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Първото заседание на Общински
съвет Вършец започна тържествено с
химна на Република България и по-
лагане на клетва от общинските съ-
ветници, кмета на община Вършец и
кметовете на кметства от общината.

"Заклевам се в името на Република
България да спазвам Конституцията
и законите на страната и във всичките
си действия да се ръководя от инте-
ресите на гражданите от община
Вършец и да работя за тяхното бла-
годенствие." - тази клетва дадоха на
11.11.2011 г. в Градската художест-
вена галерия новоизбраните кмет на
община Вършец инж. Иван Лазаров,
общински съветници и т кметовете
на кметство Долно Озирово Ангел
Петров, издигнат от ПП ГЕРБ, и
кметство Спанчевци Емил Иванов,
издигнат от ПП ГЕРБ. Веднага след
това те подписаха клетвени деклара-
ции и получиха удостоверенията си
за избор от председателя на Общин-
ската избирателна комисия Антоа-
нета Кацарова.

Заседанието бе тържествено от-

крито от Областния управител на об-
ласт Монтана Ивайло Петров и бе ръ-
ководено от най-възрастния
общински съветник в новоизбрания
Общински съвет Симеон Симеонов.
На тържествената церемония при-
съства народният представител от
ГЕРБ за избирателен район Монтана
Димитър Аврамов, много обществе-
ници и граждани.

Енорийският свещеник на гр. Вър-
шец свещеноиконом Петко Балджиев
отслужи тържествен водосвет за
здраве и благоденствие, заедно с хо-
ристите от читалищно-църковния хор
за църковни песнопения.

Съгласно Решение на Общинската
избирателна комисия – Вършец,
броят мандати за общински съвет-
ници е 13.

Мандатите за общински съветници
се разпределят по кандидатски листи
на политически партии и коалиции от
партии, получили действителни гла-
сове не по-малко от общинската из-
бирателна квота (337 гласове), както
следва: ПП "ГЕРБ"- 3; ПП Българска

социалистическа партия - 2; КП „Бъ-
деще за община Вършец” – 3; ПП
„Лидер" – 3; ПП „Земеделски съюз
„Александър Стамболийски" – 2.

В състава на новия Общински съвет
влизат общинските съветници:

ПП "ГЕРБ": д-р Румяна Дамянова,
инж. Анатоли Димитров, Адриана
Николова; ПП Българска социалис-
тическа партия: Олга Яничкова,
Тодор Кънчев; КП „Бъдеще за об-
щина Вършец“: инж. Иво Цакански,
д-р Боян Бонев, Благовест Христов;
ПП „Лидер“: Иван Андров, Ася
Станчева, д-р Цветан Велизаров; ПП
Земеделски съюз „Александър Стам-
болийски“: Сашо Сълков, Симеон
Симеонов.

За председател на Общинския съвет
– Вършец бяха издигнати кандидату-
рите на инж. Анатоли Димитров от
ПП ГЕРБ и инж. Иво Цакански от КП
„Бъдеще за община Вършец”.

След тайно гласуване, с 8 гласа от
13, за председател бе избран инж.
Анатоли Димитров.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НОВОИЗБРАНИТЕ ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИЦИ ПОЛОЖИХА КЛЕТВА

НОВИЯТ КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ

И ПОЛОЖИ КЛЕТВА

На първото тържествено засе-
дание на навоизбрания Общински
съвет, проведено на 11.11.2011 г.,
общинските съветници с тайно
гласуване избраха за Председател
на Общински съвет Вършец инж.
Анатоли Димитров - общински
съветник от листата на ПП
ГЕРБ.

Инж. Анатоли Димитров е
роден е на 11 април 1971 г.

Завършва средно образование в
Математическа гимназия „Баба
Тонка” гр. Русе със златен медал,
профил математика.

От 1989 г. до 1994 г. учи в Тех-
нически университет София и се
дипломира с магистърска степен
по Електронна техника и микро-
електроника.

От 1994 г.до 1999 г. изучава
Счетоводство и контрол в Уни-
верситета за национално и све-
товно стопанство София.

През 2005 г. специализира Стра-
тегически мениджмънт към Авс-
трийската стопанска Камара.

От 2003 г. до сега е Изпълните-
лен Директор и Председател на
Борда на Директорите на „Елек-
тростарт“ АД.

Председател на Постоянната
комисия по бюджет, финанси и
стопанска политика в Общински
съвет Вършец - мандат 2007-
2011 г.

Владее английски език.
Семеен, с четири деца. Обича

футбола и математиката.
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Инж. Анатоли Димитров – Председател на
Общински съвет - Вършец:
„Надявам се да бъдем неделими и единни

по пътя на успеха на община Вършец”

Според Светото писание на този
ден тригодишната Мария е заве-
дена от родителите си в Йеруса-
лимския храм и е отдадена в
служение на Бога. Този ден става
символ на въвеждането на младия
човек в храма, в лоното на цър-
квата и вярата, и на християнското
семейство, чийто първопример са
Дева Мария и съпругът й - правед-
ният Йосиф.

На Въведение Богородично пра-
вославната църква препоръчва на
родителите да водят децата си на
богослужение, да им разказват за
вярата и библейските събития и
така да ги възпитават в християн-
ски дух.

Тази година, честването на цър-
ковния празник Въведение Бого-
родично във Видинската епархия
започна от Вършец на 19 ноември,
за да завърши на 21 ноември с тър-
жествено богослужение във
Видин.

В местния храм „Св. Георги По-

бедоносец” бе отслужен молебен
за здраве и благополучие от све-
щеноиконом Петко Балджиев –
енорийски свещеник на град Вър-
шец. На службата присъстваха ар-
химандрит Антим – протосингел
на Видинската митрополия, майка
Таисия – игуменария на Клисур-
ския манастир „Св. Св. Кирил и
Методий”, свещеник Красимир
Николов, зам.-кметът на община
Вършец Петър Стефанов и много
граждани.

В словото си архимандрит Антим
предаде поздравите и благослове-
нието на митрополит Дометиан
към жителите на община Вършец,
който не можа тази година да по-
сети Вършец поради служебни ан-
гажименти в Москва.

Протосингелът изтъкна в пропо-
ведта си, че днес българското учи-
лище обучава, но не възпитава
младите хора и че в училищата
има агресия и много трагични ин-
циденти. Причината за това спо-

ред него е, че не възпитаваме де-
цата си духовно, те се възпитават
в егоизъм, т.е. живеят само за себе
си. Мисията на родителите е да го-
ворят на своите деца за вярата и
отговорността, за духовните доб-
родетели, за това, че духовният
човек се посвещава на другите.
Посланието на празника Въведе-
ние Богородично е да въвеждаме
нашите деца в храма, защото той е
източник на мъдрост.

Младият богослов Слави Спасов
прочете пред събралите се в храма
своето изложение за значението на
църковния празник Въведение Бо-
городично и за неговото послание.

Децата от театралното студио
при Общински детски комплекс
Вършец, с художествен ръководи-
тел Цветелина Василева изнесоха
литературна програма, в която не
помпозно, а искрено и по детски
разказаха за смисъла на този праз-
ник и отправиха своите молитви за
здраве, сили и живот на мама и на

татко, за любов и мир на всички
хора, за доброто на нашия народ.

Децата-участници в програмата
получиха от архимандрит Антим и
майка Таисия подаръци – малък

цветен триптих с икони и молитви,
и картички с Клисурския манас-
тир.

Евелина ГЕОРГИЕВА

21 НОЕМВРИ – ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО И ПРАВОСЛАВНАТА МЛАДЕЖ
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Във встъпителното си слово след избира-

нето му за Председател на Общински съвет
Вършец, Анатоли Димитров сподели:

„Уважаеми г-н Народен представител,
Уважаеми г-н Областен управител,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми колеги Общински съветници,
Уважаеми гости на днешната церемония,

Благодаря за доверието,

„Главите ви да мътя аз не искам,
но съкруши ме този парадокс.
Един избират го за папа Римски,
а друг пък го запират във затвор.“

Знаете ли кой го е казал?
Висоцки – човекът, чийто паметник виж-

даме всеки ден по пътя си.
И ние сме така - харесвани и обичани от

някои, укорявани от други, безразлични на
трети.

Така беше и по време на изборите, които
отминаха. Изговориха се неща от градивна
критика до безпочвени лъжи. И въпреки
това, ние не се пречупихме и през цялото
време се опитвахме да водим позитивна кам-
пания, кампания, в която изтъквахме своите
достойнства, а не негативите на другите. И
хората ни повярваха и ни подкрепиха.

Но изборите минаха. Това, което остана са
обещанията. Всички ние, без значение от
партиите и листите си декларирахме, че ще
работим за благото на Вършец. Всички ние,
без значение от амбициите, които имахме,
обещахме да бъдем по-добри от предход-
ните. Да гледаме хората в очите, когато ни
говорят и да чуваме думите, които ни казват.
Всички ние дадохме дума, да бъдем отго-
ворни и справедливи при вземането на ре-
шения и привеждането им в сила.

В този момент нашата дума не е достатъчно
силна. Хората нямат вяра на институциите.
Лъгани, безработни и обезсърчени, те ни

слагат под общ знаменател с предходните.
Смятат, че както предходните, така и ние, ид-
ваме тук, за да излъжем, за да откраднем, за
да се облагодетелстваме. В този момент, до-
верието е първото нещо, което трябва да
възстановим.

В дните преди изборите много съм си мис-
лил, какво бих направил първо, ако хората ни
гласуват доверие. Кое е най-важното нещо,
което би ги накарало да разберат, че не сме
като другите. Проблемите, които имаме да
разрешаваме са толкова много, че дори и два
мандата едва ли ще ни стигнат. Но трябва да
започнем. „...Пътуването от хиляда мили
започва с първата стъпка..” Лао Дзъ. Ако
успеем да спестим от чакането на хората по
опашки за документи, ако запълним една
дупка, ако оправим една градинка, това ще е
добро начало. Няма да е достатъчно, но
всички ще ни дадат кредит за решаването на
сериозните проблеми.

За решаването на истински сериозните про-
блеми на Общината, има нужда от всички
нас, Дами и Господа общински съветници.
Тук вече не опира до партийни пристрастия
и амбиции. За да се вършат добри неща не е
необходимо да си с „нас“ или „срещу нас“.
Необходимо е достойнство, желание и дума,
че каквото и да става, ще правим най-доб-
рото за общината. Дори когато има опозици-
онно поведение, важното е да се води не от
лични амбиции, а от мисълта за благоден-
ствието и успех на нашата община и на на-
шите съграждани. Опозицията да бъде
конструктивна и обоснована, а не провоки-
рана от партийни или лични вражди. Тогава
и само тогава, ще успеем да реализираме це-
лите си.

Аз самият съм си поставил няколко про-
стички неща, с които да започна. На първо
място, да направим Общината един истин-
ски център в услуга на гражданите. Да пови-
шим капацитета и квалификацията на
администрацията, да опростим бюрокра-
цията и да сведем до минимум времето,
което гражданите разходват при нас. На
второ място, да сформираме обществен
съвет към Общината. Хора от различни
класи и професии да могат да дават съвети и
мнения по наболели проблеми на града и се-
лата. Различни фокус групи да могат да из-
лагат своите препоръки, да участват активно
при вземането на решения и да споделят от-
говорността при тяхното прилагане. Ако ус-
пеем да го направим, хората ще разберат,
че гласа им не е отишъл напразно, че той
се чува и след като изборите са отминали.

Днес е интересна дата - 11.11.11 година. В
нумерологията 11 се нарича царското число.
То никога не се събира, не се дели. То винаги
си е 11.

Надявам се това е добър знак за нашето
ново начало. Надявам се да бъдем като
него неделими и единни по пътя към ус-
пеха на община Вършец.”

Евелина ГЕОРГИЕВА

Инж. Анатоли Димитров – Председател на Общински съвет:
„Надявам се да бъдем неделими и единни

по пътя на успеха на община Вършец”

Инж.Иван Лазаров, чиято кандидатура за
кмет на община Вършец бе издигната от ПП
ГЕРБ, е новият градоначалник, избран на
втория тур на местните избори, проведени на
30 октомври.

Той се яви на балотаж срещу съперника си
от ПП „Лидер” Иван Андров.

За Иван Лазаров гласуваха 2233 избиратели
от общината, или 51.69%, а Иван Андров по-
лучи подкрепата на 2087 гласоподаватели,
което е 48.31%.

Иван Михайлов Лазаров е роден на
07.10.1971 г. във Вършец, семеен, с две деца.
Завършил висше образование с магистърска
степен в Университета по хранителни тех-
нологии в гр. Пловдив, с квалификация ин-
женер-технолог в хранително-вкусовата
промишленост и специалност "Технология
на виното и високоалкохолните напитки".
Има допълнителна квалификация по "Съз-
даване на конкурентноспособни стартиращи
фирми" от Агенцията за регионално разви-
тие и бизнес център Монтана. Председател
на Общински съвет - Вършец от декември
2009 г. до ноември 2011 г.

На сакралната дата 11.11.2011 г. новоиз-
браният градоначалник встъпи в длъжност,
положи клетва да служи в името и за благото
на жителите на община Вършец и подписа
клетвена декларация.

На церемонията присъстваха народният
представител от ПП ГЕРБ- Избирателен
район Монтана Димитър Аврамов, област-
ният управител на област Монтана Ивайло
Петров, председателят на Общинската изби-
рателна комисия – Вършец Антоанета Каца-
рова, много общественици, граждани и гости
на Вършец.

Областният управител Ивайло Петров из-
рази задоволството си от ускореното разви-
тие на Вършец в сферата на туризма. Той
сподели, че пътувайки към Вършец, в мал-
кия джоб на сакото си намерил лентичка от
едно откриване на един от новите СПА-
хотел във Вършец и пожела на инж. Лазаров

през настоящия мандат да има честта и удо-
волствието да открие много нови хотели във
Вършец.

В словото си при встъпване в длъжност
инж. Иван Лазаров сподели:

„Всички ние знаем, че преди броени дни
приключиха изборите за местно самоуправ-
ление. С настоящата церемония, днес ние
слагаме началото на един нов мандат. Тук е
мястото, където искам да благодаря на
всички, които подкрепиха мен и моите ко-
леги на изборите и да обещая това, което е
факт и за което преди малко се заклех – че
ще бъда кмет на всички и в работата си ще
защитавам интересите на всички жители на
община Вършец.

Давам си ясна сметка, че сме изправени
пред един труден и тежък мандат на управ-
ление – мандат, в условията на тежка финан-
сова криза, мандат, през който ни предстои
страшно много работа по Европейските опе-
ративни програми и Европейски проекти.
Вярна е поговорката, че Господ обича сме-
лите – ние имаме волята, имаме куража да
направим този мандат успешен, заедно с
подкрепата на централната власт в лицето на
народните представители от избирателен
район Монтана, на областния управител и
областна администрация, и на всички вас,
които сте тук като гражданско общество, и
на които ще разчитам.

Обръщайки се към Вас, господа и госпожи
общински съветници, искам да Ви напомня,
че изборите приключиха и да Ви призова да
си подем ръка и да поведем общината в една
посока – посока, насочена единствено и само
към благоденствието на община Вършец и
нейните жители. Нека заедно да изпълним
всички обещания, които така щедро давахме
всички през последните месеци и направим
община Вършец едно по-добро място за жи-
веене както за нас, така и за нашите деца, и за
нашите родители."

На официалната церемония по встъпване в
длъжност, областният управител връчи на
Иван Лазаров кметската огърлица-медальон
– символ на изпълнителната власт. Народ-
ният представител Димитър Аврамов подари
на кмета от свое име и от името на Искра
Фидосова – народен представител от ПП
ГЕПБ за район Монтана икона на Св. Йоан
Кръстител, ръчно изработена от монахините
на Клисурския манастир, а от Задругата на
майсторите градоначалникът получи ума-
лено копие на черешовото топче, изработено
от местния занаятчия Ангел Паунов.

По-късно инж. Иван Лазаров бе посрещнат
тържествено в сградата на Общинска адми-
нистрация от служителите на Общината.В
кабинета на кмета бившият и настоящият
кмет - Боряна Бончева и Иван Лазаров си
стиснаха ръцете с пожелание за успешна ра-
бота в името на по-нататъшния просперитет
на Вършец и добруването на жителите на об-
щината.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НОВИЯТ КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ

И ПОЛОЖИ КЛЕТВА

На 10.10.2011 г се проведе публично
представяне на проект №
2007СВ161РО006-2009-1-102, „Култура
и балнеология - устойчив туристически
продукт”, финансиран от Програмата за
трансгранично сътрудничество по Ин-
струмента за предприсъединителна
помощ България-Сърбия.

Основната цел на проекта е създава-

нето на общ туристически продукт на
основата на културното наследство и
традициите в балнеологията на общи-
ните Вършец и Сокобаня. Проектът е с
продължителност 12 месеца и е на обща
стойност 51 799 евро. В рамките на про-
екта ще се реализират фолклорни фес-
тивали, семинари и изложения на
територията на двете общини. Предви-

дено е провеждането на кръгла маса на
тема «Балнеология и спа туризъм –
трансгранични възможности и перспек-
тиви» с участието на експерти в об-
ластта на балнеологията от
трансграничния регион. Ще бъде разра-
ботен и публикуван съвместен план за
дейности в областите на културния и
балнеологичен туризъм.

Партньори по проекта от двете общини
са Сдружение «Местна инициативна
група – Вършец» и «Организация за ту-
ризъм, култура и спорт» - гр. Сокобаня,
Република Сърбия. Участници в съби-
тието бяха екипа по проекта и активни
граждани от местната общност.

Таня ПЕТРОВА
Ръководител на проекта

ПРОГРАМА ЗА
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ПО ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ
Публично представяне на проект „Култура и балнеология -

устойчив туристически продукт”- нов проект на „МИГ Вършец”
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ÂÚÐØÅÖ3
МЕСТНИ ИЗБОРИ – І ТУР

На 23 октомври никой от 10 канди-
дат-кметове на община Вършец не
успя да прескочи 50%-та бариера и да
събере необходимото мнозинство, за
да спечели кметския пост на първия
тур, ето защо вършечени избраха
новия управник на втори тур.

Най-много гласове събраха Иван Ла-
заров от ПП ГЕРБ и Иван Андров от
ПП „Лидер”, които получиха съот-
ветно 19.96% (882) и 17.93% (792) от
гласовете на избирателите.

Класирането на останалите канди-
дати според събраните гласове е както
следва:

Иво Цакански - КП „БЪДЕЩЕ ЗА
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ" - 15.35%
(678 гласа)

Сашо Сълков - ПП „Земеделски
съюз „Александър Стамболий-
ски" - 13.60% (601 гласа)

Валентин Бонов - ПП БЪЛГАРСКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАР-
ТИЯ - 9.85% (435 гласа)

Боряна Бончева-Лечева - КП „РА-
ДЕТЕЛИ ЗА ОБЩИНА ВЪР-
ШЕЦ” - 7.51% (332 гласа)

Румен Топалски - КП "ЗА ДОБ-
РОТО БЪДЕЩЕ НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ” - 7.04% (311 гласа)

Ивайло Йорданов - КП „НДСВ и
ОДС" - 5.66% (250 гласа)

Даниела Тодорова ПП „РЕД, ЗА-
КОННОСТ И СПРАВЕДЛИ-
ВОСТ" - 2.04% (90 гласа)

Николай Николов ПП ВМРО - БЪЛ-
ГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИ-
ЖЕНИЕ - 1.06% (47 гласа)

Проведоха се избори за кметове на
кметства в селата Спанчевци и Долно
Озирово.

Категорична победа за кметския

пост в с. Долно Озирово постигна
кандидатът на ПП "ГЕРБ" Ангел Пет-
ров, който още на първия получи
65.53% или 211 от гласовете на гласо-
подавателите.

Класирането на останалите канди-
дати според получените гласове е
следното:

Ивайло Цветанов - 27.64% (89
гласа)

Нина Илиева - 5.90% (19 гласа)
Петър Лазаров - 0.93% (3 гласа)
В с. Спанчевци никой от 7-те канди-

дат-кметове на кметство не успя да
премине 50 %-та бариера на І тур.
Най-много гласове събраха Емил Ива-
нов, издигнат от ПП "ГЕРБ" и Борис-

лав Димитров, издигнат от ПП
„Земеделски съюз „Александър Стам-
болийски", които получиха съответно
41.60% (109 гласа) и 20.99% (55 гласа)
от действителните гласове и се явиха
на балотаж.

Класирането на останалите канди-
дати според получените гласове е
следното:

Румен Ангелов - 20.61% (54 гласа)
Димитър Заков - 6.49% (17 гласа)
Катя Атанасова - 5.73% (15 гласа)
Слави Велиславов - 3.82% (10

гласа)
Владо Василев - 0.76% (2 гласа)
Процентното разпределение на по-

лучените гласове за местата в Об-
щинския съвет е:

ПП "ГЕРБ" - 20.51%
ПП „ЛИДЕР" - 17.10%
КП „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ВЪР-

ШЕЦ" - 15.18%

ПП „ЗС „Александър Стамболий-
ски" - 12.09%

ПП БСП - 10.92%
КП РАДЕТЕЛИ ЗА ОБЩИНА ВЪР-

ШЕЦ - 6.78%
КП "ЗА ДОБРОТО БЪДЕЩЕ НА

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ" - 6.18%
КП „НДСВ и ОДС" - 5.52%
ПП „РЗС" - 2.08%
ПП „Българска нова демокрация" -

1.49%
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИО-

НАЛНО ДВИЖЕНИЕ - 1.28%
ПП "ДРОМ” - 0.53%
ПП „Партия на Българските кому-

нисти" - 0.37%

МЕСТНИ ИЗБОРИ – ІІ ТУР
На 30 октомври на балотаж за избор

на кмет на община Вършец се явиха
кандидатът от ПП ГЕРБ Иван Лазаров
и кандидатът на ПП „Лидер” Иван
Андров, които получиха най-много
гласове на І тур на местните избори.

За кмет на община Вършец, с Реше-
ние № 129 /31.10.2011 г. на ОИК бе
избран Иван Лазаров, който получи
51.69% или 2233 от гласовете на гла-
соподавателите.

Другият кандидат Иван Андров
събра 48.31% или 2087 от гласовете.

В с.Спанчевци за кмет на кметство
Спанчевци бе избран Емил Иванов,
който получи 56.27% или 148 от гла-
совете.

Вторият кандидат за поста – Борис-
лав Димитров получи 43.73% или 115
от гласовете на гласоподавателите.

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИ-
ЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБ-

ЛИКА БЪЛГАРИЯ
На І тур на изборите, в община Вър-

шец кандидатите за президент и ви-
цепрезидент на Република България
получиха следните гласове:

Меглена Кунева - Любомир Хрис-
тов Инициативен комитет -
15.94% (686 гласа)

Росен Плевнелиев- Маргарита По-
пова ПП ГЕРБ - 34.69% (1493
гласа)

Сали Ибрям - Валентина Гоцева ПП
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
ЕДИНСТВО - 0.26% (11 гласа)

Румен Христов-Емануил Йорданов

КП СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ
- 2.14% (92 гласа)

Мария Капон – Николай Кисьов
ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАР-
ТИЯ - 0.60% (26 гласа)

Стефан Солаков- Галина Василева
ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ -
2.16% (93 гласа)

Ивайло Калфин - Стефан Данаилов
ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИС-
ТИЧЕСКА ПАРТИЯ - 30.83%
(1327 гласа)

Волен Сидеров - Павел Шопов ПП
АТАКА - 4.67% (201 гласа)

Алексей Петров - Николай Гео-
ргиев Инициативен комитет -
0.81% (35 гласа)

Николай Ненчев- Жеко Иванов ПП
БЗНС - 0.88% (38 гласа)

Атанас Семов - Поля Станчева ПП
РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРА-

ВЕДЛИВОСТ - 1.93% (83 гласа)
Павел Чернев - Анелия Делчева ПП

ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НА-
РОДА - 0.58% (25 гласа)

Димитър Куцаров - Камелия Тодо-
рова Инициативен комитет -
0.30% (13 гласа)

Красимир Каракачанов - Даниела
Симидчиева ПП ВМРО - Българ-
ско национално движение -
1.49% (64 гласа)

Андрей Чорбанов - Ангел Мирчев
ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРА-
ТИЧНА ОБЩНОСТ - 0.21% (9
гласа)

Николай Василев - Владимир Савов
Инициативен комитет - 0.33% (14
гласа)

Светослав Витков - Венцислав
Мицов Инициативен комитет -
1.53% (66 гласа)

Венцислав Йосифов - Емилиян Ди-
митров Инициативен комитет -
0.65% (28 гласа)

На ІІ тур кандидат-президенската
двойка Ивайло Калфин - Стефан Да-
наилов, издигната от ПП БЪЛГАР-
СКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ПАРТИЯ получи 51.78% или 2235 от
действителни гласове, а тандемът
Росен Плевнелиев- Маргарита По-
пова, издигнат от ПП ГЕРБ събра
48.22% или 2081 гласа.

Избирателната активност в община
Вършец на І тур достигна 64.19% за
местните избори и 63.55% за прези-
денските избори.

По време на ІІ тур, избирателната
активност в общината е 62.80% за
местните и 62.11% за президенските
избори.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ИЗБОРИ 2011 В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Днес, 11.11.2011 г. от 11.00 часа в
Художествената галерия на град
Вършец на основание чл.23,ал.1 от
ЗМСМА и Заповед № РД – 13-77 /
02.11.2011г. на Областния управи-
тел се проведе първото заседание
на новоизбрания Общински съвет
– Вършец.

Заседанието беше открито и ръко-
водено от г-н Ивайло Петров – Об-
ластен управител на област
Монтана.

На заседанието присъстваха:
Всички 13 новоизбрани съветници,
новоизбраните кметове на с.Долно
Озирово и с. Спанчевци , народ-
ният представител от ПП „ГЕРБ” –
Димитър Аврамов, представители
на общинска администрация и
граждани.

Заседанието протече при следния :
Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Полагане на клетва и подпис-
ване на клетвен лист от :

- новоизбраните общински съвет-
ници;

- новоизбрания кмет на община
Вършец;

- новоизбраните кметове на
кметства – Долно Озирово и Спан-
чевци;

2. Откриване на първото заседа-
ние от най-възрастния общински
съветник;

3. Избор на Председател на Об-
щински съвет – Вършец.

4. Създаване на временна Коми-
сия за изготвяне на Правилник за
организацията и дейността на Об-
щински съвет – Вършец, неговите
комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация за
мандата /2011 – 2015г/.

Г-н Петров направи обръщение

към новоизбраните общински съ-
ветници, след което пристъпи към
първа точка от дневния ред.

ПЪРВА ТОЧКА: Полагане на
клетва от новоизбраните общински
съветници, съгласно чл. 32, ал.1 от
ЗМСМА.

Новоизбраните съветници поло-
жиха клетва и подписаха клетвен
лист, съгласно чл.32, ал.2 от
ЗМСМА.

Кметът на община Вършец по-
ложи клетва и подписа клетвен
лист, съгласно чл.32, ал.2 от
ЗМСМА.

Кметовете на кметства с. Долно
Озирово – Ангел Иванов Петров и
с. Спанчевци –Емил Димитров
Иванов, положиха клетва и подпи-
саха клетвен лист , съгласно чл.32,
ал.2 от ЗМСМА.

ВТОРА ТОЧКА: Откриване на
първото заседание от най-възраст-
ния общински съветник.

Г-н Симеон Симеонов поема ръ-
ководството на първото заседание
на Общински съвет – Вършец за
мандата 2011 – 2015 г.

ТРЕТА ТОЧКА: Избиране на
Председател на Общински съвет –
Вършец.

РЕШЕНИЕ № 1
Общински съвет – Вършец избира

временна Комисия за избора на
Председател на Общински съвет –
Вършец, която да се състои от
трима членове.

Гласували: „за”- 13; „против” –
0; „въздържали се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 2
Общински съвет – Вършец из-

бира:
Председател на временната Ко-

мисията по избор – д-р Румяна
Трифонова Дамянова членове:

1. Сашо Борисов Сълков
2. Иван Димитров Андров;
Гласували: „за”- 13; „против” –

0; „въздържали се” - 0;

Г-жа Адрияна Николова пред-
ложи за Председател на Общински
съвет – Вършец – инж. Анатоли
Георгиев Димитров.

Г-н Благовест Христов предложи
за Председател на Общински съвет
– Вършец – инж. Иво Димитров
Цакански.

ТРЕТА ТОЧКА: Избиране на
Председател на Общински съвет –
Вършец.

Г-жа Румяна Дамянова – Предсе-
дател на Комисията по избор за-
позна съветниците с регламента по
гласуването.

Гласува се тайно. Процедурата се
ръководи от Комисията по избора.

Пристъпи се към отваряне на из-
бирателната урна. Председателят
на Комисията – г-жа Дамянова из-
вади 13 плика.

РЕШЕНИЕ № 3
Общински съвет – Вършец избира

инж. Анатоли Георгиев Димитров
за Председател на Общински съвет
– Вършец.

Резултати от гласуването: 8
гласа за инж. Анатоли Георгиев Ди-
митров и 5 гласа за инж. Иво Ди-
митров Цакански.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Създаване
на временна Комисия за изготвяне
на Правилник за организацията и

дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаи-
модействието му с Общинската ад-
министрация за мандата /2011 –
2015г/.

РЕШЕНИЕ № 4
Общински съвет – Вършец, взема

решение да се създаде временна
Комисия за изготвяне на Правил-
ник за организацията и дейността
на Общински съвет – Вършец, не-
говите комисии и взаимодей-
ствието му с Общинската
администрация за мандата /2011 –
2015г./, която да се състои от пет-
има членове.

Гласували: „за”- 13; „против” –
0; „въздържали се”- 0;

РЕШЕНИЕ № 5
Общински съвет – Вършец избира

състав на временна Комисия за из-
готвяне на Правилника за органи-
зацията и дейността на Общински
съвет – Вършец, неговите комисии
и взаимодействието му с Общин-
ската администрация за мандата
/2011 – 2015г./

Председател - инж. Анатоли Гео-
ргиев Димитров

членове:
1. Иван Димитров Андров
2. Олга Кирилова Яничкова
3. Сашо Борисов Сълков
4. Иво Димитров Цакански
Гласували: „за”- 13; „против” –

0; „въздържали се”- 0;

Поради изчерпване на дневния ред
Председателя на Общински съвет
– Вършец закри заседанието в
12:35 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС - Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 1

На 14.ХІ.2011г. по инициатива на д- р
Румяна Дамянова в Оздравително учи-
лище “Никола Йонков Вапцаров “ гр.
Вършец се проведе среща – разговор по
проблемите на децата с диабет.

На срещата присъстваха д-р Дамянова
– общински съветник от ПП ГЕРБ, Ад-
риана Николова- общински съветник от
ПП ГЕРБ, Петър Дялков – управител на
„ПРО” ЕАД – клон Вършец и председа-
тел на Асоциацията по диабет за област
Хасково, жени – членуващи в ПП ГЕРБ,
учители, възпитатели и медицински пер-
сонал от училището.

Кметът на Община Вършец г-н Иван
Лазаров поздрави участниците в меро-
приятието.

Учениците от училището бяха напра-
вили табло, изложба от рисунки, кар-
тички и приложно изкуство и подготвили
информация за захарния диабет .

Защо точно на 14.ХІ. се чества Светов-
ния ден на борбата със захарния диабет?

На този ден в Торонто е роден открива-
теля на инсулина д-р Фредерик Бантинг.

През 1921г. Д-р Бантинг и неговият ко-
лега д-р Чарлз Бест успяват да отстранят
по хирургичен път панкреасите на ня-
колко кучета, като по този начин предиз-
викват състояние на инсулинова
недостатъчност и повишаване на кръв-
ната им захар. След това двамата учени
инжектирали животните с разтвор от
стрит на прах панкреас, при което нивата
на кръвната захар на кучетата спаднали
до нормата. По този начин бил открит
инсулинът.

За пръв път Световният ден на борбата
със захарния диабет е отбелязан през
1991г.

Разпространението на захарния диабет
е достигнало сериозни епидемиологични
пропорции в света, а според някои из-
следователи прераства в пандемия. В мо-
мента в света над 194 милиона души
страдат от диабет, а според прогнозите на
световната здравна организация до 2030г.
броят им ще достигне 366 милиона.

Диабетът е сред водещите причини за
смъртността в Европа.

В края на мероприятието д-р Дамянова
раздаде на участниците от училището
плодове, дарени от общинската органи-
зация на ПП ГЕРБ като награди за учас-
тието на децата в мероприятието.

Диана ГРИГОРОВА
Директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров”

ОТБЕЛЯЗАХМЕ
СВЕТОВНИЯ ДЕН НА

БОРБА С ДИАБЕТА
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ДВЕ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОТБЕЛЯ-

ЗАХА ЗАЕДНО ДЕНЯ НА НА-
РОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

На 1 ноември, по инициатива на
Сдружение „Гражданско общество
Вършец 2011” и Сдружението на
учителите-пенсионери „Народни
будители” – Вършец, бе организи-
рано тържествено отбелязване на
Деня на народните будители в са-
лоните на хотелски комплекс „Тин-
тява-1”.

Тържеството откри Фанка Пав-
лова – пенсионирана учителка и
председател на Сдружението на
учителите-пенсионери. В словото
й прозвуча почитта към изтъкнати
народни будители в миналото, като
Марин Дринов, Васил Стоянов,
Васил Друмев – основател на БАН
през

1911 г., Ботев, Вазов, д-р Дамян
Иванов – основател на Боровия
парк и първи бански лекар, Симо
Господинов – бивш кмет два ман-
дата на Вършец – радетел за запаз-
ване на християнската вяра,
построил храма „Св. Георги”, ор-
ганизирал и създал Народно чита-
лище „Хр. Ботев” и пръв негов
председател. Изказа се почит и
признателност и към съвремен-
ните будители – наши съграждани
и изтъкнати таланти в областта на
изкуството и културата, които не
престават да пръскат светлина –
писателите Никола Статков, Мар-
тен Калеев, заслужилия учител
Борис Тимчев, художниците Гео-
рги Паунов, Гошо Александров и
др.

Музикален поздрав към присъст-
ващите около 50 гости на съби-
тието поднесе певческата група с
ръководител Елена Горанова – пен-
сионирана учител-музиковед и
дуетът Нели Андреева и Теме-
нужка Спасова.

Местните поетеси Калина Алек-
сиева и Катерина Маркова проче-
тоха свои стихове, посветени на
народните будители, а Вася Ан-
дреев ни поднесе една прекрасна
китка от стихове на Ботев, Вапца-
ров, Вазов, Джагаров и откъси от

„История славянобългарска” на
Паисий Хилендарски.

На финала, Савка Серафимова –
председател на сдружение „Граж-
данско общество Вършец 2011”
поздрави всички гости по случай
Деня на народните будители и под-
несе красиви букети от есенни
цветя на изтъкнати съвременни бу-
дители, с пожелание за бъдещи
творчески успехи и все така бор-
бени, за да се гордеем с тях, да се
гордеем, че сме вършечани, да се
гордеем, че сме българи.

Райна СИМОВА
Зам.-председател на сдружение

„Гражданско общество Вър-
шец 2011”

ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУ-
ДИТЕЛИ ОТПРАЗНУВАХА

ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ КЛУБ
„КОЗНИЦА”

Един от най-българските праз-
ници – Денят на народните буди-
тели, беше отпразнуван в Клуба на
пенсионера на 1 ноември 2011 г. В
препълнената зала, повече от 70
човека, за да почетат празника.

Кратко слово за делото на народ-
ните будители и значението на този
празник изнесе секретарят на
нашия клуб Цеца Антонова. Чухме
имената на родолюбиви българи и
интересни факти от техния живот.
Много емоционален заряд имаше в
словото на г-жа Антонова и той бе
допълнен с изпълненията на гру-
пата за популярни песни „Неза-
бравка”. Песните „Къде си вярна
ти, любов народна”, „Слънцето
трепти, захожда” и „Я кажи ми, об-
лаче ле бяло” докоснаха сърцата на
всички присъстващи и ги просъл-
зиха.

Тържеството продължи с почер-
пка и изпълнения на обичани и по-
пулярни песни от певческата група
към нашия клуб.

За пореден път в клуба на пен-
сионера „Козница” се празнува
български празник, защото пен-
сионерите са родолюбиви българи.

Маргарита ГЕОРГИЕВА
Зам.-председател на клуб
на пенсионера „Козница”

ОТЗВУК ОТ ДЕНЯ НА
НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Вярна е народната мъдрост, че
надеждата крепи човека. Връщам се
назад във времето, когато Изпълни-
телният директор на Специализи-
рана болница за рехабилитация
„Св. Мина” доц. Д-р Антон Савов
сподели за пръв път идеята си за
обособяване на параклис в самата
болница и предложи за патрон на
лечебното заведение Свети Мина.
Именно вярата и надеждата ни
събра на 11 ноември - пациенти и
целия персонал, за да отпразнуваме
един от големите християнски праз-
ници и почетем името на Свети Ве-
ликомъченик Мина – покровител на
болните и семейството.

Гости на празника бяха свещенои-

коном Петко Балджиев – енорийски
свещеник на град Вършец, Савка
Серафимова – председател на сдру-
жение „Гражданско общество Вър-
шец 2011”, почиващи, жители и
гости на града ни.

Тържеството започна с тържест-
вен водосвет за здраве, отслужен от
свещеноиконом Петко Балджиев,
след което г-жа Савка Серафимова
поднесе своите поздравления и спо-
дели чудесните си впечатления от
болницата и прекрасния колектив,
за новите подобрения и придо-
бивки, под вещото ръководство на
доц. Савов – директор на болни-
цата.

Празникът продължи с почерпка и

народно веселие, а на финала
всички останахме с надеждата, че
патронът на болницата Св. Мина
ще ни закриля и ще върши своите
чудеса.

През последните години стана
традиция директорът на болницата
да поздравява всички работници и
служители по случай рождените им
дни и да изразява публично почитта
и уважението си към тях. И тази го-
дина, на празника на болницата
бяха отбелязани рождените дни на
всички, родени през месец октом-
ври, с красиви саксийни цветя, под-
несени лично от директора на СБР
„Св. Мина”.

Лили ИВАНОВА

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СБР „СВ. МИНА”

По традиция, всяка година на 1 ок-
томври членовете на Клуба на пен-
сионера „Козница” гр. Вършец
празнуват Международния ден на
възрастните хора. Той е обявен за
празник през 1991 г. от ООН и този
жест е едно признание на труда и от-
говорностите, които хората от злат-
ната възраст са оставили зад себе си.

На източната стена на църквата в
Преображенския манастир майсто-
рът Захари Зограф е изографисал
колелото на живота, като е сравнил
човешкия живот с четирите го-
дишни времена. Есента е сезонът,
когато ние в златната възраст сме ус-
пели в начинанията си, радваме се
на плодовете на нашия труд, на де-

цата и внуците си. Доволни сме, че
все още сме нужни и все още имаме
своите вдъхновения и надежди, рад-
ваме се на всички поводи за празник
и се веселим от сърце.

Така беше и на 1 октомври, когато
над 120 членове на нашия клуб се
събрахме в ресторанта на „Про-
мишлено строителство". За доброто
ни настроение се погрижи Слави
Таралански, а ние пяхме, танцу-
вахме и се веселихме така, както
само ние умеем.

За реализирането на празника бла-
годарим от сърце на спонсора на на-
шето тържество инж. Анатоли
Димитров – Изпълнителен директор
на фирма „Електростарт” АД гр.

Вършец. За втори път, след екскур-
зията до Белоградчишките скали, г-
н Димитров ни протегна ръка и
показа, че проблемите на възраст-
ните хора в града го вълнуват.От
името на ръководството на Клуба и
всички наши членове му благода-
рим най-сърдечно.

Ние, пенсионерите от нашия Клуб,
ще продължим и занапред да жи-
веем задружно и весело въпреки
трудностите. Все още имаме своето
място в обществото и се радваме, че
получаваме почитта и уважението
на съгражданите си.

Маргарита ГЕОРГИЕВА
Зам.-председател на Клуб на

пенсионера „Козница”

ОТБЕЛЯЗАХМЕ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

На 02.11.2012 г.се навършиха
105 години от рождението на
Емил Коралов. Нека да си при-
помним кой е той и какво го
свързва с Вършец.

Роден е през 1906 г. в с. Славо-
тин, в семейството на учителите
Донка и Дончо Станчеви. Детс-
ките си години прекарва във
Вършец, където родителите му
живеят и работят. Семейството

има още 4 деца – Любен, Весе-
лин, Райна и Лъчезар Станчев.

Животът на писателя, още от
ранните му години, е изпълнен с
драматични събития и обрати,
допринесли несъмнено за укреп-
ването на творческото му перо.
Той е юноша, когато по време на
Септемврийското въстание през
1923 г. във Вършец изгаря домът
на Станчеви (вила "Неза-
бравка"). Майката Донка, оста-
нала вдовица през 1921 г., е
интернирана заедно с децата си
в покрайнините на София. Тук
Емил работи и учи, следва и за-
вършва немска филология в Со-
фийския университет.

Милка Петрова е първата му
съпруга, която напуска този свят
рано - на 37 години. Френска
възпитаничка, фина и изискана,
тя издава приключенски романи
и участва активно в списването
на в. "Весела дружина". Изда-

нието се ражда по нейно пред-
ложение и с пари на баща й. Тя
ражда на Емил Коралов трима
сина - Ясен, Андрей и Любомир.
Втората му съпруга е Иванка
Митева. Тя е изразителен мецо-
сопран, ученичка на голямата
Христина Морфова. Пее с ор-
кестъра на Музикалната акаде-
мия, в която учи. Същевременно
изнася концерти на благотвори-
телни вечери във Военния клуб
и на националните ни празници.
Осем години след брака на беле-
триста с певицата, се ражда дъ-
щеря му Емилия.

Плодотворна е и неговата твор-
ческа дейност. През 20-те и 30-
те години на ХХ век издава
литературния ежеседмичник
„Лик”. От 1933 г. до 1947 г. за-
едно с брат си е издател-редак-
тор на популярния вестник с
библиотека „Весела Дружина“.
Емил Коралов работи в издател-

ство “Народна младеж” /1947 –
1966 г./ заедно с Ангел Каралий-
чев, Никола Фурнаджиев и Гео-
рги Константинов. Изявява се
ярко като литературен и театра-
лен критик с редовното си сът-
рудничество в списанията
“Златорог”, “Нов път”, “Из-
куство и критика”, във вестник
“Литературен глас”. През 30-те
години Емил Коралов е известен
като автор на романите “Непри-
миримите”, “Третото поколение
Друмеви”, “Човекът с две лица”,
на разказите “Луната и прокуро-
рът”, “На изпитание”. Пише под
псевдонимите Корал, Емил Зрак,
Запушалка. Емил Коралов се
движи в кръговете на Христо Ра-
девски, Николай Лилиев, Асен
Разцветников, Никола Фурнад-
жиев, Тодор Харманджиев,
Марко Бунин, Стоян Венев,
Илия Бешков, Анна Каменова,
Стоян Чилингиров, Боян Болгар.

През 60-те и 70-те години той е
един от най-четените български
писатели. Негови са романите
„Чинарите зашумяха”, „Нова Ле-
топис”, „Училище за смелите”.

И както той не е забравял от-
къде е тръгнал, така и ние да
помним хората, с които трябва
да се гордеем. Ето какво ни е на-
писал той: „Най-сърдечно благо-
даря за топлите поздрави по
случай удостояването ми със
званието народен деятел на из-
куството и културата. Пожела-
вам нови успехи на родния град
Вършец. Емил Коралов”.

Яна ПЕТРОВА

105 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЕМИЛ КОРАЛОВ
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