
Уважаеми народни представи-
тели,

Уважаеми господа министър
председател и министри,

От името на българските об-
щини ние, представителите на
местната власт, се обръщаме към
вас с тревога за сериозните про-
блеми пред местното развитие и
водени от искреното си желание
за постигане на обществен кон-
сенсус за намиране на баланси-
рани и работещи решения, в
защита нуждите на нашите граж-
дани.

Ние си даваме ясна сметка за фи-
нансовите затруднения, които из-
питва държавата ни в настоящия
момент, защото техните послед-
ствия изпитваме най-пряко ние
като местни власти, като граж-

дани на българските градове и
села. Намаляха сериозно нашите
местни приходи, намалени бяха
трансферите от държавата веднъж
в началото на годината, втори път
с актуализацията през август – а
ние трябва по закон да предоста-
вяме все същите услуги. Мест-
ните власти реагирахме адекватно
на тези условия: още през 2009 г.
приехме и прилагаме наши антик-
ризисни планове, свихме разхо-
дите веднъж в началото, след това
и през август 2010 г. – накратко,
изцедихме всички резерви. Освен
извършените съкращения в адми-
нистрацията приложихме и вре-
менни мерки като намалено
работно време, излизане в непла-
тен отпуск и др.

продължава на 3 стр. >>>

ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ОБЩИНИ КЪМ НАРОДНОТО

СЪБРАНИЕ И ПРАВИТЕЛСТВОТО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В Е С Т Н И К Ъ Т Н А О Б Щ И Н А

ÂÚÐØÅÂÚÐØÅ ÖÖ
октомври 2010 г. Брой 9, година LXXXwww.varshets.bg

Заместник-кметът на община Со-
кобаня, Република Сърбия - Бобан
Илич и Мария Зикич – началник на
отдел „Икономическа политика” се
срещнаха с кмета на община Вър-
шец Боряна Бончева . Основна цел
на срещата беше обсъждане на бъ-
дещи съвместни дейности на двете
общини и подготовка на нови про-
екти по програмата за транс гра-
нично сътрудничество.

На работната среща освен кметът
на община Вършец, от българска
страна присъстваха председателят
на Общинския съвет - Вършец
Иван Лазаров и началникът на ка-
бинета на кмета инж. Стоян Стоя-
нов. Бяха договорени бъдещи
съвместни дейности, по-важните
от които са:

- съвместно участие на туристи-
ческа борса „Ваканция 2011” през
месец февруари и три дни по-късно
- съвместно участие на двете об-
щини в туристическа борса в Бел-
град; разработване на
промоционални материали;

- подписване на споразумение за
сътрудничество между двете об-
щини в областта на туризма и кул-
турния обмен – февруари, 2011 г.;

- организиране на дни на Соко-
баня във Вършец – от 5-ти до 8-ми
май, 2011 г. - концерт на Бобан
Здравкович, представяне на
сръбска традиционна кухня - тра-
диционна сръбска скара, подгот-
вена от сръбски майстори,
Гергьовденско чеверме и предста-
вяне на фолклорен състав от Соко-

баня;
- партньорство на двете общини

за разработване на съвместен ту-
ристически продукт „Еко – адрена-
лин” – октомври - ноември, 2010 г.

През 2009 г. двете Общини разра-
ботиха проект за развитие на спор-
тен и релаксиращ туризъм с акцент
върху създаване на спортна култура
у младото поколение. Проектът
предвиждаше изграждане на три
спортни площадки в парка в Соко-
баня и довършване на спортните
площадки и обслужващи сгради в
парка във Вършец, както и над-
граждане на вече реализиран съв-
местен проект, финансиран от
програма ФАР 2005г. – „Еко парк за
почивка и туризъм”. За съжаление
Общинският съвет - Вършец не
гласува навреме решението си за
кандидатстване с този проект на
стойност 600 000 евро, което при-
нуди нашите партньори от Соко-

баня само за няколко часа да заме-
нят с решение на Общински съвет
своя партньор Община Вършец със
сдружение „Екотур” и да отпаднат
инвестиционните дейности за
спортните игрища в парка на Вър-
шец. Една от целите на срещата
днес беше навременното плани-
ране на съвместните инициативи за
следващата година.

Сокобаня е най-популярният ку-
рорт в Източна Сърбия. Попада в
гранична територия и природните
и културни дадености са напълно
идентични с тези на Вършец – ми-
нерална вода, планини и надморска
височина, градска баня, голям парк
и градска централна улица с чи-
нари. Двете общини имат и сходни
проблеми и подобни стратегии за
развитие. В последните години все
по-често организират събития на
културен обмен.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТРАНСГРАНИЧНИТЕ ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ
И СОКОБАНЯ ПРОДЪЛЖАВАТ

ДОБРОСЪСЕДСКИТЕ СИ ОТНОШЕНИЯ
И ПРЕЗ 2011 ГОДИНА ЧРЕЗ ПЛАНИРАНЕ

НА СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Първи ноември е празник на на-
шата историческа памет, на на-
ционалното ни самочувствие и
съзнание, един истински празник
на българския дух.

Освен почитта си към Възрож-
денските будители – книжовници
и просветители, на този празник
ние изразяваме признанието си и

към нашите съвременни будители
– учителите, хората на словото и
перото, културните и читалищни
дейци, научните работници, които
продължават мисията да подтик-
ват, събуждат, възпитават, да рабо-
тят за каузата на истинското
просветителство и прогреса, да
дават приноса си за запазване и из-

дигане на българската духовност,
а с това и на самата ни нация.

На всички вас – днешните буди-
тели на България, желая от сърце
здраве, лични и професионални
успехи, достойно продължаване
на делото на народните будители!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Боряна БОНЧЕВА

1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
Поздрав на кмета на община Вършец Боряна Бончева

За втора поредна година Вършец
бе домакин на Есенно астропарти,
което се проведе на 16 и 17 октом-
ври.

Целта му е популяризиране и
разпространяване сред учениците
на нови знания и постижения в об-
ластта на астрономията и чрез
среща с изявени български астро-
номи да се мотивира развитието
на интерес към астрономията у
учениците.

Организатор на астропартито е
СОУ “Иван Вазов” – Вършец, в

партньорство с Регионален ин-
спекторат по образование – гр.
Монтана и Община Вършец.

Участниците тази година бяха
ученици от СОУ “Иван Вазов” –
гр. Вършец, НПМГ “акад. Л.Чака-
лов” – гр. София, МГ “Баба Тонка”
– гр. Русе и ОУ “Любен Караве-
лов” – гр. Русе.

На откриването, което се проведе
в почивна станция “Промишлено
строителство” присъстваха Борис
Илиев – старши експерт по при-
родни науки в РИО – Монтана и

кметът на община Вършец Боряна
Бончева, които приветстваха
участниците във форума и им по-
желаха ползотворна работа.

Като външни лектори в астро-
партито участваха Наташа Ива-
нова и Димитър \кокотанеков от
НАОП – Димитровград, Надя Кис-
кинова от НАОП – гр. Стара За-
гора, Боряна Бончева, Валери
Генков, Володя Велков и Георги
Латев – Астрономическа асоциа-
ция София.
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АСТРОПАРТИ “ВЪРШЕЦ 2010”УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОС-
ПОДА,

За мен е удоволствие да Ви позд-
равя по случай 12 октомври – Ден
на българската община.

По повод празника пожелавам на
Вас и Вашия екип сили и реши-
мост, за да изграждате и утвър-
ждавате облика на модерната и
успяваща българска община.

На всички Ваши съграждани
желая здраве, благоденствие,
много успехи и съпричастност
към развитието на местното само-
управление.

Искам да изразя своята увере-
ност, че и занапред ще продължи
доброто сътрудничество в об-
ластта на опазването на водите и
съхранението на природните ре-
сурси на България между Вашата
община и Басейнова дирекция за
управление на водите в Дунавски
район.

С уважение,
Румен ПЕНКОВ

Директор на Басейнова дирек-
ция за управление на водите в Ду-
навски район с център гр. Плевен.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Денят на българската община –
12 октомври, се отбелязва от 1998
г. по инициатива на Националното
сдружение на общините в Репуб-
лика България (НСОРБ). На тази
дата през 1882 г. в “Държавен
вестник” е публикуван първият
Закон за общините и градското
управление.

В човешкото общество стреме-
жът към организираност е нами-
рал различни форми, някои от
които с дълговечно съществуване.
Една от тях е общината. Зародила
се най-напред като родова об-
щина, основана на кръвното
родство, тя притежава една харак-
терна и неотменна особеност – са-
моуправлението. Разбира се не в
неговия абсолютен смисъл, за-
щото нищо в обществото не фун-
кционира само за себе си, а преди
всичко като привързаност, реши-
телност и отговорност за настоя-
щето и бъдещето на общността.

В българската история общината
заема достойно място. Истори-
ците, които изследват нейните
прояви твърдят, че тя е съществу-
вала и в средновековната българ-
ска държава, че общината е имала
отговорни функции и на нея се е
гледало като на важна институция
на държавата.

Идеята за установяване и раз-
гръщане на местното самоуправ-
ление в неговия по-съвременен и
модерен аспект е заложена още в
първата демократична конститу-
ция на самостоятелната българска
държава – Търновската конститу-
ция, приета на 16 април 1879 г. а
новата Конституция от 1991 г. в
чл. 136 определя общината като
“основна административно-тери-
ториална единица, в която се осъ-
ществява местното
самоуправление”.
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12 октомври - Ден на българската община

12 ОКТОМВРИ ОБЕДИНЯВА МИНАЛОТО,
НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО НА
МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ



Изказвам сърдечна благодар-
ност за проявената съпричаст-
ност към публичното
представяне на моята стихос-
бирка “Да бъда исках”, на пред-
седателя на сдружение
“Гражданско общество” Савка
Серафимова, на Райна Симова –
водеща рубриката “Инициатива

плюс знание” към Общинско
радио, на редакторите на кни-
гата Младен Георгиев и Петя
Младенова от гр. Видин, на Ми-
лена Веселинова от Монтана –
китаристка и певица, и на
всички присъстващи на тър-
жеството.

Лили СТЕФАНОВА

ББЛЛААГГООДДААРРННООССТТ
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В ОБЩИНАТА СТАРТИРА
ПРОЕКТ “РАЗВИТИЕ”

Проектът е в рамките на Опе-
ративна програма “Развитие на
човешките ресурси” на Евро-
пейския съюз и по него ще бъде
осигурена трудова заетост на 30
човека от общината, от които 15
на длъжност “Помощник в
строителството” (ремонт и под-
дръжка на сгради) и 15 – “По-
мощник пътно строителство”.

Подборът на лицата, включени
в проекта е извършен от Дирек-
ция “Бюро по труда” – гр. Бер-
ковица,  като това са трайно
безработни лица и  младежи на
възраст до 29 години.

От 22 октомври те ще преми-
нат през 45-дневен курс на обу-
чение, след завършването на
който ще придобият свидетел-
ство за професионална квали-
фикация. По време на
обучението безработните ще по-
лучават стипендия в размер 8
лева на ден.

В началото на януари 2011 го-
дина ще бъдат сключени едно-
годишни трудови договори с
лицата, които ще получават ми-
нималната работна заплата за
страната, а работодател ще бъде

Община Вършец.
*****

ПРОДЪЛЖАВА ПРОЕКТЪТ
“ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗА-
РИЯ” В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
От 01.10.2010 г. в община Вър-

шец започна да се изпълнява
вторият етап на проект „Об-
ществена трапезария”. 

Съгласно Договор
№11/15.09.2010 г., сключен
между Министерство на труда и
социалната политика – фонд
„Социално подпомагане” и Об-
щина Вършец, дейностите по
реализиране на социалната ус-
луга „Обществена трапезария”
ще се реализират на терито-
рията на общината за периода
от 01.10.2010 г.до 31.12.2010 г. 

Ползватели на услугата са
общо 72 социално слаби лица от
общината  – хора с ниски пен-
сии, лица без доходи, самотно
живеещи хора. Те ще получават
безплатен обяд, включващ супа,
основно ястие и хляб.

Основен принос за продължа-
ване на дейностите по реализи-
ране на социалната услуга
„Обществена трапезария” има
Институт „Отворено об-
щество”.

НОВИНИ ОТ ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ

След многократно отправени
сигнали от ръководството на Об-
щина Вършец до “ВиК” ООД – гр.
Монтана, по искане на жалбопод-
аватели от кв. Васил Левски в
града ни, на 12 октомври се про-
веде среща относно влошеното ка-
чество на питейната вода в
квартала. 

На срещата присъстваха: Ивайло
Алексиев -зам.-областен управи-
тел на област Монтана, инж. Ва-
лери Иванов – управител на “ВиК”
ООД – гр. Монтана, инж. Мето-
диев – “ВиК” ООД гр. Монтана,
инж. Велизар Горанов – техни-
чески ръководител на “ВиК” –
клон Вършец, Боряна Бончева –
кмет на община Вършец, инж.
Стоян Стоянов – началник на ка-
бинета на кмета, жители на
кв.Левски и представители на клуб
“Гражданско общество” – Вършец. 

Живущите в квартала бяха до-
несли за дегустация полиетиле-
нови бутилки с питейна вода,
която ползват и настояха да се взе-
мат незабавни мерки за разреша-
ване на проблема с влошеното

качество на водата. По думите им
през месеците юни и юли тя е била
много мътна, когато вали дъжд се
спира за 2-3 дни, а при  извър-
шване на профилактика има силен
мирис на белина в продължение на
няколко дни. 

Гражданите алармираха за теч по
ул. “Шипка”, за счупена шахта на
ул. “Червени камък”, за липса на
циркулация  на водата по тръбите
(затапки) след подмяна на водо-
провод по същата улица, настояха
да се намали цената на питейната
вода за жителите на квартала. Те
направиха предложение за пуска-
нето на помпажна вода от цен-
тралната градска част (“Среченска
бара) и гравитачно от водохващане
“Орлощица”, за да се захранят
най-високите части на квартала,
т.е. водоподаването да бъде сме-
сено. Поискаха подмяна на крана
на моста до Районното полицейско
управление по ул. “Васил Левски”
с по-голям цолаж, с цел подаване
на максимално количество пом-
пажна вода. Категорично заявиха,
че ако не се вземат спешни мерки

за разрешаване на проблема са го-
тови на “гражданско неподчине-
ние”. 

Управителят на дружество “ВиК”
в Монтана инж. Валери Иванов
заяви, че намаляването цената на
водата за живущите в квартала не
е възможно и не е от неговите ком-
петенции, това зависи от Нацио-
налната комисия за енергийно и
водно регулиране. Сподели, че е
запознат отдавна с изложените
проблеми, но поради липса на фи-
нансови средства ремонтните ра-
боти не могат да се извършват
навреме. Котата на помпажния во-
доем  е ниска и не може да захрани
високите места в кв. Левски. 

Според управителят на дружест-
вото, техническо решение на про-
блема е на “Орлощица” да се
изгради модерно пречиствателно
съоражение, но то би струвало ня-
колкостотин хиляди лева, а “Вик” -
Монтана не разполага с такива
средства. Подаването на вода от
“Орлощица” би могло да се спре,
но тогава по-високите части в
кв.”Левски” остават без вода и ос-

тава слабо налягането в целия
квартал.

Валери Иванов пое ангажимент
до 15.10.2010г. да се направят не-
обходимите проверки на място и
до един месец да се вземат по- се-
риозни мерки за подобряване ка-
чеството на водата. 

Бе избран инициативен граждан-
ски  комитет от инж. Цветан Вел-
ков, Олена Тодорова и други
местни жители, който заедно с

екипа на “ВиК” да извърши обход
по улиците на квартала и да уве-
доми останалите граждани за
предприетите мерки. 

Кметът на община Вършец  Бо-
ряна Бончева предложи на
12.11.2010г. да се проведе втора
среща, на която да се отчетат ре-
зултатите от набелязаните мерки
за разрешаване на проблема. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

СРЕЩА НА ЖИТЕЛИ НА КВ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ С
РЪКОВОДСТВОТО НА ДРУЖЕСТВО "ВиК" ООД – МОНТАНА



В началото на октомври започна
изкърпване на асфалтовата нас-
тилка в участъка Сопово- Вършец
на път ІІІ-812 и ІІІ-162 от Републи-
канската пътна мрежа.

Областно пътно управление - гр.
Монтана е избрало за фирма-из-
пълнител “Пътинженеринг – М
”АД – гр. Монтана и според тех-
ническия ръководител на обекта
Тихомир Георгиев, до 12 октомври
ще бъдат изкърпени 600 кв.м. ас-
фалтова настилка на стойност 16
000 лв. без ДДС. 

След тази дата фирмата ще про-
дължи работата си в участъка на с.
Спанчевци, където ще бъде извър-
шен частичен ремонт на 1000 кв.
м. настилка по главната улица на
селото. 

Според техническия ръководител
на обекта, освен ремонт на пътя,
фирмата ще извърши и дейности
по почистване на храсти и треви от
пътния банкет на ремонтираните

участъци.
След многобройни ежедневни

срещи и разговори на кмета на об-
щина Вършец Боряна Бончева с
директора на Областно пътно уп-
равление – Монтана Илиян Илиев,
областния управител на област
Монтана Ивайло Петров и тяхното
разбиране и подкрепа, ремонтът
вече е факт. 

Запълването на дупките в двата
участъка е частично разрешение
на проблема за зимния период, тъй
като за цялостно довършване на
основния ремонт не бяха отпус-
нати финансови средства. 

Ръководството на общината раз-
чита на съдействието на народните
представители от Монтански из-
бирателен район и министъра на
регионалното развитие и благоуст-
ройството за извършване на ос-
новния ремонт в тези участъци.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗАПОЧНА АСФАЛТИРАНЕ НА ДУПКИТЕ
В УЧАСТЪКА СОПОВО - ВЪРШЕЦ

Áðîé 9, îêòîìâðè 2010 ã. Îáùèíàòà ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ3

През 2008 г., 2009 г. и 2010 г. в
отдел “Правно обслужване и управ-
ление на общинската собственост
/ПОУОС/” при Общинска адми-
нистрация - Вършец са обработени
353 акта за установяване на адми-
нистративни нарушения /АУАН/,
като средно за година те са около
115 – 120. Въз основа на съставе-
ните АУАН са издадени същият
брой наказателни постановления от
Кмета на община Вършец, с които
са наложени глоби на нарушителите
физически и юридически лица. Гло-
бите варират от 100 до 500 лева за
наказателно постановление.

Актовете за установяване на адми-
нистративни нарушения са съста-
вяни по чл. 14, чл. 17 и чл. 54 от
Закона за местни данъци и такси,
Закона за опазване селскостопан-
кото имущество /ЗОСИ/, Наредба №
1 на Община Вършец за опазване на
обществения ред, хигиената и окол-
ната среда на територията на общи-
ната, както и по всички останали
Наредби на Община Вършец. Акто-

вете за административни наруше-
ния се сътавят от оторизирани слу-
жители на Общинска
администрация – Вършец и служи-
тели на Районно полицейско управ-
ление на МВР – Вършец.

Основните нарушения, за които са
съставяни АУАН са: закъснение в
декларирането на недвижим имот
по чл. 14 от ЗМДТ, закъснение в
деклариране  на придобити МПС по
чл. 54 от ЗМДТ, закъснение на под-
аването на декларации по чл. 17 от
ЗМДТ и т.н. По Наредба № 1 на об-
щина Вършец основните наруше-
ния са движение на МПС и ППС в
парковите и пешеходните зони на
града, движение на ППС с живо-
тинска тяга /каруци/ без изисква-
щите се по Наредбата регистрация,
подопашна престилка и боядисани
в жълт цвят, замъсяване и/или из-
хвърляне на отпъдъци на нерегла-
ментирани места, вдигане на шум
след 23.00 ч. и т.н. 

Все по- често се съставят и актове
за извършване на търговска дейност

на нерегламентирани за целта места
по реда на Наредбата за извършване
на търговска дейност на терито-
рията на общината.

Глобите по наказателните поста-
новления стават изискуеми след
влизането им в сила. От началото на
2010 г. е инсталиран нов софтуерен
продукт в служба “Местни данъци
и такси” в Общинска администра-
ция – Вършец и всички глоби по на-
казателните постановления се
въвеждат в базата данни на служ-
бата и стават изискуеми от длъжни-
ците, като върху тях се начисляват
съответните лихви за периода на
просрочие до плащането им. 

При неплащане на дължимите
глоби в срок до 3 месеца, община
Вършец изпраща искане до Напио-
нална агенция по приходите /НАП/
за принудителното им събиране от
публичните изпълнители на аген-
цията.

Антон ТОШЕВ
мл. юрисконсулт в

Общинска адмиинстраиця

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЪРШЕЦ
САНКЦИОНИРА ЗАКОНОНАРУШИТЕЛИТЕ

продължава от 1 стр. >>>
Силното ни безпокойство е поро-

дено от очевидното отстъпление от
постигнатия консенсус по разви-
тието на децентрализацията (в
Стратегия и Програма за децентра-
лизация), и особено по отношение на
финансовата децентрализация.
Претекстът, че сега изживяваме ико-
номическа криза и фискални затруд-
нения, се използва за да не се
прилагат ключови мерки за рефор-
мата в местното самоуправление, за
подобряване местното развитие и
финансовата устойчивост на общи-
ните. Дори напротив – с новия про-
ектобюджет намалява дела на
общинските разходи в брутния вът-
решен продукт. Практически това
представлява връщане към финан-
сова централизация. Субсидиите за
общинската администрация и за ка-
питаловите разходи са под минимума
на нуждите за предоставяне на об-
щински услуги, за елементарно под-
държане и възстановяване на
общинските пътища и друга ин-
фраструктура.

Затова се обръщаме към народ-

ните представители и към цен-
тралната изпълнителна власт с
безпокойство и с надежда за разби-
ране и подкрепа за следните пред-
ложения:

- Смятаме, че именно кризата по-
каза нуждата от ускоряване  ре-
формата в местните финанси –
предоставяне на по-голяма свобода
за местните финансови политики, ос-
тавянето на по-голяма част от данъ-
ците на гражданите там, където те
живеят и работят. За активно прила-
гане на местни политики за иконо-
мическо възстановяване и развитие
общините се нуждаят са реални сти-
мули и лостове. 

- Настояваме за осигуряване на
адекватно финансиране за недопус-
кане разрушаването на общинския
административен капацитет. Този
капацитет е граден с много усилия, с
национални и общински инвестиции
– това е наш човешки капитал. С него
ние изпълняваме постоянно разши-
ряващите се законови ангажименти
на общините – по тях гражданите
чукат на вратите ни и търсят правата
си. С него ние разработваме и изпъл-

няваме проекти за усвояване на евро-
фондове, за което общините имат ос-
новна роля. Провал в това отношение
ще бъде провал за държавата ни.

- Настояваме да се осигурят необ-
ходимите средства за елементарно
поддържане на общинската ин-
фраструктура, особено за пътищата
и за зимното поддържане,  за да не
допуснем застрашаване живота и
здравето на гражданите ни, за осигу-
ряване на що годе нормални условия
за живот и труд в нашите градове и
села. 

Българските граждани познават
тези проблеми, защото ежедневно
пряко изпитват последствията от тях
на гърба си. 

Вие, представителите на цен-
тралната власт знаете за тези про-
блеми, защото нееднократно сме ги
поставяли. Надяваме се да бъде
проявена политическата воля за
развитие на децентрализацията, за
осигуряване именно в условията на
криза на минимално необходимите
ресурси за предоставяне на местните
услуги и условия за живот на граж-
даните.

ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ КЪМ НАРОДНОТО
СЪБРАНИЕ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

продължава от 1 стр. >>>
Идеята за установяване и разгръ-

щане на местното самоуправление в
неговия по-съвременен и модерен
аспект е заложена още в първата де-
мократична конституция на само-
стоятелната българска държава –
Търновската конституция, приета на
16 април 1879 г. а  новата Конститу-
ция от 1991 г. в чл. 136 определя об-
щината като “основна
административно-териториална
единица, в която се осъществява
местното самоуправление”.

На 18 юни 1998 г. в Благоевград по
време на третото Общо събрание на
НСОРБ делегатите, водени от жела-
нието да се създаде нова традиция в
историята на българските общини,
която да свързва миналото, настоя-
щето и бъдещето на местното само-
управление у нас, взимат решение
за Ден на българската община да

бъде определен 12 октомври. Денят
е избран, защото на тази дата през
1882 г. в бр. 117 на “Държавен вест-
ник” е публикуван първият Закон за
общините и градското управление в
България.

Целта на общото отбелязване на
Деня на българската община от
всички общини е да се популяри-
зира дейността на местната власт, да
се постигне по-добро обществено
разбиране за ролята й в развитието
на обществото и да се стимулира
по-активно и съпричастно граждан-
ско участие в процесите на управле-
ние на местно ниво. 

Старата българска столица Велико
Търново през 1998 г. сложи нача-
лото на новата традиция за честване
на Деня на българската община.
През 2002 г. Управителният съвет на
НСОРБ реши Денят на българската
община – 12 октомври, да се отбе-

лязва чрез годишна среща на мест-
ните власти. В изпълнение на това
решение през октомври същата го-
дина в курортния комплекс “Ал-
бена” се провежда първата Годишна
среща на българските местни
власти. Оттогава досега темите на
този най-мащабен общински форум
се посвещават на най-значимите
предизвикателства в живота на
местните самоуправляващи се об-
щности. Ежегодно в продължение
на три дни над хиляда представи-
тели на местните власти и на ми-
нистерствата и ведомствата на
централната власт по време на раз-
нообразни семинари, дискусии и
обучения обсъждат важни за общи-
ните въпроси – усъвършенстването
на местното законодателство, доб-
рите бюджетни практики, системата
за обществените поръчки, управле-
нието на общинската собственост,

разработването на проекти за фи-
нансиране по оперативните про-
грами на Европейския съюз и др.

Тази година срещата се проведе от
13 до 15 октомври и форумите в
програмата бяха с акценти върху
важни сфери от общинската дей-
ност и ефективното усвояване на
средствата от европейските фондове
– добрите общински практики и уп-
равленски модели, актуалните про-
блеми, приоритетите и
изпълнението на общинските евро-
проекти, законовата рамка и управ-
ленските решения за развитието на
финансовата децентрализация.

Участниците в Годишната среща
на местните власти приеха "Обръ-
щение на общините към правител-
ството и към Народното събрание",
което беше връчено на министър-
председателя на Република Бълга-
рия – Бойко Борисов на 19 октомври

от членове на Управителния съвет.
По време на срещата беше подчер-
тана още веднъж необходимостта от
допълнителна подкрепа за общин-
ските бюджети в основните пун-
ктове, посочени и в Обръщението:

Недопускане на разрушаване на
общинския административен капа-
цитет

Отпускане на средства за елемен-
тарно поддържане на общинската
инфраструктура - за пътищата и за
зимното поддържане. 

На 18 октомври Обръщението
беше връчено и на министъра на ре-
гионалното развитие и благоустрой-
ството Росен Плевнелиев. През
следващите дни предстои предста-
вянето му от членове на УС и в Ко-
мисиите по местно самоуправление,
по бюджет и финанси и в остана-
лите комисии на Народното събра-
ние.

12 ОКТОМВРИ ОБЕДИНЯВА МИНАЛОТО, НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

На 1 октомври в село Долно
Озирово, община Вършец бе ор-
ганизирано тържество, по случай
Международния ден на възраст-
ните хора или както ние си го на-
ричаме – Деня на пенсионера. На
този ден се изразява почитта и
уважението към хората в пенси-
онна възраст, отдали живота си в
полза на обществото и семей-
ството, притежаващи опита и
мъдростта на изживените години.

Празникът бе организиран от
Община Вършец, Кметство с.

Долно Озирово и Народно чита-
лище “Просвета” – с. Д. Озирово.

Бе подготвена кратка музикално-
сценична програма и скромна по-
черпка, всички се повеселиха от
сърце.

Кметът на селото Ангел Петров
поздрави присъстващите и им по-
жела много здраве, дълголетие и
бодър дух, защото когато човек е с
младежки заряд в сърцето, за него
възраст и старост няма.

Лиляна СТЕФАНОВА

По селата:

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
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Днес 30.09.2010 г. (четвъртък) от 14.00 часа на
основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, се про-
веде  заседание на Общински съвет – Вършец в
заседателната зала на Общинска администрация.

Заседанието започва с 8 положили клетва об-
щински съветници. Отсъстват: О.Гигов, П.Пет-
ров, В.Маринов, Н.Леков, Н.Коновски;

На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседа-
нието е законно и може да взема законови реше-
ния.

На заседанието присъстваха още: Кмет на Об-
щина Вършец - Б.Бончева Лечева, Ст.Стоянов,
А.Тошев, А.Станчева, С.Атанасова – Управител
на “Медицински център – Вършец” ЕООД, Да-
ниел Каменов, Иван Илиев, Георги Стаменов –
кмет на с.Драганица, Ц.Въглярска и граждани.

Д Н Е В Е Н    Р Е Д
1. Разглеждане на предоставена информация от

Кмета на Община Вършец, във връзка с Решение
№392 от Протокол № 41/26.08.2010г.

Докладва: Кмет на Община Вършец – Бо-
ряна Бончева – Лечева

2.Разглеждане и приемане на отчета  за І - во
шестмесечие на 2010г. на “Медицински център –
Вършец” ЕООД.

Докладва: Председател на ПК “Здравеопаз-
ване, социални дейности и екология” – Ру-
мяна Дамянова

3. Разглеждане и вземане на решение относно
осигуряването на средства за заплащане на пе-
дагогическите кадри в ОбДК гр.Вършец.

Докладва: Кмет на Община Вършец – Бо-
ряна Бончева – Лечева

4. Вземане на решение за допускане на ЧИ на
ПУП за обособяване на отделен имот в югоза-
падната част на кв.59 на гр. Вършец.

Докладва: Кмет на Община Вършец – Бо-
ряна Бончева – Лечева

5. Разглеждане и вземане на решение относно
превоз на ученици на територията на Община
Вършец до СОУ “Иван Вазов” гр. Вършец.

Докладва: Кмет на Община Вършец – Бо-

ряна Бончева – Лечева
6. Разглеждане и вземане на решение за канди-

датстване за средства по Наредба № Н1
/08.02.2007г./ на Министерство на финансите и
Държавна агенция за младежта и спорта за реа-
лизация на Проект “Реконструкция и модерни-
зация на футболно игрище в гр.Вършец.

Докладва: Кмет на Община Вършец – Бо-
ряна Бончева – Лечева

7. Молби за финансова помощ към Общински
съвет – Вършец.

Докладва: Председател на Комисията по об-
ществен ред, сигурност, граждански права,
молби, жалби и борба с корупцията – Кирил
Аргиров

8. Изказвания, питания, становища и предло-
жения на граждани.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинската администрация за мандата
/2007 – 2011г/, дневния ред бе приет едино-
душно с  8 гласа - “за”, “против” – 0 ; “въз-
държали се” – 0.

Промяна в кворума: влиза Н.Коновски и В.Ма-
ринов;

Общински съвет – гр. Вършец взе следните
решения:

РЕШЕНИЕ № 402
Общински съвет – Вършец, дава съгласие за

дофинансиране на дейността на Общински
детски комплекс – гр.Вършец с 1 (една) щатна
бройка педагогически персонал, като сумата от
4000лв. от § 10-00 ”Издръжка” (§10-15 “Мате-
риали” – 2 400лв., §10-20 ”Разходи за външни ус-
луги” – 1 100лв.; §10 – 62 “ Разходи за
застраховки” – 500лв.) от бюджета на учебното
заведение, бъде прехвърлена и разпределена по
параграфи, както следва:

- в § 01-00 – 3 200лв.
- в § 05-51 – 600лв.

- в § 05-60 – 200лв.
Гласуването е поименно: “за”- 10 –  А.Ди-

митров, К.Аргиров, Д.Тодорова, Д.Григорова,
В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамянова, А.Николова,
О.Яничкова, Н.Коновски; “против”- 0, “въздър-
жали се”- 0.

Промяна в кворума: влиза Н.Леков;

РЕШЕНИЕ № 403
Общински съвет Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.8 от ЗМСМА, не дава съгласие за изгот-
вяне на ЧИ на ПУП за обособяване на самостоя-
телен урегулиран поземлен имот в югозападната
част на кв.59 гр.Вършец. (срещу Поликлиниката)

Гласуването е поименно: “за”- 9 – Н.Леков,
А.Димитров, К.Аргиров, Д.Тодорова, В.Мари-
нов, И.Лазаров, А.Николова, О.Яничкова, Н.Ко-
новски; “против”- 0, “въздържали се”- 2 -
Д.Григорова, Р.Дамянова.

РЕШЕНИЕ № 404
1. Общински съвет  –  Вършец, на основание

Раздел ІІ, чл.3 от Договор  №   ДО1-
408/20.05.2009г. между МОМН и Община Вър-
шец, определя СОУ “Иван Вазов” за училище
преимуществен ползвател на автобус марка Oto-
yol, модел Е27.14 Schoolbus, 27+1 места, рег. №
СА 0148 НР.

2. Организацията по обслужващата дейност на
автобус марка Otoyol, модел Е27.14 Schoolbus,
27+1 места, рег. № СА 0148 НР, както и на дру-
гото предоставено МПС   ISUZU  Turquoise, с
рег.№ СА 27-76 МН да се осъществява от СОУ
“Иван Вазов” гр.Вършец.

Гласуването е поименно: “за”- 11 –  Н.Леков,
А.Димитров, К.Аргиров, Д.Тодорова, Д.Григо-
рова, В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамянова, А.Ни-
колова, О.Яничкова, Н.Коновски; “против”- 0,
“въздържали се”- 0.

РЕШЕНИЕ № 405

Общински съвет – Вършец на основание чл.
21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, възлага на Кмета на
Община Вършец до следващо заседание:

1. Да представи план сметка за нужното изгот-
вяне и реализиране на проект “Реконструкция и
модернизация на футболно игрище в гр.Вър-
шец.”

2. Да представи план - сметка  на обема дей-
ности свързани с проекта.

РЕШЕНИЕ № 406
1. Общински съвет – Вършец отлага до след-

ващо заседание разглеждането на отчета  за І -то
шестмесечие на 2010 г. на  “Медицински център
– Вършец” ЕООД.

2. Задължава г-жа Стела Атанасова – Управи-
тел на “Медицински център – Вършец” ЕООД да
изготви подробен отчет и за последващите два
месеца.

Гласуването е поименно: “за”- 10 – Н.Ко-
новски, А.Димитров, К.Аргиров, Д.Тодорова,
Д.Григорова, В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамя-
нова, А.Николова, О.Яничкова; “против”- 0,
“въздържали се”- 0.

РЕШЕНИЕ № 407
Общински съвет – Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.23 от ЗМСМА, дава съгласие за отпускане
на финансова помощ за новородено дете (родено
на 30.06.2010 г.) на Галя Славеева Христова
ЕГН:8710113215

Гласуването е поименно: “за”- 11 –  Н.Леков,
А.Димитров, К.Аргиров, Д.Тодорова, Д.Григо-
рова, В.Маринов, И.Лазаров, Р.Дамянова, А.Ни-
колова, О.Яничкова, Н.Коновски; “против”- 0,
“въздържали се”- 0.

Поради изчерпване на дневния ред Председа-
теля на Общински съвет – Вършец закри заседа-
нието в 15:50часа.

Председател на Об.С - Вършец
/И.Лазаров/

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л  № 44

Красивото балканско село Спан-
чевци, разположено в подножието на
Старопланинския връх Тодорини
кукли, на 5 км. от курорта Вършец,
отдавна е известно с каптирания ми-
нерален извор в местността Минкови
бани. Тук е изградено предприятие за
бутилиране на минерална вода в на-
турално състояние с търговска марка
“Вършец” и хотелски комплекс с ми-
нерални басейни.

Жителите на селото и преминава-
щите транзитно автомобилисти
трудно можеха да се възползват
обаче от лечебните свойства на ми-
нералната вода за питейни цели по-
ради голямата отдалеченост на
минералния извор от селото.

По идея местните жители, подкре-
пена от  кмета на община Вършец
Боряна Бончева, за пръв път мине-
ралната вода с доказани лечебни
свойства бликна в самия център на с.
Спанчевци, на площада пред кметст-

вото.
Уникалното събитие стана факт

благодарение на публично-частно
партньорство между Община Вър-
шец, “ВиК” ООД – гр. Монтана и
“Войнов и Сие” СД – гр. Монтана,
като бе изграден водопровод и чешма
с минерална вода. 

Чешмата е с два чучура – единият с
лековитата минерална вода, а дру-
гият – с питейна от водопроводната
мрежа. При чешмата е поставена та-
бела, на която са изписани лечебно-
профилактичните свойства на
натуралната минерална вода от кап-
тиран естествен извор “Минкова
баня”, находище на минерална вода
“Спанчевци” – с. Спанчевци, община
Вършец, област Монтана. Минерал-
ната вода се използва за питейно и
външно балнеолечение и балнеопро-
филактика, и като натурална мине-
рална вода на водоизточника или в
бутилиран вид. При използване за
питейно балнеолечение и балне-
опрофилактика оказва благоприятно
въздействие при следните заболява-
ния: бъбречно-урологични, жлъчно-
чернодробни, стомашно-чревни,
обменно-ендокринни, на опорно-
двигателния апарат, на периферната
нервна система и на вътрешните ор-
гани. Лечебните свойства на спан-
чевската минерална вода са
удостоверени със сертификат № 2 от
14.06.2004 г. от Министерство на
здравеопазването.

От новата придобивка ще могат да
се възползват както местното населе-
ние, така и пътуващите през с. Спан-
чевци в отсечката Вършец – София.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗА ПРЪВ ПЪТ - ЧЕШМА С
МИНЕРАЛНА ВОДА В ЦЕНТЪРА

НА С. СПАНЧЕВЦИ
ПРОТИВОГРИПНА 

КАМПАНИЯ
2010/2011

От 28.09.2010г. Регионална ин-
спекция за опазване и контрол на
общественото здраве (РИОКОЗ) –
гр. Монтана стартира противог-
рипната кампания за сезон
2010/2011 година.

Имунизационният кабинет при
РИОКОЗ Монтана разполага с
противогрипната ваксина Инфлу-
вак – производител „Солвей
Фарма” и ваксина Ваксигрип –
производител „Санофи Пастьор”.

Цената на ваксина Инфлувак е
9,14 лв., а на ваксина Ваксигрип
е 9,77 лв., като допълнително се
заплаща и такса от 2 лв. за мани-
пулация.

Ваксините съдържат в състава
си актуалните за сезона щамове,
препоръчани от Световната
здравна организация:

- A/California/7/2009 (H1N1) –
производен щам NYMC X – 181

- A/Perth/16/2009 (H3N2) – под-
обен щам NYMC X-187 произ-
воден на A/Victoria/210/2009

- Б / Brisbane/60/2008
Имунизационният кабинет при

РИОКОЗ Монтана разполага и с
безплатна противогрипна моно-
ваксина Celvapan /Целвапан/,
която е осигурена от МЗ и с нея
могат да се имунизират всички
граждани, които желаят като в
този случай ще заплатят само 2
лв. за манипулация.

Ваксината Целвапан се използва
за предпазване от пандемичен

/свински/ грип. Имунизацията с
Целвапан се извършва на два при-
ема през минимален интервал от
3 седмици между приемите. Тъй
като ваксината Целвапан е в мно-
годозови флакони, за да се опол-
зотвори максимално ефективно в
рамките на три часа след отваря-
нето й, е необходимо гражданите,
които желаят да се имунизират с
нея да се обадят предварително
на телефон 096/300545, за да се
уточни деня, в който трябва да се
явят за имунизация.

Имунизации не се извършват с
противогрипни ваксини, доне-
сени от самите граждани, защото
не е гарантирано тяхното пра-
вилно съхранение преди поставя-
нето им!

Консултации и ваксинация про-
тив грип се извършва в Имуниза-
ционния кабинет на РИОКОЗ
Монтана, пл. „Жеравица” № 3, ет.
5, всеки делничен ден от 8,30 до
12,30 ч. и от 13,00 до 17,00 ч.

Тел. за връзка: 096/300545, отдел
Противоепидемичен контрол,
РИОКОЗ – гр. Монтана.

“МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР – ВЪР-
ШЕЦ” ЕООД ВИ

ОЧАКВА!
Медицински център – Вършец

се намира на ІІ етаж в сградата на
бившата курортна поликлиника и
е създаден да осигурява на насе-
лението от общината медицински
дейности от специалисти.

В нашия център работят след-
ните специалисти:

Кабинет 208 - Д-р Бъчварова –
детски болести – всеки вторник и
сряда от 8 до 12 ч

Кабинет 208 -  Д-р Хъртарска –
детски болести – всеки понедел-
ник и четвъртък от 7.30 до 12.30
ч

Кабинет 209 – Д-р Борисова –
вътрешни болести и бъбречни за-
болявания – един път седмично
по определен график

Кабинет 209 - Д-р Георгиев –
физиотерапевт – всеки ден от 12
ч

Кабинет 211 – Доц. Д-р Савов –
Уши, нос и гърло – всеки вторник,
сряда и четвъртък от 12 ч

Кабинет 121 – Д-р Вълчев – ор-
топед – един път седмично по
определен график

Рентгенов сектор: Д-р Топал-
ски, М. Ненова

Клинична лаборатория
Кабинет 213 – Д-р Михайлова –

всеки ден от 7.30 до 15.30 ч
Кабинет 210 – Физиотерапия –

м.с. Кунова – всеки ден от 9 до 11
ч.

Очакваме в центъра да започне
работа хирург и уролог.

Всички лекари работят с на-
правления от вашите лични ле-
кари и на свободен прием.

Рентген, Клинична лаборатория
и Физиотерапия работят с на-
правления и срещу заплащане.

Очакваме Ви!

Д-р Стела АТАНАСОВА
Управител на “Медицински

център – Вършец “ЕООД

ЗА  ВАШЕТО  ЗДРАВЕ:
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На 9.10.2010г. приключи един изключи-
телно успешен проект за учениците и ко-
лектива на СОУ „Иван Вазов”, гр. Вършец –
„Желано училище – безкрайни хоризонти”.

По този проект, в рамките на 169752,97 лв.
за период от 12 месеца бяха финансирани
извънкласни дейности, които обогатиха
участниците с положителни емоции и нови
умения.

Партньори по проекта бяха ОУ „Климент
Охридски”, с. Сталийска махала и Сдруже-
ние „Разнообразни и равни”, гр. София.

В резултат на проекта бяха създадени
духов и фанфарен оркестър към учили-
щето. Упоритият труд на маестро Димитър
Пеев възроди една стара градска традиция и
оркестър „Дефилир” радва съгражданите ни
с успешни изяви на регионални и нацио-
нални форуми.

Незабравимо ще остане участието на му-
зикантите на ІІІ-тия Републикански фести-
вал на ученическите духови оркестри, на
празниците на Дико Илиев в Монтана и
Оряхово, на концертните изяви в Берковица
и Чипровци. През летните петъци оркестъ-
рът изнася концерти на площада за гостите и
жителите на града.

Като втора дейност по проекта се работи
върху озеленяване на училищния двор и
интериора на училищната сграда. При-

ятно и приветливо е да се пристъпи прага на
нашето училище и да се надяваме, че то ще
става все по-хубаво и известно, за радост на
нас и съкварталците. Под умелото ръко-
водство на г-жа Р. Стаева нашите възпита-
ници се грижат за зелените площи и
цветните кътчета. Проведен бе съвместен
открит урок по опазване на околната среда
пред нашите партньори.

В дейност 3 – Зелено училище за езикова
подготовка, се включиха 120 участници –

ученици от класовете с профилирано обуче-
ние по английски език. В предразполагащата
обстановка в гр. Брацигово за учениците по
нетрадиционен начин бе организирано ези-
ково обучение от преподавателски екип.

За всички това бяха незабравими дни на
учение и отдих, на създаване на екипи и въз-
питание в чувство на принадлежност и от-
говорност.

В дейност 4 – Шивашко ателие, учени-
ците изработиха покривки за маси, ранички,
калъфи за телефони, стенни поставки, теат-
рални костюми и др., под ръководсквото на
В. Замфирова.

Част от ушитите ранички те подариха на
учениците от с. Сталийска махала по време
на тяхното гостуване в нашето училище.

Дейност 5 – Информационни технологии
І-ІV клас, бе реализиран под ръководството
на Ем. Цанкова. Учениците развиваха своите
умения за работа с детски комплект TOOL
CIDD, програма  Comenius Logo.

Една от най-атрактивните дейности бе
„Млад командос”. 40 деца от СОУ „Иван
Вазов” бяха на лагер-школа в близост до Ет-
рополе – хижа Старопланинец. Незабравими
ще останат преодоляването на препятствия
от различен характер, ориентирането в пла-
нината, вечерите на талантите, оцеляването
при екстремни условия.

Дейност 7 – Танцови състави в двете
училища.

В СОУ „Иван Вазов” учениците избираха
между 4 стила – мажоретен състав, народни
танци, стандартни и латино-американски
танци.

В ОУ „Климент Охридски” бяха сформи-
рани групи по ПДГ и подготвителна група,

както и група ІІ-ІV клас.

Ушити бяха костюми за танцовите състави
от СОУ „Иван Вазов”.

Участниците ни радваха с многобройните
си изяви от училищно и регионално ниво.
Включени бяха 80 ученици от СОУ „Иван
Вазов” и 40 ученици от ОУ „Климент Ох-
ридски”.

Към двете училища бяха създадени и кръ-
жоци по изкуства. 80 ученици работиха с

акварел, темперни и акрилни бои, върху
стъкло и камък и направихме заедно с де-
цата от ОУ „Климент Охридски” съвместна
изложба във фоайето на Драматичния теа-

тър – Монтана. Изложбата и концертът за от-
криването й бяха посветени на славянските
равноапостоли Кирил и Методий.

Към дейност 9 в ОУ „Климент Охридски”
бе работено в секции по футбол, хандбал и
тенис на маса. Всеки отбор проведе зани-

мания в рамките на 300 учебни часа. Учени-
ците взеха участие в междуучилищни
състезания на общинско ниво.

Клуб „Здраве” към СОУ „Иван Вазов”
включва секции по аеробика под ръко-
водството на С. Пеева и волейбол-моми-
чета под ръководството на Л. Георгиева.

За нуждите на клубовете към двете учи-
лища бяха закупени тенис маса, футболни
екипи, топки, волейболна мрежа и касето-
фон.

Дейност 11 – Театрални трупи в двете
училища.

В СОУ „Иван Вазов” ученическата теат-
рална трупа представи спектакълът „Ми-
лионерът” по Й. Йовков и „Бременските
музиканти”. Ръководителите В. Асенов и Е.
Петрова превърнаха срещите с младите ак-
тьори в истински празник. Постановката на
В. Асенов – „Милионерът” спечели трета
награда на V-тия фестивал на ученическите
театри – Русе 2010г.

Изпълнението на проекта допринесе за ус-
пешната социализация на участниците. Це-
левата група от над 650 ученика се включи
активно в различните типове извънкласни
дейности, подобри се училищната среда.

Многобройните изяви на участниците на
конкурси, изложби, концерти засили колек-
тивизмът и възпита чувствата на увереност в
своите сили и на гордост от факта, че са въз-
питаници на СОУ „Иван Вазов”, гр. Вър-
шец.

Ръководството на проекта Ани Ангелова,
Рени Спасова и Здравка Каменова отчитат
пълно изпълнение на планираните дейности
и постигане на конкретните заложени ре-
зултати.

Някои от дейностите ще продължат своето
развитие например духовия оркестър, тан-
цовите състави, спортни секции и други,
като ще бъдат финансирани от бюджета на
училището или по нови проекти, получили
своето одобрение.

Като резултат от напрегнатия едногодишен
труд сме радостни да споделим, че СОУ
„Иван Вазов” е наистина желано училище,
което предлага на своите възпитаници ши-
роки хоризонти.

Ани Ангелова - директор 
на СОУ "Иван Вазов" - гр. Вършец

Приключи успешно проект BG 051PO001 – 4.2 – 03
„Желано училище – безкрайни хоризонти”

по схема „Да направим училището привлекателно за младите хора”
на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”



На 27.10.2010 г. в Природен парк
Врачански Балкан ще бъдат осво-
бодени 8 белоглави лешояда (Gyps
fulvus), които са внесени от Испа-
ния през 2009 г. Оттогава досега те
се отглеждат в клетка над с. Долно
Озирово (община Вършец, област
Монтана), за да се адаптират към
околността. Тази дейност е важна
стъпка от дългосрочния междуна-
роден проект „Възстановяване на
популациите на едрите европейски
видове лешояди в България”. Една
от основните цели на проекта е въз-
становяването на белоглавия ле-
шояд като гнездящ вид в Стара
планина.

Районът на с. Долно Озирово има
ключово място по този проект, по-
ради наличието на големи скални
масиви, където до средата на 20 век
са гнездили белоглави лешояди. 

Птиците ще може да бъдат на-
блюдавани и в други райони на Се-

верозападна България, защото те
извършват периодични скитания в
райони, доста отдалечени от мяс-
тото на освобождаване. Всички бе-
логлави лешояди са маркирани с
жълти крилни марки и пръстени с
черни букви и цифри за индивиду-
ално разпознаване от разстояние в

природата. 
В рамките на проекта, на 27. 10.

2010 г. се предвижда бъде извър-
шено първото едновременно осво-
бождаване на общо 26 белоглави
лешояди в четири целеви района по
протежението на Стара планина –
Природен парк Врачански Балкан,

Национален парк Централен Бал-
кан, Природен парк Сините ка-
мъни- гр. Сливен и край гр. Котел.
На тези места за период от пет го-
дини ще бъдат освободени общо
над 150 лешояди, внесени от Испа-
ния. 

Белоглавият лешояд е една от най-
големите птици в България, с раз-
мах на крилата около 2,70 м. Храни
се само с трупове и никога не на-
пада живи животни. В района на с.
Долно Озирово има изградена пло-
щадка за изкуствено подхранване с
цел подпомагане на белоглавия ле-
шояд и други редки и защитени
мършоядни видове птици. 

Дружеството за защита на хищ-
ните птици – София, Дирекция
Природен парк “Врачански Бал-
кан” – Враца и Природозащитен
център “Натура” – гр. Враца се об-
ръщат  с молба към всички хора да
опазват и не безпокоят  белоглавите

лешояди, и  при забелязване на
едра хищна птица в Северозападна
България - маркирана или без пръс-
тени и крилни марки, да съобщят за
това на следните телефони:
0888734503, 0885741967 - Дру-
жество за защита на хищните
птици ; (092) 665473, гр. Враца -
Дирекция ПП Врачански Балкан ;
(092) 660318, гр. Враца - Природо-
защитен център "Натура" ; (09525)
210 - Кметство на с. Долно Ози-
рово.

Георги СТОЯНОВ
ДЗХП - гр. Вършец

продължава от 1 стр. >>>
Астропартито се  проведе в рамките

на проект “Поглед към Космоса”, фи-
нансиран от фондация “Америка за
България” и е с продължителност три
месеца – от 10 септември 2010 г. до
10 декември 2010 г., стойността му е
4800 лева.

Проектът има за цел да продължи да
стимулира доказания интерес на уче-
ниците от СОУ „Иван Вазов” към
астрономията. Със средствата на
фондация „Америка за България” се
закупи оборудване за практическите
занимания по астрономия и физика.
Новият телескоп и CCD камерата към
него ще позволят на учениците да ус-
воят умения за работа със софтуеър
за обработка на образи при извър-
шваните наблюдения на звездното
небе.

В училищния двор ще се инсталира
слънчев часовник, който официално
бе открит от директорът на фондация

“Америка за България” Иванка Цан-
кова. Слънчевият часовник  ще се
ползва по време на практическите
уроци по физика, а учениците по-
емаха отговорността за поддръжката
на пространството около часовника.
Новозакупеното оборудване бе в цен-
търа на астро мероприятието. СОУ
осигури допълнително 2090 лв. за
реализирането на проекта, от които
400 лв. е приносът на Община Вър-
шец.

За цялостното организиране и про-
веждане на Астропарти “Вършец
2010” и за включване на СОУ “Иван
Вазов” в проекта “Поглед към Кос-
моса” заслугата е на дългогодишната
и висококвалифицирана преподава-
телка по физика и астрономия в учи-
лището Радка Костадинова, която
получи поздравителен адрес лично от
кмета на община Вършец Боряна
Бончева.

Евелина ГЕОРГИЕВА

АС Т Р О П А Р Т И  
“ ВЪ Р Ш Е Ц  2 0 1 0 ”

На 15 октомври в Художествената
галерия на гр. Вършец се състоя
публичното представяне на дебют-
ната стихосбирка на нашата съг-
ражданка Лиляна Иванова
Стефанова (Лили Иванова) със за-
главие “Да бъда исках”.

Тържеството бе организирано от
клуб “Гражданско общество” с
председател Савка Серафимова и
Райна Симова – дългогодишна во-
деща на рубриката “Инициатива
плюс знание” на Общинско радио –
Вършец.

На представянето присъстваха
доц.д-р Антон Савов – директор на
СБР “Св. Мина” – гр. Вършец, ре-
дакторите на стихосбирката Мла-
ден Георгиев и Петя Младенова от
Монтана, представители на Об-
щинска администрация - Вършец,
учители-пенсионери, много граж-
дани и почиващи.

При откриването водещата Райна
Симова сподели радостта си, че ръ-
ководството на общината винаги е
подкрепяло такива изяви, които са
истински празници за местните
хора, зажаднели за културни меро-
приятия.

Поетичното творчество на Лили
Стефанова е от 104 стихотворения
и е събрало в себе си лични откро-
вения, любовна лирика и посвеще-
ния на любими и близки хора -
една палитра от завладяващи
чувства и емоции, достигащи до
дълбините на сърцето. Лириката й
е нежна и гальовна, вулканична и
разтърсваща - един истински мост
между човешките души.

Венка Георгиева запозна присъст-
ващите с биографията на поетесата.
Лили е родена през 1951 г. в  с.
Долна Бяла речка, зодия Телец. Има
две деца – син и дъщеря.От най-
ранно детство пее, танцува и
участва в самодейни колективи в
родното си село и в община Вър-
шец.Завършила е Институт за кул-
турни и просветни кадри в
Благоевград със специалности
“Културно-масова дейност” и “Му-
зика”. Започва трудовата си кариера
през 1971 г. в тогавашния “Санато-
риум на трудещите се селяни” (сега
СБР “Св. Мина”) като завеждащ
културно-масова дейност, като в
продължение на 30 години органи-
зира културно-развлекателни меро-
приятия за почиващите. През
последните 10 години работи като
организатор културно-масова ра-
бота в Община Вършец, художест-
вен ръководител и основател е на
групата за автентични обреди и
обичаи към Народно читалище
“Пробуда” – кв. Заножене.

Лили Стефанова започва да пише
стихове от 1999 година, след пре-
живяно дългогодишно любовно
разочарование и след сериозно за-
боляване. Пише за всичко, което я
вълнува – любовта, приятелството,
страданието, природата, за любими
и близки хора, за красотите на Вър-
шец… 

Редакторката на стихосбирката

Петя Младенова сподели, че въ-
преки житейските трудности Лили
остава твърда и преодолява несго-
дите, че тя е една жена – вулкан от
емоции, чиито стихове ни радват.

Авторката на стихосбирката реци-
тира много свои произведения на
фона на китарна музика в изпълне-
ние на музикантката и певицата
Милена Веселинова от Монтана.

Поздрав към поетесата отправи и
женската певческа група “Нежна
есен” към клуба на пенсионера в кв.
Заножене, а избрани стихове проче-
тоха Лили Ангелакова, Калина
Алексиева и малката Жасмина Ан-
дреева.

Хубави думи за Лили споделиха
нейната първа учителка Здравка Ри-
джакова и доц. Савов – директор на
СБР “Св. Мина”, където Лили про-
дължава да завежда библиотеката в
извънработно време.

По повод издаването и публич-
ното представяне на авторската сти-
хосбирка “Да бъда исках”, Лили
Стефанова получи поздравителен
адрес от кмета на община Вършец
Боряна Бончева, с пожелание доб-
ротата, красивото и възвишеното да
възторгват поетесата винаги, удов-
летворението от написаното слово
да вдъхновява духа й за полет, а лю-
бовта във всичките й измерения
бъде все така неотменен спътник на
нейните лирични откровения.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КУЛТУРА

“ДА БЪДА ИСКАХ”
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