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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ -
УЧИТЕЛИ,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

По повод 15 септември – първия
учебен ден и една от най-светлите
дати в календара на всяко българ-
ско училище, отправям поздравите
си към учителските колективи, не-
педагогическия и помощно-об-
служващ персонал, към всички

учениците от общината с пожела-
ние стремежът към светлината на
знанието да Ви съпътства винаги,
а удовлетворението от постигна-
тите резултати да вдъхновява духа
Ви за полет!

Бъдете готови да приемате нови
предизвикателства, упорити в пре-
следването на мечтите си и уве-
рени в способностите си.

Нека 15-ти септември – денят,

който всяка година събира в едно
безгрижието на младостта и опита
на мъдростта, остане най-вълнува-
щият ден за Вас, защото всичко за-
почва от знанието!

Желая Ви много здраве, успехи и
признание!

На добър час!

БОРЯНА БОНЧЕВА-ЛЕЧЕВА
Кмет на община Вършец

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
БОРЯНА БОНЧЕВА ПО СЛУЧАЙ 15-ТИ СЕПТЕМВРИ

Тържественото откриване на но-
воремонтирания Корпус 2 на СОУ
„Иван Вазов” – Вършец съвпадна
с началото на новата учебна го-
дина.

На 15 септември променената до
неузнаваемост, изцяло ремонти-
рана сграда посрещна учениците
от І, ІІ, ІІІ, ІV и V класове на СОУ.

На тържеството присъстваха Ди-
митър Аврамов – народен предста-
вител от ПП ГЕРБ за Монтана в
41-то Народно събрание, Иван Ла-
заров – председател на Общински
съвет – Вършец, Боряна Бончева –
кмет на община Вършец, инж.
Стоян Стоянов – ръководител на
екипа за управление на проекта,
общественици, учители, ученици и
родители.

Ремонтът на сградата и изгражда-
нето на многофункционалната
спортна площадка в двора са из-
вършен по проект на Община Вър-
шец „Повишаване качеството на
образованието в община Вършец
чрез обновяване и модернизация
на образователната инфраструк-
тура”, осъществен с безвъзмезд-
ната финансова подкрепа на
Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007-2013 г.,съфинанси-
рана от Европейския съюз чрез Ев-
ропейския фонд за регионално
развитие.

По договор с Управляващия
орган на Оперативна програма „Ре-
гионално развитие” общата стой-
ност на проекта е 955 185.50 лв, но
поради представена по-ниска
оферта за строително-ремонтните
работи от изпълнителя, е реализи-
рана икономия от 200 000 лева,
които остават във Фонда на Опера-
тивната програма.

По проекта са извършени дей-
ности за подмяна на покривната
конструкция, ремонт на фасадата и
помещенията, подмяна на дограма,
подмяна на отоплителна и ел. ин-
сталация, изграждане на базова

достъпна архитектурна среда за
деца със специални образователни
потребности, изградена е мулти-
функционална спортни площадка
за баскетбол, футбол и хандбал, за-
купено е оборудване за специали-
зирани кабинети по изобразително
изкуство и начално чуждоезиково
обучение.

Сградата е построена в началото
на миналия век и благодарение на
проекта на Община Вършец, спе-
челен през 2009 г.,за пръв път се
извършва основен ремонт на кор-
пуса и дворното пространство.
През 2008 г. Начално училище
„Св.Св. Кирил и Методий” бе за-
крито, учениците бяха пренасо-
чени в СОУ „Иван Вазов” като
средищно училище, а сградния
фонд бе предоставен за стопанис-
ване на СОУ с Решение но ОбС.
Поради липсата на достатъчно
класни стаи, обучението в Корпус
1 се извършваше на две смени.

След три годишно прекъсване,
учебно-възпитателния процес в
Корпус 2 на СОУ „Иван Вазов” е
възобновен. Отново медният глас
на училищния звънец заехтя, за да
посрещне 40-те първокласници,

имащи щастието да започнат пър-
вия си учебен ден в изцяло рено-
винара по европейски стандарт
сграда. Отново детска глъч огласи
притихналите класни стаи.

Не мога да не споделя удовлетво-
рението от постигнатото след
близо 2-годишния труд на фир-
мите-изпълнители и на екипа за
управление на проекта от Общин-
ска администрация. Имаше труд-
ности и от финансов, и от
административен характер. Но ми-
сълта, че ремонтираме училище, че
става дума за деца, ни даваше сили
да продължим напред. Гордея се,
че в област Монтана СОУ „Иван
Вазов” е единственото училище с
два изцяло ремонтирани корпуса и
две мултифункционални спортни
площадки, изградени по европей-
ски образец – каза при откриването
на ремонтирания корпус кметът на
общината Боряна Бончева.

Свещеноиконом Петко Балджиев
– енорийски свещеник на град
Вършец отправи благослов към
всички присъстващи и пожела на
учениците и учителите „На многая
лета” в ремонтираното училище.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НОВАТА УЧЕБНА 2011/2012 ГОДИНА В ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ СТАРТИРА С ОТКРИВАНЕ НА

ОСНОВНО РЕМОНТИРАНА УЧИЛИЩНА СГРАДА

При откриването на новата
учебна 2011-2012 година децата
от ОДЗ"Слънце" гр. Вършец са
като птицата - устремени към
светлината на знанието.

Дано този устрем открие нови,

по-широки хоризонти пред тях!
Успешна учебна година на

всички и повече светлина в ду-
шите ни!

Диана ГЕОРГИЕВА
Директор на ОДЗ"Слънце"

П О З Д Р А В

С отбелязване на 40 години от
своето създаване, Начално училище
“Васил Левски” кв.“Изток” откри
новата си учебна година под звуците
на българския химн. Училищният
двор отново се изпълни с радостни
и усмихнати детски лица, много ро-
дители и гости.

В обновените и уютно подредени
класни стаи влязоха 38 първоклас-
ници, посрещнати по традиция от
своите учителки с питка и мед. През
тази учебна година в училището ще
се обучават 240 ученици в 4 подгот-
вителни групи и 8 паралелки I-IV
клас.

Грижливо подбраният и сплотен
екип от модерно мислещи педагози,
подпомагани от неуморен помощно-
обслужващ персонал, за сетен път
ще застане пред трудната мисия да
обучава и възпитава ученици със

специални етнокултурни особе-
ности и да открива у тях неподози-
рана бездна от способности и талант.

Защото, за да докоснеш сърцето на
детето, да отвориш душата му за
красивото и доброто, изисква много
професионални умения, страст и въ-
ображение. А те не липсват в нашето
училище!

Затова, на тази юбилейна годиш-
нина пожелавам НУ “Васил Левски”
винаги да бъде любимото училище
за своите деца- там те да намират
сила и вдъхновение, опора и над-
ежда за бъдещите начинания, стре-
межи и мечти, а на колектива - нови
успехи, творческа страст и “високи
хоризонти”!

Бъдетe живи и здрави и на добър
час!

Светла ВАНГЕЛОВА
Директор на НУ “Васил Левски”

ЧЕСТИТ 40-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗАВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ на 5 стр.на 5 стр. >>>>>>
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Предстоят поредни избори. Избори, които
ще ни покажат кои сме и какво искаме да
постигнем с града си. Ние сами трябва да
преценим дали ще оставим другите да
избират вместо нас или сами ще определим
бъдещето си. Бъдещето ни е в нашите ръце!
Време е да започнем да градим своя разрушен
дом. Да усвоим фондовете, предоставени ни
от Европейския съюз и да почерпим от
добрите практики, които нашите колеги от
други успешни общини в страната като
Бургас, Габрово, Велинград и Хисаря ще
споделят. Да върнем славата на нашия
прекрасен като природни дадености град.

Няма да е лесно. Никой не се заблуждава.
Няма да е лесно, но не е невъзможно. Ние сме
готови да го постигнем. Да направим това,
което нито един друг преди нас не се нае да
направи. Да върнем Вършец там, където му е
мястото - в челните редици на обичаните
български курорти. Без пъплещи каруци с
продавачи на гласове, без дупки, с минимална
безработица и много заети в сферата на
туризма.

Туристическият сектор е сред основните
приоритети на нашата програма. Реклама на
нашият град из всички общини в България и
Европа. С нашите експерти в областта на
Интернет и социалните мрежи, ние ще
достигнем до всеки българин и ще го поканим
да ни дойде на гости. Ще му разкажем за
Иванчова поляна, за Зелени дел, за хубавите
ни СПА комплекси и гостоприемните хазяи.

Населените места от община Вършец не са
забравени, те никога не са били. Всеки от нас
има брат, сестра, баща, вуйчо или чичо, който
живее в тях от нашата община. Те са и винаги
са били нашата подкрепа. Оставим ли
населените места на това саморазрушение, на
което са подложени, все едно изоставяме себе
си. Всички заедно можем! Можем да се
преборим с налегналото ни безхаберие.
Селата в община Вършец са и винаги са били
важна част от нашите планове за възраждане
на отминалата ни слава.

Ще направим всичко възможно да върнем
във Вършец децата ни, тези, които потърсиха
реализация далеч от дома. Ние обезлюдяваме,
това е видно за всички ни. За да спрем тези
процеси, ние трябва да им покажем, че у дома
си е най-добре. Да им намерим подходяща
работа, такава, че след като отидат в големите
градове и се изучат, да се върнат и да прилагат
на практика наученото за развиването на града
ни. Ще променим тази апатия, която е
обхванала общината ни през последните два,
дори три мандата. Никой не мислеше за нищо,
освен за собственото си благополучие. КРАЙ!
СВЪРШИ! НЯМА ГО! Безхаберието си отива.
Арогантността си отива.

Идват новите хора в общината. Тези, които
не слушат, а чуват. Тези, които не гледат, а
виждат. Тези, които искат да видят Вършец
там, където му е мястото – една просперираща
община, с уверени в своите възможности хора.

ПП ГЕРБ
гр. Вършец

ВЪРШЕЦ ТАМ, КЪДЕТО МУ Е
МЯСТОТО - ЕДНА ПРОСПЕРИРАЩА

ОБЩИНА, С УВЕРЕНИ В СВОИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ ХОРА

Кандидатът за кмет на Вършец, издигнат
от партия „Земеделски съюз – Александър
Стамболийски“, Сашо Сълков е човек, добре
познат на жителите на Вършец. Той е коре-
няк, учил е тук до завършване на гимназия,
след това пак в града започва трудовата си
биография. Завършил е специалността исто-
рия във Великотърновския университет и
вече 21 години преподава патриотичния
предмет във Вършец – отначало в училището
в кв. Заножене, а след това в СОУ „Иван
Вазов“.

В навечерието на предизборната кампания
помолихме г-н Сашо Сълков да отговори на
въпроси за читателите на вестник „Вър-
шец“ и за всички жители на града, които се
интересуват от личностите и програмите
на кандидатите за кмет на общината.

- Господин Сълков, защо решихте да се
кандидатирате за кмет на община Вър-
шец? Кое е важното за Вас – да влезете за
лично удовлетворение в общината или да
промените нещо в живота на своите съг-
раждани?

- Включването в кампанията за избор на
кмет е голямо предизвикателство.Правя го не
заради нова служба, а защото съм роден и из-
расъл в град Вършец, 21 години вече работя в
него. При това положение човек дава всичко
от себе си за родното си място. Боли ме като
гледам, че през последните години светът
става все по-модерен, а при нас нищо не се
променя, напротив много завоювани позиции
се губят. На 44 години чувствам, че имам зна-
ния, опит, енергия да участвам в решаването
на проблемите.

- В какво според Вас изостава Вършец?
Градът си е курорт от век и половина.

- Няма работа за младите хора. Нашата ам-
биция е да доведем ефективни инвеститори,
които да осигурят повече работа и по-високи
доходи.Това не е непосилно за нашия енерги-
чен екип и ние знаем как може да стане. В
града има обучени кадри по икономика и ту-
ризъм. Искаме доверието на гражданите на
общината, за да променим Вършец в по-добро
място за живеене и работа. Да върнем техните
усмивки. Знаем как да намерим най-доброто и
бързо решение. През цялата си обществено-
политическа дейност съм се стремил да бъда
максимално полезен на гражданите. Сега как
е – няма работа и повечето млади хора зами-
нават за столицата или за чужбина. Аз, като
учител най-добре зная как растат деца без
един родител, защото другият е на гурбет.

- Туризмът не е ли спасение за град Вър-
шец във кризата?

- Според мен градът има достатъчно осно-
вание да бъде известен и предпочитан балне-
олечебен курорт. Минералната вода и
уникалната природа са безценното богатство
на града. В същност туризмът може да оси-
гури повече доходи на повече хора. Много от
посетителите на курорта предпочитат част-
ните квартири. Проблемът обаче е такъв, че
там не винаги получават на необходимото
ниво качествен продукт поради потребност от
модернизиране на базата. Нашият екип знае и
може да се справи с това като предложи не
само идеи, но и ефективни мерки за решава-
нето му. Това е един от важните приоритети в
нашата програма.

Нашето желание е да превърнем град Вър-
шец в престижен европейски балнеолечебен
център достъпен за всички. Градът да заеме
едно от централните места в националното
курортно дело.

- Да не би да се увлечете в проблемите на
туризма и да забравите тези на хората?

- Не, това няма да се случи. Пътищата ни са
в окаяно състояние,но хората в общината пос-
тавят и много други въпроси, питат и чакат от-

говори и решения. Защо например няма
транспортна връзка между селата и общин-
ския център? Сега за едно лекарство или за-
ради медицински преглед трябва да се наема
такси. Автобусите не пътуват редовно – ли-
ниите им не били ефективни.Трябва да изме-
ним статуквото и да намерим най-доброто и
бързо решение.

Вършец има нужда и от дом за възрастни
хора. В село Долно Озирово нещо се прави,
но то не е достатъчно за общината. В град
Вършец има много неизползвани сега сгради,
които могат да бъдат приспособени за стар-
чески дом.

Ще подобрим качеството на административ-
ното обслужване. Хората трябва да знаят кой
какво прави в Общинската администрация,
което ще допринесе за прозрачността на на-
шата работа.

- Ще критикувате ли сегашното ръко-
водство на общината?

- Няма да водя негативна кампания. Ще
убеждавам с истината. Нека избирателите
сами да преценят достатъчно ли е направе-
ното за тях.

- На какъв принцип събрахте екипа си?
Какви са хората от Вашата кандидатска
листа, с които заедно ще вземате нужните и
точни решения?

- От имената на хората в нашата кандидатска
листа за общински съветници личи, че ние
сме най-добрите.Имаме кандидати за съвет-
ници от различни възрасти, професии и опит.
От доц.Игнат Добрев до 23-годишната инже-
нер-еколог Александра Гошева. Обединява ни
обичта към Вършец, желанието да останем и
да се реализираме тук. Искаме доверието на
съгражданите си, за да променим заедно об-
щина Вършец към по-добро. Едва ли опонен-
тите ми имат в листите си личности като
господин Добрев, управителят на предпри-
ятието, което бутилира минералната вода в
село Спанчевци. Той е бил и социален експерт
в две столични общини, главен лекар на го-
ляма поликлиника. Човек с доказан опит, зна-
ния, морал. Самият аз бях съветник и
председател на общинския съвет през мина-
лия мандат.

- Какво бихте казали на своите колеги и
ученици в началото на новата учебна го-
дина?

- Колегите искам най-сърдечно да поздравя ,
като им пожелая неизчерпаема енергия и
силен дух.

А на учениците - да са живи и здрави, да съ-
бират знания в тяхна полза, но и в полза на
нашия град. Учете се, защото ни трябват
умни, грамотни и трудолюбиви хора. Четете
историята на своя род и народ, тя е извор на
мъдрост, на самочувствие, на гордост, нужна
за днешния ни не лек ден.

С ЛЮБОВ И ОПТИМИЗЪМ
КЪМ ВЪРШЕЦ

ИВАН ЛАЗАРОВ - КАНДИДАТИВАН ЛАЗАРОВ - КАНДИДАТ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАЗА КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ ОТ ПП ГЕРБВЪРШЕЦ ОТ ПП ГЕРБ

Сашо СълковСашо Сълков



Áðîé 9, ñåïòåìâðè 2011 ã. Îáùèíàòà ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ3



Áðîé 9, ñåïòåìâðè 2011 ã. Îáùèíàòà ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÂÚÐØÅÖ4

инж. Стоян СТОЯНОВ
Н-к на кабинета на Кмета
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Днес 14.09.2011 г. (сряда) от 15.00 часа, на осно-
вание чл. 27, ал.2 от ЗМСМА, се проведе заседание
на Общински съвет – Вършец в заседателната зала
на Общинска администрация – Вършец.

Заседанието започва с 11 положили клетва об-
щински съветници. Отсъстват: П.Петров, Н.Ко-
новски;

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието
е законно и може да взема законови решения.

На заседанието присъстваха още: Кмет на об-
щина Вършец - Б.Бончева, Ст.Стоянов, А.Тошев,
Р.Славчев, А.Петров, Е.Георгиева и граждани.

На основание чл.57, ал1 от ПОДОСВНКВОА за
мандата 2007 - 2011г. Председателя на Общински
съвет - Вършец предложи допълнения в дневния
ред:

1. Вземане на решение за отпускане на финан-
сова помощ на „МЦ-Вършец” ЕООД.

Докладва: Д-р Румяна Дамянова – Председа-
тел на ПК по ЗСДЕ при Об.С – Вършец

2. Приемане на Стратегия за интеграция на мал-
цинствените общности в община Вършец.

Докладва: Председател ПК по ОКМДСТ –
О.Яничкова

Председателят на Общински съвет – Вършец
предложи и допълнение в 4т. от дневния ред.

Допълненията в дневния ред бяха приети с:
11 гласа - “за”, “против” – 0 ; “въздържали се”

– 0;

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Разглеждане на информация от Кмета на об-

щина Вършец във връзка с решение № 507 и 509
от Протокол № 59/25.08.2011 г.

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

2. Разглеждане и вземане на решение за актуали-
зиране на Програмата за управление и разпореж-
дане с общински имоти за 2011 г. на община
Вършец.

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

3. Разглеждане и вземане на решение за отпус-
кане на средства на Инициативен комитет „Свети
Илия” с. Долно Озирово.

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

4. Разглеждане и вземане на решение за утвър-
ждаване на маломерни паралелки в СОУ „Иван
Вазов” гр. Вършец.

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

5. Разглеждане и вземане на решение за включ-
ване подготвителни групи с петгодишни деца към
НУ „Васил Левски” гр. Вършец в предучилищна
подготовка.

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

6. Разглеждане и приемане Отчета за мандата на
МК по чл. 8 ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при община
Вършец.

Докладва: Председател на МК по чл. 8 ал. 2 от
ЗУПГМЖСВ при община Вършец.

7. Разглеждане и вземане на решение за отпус-
кане на финансова помощ на ученически мажоре-
тен състав при СОУ „Иван Вазов” гр. Вършец.

Докладва: Председател на Об.С – Вършец –
Иван Лазаров

8. Утвърждаване на класирането от проведен
конкурс за Управител на „Медицински център–
Вършец” ЕООД.

Докладва: Д-р Румяна Дамянова – Председа-
тел на ПК по ЗСДЕ при Об.С – Вършец

9. Преразглеждане на Решение № 505 от Прото-
кол № 59/25.08.2011 г. на Об.С – Вършец.

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

10. Вземане на решение за отпускане на финан-
сова помощ на „МЦ-Вършец” ЕООД.

Докладва: Д-р Румяна Дамянова – Председа-
тел на ПК по ЗСДЕ при ОбС – Вършец

11. Приемане на Стратегия за интеграция на мал-
цинствените общности в община Вършец.

Докладва: Председател ПК по ОКМДСТ –
О.Яничкова

12. Изказвания, питания, становища и предложе-
ния на граждани.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за орга-
низацията и дейността на Общински съвет – Вър-
шец, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация за мандата /2007 –
2011г/, дневния ред бе приет единодушно с: 11
гласа - “за”, “против” – 0; “въздържали се” –
0;

Общински съвет – Вършец взе следните реше-
ния:

Р Е Ш Е Н И Е № 510
1. Общински съвет – Вършец, променя Наред-

бата за реда на придобиване, управление и разпо-
реждане с общинска собственост в Община
Вършец като чл.16 се променя:

- „Движимите вещи – частна общинска собстве-
ност се стопанисват от Кмета на Общината с гри-
жата на добър стопанин, освен ако няма изрично
решение на Общински съвет и при спазване на за-
конодателството на Република България”.

2. Общински съвет – Вършец, потвърждава свое
Решение № 507 от Протокол № 59/25.08.2011г.

3. Предоставя служебен автомобил - Mitsubishi
M 1111 АР на разпореждане на временно изпъл-
няващия длъжността Кмет на Община Вършец в
изборния процес.

4. Задължава Кмета на Община Вършец в срок
до 20.09.2011г., да предостави информация на
Председателя на Общински съвет – Вършец за
ползвания си отпуск /платен и неплатен/ за пе-
риода на мандата / 2007- 2011г./ и от кого е бил
разрешен този отпуск.

5. В случай, на констатиране на закононаруше-
ния да бъдат съзирани съответните компетентни
органи.

Гласуването е поименно: „за”- 10 - Н.Леков,
А.Димитров, К.Аргиров, Д.Тодорова, И.Лазаров,
Д.Григорова, В.Маринов, Р.Дамянова, А.Николова,
О.Яничкова; „против” – 0; „въздържали се”- 1 -
К.Кръстев;

Р Е Ш Е Н И Е № 511
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.8,

ал.9 от ЗОС, актуализира Програмата за управле-
ние и разпореждане с общински имоти за 2011г.,
на община Вършец, като в точка 1.5.2 „Имоти за
продажба по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС във връзка
с чл. 19 от НРПУРОС на община Вършец” под №
2 включва урегулиран поземлен имот /УПИ/, пар-
цел І /първи/, дв. 523 /петстотин двадесет и три/,
кв. 28 /двадесет и осем/ по плана на с.Спанчевци,
община Вършец, област Монтана одобрен със За-
повед № 412/1989г. с площ 700 кв.м. /седемстотин
кв.м./, застроен. /Върху имота е учредено право на
строеж – суперфикция на Николай Павлов Нико-
лов от с.Спанчевци с Договор за отстъпване право
на строеж върху държавен недвижим имот съг-
ласно Закона за собствеността /ЗС/ и Наредбата за
държавните имоти от 21.12.1983г./.

Гласуването е поименно: „за”- 11 - Н.Леков,
А.Димитров, К.Аргиров, Д.Тодорова, К.Кръстев,
И.Лазаров, Д.Григорова, В.Маринов, Р.Дамянова,
А.Николова, О.Яничкова; „против” – 0; „въздър-

жали се”- 0;

Р Е Ш Е Н И Е № 512
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.23 от ЗМСА, отпуска от собствения си бю-
джет от §10-98 на Инициативен комитет
„Св.Илия” с. Долно Озирово сумата от 1 700 /хи-
ляда и седемстотин/ лв. за закупуване на 8 бр. ви-
трини и камбанария на храма на селото.

Гласуването е поименно: „за”- 11 - Н.Леков,
А.Димитров, К.Аргиров, Д.Тодорова, К.Кръстев,
И.Лазаров, Д.Григорова, В.Маринов, Р.Дамянова,
А.Николова, О.Яничкова; „против” – 0; „въздър-
жали се”- 0;

Р Е Ш Е Н И Е № 513
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.11,

ал.1, т.2 от Наредба № 7 от 29 декември 2000г.,
дава съгласие за съществуването на маломерни па-
ралелки в СОУ „Иван Вазов” – гр.Вършец през
учебната 2011/2012 година, в рамките на утвърде-
ната численост на персонала и бюджет на учили-
щето, както следва:

- ІІІб клас: 1 паралелка с 14 ученици;
- VІІІв клас: 1 паралелка с 12 ученици;
- ІXа клас: 1 паралелка с 17 ученици;
- ІXв клас: 1 паралелка с 15 ученици;
- Ха клас : 1 паралелка с 17 ученици;
- Xб клас: 1 паралелка с 16 ученици;
- XІб клас: 1 паралелка с 12 ученици;
- XІІб клас: 1 паралелка с 13 ученици;

Гласували: „за”- 11; „против” – 0; „въздър-
жали се”- 0;

Р Е Ш Е Н И Е № 514
1. Общински съвет – Вършец на основание,

чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, дава съгласие за фун-
кционирането през учебната 2011/2012 година на
две подготвителни полудневни групи към НУ
„Васил Левски” – гр. Вършец за деца, навършили
5 – годишна възраст две години преди постъпва-
нето им в І – ви клас.

Гласували: „за”- 11; „против” – 0; „въздър-
жали се”- 0;

Р Е Ш Е Н И Е № 515
1. Общински съвет – Вършец, приема отчета на

МК по реда на чл. 8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при об-
щина Вършец за мандата 2007 – 2011г. за сведе-
ние.

2. Общински съвет – Вършец на основание §17,
ал.3 от Предходните и заключителни разпоредби
на Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ ут-
върждава разходи на МК по чл.8, ал.2 от
ЗУПГМЖСВ при Община Вършец, както следва:
За възнаграждения на местната комисия по 80лв.
на член и по 50 лв. за канцеларски материали на
МК.

Гласували: „за”- 11; „против” – 0; „въздър-
жали се”- 0;

ПРИЕМА СЕ.

Р Е Ш Е Н И Е № 516
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.23 от ЗМСМА, отпуска за 20 /двадесет/
участнички в мажоретен състав при СОУ „Иван
Вазов” и двама ръководители, сума от по 100 лв.
на едно лице или общо сумата от 2 200лв. /две хи-
ляди и двеста/ лв. от собствения си бюджет от §10-
98 за участие в два броя фестивала – един през
месец септември във Франция и втори през месец
ноември в гр.Банско.

Гласуването е поименно: „за”- 11 - Н.Леков,
А.Димитров, К.Аргиров, Д.Тодорова, К.Кръстев,
И.Лазаров, Д.Григорова, В.Маринов, Р.Дамянова,

А.Николова, О.Яничкова; „против” – 0; „въздър-
жали се”- 0;

Р Е Ш Е Н И Е № 517
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

11, ал.2 от Наредба № 9 от 2000г., за условията и
реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за
лечебните заведения утвърждава класирането на
участниците в конкурса за избор на Управител на
„Медицински център – Вършец” ЕООД съгласно
протокол № 2/09.09.2011г. на комисията за про-
веждане на конкурса, както следва:

1.1. Д-р Любен Тодоров Йоцов с получени
оценки – 5.47 по Програмата за развитието и дей-
ността на „Медицински център – Вършец” ЕООД
за три годишен период и от събеседването – 5.80.

2. Общински съвет – Вършец на основание чл.14
от Наредба № 9 от 2000г. за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане на управле-
нието на лечебни заведения по Закона за лечебните
заведения, задължава Кмета на община Вършец в
двуседмичен срок след изтичане на срока по чл.13
от Наредбата да издаде заповед за назначаване на
участника спечелил конкурса и сключи с него до-
говор за възлагане на управлението на „Медицин-
ски център – Вършец” ЕООД по одобрения проект
на договор в т.7 от Решение № 467 от Протокол
№54 от 25.03.2011г. на Общински съвет – Вършец.

3. Задължава новоизбрания управител на „Ме-
дицински център – Вършец” ЕООД след сключ-
ване на договор за възлагане на управлението на
медицинския център да предприеме всички
правни и фактически действия за вписване на про-
мените по партидата на дружеството в Търговския
регистър.

Гласуването е поименно: „за”- 11 - Н.Леков,
А.Димитров, К.Аргиров, Д.Тодорова, К.Кръстев,
И.Лазаров, Д.Григорова, В.Маринов, Р.Дамянова,
А.Николова, О.Яничкова; „против” – 0; „въздър-
жали се”- 0;

Р Е Ш Е Н И Е № 518
Общински съвет – Вършец, потвърждава свое

Решение № 505 от Протокол № 59/25.08.2011г.
Гласуването е поименно: „за”- 10 - Н.Леков,

А.Димитров, К.Аргиров, Д.Тодорова, И.Лазаров,
Д.Григорова, В.Маринов, Р.Дамянова, А.Николова,
О.Яничкова; „против” – 1 - К.Кръстев; „въздър-
жали се”- 0;

Р Е Ш Е Н И Е № 519
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.23 от ЗМСМА, отпуска сумата от 2 500 /две
хиляди и петстотин/ лева от бюджета на Общин-
ски съвет от § 10-98 за закупуване на апарат тип
„КУГЕЛ” за нуждите на „Медицински център –
Вършец” ЕООД.

Гласуването е поименно: „за”- 11 - Н.Леков,
А.Димитров, К.Аргиров, Д.Тодорова, К.Кръстев,
И.Лазаров, Д.Григорова, В.Маринов, Р.Дамянова,
А.Николова, О.Яничкова; „против” – 0; „въздър-
жали се”- 0;

Р Е Ш Е Н И Е № 520
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.12 от ЗМСМА, приема Стратегия за интег-
рация на малцинствените общности в община
Вършец (2011 – 2016г.)

Гласували: „за”- 11; „против” – 0; „въздър-
жали се”- 0;

Поради изчерпване на дневния ред, Председа-
теля на Общински съвет – Вършец закри заседа-
нието в 17:15 часа.

ИВАН ЛАЗАРОВ
Председател на ОбС - Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 60

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме ви, че на сайта на

Община Вършец www.varshets.bg, в
раздел “Избори 2011”, можете да
направите справка дали сте включени в
избирателните списъци за изборите за
Президент и вицепрезидент на
Републиката и изборите за местни
органи на властта.

За да се ориентирате по-бързо, преди
да отворите избирателните списъци,
погледнете Приложение №2 към
Заповед № 243 от 22.08.2011 г., за да
видите улицата, на която е вашата
регистрация по постоянен адрес, в коя

избирателна секция попада, след което
отворете избирателните списъци за
съответния избор, намерете секцията, в
която попадате по постоянен адрес,
където имената на избирателите са
подредени по азбучен ред и потърсете
дали фигурирате в списъка.

Заявления за отстраняване на
непълноти и грешки в избирателните
списъци можете да подавате до кмета на
общината не по-късно от 15.10.2011
година.

Избирателните списъци ще бъдат
обявени и на общодостъпни места в
района на съответната избирателна

секция на 12.09.2011 година.Тези места
са определени със Заповед № 249 на
Кмета на общината, която също е
публикувана в раздел “Избори 2011” на
сайта на Община Вършец.

Избиратели, чиито постоянен и
настоящ адрес са в различни населени
места и желаят да бъдат вписани в
избирателните списъци по настоящия си
адрес, подават заявления до кмета на
общината /по настоящ адрес/ не по-
късно от 08.10.2011 година.

*****
ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА УРНА

Общинска администрация – гр.
Вършец уведомява жителите на община
Вършец, че на основание чл. 176, ал.1 от
Избирателния кодекс могат да подават
заявления за гласуване с подвижна урна.

Чл. 176 (1). Избирателите с трайни
увреждания, които не им позволяват да
упражнят избирателното си право в
изборното помещение, които желаят да
гласуват с подвижна избирателна урна,
заявяват желанието си не по-късно от 30
дни преди изборния ден в писмена
форма чрез заявление по образец,
подписано саморъчно и подадено чрез
писмо, факс или електронна форма до

органите по чл. 40, ал.1 по постоянния
адрес или настоящия адрес, когато е
направено искане по чл. 53, ал.1.

В заявлението се посочват имената на
избирателя, единния му граждански
номер (личен номер), постоянният адрес
(адрес на пребиваване) или настоящият
адрес, когато е направено искане по чл.
53, ал.1 и се прилага копие от документ
на ТЕЛК (НЕЛК).

Чл. 176 (2). Имената на избирателя,
направил искане по ал.1 се заличават от
избирателния списък и се вписват от
органа по чл.40, ал.1 в списък за
гласуване с подвижна избирателна урна.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИИЗБОРИ 2011
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Жителите и гостите на град Вършец имаха
възможността да се докоснат до уникалния
българския фолклор и традиции чрез орга-
низирания от Общински младежки дом –
Монтана и Сдружение „Младежки Северо-
запад” – гр. Монтана концерт на деца –
участници в Майсторския клас по народно
пеене на доц.д-р Светла Станилова от Ака-
демията за музикално, танцово и изобраз-
ително изкуство гр. Пловдив.

Това е идна прекрасна възможност за ар-
тистична изява и за докосване до безценното
ни фолклорно богатство.

В концерта пред Народно читалище
„Христо Ботев 1900” във Вършец участие
взеха 6 млади изпълнители на народни
песни под съпровод на гъдуларя Цветан
Цветанов.Четирима от участниците полу-
чиха удостоверенията си за завършен май-

сторски клас, останалите двама млади из-
пълнители вече са студенти в Музикалната
академия в Пловдив и бяха гост-изпълни-
тели на концерта.

Доц Стоилова благодари на Асен Асенов –
художествен ръководител на група „Пъстре-
нец – Джуниър” към Общински младежки
дом – Монтана за добрата основа, която е
дал на младите дарования в областта на на-
родното пеене.

В поздравителния си адрес кметът на об-
щина Вършец Боряна Бончева каза: „На
всички изпълнители от Майсторския клас
желая от все сърце много бъдещи успехи и
изяви на националните и световни сцени, а
на гостите на концерта - незабравими и пре-
красни мигове с магията на българските на-
родни песни!”

Евелина ГЕОРГИЕВА

ДЕЦА УЧАТ НАРОДНО ПЕЕНЕ В
МАЙСТОРСКИ КЛАС

До
Г-жа Боряна Бончева
Кмет на община Вършец

Уважаема г-жо Бончева,
На 14.09.2011 г., разхождайки се из краси-

вия Ви град, си забравихме чантата с лап-
топа и други документи на пейката до
чешмичката с минерална вода, срещу па-
метника на д-р Дамян Иванов при баните в
парка.

Върнахме се, но не открихме чантата. Вед-
нага потърсихме съдействие от служител-
ката на партера в Общината, на каса №2,
която впоследствие разбрахме, че се казва
Иванка Богданова. Тя бе изключително от-
зивчива. Зае се с желание да ни помогне,
позвъни на отговорника на работниците от
сектор „Чистота”, които метат и чистят ра-
йона, в който си забравихме лаптопа. Г-жа
Ани Тачкова – отговорник на работниците
по програмата за временна заетост веднага
осъществи връзка с момчетата, които се гри-
жат за чистотата на района. Това са две мом-

чета, носещи еднакви имена – Венцислав и
Венцислав. Те веднага са предали намере-
ния лаптоп в управлението на БКС.

Уважаема госпожо Бончева, възхитени сме
от хората, които за 20 минути ни помогнаха
и върнаха забравеното от нас. Искаме да из-
кажем публично нашата най-сърдечна бла-
годарност на служителите от Общината
Иванка Богданова и Ани Тачкова. Нашата
безкрайна благодарност е и за двете момчета
Венцислав и Венцислав – за тяхната честна,
благородна, гражданска постъпка. С нея те
показаха, че са чудесни млади хора, с които
общината може да се гордее.

Молим Ви тази постъпка на служителите
Ви и двамата младежи да стане достояние
на цялата общественост. Такива хора, в
трудните години, в които живеем, са ни жиз-
нено необходими. Те са гордост за общината
Ви!

С уважение:
сем. Тасеви,
гр. София.

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Редакцията на Общински вестник “Вършец”
поздравява новородените бебета:

Виктория Генадиева Ангелова, родена на
07.07.2011г.
Вера Лидиева Николова, родена на

12.07.2011г.
Елизабет Каменова Ненкова, родена на

18.07.2011
Виктория Георгиева Георгиева, родена на

18.07.2011
Славка Сарова Младенова, родена на

31.07.2011 г.
Ванеса Николаева Каменова, родена на

11.08.2011 г.
Траяна Валентинова Владимирова,

родена на 12.08.2011 г.
Кристиян Миков Владов, роден на

14.08.2011 г.

Роналдо Младенов Костов, роден на
15.08.2011 г.
Людмил Людмилов Василев, роден на

16.08.2011 г.
Ванеса Веселинова Никова, родена на

17.08.2011г.
Ани Светославова Микова, родена на

17.08.2011 г.
Сиана Ивайлова Димитрова, родена на

19.08.2011 г.
Мирослав Славчев Тимов, роден на

23.08.2011 г.
Величка Зоранова Величкова, родена на

29.08.2011 г.
Теодор Людмилов Каменов, роден на

09.09.2011 г.
На бебетата и техните семейства –

ЧЕСТИТО! Желаем им много здраве и
сбъднати мечти!

ПОЗДРАВ КЪМ НОВОРОДЕНИТЕ
ДЕЦА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

На 13.09.2011 г. в Специализирана бол-
ница за рехабилитация „Св. Мина” – Вър-
шец бе представена изложба на уникални
гоблени-картини, извезани от златните
ръце на майсторката-гобленарка Пенка За-
фирова, наша съгражданка.

Изложбата бе организирана по инициа-
тива на Сдружение „Гражданско общество
Вършец 2011” и любезната покана на из-
пълнителния директор на болницата доц.д-
р Антон Савов.

Райна Симова – зам.-председател на
Сдружението откри изложбата, като под-
черта, че една от основните задачи на
Сдружението е именно представянето на
жителите и гостите на Вършец талантите
на града ни.

Получи се едно приятно съчетание между
ежедневните грижи за здравето на почива-
щите в болницата, които бяха над 300
души, и запознаването им с един от талан-
тите на Вършец. Посетителите на излож-
бата ще отнесат един красив спомен в
сърцата си по различните краища на стра-
ната ни. Те с огромно любопитство раз-
глеждаха и се възхищаваха на това
уникално и трудно изкуство – гобленар-

ството. Изложените из салоните на болни-
цата гоблени сякаш „говореха” чрез въплъ-
тените в тях различни и интересни
сюжети.

Почиващите в болницата бяха запознати с
творческата и житейска биография на гоб-
ленарката Пенка Зафирова от члена на на-
шето сдружение Лили Иванова.

Пожелания за здраве, дълголетие и нови
красиви творби, които да радват окото, из-
казаха председателят на Сдружение „Граж-
данско общество Вършец 2011” Савка
Серафимова и директорът на СБР
„Св.Мина” доц д-р Савов.

Госпожа Зафирова благодари от сърце на
организаторите на изложбата и направи да-
рение на болницата, като й подари избро-
дирана икона на Св.Марина в цялостен
силует.

За приятната атмосфера на присъства-
щите се погрижи специално поканената
музикална група „Хижари” от гр. София,
която откри и закри изложбата със свои из-
пълнения и създаде прекрасно настроение
сред почиващите.

Райна СИМОВА
зам.-председател на Сдружението

ИЗЯВА НА ТАЛАНТИТЕ НА ВЪРШЕЦ

В края на лятото танцьорите от танцов
състав „Фолклорна китка” при Народно
читалище „Христо Ботев – 1900 г.” взеха
участие в Международния фолклорен
фестивал „Александър Македонски” в гр.
Охрид, Македония.

Те се представиха с народни танци от
различни етнографски области на Бълга-
рия, но най-завладяващ и емоционален
според оценката на журито и публиката бе
„Северняшка сюита”. Танците от Северна
България като цяло носят характерните
стилни белези на българските народни
танци, един от които е голямата свобода и
лекота при изпълнение.

Чрез перфектното си представяне, тан-
цьорите-самодейци от „Фолклорна китка”
за пореден път доказаха на чужда сцена,
че България има таланти и че да си бълга-
рин е гордост.

В Международния фестивал участваха
танцови състави от България, Македония,
Турция, Израел, Босна и Херцеговина,
Словакия. Фестивалът нямаше състезате-
лен характер.

Изразяваме нашата благодарност към ръ-
ководството на НЧ „Христо Ботев - 1900
г.” и лично към секретаря на читалището
г-н Румен Александров за подкрепата и
добрата организация.

От сърце благодарим и на нашите спон-
сори, които ни помогнаха финансово да
участваме във фестивала: ЕТ”Христо
Тачев”, Негово Високопреподобие Архи-
мандрит Антим , Георги Паунов, „ПРО-
ЕАД” – комплекс Тинтява, АТА-Спа
хотел, СПА хотел „Сънигардън”, Иван
Андров, Ангел Петров и Невяна Гео-
ргиева.

Невена СТОЯНОВА
хореограф

ТАНЦЬОРИТЕ ОТ НЧ „ХРИСТО БОТЕВ”
УЧАСТВАХА В МЕЖДУНАРОДЕН

ФЕСТИВАЛ
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