се запозная с едни
от най-добрите преподаватели в
Русенския университет „Ангел
Кънчев“.

- Бихте ли споделили, с какво
беше полезно за Вас обуче-
нието?

- Усвоих необходими инже-
нерни познания и изучавах за-
дълбочена специална
подготовка. Това е от изключи-
телна важност за мен.

инж. Даниел Драгиев, упра-

вител склад „Материал“ и кон-
трольор „Входящ контрол елек-
тронни продукти“

- Какви впечатления бихте
споделили от бакалавърската
програма по „Електроника“,
проведена в „Електростарт“
АД?

- Изключително добре под-
брана програма за обучение, съ-
образена с краткото време за
провеждане на занятията.
Голям професионализъм от
страна на преподавателите. Ус-
пяха да предадат материала по
възможно най-лесния за усвоя-
ване начин.

- Къде прилагате и къде
бихте искали да прилагате поз-
нанията си от наученото в ба-
калавърската програма?

- Тъй като електрониката на-
влиза изцяло в ежедневието ни
и всеки ден се докосваме до
нея, мисля че ще бъде полезно
да прилагам знанията си както
в професионален, така и в
личен план. На първо място се
надявам да успея да се развия в

„Електростарт“ АД, тъй като
компанията беше причината да
получа тази възможност и за-
щото е компания с голям темп
на развитие на електронни про-
дукти, и е подходящо място за
разгръщане на потенциала на
всеки служител.

инж. Мирослав Христов, ръ-
ководител участък „Краен мон-
таж ГЛВН“

- Какви впечатления бихте
споделили от бакалавърската
програма по „Електроника“,
проведена в „Електростарт“
АД ?

- Обучението беше ползот-
ворно, преподаването беше на
ниво и усвоихме много неща,
които ще са ни полезни и при-

ложими в производствения
процес в „Електростарт“ АД.

- Смятате ли, че работата
Ви в „Електростарт“ допри-
несе за по-бързото и лесно на-
влизане в спецификата на
обучителния процес по избра-
ната специалност?

- Да, защото много от темите
на обучение бяха свързани с
дейността ни в производството
и нещата ни бяха една идея по-
ясни, отколкото ако никога не
сме виждали електронни еле-
менти примерно.

инж. Дора Георгиева, опера-
тор производство

- Бихте ли споделили, с какво
обучението беше полезно за
Вас?

- Помогна ми да се сдобия с
нужните знания, които ще ми
бъдат полезни в професията и в
по нататъшното ми развитие.

- Успявахте ли успешно да съ-
четаете работата с обуче-
нието?

- Трудно, но успявах и полагах
нужните усилия за постигане
на крайния резултат.

инж. Олга Съботинова, опе-
ратор производство

- Смятате ли, че подобна
практика е успешна и могат ли
студентите успешно да прак-
тикуват професията си след
дипломиране?

- Да, защото тук в нашата об-
ласт няма такъв университет .

В продължение на фирмената
политика за грижа и отговор-
ност към обществото и към на-
шите служители, както и
желанието на компанията за за-
държане и развитие на младите
хора в региона, и кореспонди-
райки с политиката за пости-
гане на дългосрочните цели на

компанията, мениджмънтът на
„Електростарт“ АД ще под-
крепи и продължаващо обуче-
ние в образователно-
квалификационна степен „Ма-
гистър“.

На новите инженери желаем
успехи, нестихващ копнеж за
развитие и постигане на нови
върхове!

От екипа на
„Електростарт“ АД
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Днес, 29.06.2021 г., (вторник) от 14:00 ч., на
основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл.
56, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с об-
щинската администрация за мандата 2019 –
2023 г., се проведе заседание на Общински
съвет - Вършец, в заседателната зала на Об-
щинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 11 положили
клетва общински съветници.

Отсъства: Благовест Христов.

Във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, засе-
данието е законно и може да взема решения.

инж. Анатоли Димитров – председател на
Общински съвет – Вършец запозна присъст-
ващите с Решение № 134-МИ от 03.06.2021 г.
и Решение № 135-МИ от 03.06.2021 г. на Об-
щинска избирателна комисия - Вършец.

Във връзка с решение № 134-
МИ/03.06.2021 г. на Общинска избирателна
комисия - Вършец за предсрочно прекратя-
ване на пълномощията и заличаване като об-
щински съветник от Общински съвет -
Вършец г-жа Латинка Салтирова Симова, из-
брана за общински съветник с Решение №
112-МИ/28.10.2019 г. на Общинска избира-
телна комисия – Вършец, фигурираща под №
1 в списъка на избраните общински съвет-
ници от кандидатската листа на Коалиция
„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, ОИК – Вършец взе
решение и обяви за избран за общински съ-
ветник следващият от кандидатската листа на
Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, а именно
ГЕОРГИ РУСЕВ АНГЕЛОВ, фигуриращ под
№ 3 в списък А на кандидатската листа за об-
щински съветници на Коалиция „БСП ЗА
БЪЛГАРИЯ“.

При спазване разпоредбата на чл. 85, ал. 3
и ал. 4 от Изборния кодекс и на основание чл.
87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс, във връзка
с чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА, Общинска избира-
телна комисия – Вършец, реши:

1. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВА пълно-
мощията на Латинка Салтирова Симова, като
общински съветник от листата на Коалиция
„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

2. ОБЯВЯВА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-
НИК следващия кандидат от листата за кан-
дидат за общински съветник съгласно
получените преференции на Коалиция „БСП
ЗА БЪЛГАРИЯ“ – Георги Русев Ангелов.

3. ОБЕЗСИЛВА Удостоверение за избран
общински съветник (по чл. 87, ал. 1, т. 26 и
чл. 453, ал. 5 от Изборния кодекс) №
12/05.11.2019 г., издадено на Латинка Салти-
рова Симова и издава Удостоверение №
18/03.06.2021 г. на Георги Русев Ангелов за
избран общински съветник.

Новоизбрания общински съветник Георги
Русев Ангелов положи клетва и подписа
клетвения лист.

„Заклевам се в името на Република Бълга-
рия да спазвам Конституцията и законите на
страната и във всичките си действия да се ръ-
ководя от интересите на гражданите от об-
щина Вършец и да работя за тяхното
благоденствие. Заклех се!“

Заседанието продължи с 12 положили
клетва общински съветници.

На заседанието присъстваха още: инж.
Иван Лазаров – кмет на община Вършец, А.
Тошев-директор дирекция „СА“, Ц. Въгляр-
ска – директор на Център за подкрепа за лич-
ностно развитие-Общински детски
център-Вършец.

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

ДНЕВЕН РЕД
1. Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка с вх. № 179/ 11.06.2021 г.
относно поправка на очевидна фактическа
грешка, изразяваща се в размяна на записа-
ните стойности на пазарните оценки на два
от поземлените имоти, предвидени за про-
дажба в Решение № 235 по Протокол №
25/31.05.2021 год. на Общински съвет – Вър-
шец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на

община Вършец
2. Разглеждане и вземане на решение по

Докладна записка с вх. № 180/11.06.2021 г. от-
носно поправка на очевидна фактическа
грешка в правното основание на Решение №
238 по Протокол № 25/31.05.2021 год. на Об-
щински съвет – Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 186/ 18.06.2021 г.
относно разглеждане на заявление вх. № 9400
- 1260/20.05.2021 г. от Боряна Иванова Це-
кова, с искане за закупуване на урегулиран
поземлен имот (УПИ) VII – 9590 в кв. 31 от
подробния устройствен план на с. Черкаски,
община Вършец и предложение за вземане на
решение от Общински съвет – Вършец за да-
ване на съгласие за допускане преотрежда-
нето на УПИ VII – 9590 в кв.31 от подробния
устройствен план на с. Черкаски, община
Вършец с ново отреждане „за малкоетажно
жилищно застрояване“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 189/ 18.06.2021 г.
относно предложение за приемане на реше-
ния от Общински съвет - Вършец за актуали-
зиране на Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собстве-
ност на община Вършец за 2021 г. и за про-
дажба на 1 бр. недвижим имот с учредено
право на строеж /суперфиция/ по реда на чл.
35, ал. 3 от Закона за общинската собстве-
ност, във връзка с чл. 37, ал. 1 от Наредбата за
реда на придобиване, управление и разпо-
реждане с общинска собственост на община
Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 187/ 18.06.2021 г.
относно определяне на такса по чл. 2, ал. 1, т.
8 от Наредбата за определянето и админис-
трирането на местните такси и цени на ус-
луги на територията на община Вършец /по
чл. 9 от ЗМДТ/ за посещаване на Забавно
лятно училище „Дъга“ към Център за под-
крепа за личностно развитие /Общински
детски комплекс/, гр. Вършец, за периода от
05.07.2021 г. до 29.08.2021 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

6. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка с вх. № 188/ 18.06.2021 г.
относно доклад на временната комисия,
определена с Решение № 222 от Протокол №
24 от 28.04.2021 г. на Общински съвет – Вър-
шец и предложение за вземане на решение за
определяне на 2 съдебни заседатели за ман-
дат 2020 – 2024 г. за Районен съд – Берковица.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 190/ 22.06.2021 год.
относно включване като член в Постоянна ко-
мисия по бюджет, финанси и стопанска поли-
тика, Постоянна комисия по
административно обслужване, нормативна
уредба, обществен ред, сигурност, граждан-
ски права и борба с корупцията и Постоянна
комисия по предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси Георги Русев Ангелов
– общински съветник.

Докладва: инж. Анатоли Димитров –
председател на Общински съвет – Вършец

8. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка вх. № 191/ 22.06.2021 год.
относно вземане на решение за отпускане на
финансова помощ по молби с вх. № 184/
17.06.2021 г. и вх. № 185/ 17.06.2021 г.

Докладва: Иван Андров – председател на
ПК по АОНУОРСГПБК

9. Изказвания, питания, становища и пред-
ложения на гражданите.

Във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на общински
съвет – Вършец, неговите комисии и взаимо-
действието му с общинската администрация
за мандата 2019 – 2023 г., дневния ред бе
приет единодушно:

Гласували: „за“- 12; „против“ – няма;
„въздържали се“ – няма.

Общински съвет – Вършец прие следните
решения:

РЕШЕНИЕ № 244
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, във връзка
с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда на
придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост на община Вършец и
чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда
за провеждане на търгове и конкурси на об-
щина Вършец, и чл. 62, ал. 2 от Администра-
тивно – процесуалния кодекс /АПК/, реши:

1. Поправя допусната очевидна фактическа
грешка, изразяваща се в размяната на сумите
по пазарните оценки на два от трите имота, в
свое Решение № 235 по Протокол №
25/31.05.2021 год., с цел правилно изписване
на сумите, посочени в пазарните оценки, не-
разделна част от докладната записка и цити-
раното решение, както следва:

1.1. За Поземлен имот с идентификатор
12961.426.86 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри, одобрени със Заповед
РД-18-74/24.06.2008 г. на изпълнителния ди-
ректор на АГКК, последно изменение на ка-
дастралната карта и кадастралните регистри,
засягащо поземления имот е от 15.12.2011 г.,
адрес на поземления имот: град Вършец,
местност „Милкина ливада“, площ на имота:
1777 кв.м, трайно предназначение на терито-
рията: земеделска, начин на трайно ползване:
ливада, категория на земята: седма, предишен
идентификатор: 12961.62.1, номер по предхо-
ден план: 12961.420.86, Акт за частна об-
щинска собственост № 826/20.01.2021 г.
първоначалната тръжна продажна цена, съг-
ласно пазарната оценка да се чете „за су-
мата от 2 150 лева без ДДС“, вместо „за
сумата от 1 100 лева без ДДС“.

1.2. За Поземлен имот с идентификатор
12961.426.44 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на град Вършец, об-
щина Вършец, област Монтана, одобрени със
Заповед РД-18-74 от 24.06.2008 г. на изпъл-
нителния директор на АГКК, последно изме-
нение на кадастралната карта и
кадастралните регистри, засягащо поземле-
ния имот е от 15.12.2011 г., адрес на поземле-
ния имот: град Вършец, местност
„Милкина ливада“, площ на имота:
958 кв.,трайно предназначение на терито-
рията: земеделска, начин на трайно ползване:
зеленчукова градина, категория на земята:
седма, предишен идентификатор: 12961.62.1,
номер по предходен план: 12961.420.44. Акт
за частна общинска собственост №
831/19.05.2021 г. - Първоначална тръжна про-
дажна цена, съгласно пазарната оценка да
се чете „за сумата от 1 100 лева без ДДС“
вместо „за сумата от 2 150 лева без ДДС“.

Останалата част от решението, остава не-
променена.

Настоящото решение е неразделна част от
Решение № 235 по Протокол № 25/31.05.2021
г. на Общински съвет – Вършец.

Гласували поименно: „за“ – 12 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Г. Ангелов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; „против“ – няма;
„въздържали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 245
Общински съвет – Вършец2 на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 45 ж, ал. 2
от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т.
1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и чл. 62, ал. 2 от Ад-
министративно – процесуалния кодекс, реши:

Поправя допусната очевидна фактическа
грешка в основанието на свое Решение № 238
по Протокол № 25/31.05.2021 год., с цел съ-
ответствие на правното основание с диспози-
тива на решението, като вместо написаното
правно основание „чл. 21, ал. 1, т. 3 от
ЗМСМА следва да се чете правно основание
„чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА. Останалата
част от решението остава непроменена.

Настоящото решение е неразделна част от
Решение № 238 по Протокол № 25/31.05.2021
год. на Общински съвет – Вършец.

Гласували поименно: „за“ – 12 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Г. Ангелов, И. Цветанов,

Н. Томов, Г. Найденов; „против“ – няма;
„въздържали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 246
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1
от Закона за устройство на територията, в ка-
чеството си на собственик на УПИ VII – 9590
в кв. 31 от подробния устройствен план на
с.Черкаски, община Вършец по смисъла на
чл. 131 от ЗУТ, дава съгласие и допуска този
имот да бъде преотреден в действащия ПУП
на селото с ново отреждане „за малкоетажно
жилищно застрояване“.

Възлага на кмета на община Вършец да из-
върши всички необходими действия по раз-
решаване, възлагане, процедиране и
одобряване на ЧИ на ПУП – ПРЗ за отреж-
дане на УПИ VII – 9590 в кв. 31 от подроб-
ния устройствен план на с. Черкаски, община
Вършец с ново отреждане „за малкоетажно
жилищно застрояване“.

Гласували поименно: „за“ – 12 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Г. Ангелов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; „против“ – няма;
„въздържали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 247
Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното само-
управление и местната администрация
/ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общин-
ската собственост /ЗОС/, реши:

1. Актуализира Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общин-
ска собственост за 2021 г. на община Вършец
в частта - Раздел III. Описание на недвижи-
мите имотите, които общината има намере-
ние да предложи за предоставяне под наем и
за продажба през 2021 г., както следва:

1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти общин-
ска собственост през 2021 г., подточка 2.5.2
Имоти за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от
ЗОС във връзка с чл. 37 от НРПУРОС на об-
щина Вършец /поземлени имоти върху, които
е учредено право на строеж суперфиция по
реда на ЗОС/ се включва следният недвижим
имот:

- Поземлен имот с идентификатор
12961.423.272 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на гр. Вършец, община
Вършец, област Монтана, одобрени със За-
повед РД-18-74/24.06.2008 г. на изпълнител-
ния директор на АГКК, последно изменение
на кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри, засягащо поземления имот: от
25.02.2021 г., адрес на поземления имот: гр.
Вършец, ул. „Хисаря“ № 30, площ на имота:
510 кв.м, трайно предназначение на терито-
рията: урбанизирана, начин на трайно пол-
зване: ниско застрояване (до 10 м), предишен
идентификатор: няма, номер на предходен
план: 620, квартал 36, парцел ХII. /Акт за
частна общинска собственост №
349/21.02.2012 г./. Върху имота е учредено
право на строеж на /суперфиция/ на Славчо
Исаев Михайлов с Нотариален акт №
119/07.07.1973 г., том I, дело № 196/1973 г.,
вписан в том LII, стр. 390 в особените регис-
три на Районен съд – Берковица. Прогнозна
продажна цена на имота без ДДС – 6 579 лв.
без ДДС/.

2. Промяната на Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общин-
ска собственост за 2021 г. на община Вършец
влиза в сила от датата на приемане на реше-
нието.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промя-
ната в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собстве-
ност за 2021 г. на община Вършец да се обяви
на таблото пред сградата на Общинска адми-
нистрация – Вършец и да се отрази в публи-
куваната в сайта на община Вършец
Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за
2021 г. на община Вършец .

Гласували поименно: „за“ – 12 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Г. Ангелов, И. Цветанов,
Н. Томов, Г. Найденов; „против“ – няма;
„въздържали се“ – няма;

продължава на 5 стр. >>>



Община Вършец се погрижи
програмата на тазгодишния
Празник на курорта да задо-
воли музикалните вкусове и
жанровите предпочитания на
различни възрастови групи –
от млади, до стари. За всекиго
имаше по нещо, което да
трогне душата му, да взриви
емоциите или на предизвика
спомени от отминали времена.

Организираните на открито
концерти на известни певци и

музиканти се проведоха на
естрадата пред НЧ „Христо
Ботев-1900 г.“ и събраха мно-
гобройна публика от жители и
гости на града.

На 6 август, във вечерта на
официалната церемония по

повод Празника на курорта,
минералната вода и Балкана,
феновете си зарадва чаровната
естрадна певица, „перлата на
Бургас“ Тони Димитрова.

На 13 август любителите на
руските песни се насладиха на

концерта на младата руска пе-
вица, живееща в България -
Виктория Куприна, изпълни-
тел на популярни руски песни
и участник в X Factor.

Джазменът Васил Петров пя
пред вършечка публика на 20
август, а за любителите на кла-
сическата музика струнен
квартет „Филхармоника“ из-
пълни популярни произведе-
ния на сцената на летния
амфитеатър в Боровия парк.

В последните дни от Праз-
ника рок група „KROSSFIRE“
изнесе мощен концерт. На 27
август пловдивските музи-
канти взривиха младежката
публика, като изсвириха най-
големите си музикални хи-
тове.

Евелина ГЕОРГИЕВА

МУЗИКА ЗА ВСЕКИ ВКУС И ВСЯКА ВЪЗРАСТ

Началото на Турлашкия събор
в с. Чупрене е поставено на
08.04.2006 г. Празникът по тра-
диция започва с дефиле на
участниците, след което се от-
крива от мажоретен състав от
гр. Белоградчик. Организират
са изложби на предмети от
бита, ръкоделия, обредни хля-
бове и традиционни турлашки
ястия.

Фолклорната програма за-
почва с ревю на национални
костюми, на сцената оживяват
и обичаите на турлаците, и пес-
ните и танците на предците ни.

Първите издания на Събора
започват съвсем плахо, но с го-
дините фолклорният форум на-
бира популярност и подкрепа
на публиката, като се превръща
в традиционен, а по-късно при-
добива и международен харак-
тер, като е включен в
Националния културен кален-
дар.

През 2014 г. Съборът вече
става тридневен. Освен фол-
клорната програма, могат за се
видят и доста атракции – гости

от Сърбия пекат прасе на че-
верме, приготвят традиционни
турлашки ястия и обредни хля-
бове, придружени от дегуста-
ция. Демонстрират се
традиционни старинни тур-
лашки занаяти, като влачене на
вълна, предене, плетене, тъкане
и др.

Поради пандемията от коро-
навирус, през 2020 година Съ-
борът беше отменен, а тази
година се проведе в рамките на
три дни – от 27 до 29 август.

Фолклорна група „Детелина“
към Пенсионерски клуб „Коз-
ница“ – гр. Вършец взе участие
в ХV Турлашки фолклорен
събор в с. Чупрене с изпълне-
ние на народни песни. Групата
получи много овации от публи-
ката, грамота за участие и пла-
кет от Община Чупрене.

Хвала на Общината и мест-
ното читалище в с. Чупрене за
прекрасната организация при
провеждането на този един-
ствен и уникален за България
фестивал!

Захаринка НИКОЛОВА
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РЕШЕНИЕ № 248
1. Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуп-
равление и местната администрация, чл. 35, ал.
3 от Закона за общинската собственост и чл. 37,
ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, уп-
равление и разпореждане с общинска собстве-
ност на община Вършец, взема решение за
продажба на Славчо Исаев Михайлов, с пос-
тоянен адрес: гр. Вършец, ул. „Хисаря“ № 30,
като собственик на законно построена жи-
лищна сграда върху общинска земя – Поземлен
имот с идентификатор 12961.423.272 по ка-
дастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Вършец, община Вършец, област Монтана,
одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на
изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение на кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри, засягащо поземления имот: от
25.02.2021 г., адрес на поземления имот: град
Вършец, ул. „Хисаря“ № 30, площ на имота:
510 кв.м, трайно предназначение на терито-
рията: урбанизирана, начин на трайно пол-
зване: ниско застрояване (до 10 м.), предишен
идентификатор: няма, номер на предходен
план: 620, квартал 36, парцел ХII. /Акт за
частна общинска собственост № 349/21.02.2012
г./. за сумата от 6 579 лв. без ДДС.

2. Упълномощава кмета на община Вършец
да издаде заповед по реда на чл. 35, ал. 6 от ЗОС
и чл. 37, ал. 4 от Наредбата за реда на придоби-
ване, управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец и след запла-
щане на сумата за закупуване на имота от ку-
пувача Славчо Исаев Михайлов да сключи
договор за продажба на имота по ЗОС и ЗС.

Гласували поименно: „за“ – 12 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-

ров, А. Маджарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въз-
държали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 249
1. Общински съвет – Вършец, на основание

чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с
чл. 2, ал. 1, т. 8 от Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Вършец,
определя такси за посещение на Забавно лятно
училище „Дъга“ през 2021 г. към Център за
подкрепа за личностно развитие гр. Вършец, за
периода от 05.07.2021 г. до 29.08.2021 г., както
следва:

- За един ден – 10.00 лева;
- За една седмица – 20.00 лева;
- За един месец – 80.00 лева.
2. Възлага на кмета на община Вършец съб-

раните през периода такси за ползване на За-
бавно лятно училище „Дъга“ към Център за
подкрепа за личностно развитие гр. Вършец да
бъдат предоставяни в бюджета на същия, след
изтичане на съответния календарен месец.

Гласували поименно: „за“ – 12 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въз-
държали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 250
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 68а, ал. 4 от За-
кона за съдебната власт, определя за съдебни
заседатели от община Вършец за мандат 2020 –
2024 г. за Районен съд – Берковица: Димитър
Антонов Тошев, с постоянен адрес: гр. Вършец,
ул. „Ал. Стамболийски“ № 46 и Ивелина Асе-
нова Петрова, с постоянен адрес: гр. Вършец,
ул. „Д-р Елена Теодосиева“ № 17.

Предлага на общото събрание на Окръжен
съд – Монтана, да бъдат определени за съдебни
заседатели от община Вършец за мандат 2020 –
2024 г. за Районен съд – Берковица Димитър
Антонов Тошев, с постоянен адрес: гр. Вършец,
ул. „Ал. Стамболийски“ № 46 и Ивелина Асе-
нова Петрова, с постоянен адрес: гр. Вършец,
ул. „Д-р Елена Теодосиева“ № 17.

Гласували поименно: „за“ – 12 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въз-
държали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 251
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправ-
ление и местната администрация и на основа-
ние чл. 20, ал. 1, т. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет
Вършец неговите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация за мандата 2019-
2023, взема следното решение:

1. Освобождава като член на Постоянна ко-
мисия по бюджет, финанси и стопанска поли-
тика, Постоянна комисия по административно
обслужване, нормативна уредба, обществен
ред, сигурност, граждански права и борба с ко-
рупцията и Постоянна комисия по предотвра-
тяване и разкриване на конфликт на интереси
Латинка Салтирова Симова.

2. Избира за нов член на Постоянна комисия
по бюджет, финанси и стопанска политика,
Постоянна комисия по административно об-
служване, нормативна уредба, обществен ред,
сигурност, граждански права и борба с коруп-
цията и Постоянна комисия по предотвратяване
и разкриване на конфликт на интереси, като
включва Георги Русев Ангелов – общински съ-
ветник от Общински съвет – Вършец.

Гласували поименно: „за“ – 12 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въз-
държали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 252
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, отпуска
от собствения си Бюджет 2021 г. § 10-98 едно-
кратна финансова помощ в размер на 300,00
лева на Анка Миланова Дилова.

Гласували поименно: „за“ – 12 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въз-
държали се“ – няма;

РЕШЕНИЕ № 253
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за местното само-
управление и местната администрация, отпуска
от собствения си Бюджет 2021 г., §10-98 едно-
кратна финансова помощ в размер на 300,00
лева на Христина Йорданова Николова.

Гласували поименно: „за“ – 12 – инж. А.
Димитров, И. Андров, А. Николова, д-р Р. Да-
мянова, В. Маринов, В. Замфиров, И. Замфи-
ров, А. Маджарски, Г. Ангелов, И. Цветанов, Н.
Томов, Г. Найденов; „против“ – няма; „въз-
държали се“ – няма;

Поради изчерпване на дневния ред, пред-
седателят на Общински съвет – Вършец
закри заседанието в 15:20 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет – Вършец



Петнадесети септември от-
ново се превърна в истински
празник за Детска градина
„Слънце“ – гр. Вършец. Еки-
път на детското заведение и
възпитаниците му го отбеля-
заха с песни, стихове, много
смях и прегръдки.

След като издигнаха нацио-
налния флаг и изслушаха
химна на Република България,
музикален поздрав към всички
присъстващи поднесоха децата
от ІV-та група на ДГ „Слънце
„с ръководители Латинка Ми-
ронова и Валя Ангелова.

Директорът на детската гра-
дина Диана Георгиева отправи
своите пожелания към децата
да растат здрави, весели и жиз-
нерадостни, и посрещна всяко
дете на входа с питка и мед,
както повелява традицията.

Кулминация на празничния
ден бе поздравителното сло-
вото на кмета на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров, който
пожела здрава, успешна и пол-
зотворна учебна година, с по-
малко предизвикателства. Гост
на церемонията беше и секре-
тарят на общината инж. Да-
ниела Тодорова.

В ДГ „Слънце“ през тази

учебна година ще се възпита-
ват и обучават общо 138 деца,
разпределени в 7 групи: 1 яс-
лена и 4 градински в основната
сграда в град Вършец, и по
една разновъзрастова група
във филиалите в кв. Заножене
и с. Долно Озирово.

През 2021/2022 учебна го-
дина децата от Вършец са в об-
новена сграда - ремонтът е по
европейски проект и включва
реновиране на помещенията и
терасите, закупуване на ново
оборудване, изграждане на по-
жаро-известителна система,

направа на нови дворни пло-
щадки с уреди за спорт и игри,
футболно игрище и площадка
по Безопасност на движението
по пътищата.

Екипът на предучилищното
заведение ще продължи рабо-
тата по проектите „Образова-
ние за утрешния ден“ и
„Квалификация на педагоги-
ческите специалисти“, а но-
вият проект, по който ще
работи през тази година, е
„Подкрепа за приобщаващо
образование“.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Учебната 2021/2022 година в
Начално училище "Васил
Левски" в гр. Вършец, кв.
Изток беше открита тържест-
вено за 46 първокласници, в
присъствието на техните роди-
тели. В училището децата бяха
посрещнати по традиция с
питка и мед, а от ръководст-
вото им бяха осигурени учени-
чески раници с
най-необходимите консума-
тиви.

Тази учебна година в учили-
щето ще се обучават общо 163
ученици

в 8 паралелки - от І до ІV
клас и 77 деца на 5 и 6-го-
дишна възраст в 4 полудневни
групи към училището.

Предстои доизграждане на
новата сграда, за която има
одобрен проект на Община
Вършец. Това ще позволи пре-
минаване на всички ученици
на едносменен режим на обу-

чение.
През настоящата учебна го-

дина обучението ще се про-
вежда на две смени.

През лятото са извършени
ремонтни дейности в по-
мощни помещения и каби-
нети.

Екипът на училището про-
дължава работа по проект
„Активно приобщаване в сис-
темата на предучилищното об-
разование“ и проект
„Подкрепа за успех“, както и
по Националните програми на

МОН „Участвай и променяй –
родителят, активен партньор в
училищния живот”, и „ Заедно
в грижата за ученика“.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Скъпи учители, мили уче-
ници, уважаеми родители,

Отново е 15-ти септември.
Отново школският звънец ще
удари звънливо и ще ви покани
в класните стаи, където с общи
усилия да градите бъдещето и
да отстоявате силата на зна-
нието.

Ще бъде поредната тежка и
изпълнена с изпитания учебна
година, белязана от световната
пандемия.

Уважаеми учители, през из-
миналите почти две години вие
показахте, че сте готови за
всяко предизвикателство. Че
сте гъвкави, модерни, отго-
ворни, смели. Че грижата за
нашите деца, при всякакви об-
стоятелства, остава ваш осно-
вен дълг. Прекланям се пред
труда ви и доказания профе-
сионализъм. Вярвам, че в края
на започващата 2021-2022
учебна година отново ще се
поздравим с прекрасните ре-
зултати на вашите възпита-
ници.

Мили ученици, за вас е не по-
малко изпитание комбинира-
ната работа в присъствена

форма на обучение и в онлайн
среда. Бъдете любознателни,
бъдете старателни, отворете
сетивата си за знанието и за
посланията на своите учители.
Защото знанието винаги ще
бъде сила и винаги ще бъде ус-
ловие за успех в живота.

Скъпи родители, и за вас
няма да е леко. Налага се да
влизате в ролята на посред-
ници, а понякога и на учители.
Не забравяйте, че успехът на
вашите деца е резултат и от ва-
шите усилия, от вашето уваже-
ние към учителите, от
последователната ви подкрепа
към училището.

Вярвам, че ще успеем и тази
година. Аз, като кмет на об-
щина Вършец, ще бъда до вас
и ще подкрепям усилията ви за
осъществяване на един качест-
вен образователен процес.

На всички пожелавам здраве,
отговорно поведение – пазете
не само себе си, но и другите.
Успех и само напред!

Честита новата учебна 2021-
2022 година!

Инж. Иван Лазаров,
Кмет на община Вършец
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НОВА УЧЕБНА ГОДИНА - НОВИ
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