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НОВИНИ ОТ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРИДЕСЕТ БЕЗРАБОТНИ
ЛИЦА С ОСИГУРЕНА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта, в качеството си на Междинно звено по
Оперативна програма„Развитие на
човешките ресурси" на Европейския съюз и Община Вършец подписаха договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за
разкриване на 30 работни места по
схемата „Подкрепа за заетост”.
Програмата за временна заетост
стартира от 28.09.2012 г. и ще се изпълнява за период от една календарна година.
Тридесет безработни лица от общината са назначени на длъжностите „Охранител” (25 човека) и
„Строителен работник” (5 човека).
Те ще бъдат ангажирани в охрана
на различни общински обекти и в
извършване на строително-ремонтни дейности в сгради – общинска
собственост.
Месечното възнаграждение на лицата е в размер на 380 лева, а трудовите им договори се сключват с
кмета на община Вършец като работодател, след насочване на безработните от Бюрото по труда.

ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СОЦИАЛНА
УСЛУГА "ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ"
Фонд "Социална закрила" гр.
София и Община Вършец сключиха договор за реализиране на
дейности по предоставяне на социалната услуга "Обществена трапезария" на територията на община
Вършец.
Проектът е на обща стойност 3
643 лева, от които 3 312 лв. за храна
и 331 лв. транспортни и режийни
разходи, и ще бъде осъществен в
периода от 1 до 31 октомври, в рамките на 23 работни дни.
В обществената трапезария са обхванати 72 социално слаби жители
на общината, на които се осигурява
храна на обяд, включваща супа, основно ястие и хляб. Дневният
оклад е 2.00 лв.
За определяне на бенефициентите, ползващи социалната услуга
бе сформирана специална комисия
с представители на дирекция "Социално подпомагане" на територията на общината, която е
упълномощена да приема подадените заявления и да изготвя списък
на бенефициентите.
продължава на 2 стр. >>>
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КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА

Поздравявам всички настоящи и
бивши полицаи от РУ „Полиция” –
Вършец с предстоящия професионален празник на 8 ноември, с пожелание за здраве, оценен труд и
борбеност.
Благодаря от името на жителите
на село Долно Озирово за засиленото полицейско присъствие и все

по-голямото спокойствие на хората
там.
Нека Архангелов ден донесе на
всички служители на реда очакваните успехи!
Весел празник и спокойни дежурства!
Ангел ПЕТРОВ
кмет на с. Долно Озирово

За пета поредна година Българският червен кръст ще раздава хранителни продукти на уязвими
граждани по програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз
за най-нуждаещите се лица”. Тя се
финансира от Европейския фонд за
гарантиране на земеделието и се
прилага от Държавен фонд „Земеделие”, а при реализирането й
участват местните власти и Българската агенция за безопасност на
храните.
За разлика от предходните години, през 2012 г. продуктите по
програмата се предоставят само на
два транша, като за целта са разкрити 11 общински и 118 временни
раздавателни пункта на БЧК в област Монтана. Областната дирекция на МВР ще оказва съдействие
при тяхната охрана.
Програмата се изпълнява със съ-

действието и подкрепата на Общинска администрация – Вършец и
кметствата по населени места в община Вършец.
През първия транш всеки бенефициент, включен в програмата, ще
получи общо 12,140 кг от 9 вида
хранителни продукти: брашно - 5
кг; ориз – 1 кг; спагети– 1,5 кг;
захар–1кг, зрял фасул – 1 кг; макарони – 1,2 кг; обикновени бисквити
– 0,400 кг; обикновени вафли –
0,900 кг; царевично нишесте 0,140 кг.
През втория транш бенефициентите ще получат общо 52,750 кг
продукти от 13 вида: захар – 8 кг,
олио – 7 л, боб – 8 кг, леща – 12 кг,
брашно – 5 кг, ориз – 5,5 кг, спагети
– 1,5 кг, макарони – 0,800 кг, конфитюр – 2 кг, картофено пюре – 1
кг, бисквити – 0,200 кг, мед – 1,5 кг
и кафе (безкофеиново) – 0,250 кг.
продължава на 2 стр. >>>
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НОВА ПР И Д О Б И В К А З А
ДЕЦАТА Н А ВЪ Р Ш Е Ц

Ръководството, служителите и работниците на „Електростарт” АД
от централния офис в София и от
завода във Вършец дариха лични
средства за закупуването на две
детски съоръжения за игра, които
бяха монтирани в емблематичната
за града ни Слънчева градина в
центъра на Вършец.
Съоръженията са мултифункционални и включват пързалка, люлка,
катерушка, тунел и др.
Идеята за събиране на финансовите средства за дарението се
ражда спонтанно по време на честването на 12-годишната корпоративна дейност на фирмата в
началото на месец август.
Новата придобивка за нашите
най-малки съграждани и гости на
курорта е само част от сериозната
програма на компанията, насочена
към облагородяване на градската
среда и икономическото развитие
на региона.
Балони, цветни панделки, пъстрота, много слънце и детска глъч
съпътстваха официалното откри-

ване на детските съоръжения,
което се състоя на 28.09.2012 г.
Кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров връчи Свидетелство
за дарение на инж. Анатоли Димитров – изпълнителен директор
на „Електростарт” АД с благодарност към екипа на фирмата за
жеста към децата на Вършец, а
инж. Димитров предаде на Общи-

ната документите на съоръженията
– технически спецификации, гаранционни карти, инструкции за
експлоатация и безопасност.
Двамата ръководители прерязаха
заедно лентата на новите игрови
модули с пожелание за още много
бъдещи съвместни проекти и инициативи.
Евелина ГЕОРГИЕВА

На 5 октомври 2012 г. се навършиха 100 години от деня, в който
за България започва първата Балканска война (1912-1913) - една героична епопея за освобождението
и човешките права на българите в
Османската империя.
Изложба, посветена на 100-годишнината от началото на войната
бе открита в Общинската музейна
сбирка във Вършец. На откриването присъстваха кметът на общината инж. Иван Лазаров, бившите
кметове Антон Матеев и Георги
Бояджиев, представители на неправителствени организации, общественици, дарители на музея,
ученици и много граждани.
В експозиционната зала на музея
са изложени вещи, оръжия,
снимки, документи на хора от
нашия край, участвали във войната, снимки на войнишките паметници и паметни плочи в
общината с имената на загиналите
наши съграждани в Балканската
война - млади хора на възраст
между 23 и 40 години.
Част от артефактите са уникални
и се показват за пръв път, като например оригинален афиш на Манифеста за обявяване на война на
Османската империя, прочетен от
цар Фердинанд в църквата "Свето
Успение Богородично" в Стара Загора на 5 октомври 1912 г., както и
изтъкан върху коприна портрет на
цар Фердинанд с надпис „Спомен
от освобождението на Македония”, поръчан от признателни бъл-

гари. Портретът е изработен през
1916 г. във фабриката за копринени
изделия "Чековъ" – София от ломчанина К. Чеков.
Йорданка Костова – краевед и
дългогодишен уредник на музейната сбирка запозна присъстващите
с
историческите
предпоставки за избухването на
войната, бойните действия по
време на Балканската война и победния ход съюзниците на 30 май
1913 г. когато се слага край на петвековното господство на Османската империя на Балканския
полуостров.
Тя оповести и малко известния
факт от биографията на д-р Дамян
Иванов – почетен гражданин на
Вършец, чието име освен като

пръв директор и бански лекар към
първата държавна минерална баня,
създател на Боровия парк и радетел за благоустрояването на Вършец по подобие на тогавашните
западноевропейски курорти, е
свързано още и със спасяването на
населението на Вършец и околните
села от холера, избухнала по време
на Балканската война. През 1913 г.
той запечатва всички местни водоизточници, за да спре заразата и
организира лазарет в сградата на
старото училище, в което изолира
и лекува заболелите, като по този
начин за кратко време овладява ситуацията и предотвратява по-нататъшното
разрастване
на
епидемията.
Евелина ГЕОРГИЕВА

ОТБЕЛЯЗАХМЕ 100 ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО НА
ПЪРВАТА БАЛКАНСКА ВОЙНА С ИЗЛОЖБА
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НОВИНИ ОТ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
продължава от 1 стр. >>>
ОБЩИНАТА ИЗВЪРШИ
ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА
УЛИЦИ В ГРАД ВЪРШЕЦ
Приключи ремонтът по изкърпване на асфалтовата настилка на
част от централния булевард „Република” и участъци от улиците
„Хан Аспарух”, Цар Калоян”,
„Банкя”, „Тодорини кукли” и
„Васил Априлов” във Вършец.
Изкърпени са общо 513 кв.м. от
уличните платна.
Изпълнител на строително-ремонтните дейности е ДЗЗД „Пътища Северозапад 2012” гр.
Монтана.
Стойността на ремонта е 20 000
лева, а средствата са осигурени от
Бюджет 2012 на Община Вършец.

*****
РЕМОНТИРАТ ПЪТЯ ДРАГАНИЦА-ЧЕРКАСКИ
Продължава рехабилитацията на
общински път MON 1091 Черкаски – Драганица.
Строително-ремонтните работи
включват изкърпване и преасфалтиране на пътното платно в отсечка с дължина около 5 км.
Фирма - изпълнител на обекта е
ДЗЗД „Пътища Северозапад 2012”
гр. Монтана.
Очаква се строително-ремонтните дейности да приключат до
края на месец октомври.
Стойността на ремонта е 110 800
лева, като финансовите средства са
осигурени от Община Вършец и са
предвидени в бюджета на общината за 2012 година.

тинброд.
Кметовете на двете общини инж.
Иван Лазаров и Милен Димитров
запознаха присъстващите на срещата с постигнатите резултати до
момента, спечелените проекти,
трудностите, пред които са изправени и споделиха добри практики
от работата на двете институции.
Служителите от Общинска администрация- Вършец обмениха опит
с техните колеги по отдели.
Председателят на Общинския
съвет във Вършец инж. Анатоли
Димитров, заедно с група съветници присъстваха на редовно заседание на Общинския съвет в
Костинброд и обмениха опит с колегите си от местния парламент.
Срещата бе интересна и ползотворна и за двете страни.

*****
РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ И ОБЩИНА КОСТИНБРОД
По повод 12 октомври – Деня на
българската община, служителите
от Община Вършец и общинските
съветници от Общински съвет гр.
Вършец гостуваха на Община Кос-

*****
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ
УЧАСТВА В VІІІ ГОДИШНА
СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ
ВЛАСТИ
Кметът на община Вършец инж.
Иван Лазаров взе участие в VІІІ годишна среща на Националното
сдружение на общините в Република България. Форумът се проведе от 14 до 16 октомври 2012 г. в
Пловдив, в Палата № 7 на Международния панаир в града.
Срещата бе открита от президента на България Росен Плевнелиев, а в работата на форума се
включиха премиерът Бойко Борисов, Цветан Цветанов - зам.-министър-председател и министър на
вътрешните работи, министър на
финансите Симеон Дянков, Тотю
Младенов – министър на труда и
социалната политика, Лиляна Павлова – министър на регионалното
развитие и благоустройство, Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните и др. Те
запознаха участниците в срещата с
националната визия за развитие на
местното самоуправление. Програмата на форума включваше дискусии по актуални въпроси в
работата на общинските администрации, по енергийната ефективност в общините и др.
„Еврофондовете – реалности и
поуки” бе другият важен панел, по
който сдружението на общините
дискутира. Бяха обсъдени и изпълнението и проблемите по ОП „Регионално развитие” и ОП
„Развитие на човешките ресурси”,
както и въпроси от Планов период
2014 – 2020 – потребности и бъдещи приоритети.
Акцент на форума бе темата „130
години българско законодателство
– поуките от миналото и предизвикателствата на бъдещето”. В края
на форума бяха връчени наградите
на НСОРБ за 2012 г.
Срещата е уникално за местните
власти събитие, което включва разнообразни форми за придобиване
на нови умения, за споделяне на
идеи, за обсъждане на бъдещите
общински реформи с министри и
народни представители. В продължение на 3 дни се проведоха много
специализирани форуми и дискусии, протичащи паралелно, и една
официална пленарна сесия с участието на всички делегати на годишната среща.
Евелина ГЕОРГИЕВА

Екипът на „Спешна медицинска
помощ” – гр. Вършец изказва
своята огромна благодарност към
„Електростарт” АД и лично на изпълнителния директор на фирмата
инж. Анатоли Димитров, за осигу-

ряването на зимно работно облекло за персонала от Филиала за
спешна помощ.
Благодарим от сърце за благородния жест!
Д-р Румен ТОПАЛСКИ

*****
РЕМОНТИРАТ СГРАДИТЕ
НА ОДЗ „СЛЪНЦЕ” И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Продължават дейностите по проекта на Община Вършец “Реализиране на мерки по енергийна
ефективност в сградите на Обединено детско заведение “Слънце” и
Общинска администрация гр. Вършец” , финансиран от Международен фонд "Козлодуй" по програма
“Енергийна ефективност в обществени сгради”.
Строително-ремонтните работи
по проекта включват: подмяна на
дограма, хидроизолация и саниране на сградите чрез топлоизолация с фасадни топлоизолационни
плочи от пенополистирол и подмяна на външната мазилка.
Община Вършец е одобрена по
тази програма през 2009 г, като управлението на всички процедури
по проекта, както и разплащанията
по дейностите се провеждат и извършват от Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма.
Проектът е на обща стойност 726
623 лева.
Очаква се ремонтите на двете
сгради, които са публична общинска собственост, да приключат в
началото на есенно-зимния сезон.

БЛАГОДАРНОСТ
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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проект № BG161PO001/3.2.02/2011/022 „Подкрепа за развитие на
регионален туристически продукт и маркетинг на дестинация – общини
Вършец, Берковица и Годеч”

ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
СТАРТИРА С РАБОТНА СРЕЩА

С работна среща на екипа на проекта стартираха дейностите по проект: № BG161PO001/3.2.02/2011/022 „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинация – общини Вършец, Берковица
и Годеч”.
Проектът е финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за
развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Бюджетна линия: BG161PO001/3.202/2011.
Схемата се основава на принципите на партньорство и регионален подход, като за целите на формиране на общ
туристически район са формирани партньорства между минимум 3 общини със сходни туристически характеристики.
Общата стойност на проекта е 431 240 лева, като безвъзмездната финансова помощ от Програмата е 95 % и 5 %
е финансовото съучастие на трите партньорски общини – Вършец, Берковица и Годеч.
Проектът е с продължителност 18 месеца и включва реализирането на следните основни дейности: разработване
на нови туристически пакети в рамките на туристически район на територията на трите общини; рекламни и маркетингови дейности; участие в международни и национални туристически изложения; изследване въздействието
на маркетинговите и рекламни дейности; експедиентско пътуване на туроператори и журналисти; организиране на
туристически форум.
Таня ПЕТРОВА
Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и
маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Поредна международна изява на
танцов състав „Фолклорна китка”

За втори път тази година танцов
състав „Фолклорна китка” при НЧ
„Хр. Ботев 1900” – гр. Вършец представи творчеството си на международна сцена. След изявите си в гр.
Сокобаня, Сърбия, формацията гостува с четиридневно турне в гръцкия
курорт Паралия Катерини. Курортното градче се намира на брега на
Егейско море, в подножието навръх
Олимп, на 80 километра от Солун.
Инициативата за международната
изява в края на септември дойде след
покана от организаторите на международния фестивал „Лира”, което е
доказателството за все по-голямата
популярност на състава. Фестивалът
тази година бе предимно с балканско
звучене, а „Фолклорна китка” и състав от гр. Стара Загора бяха единствените представители на страната
ни зад граница. Участие в надиграванията взеха още групи от Сърбия,
Гърция, Турция, Македония, Румъния. Форумът на танцовото изкуство
е включен в културния календар на
местното кметство и привлича десетки хиляди туристи ежегодно.
Турнето стартира с традиционното
за подобен формат дефиле, в което
бяха развети знамената на България

и Вършец, и по време на което десетки българи, работещи в южната
ни съседка пееха химна на родината.
Емоционалните изяви се провеждаха
всяка вечер на площада пред църквата „Света Параскева”, а празникът
на балканската култура продължаваше до полунощ. Сред постановките публиката видя „Петрунино
хоро”, „Лазарки”, „ Северняшка
сюита”.
След изявите, ръководителят на
танцовата формация Невена Стоянова получи покани за гостуване в
съседна Румъния и Сърбия. Прове-

ден бе и разговор за инициирането на
подобен фестивал и в град Вършец
следващата година, за което предстоят още разговори с местното общинско ръководство.
Танцовият състав „Фолклорна
китка” благодари на ръководството
на Община Вършец, Народно читалище „Христо Ботев 1900” и на местните благодетели Христо Тачев,
Вътко Маринов и Иван Иванов, за съдействието при представянето на
местния фолклор на престижния
международен фестивал.
Елена ПЕТРОВА

продължава от 1 стр. >>>
В град Вършещ от 18 октомври се
разкрива нов пункт за раздаване на
продуктите в сградата на Медицински център (МЦ) - Вършец, ул.”Ботуня” № 1.
Право да получат хуманитарната
помощ от община Вършец имат 965
нуждаещи се лица, като само в град
Вършец те са 667. Неполучилите
хранителни продукти от първия
транш, ще получат на втория транш
и двата пакета – общо 64,890 кг.
Хранителни продукти по програмата получават следните категории
уязвими граждани:
1. Лица, получавали целеви помощи за отопление от държавата, за
последния
отоплителен
сезон
(2011/2012 г.);
2. Неосигурени майки (осинови-

телки), получавали през предходната
календарна година месечни помощи
за отглеждане на дете до една година
по реда на чл.8 ал.1 от Закона за семейните помощи за деца;
3. Лица, получавали през предходната календарна година месечна добавка за отглеждане на дете с
увреждания, по реда на чл. 8 д от Закона за семейните помощи за деца;
4. Семейства, получили през предходната календарна година еднократна целева помощ за покриване
на част от разходите в началото на
учебната година, по чл. 10 а от Закона за семейните помощи за деца;
5. Лица, полагащи грижи за хора с
увреждания, участвали през предходната календарна година в дейност
„Личен асистент“ по Националната
програма „Асистенти за хора с ув-

реждания“;
6. Лица, подпомогнати през предходната календарна година с еднократна помощ, съгласно чл. 16 от
Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане.
Поименните списъци на правоимащите лица са изготвени от Агенцията за социално подпомагане, а
предоставянето на продуктите ще се
извършва от щатни служители и доброволци на Българския Червен кръст
в обособени за целта помещения.
След приключване на програмата,
нераздадените продукти ще бъдат
предоставени по списък, одобрен от
Държавен фонд „Земеделие”, на институционални бенефициенти, каквито са социалните и психиатрични
заведения в област Монтана.
Евелина ГЕОРГИЕВА
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НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА
БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

На основание Наредбата за реда,
създаването и организирането на
дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и
извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях, приета с ПМС № 123 от 25.06.2012 г. и
Решение № 143 от Протокол № 19
от 27.09.2012 г. но Общински съвет
– Вършец, Община Вършец набира
доброволци за създаване на доброволно формирование за действие на
територията на община Вършец.
Формированието ще се състои до
10 човека.
Доброволец може да бъде всяко
дееспособно, навършило 18 години
физическо лице, което е клинично
здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено
престъпление
от
общ
характер, освен ако е реабилитирано.
Кандидатите за доброволци подават заявление (по образец) до
кмета на общината за членство в

доброволното формирование.
Към заявлението се прилагат следните документи:
1. формуляр за кандидатстване по
образец;
2. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично
здраво;
3. справка от психодиспансер, че
лицето не се води на отчет;
4. свидетелство за съдимост;
5. копие от документ за придобито
образование, специалност или правоспособност;
6. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или
служебно правоотношение;
7. декларация за съгласие за обработка на лични данни.
Кандидатите за доброволци прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на
дейности със специализирана техника и/или оборудване, и копие от
свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

На доброволците се осигурява:
- обучение (еднократно, след вписване на доброволците в регистъра);
- застраховка срещу злополуки
(еднократно за годината);
- екипировка (облекло и защитни
средства със срок на ползване две
години);
- възнаграждение при участие и
дейности по предотвратяване или
овладяване на бедствия пожари и
извънредни ситуации, и отстраняване на последствията от тях.
Подборът на кандидатите за доброволци се извършва от комисия,
включваща представители на ведомства и други юридически лица,
имащи отношение към защитата
при бедствия на територията на общината.
В комисията
задължително
участва представител на РС ПБЗНБерковица.
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Днес, 24.09.2012 г. (понеделник) от
15:00 часа, на основание чл. 23, ал.4,
т.1 от ЗМСМА и чл.56,ал.1 от Правилника за организация и дейността
на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му
с Общинската администрация за мандата 2011-2015 г. се проведе заседание на Общински съвет – Вършец в
заседателната зала на Общинска администрация – Вършец.
Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветници.
Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА,
заседанието е законно и може да
взема законови решения.
На заседанието присъстваха още:
инж.Иван Лазаров-Кмет на Община
Вършец, инж.агр. Даниела Тодорова
– Секретар на Община Вършец.

ДНЕВЕН РЕД
1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна pаписка Вх.№267
/17.09.2012 г. от директора на
СОУ”Иван Вазов” гр.Вършец
Докладва: Кмет на Община ВърКраен срок за приемане на докушец
инж.Иван Лазаров
ментите: 31.10.2012 г.
2. Изказвания,питания, становища и
Георги АВРАМОВ

предложения на граждани.

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 139
Общински съвет – Вършец утвърждава 7 маломерни паралелки в СОУ
„Иван Вазов” за учебната 2012/2013
г. в рамките на утвърдения бюджет на
училището и утвърдената численост
на персонала, без допълнително финансиране от общинския бюджет,
както следва:
ІV „б” клас: 1 паралелка с 15 ученици;
ІХ „б” клас: 1 паралелка с 16 ученици;
Х „а” клас: 1 паралелка с 14 ученици;
Х „б” клас: 1 паралелка с 17 ученици;
ХІ „б” клас: 1 паралелка с 15 ученици;
ХІІ „б” клас: 1 паралелка с 8 ученици.
Гласували: “за” ––13, “против” –
няма, “въздържали се” – няма.
инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС - Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПРОТОКОЛ №19

помощ BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”,
територията на община Вършец.
Докладва: Кмет на община Вършец между: Община Вършец и Община Берковица.
Докладва: Кмет на община Вършец
инж.Иван Лазаров
инж.Иван Лазаров
4. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 252/ 13.08..2012 г. за създа- 10. Разглеждане и вземане на решение по
ване на доброволно формирование за Докладна записка № 288/ 18.09.2012 г. за отпредотвратяване или овладяване на бедствия, пускане на средства от Общински съвет – Върпожари и извънредни ситуации, както и от- шец за финансиране на отстраняване на явна
страняване на последствията от тях на тери- фактическа грешка в картата за възстановена
собственост на землище с.Д.Озирово
Заседанието започва с 12 положили клетва торията на община Вършец.
Докладва: Кмет на община Вършец Докладва: Кмет на община Вършец
общински съветници.
инж.Иван Лазаров
инж.Иван Лазаров
Отсъства: инж.И.Цакански
Днес, 27.09.2012 г. (четвъртък) от 14:00 часа,
на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и
чл.56,ал.1 от Правилника за организация и
дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандата
2011-2015г. се проведе заседание на Общински съвет – Вършец в заседателната зала на
Общинска администрация – Вършец.

9. Разглеждане и вземане на решение за подписване на споразумение за сътрудничество в
изпълнение на Проект «Иаз имам семейство»
по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013г., схема за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”,
между: Община Вършец и Община Берковица.
Докладва: Кмет на Община Вършец
инж.Иван Лазаров

ДНЕВЕН РЕД
1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 283 /18.09.2012 г. за приемане на Наредба за регулиране на броя на
бездомните кучета и котки, притежаване и отглеждане на животни, домашни любимци на
територията на община Вършец.
Докладва: Кмет на община Вършец
инж.Иван Лазаров

2. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка №282 /18.09.2012 г. за приемане
на Общинска програма за установяване на
контрол върху кучешката популация на територията на община Вършец.
Докладва: Кмет на община Вършец
инж.Иван Лазаров

3. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка №284 /18.09.2012 г. за приемане
на Наредба за реда и минималните изисквания
за отглеждането на продуктивни животни на

18. Разглеждане и вземане на решение за
провеждане на втори публичен търг с явно
наддаване за продажба на 4 бр., недвижими
имота/ земеделски земи/ по реда на ЗОС и
НРПУРОС на община Вършец в изпълнение
на „Годишната програмата за управление и
разпореждане с общинска собственост на Община Вършец за 2012 г.“, съгласно Докладна
записка №280/ 18.09.2012 г.
Докладва: Кмет на община Вършец
инж.Иван Лазаров

19. Разглеждане и вземане на решение за отдаване под наем на земеделски имот по реда
на Закона за общинската собственост, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, съгласно
Докладна записка Вх.№278/ 18.09.2012 г.
Докладва: Кмет на община Вършец
12. Разглеждане и вземане на решение по инж.Иван Лазаров
Докладна записка № 287/ 18.09.2012 г. от
Румян Александров – секретар на НЧ”Христо 20. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка №251/13.08.2012 г.
Ботев-1900”гр.Вършец.
Докладва: Председател ПК по ОКМДС Докладва: Председател ПК по ОКМДС
Олга Яничкова
6. Разглеждане и вземане на решение за из- Олга Яничкова
даване на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция по 13. Разглеждане и вземане на решение по 21. Разглеждане и вземане на решение по
Договори за отпускане на финансова помощ Докладна записка № 277/ 18.09.2012г за Ак- Докладна – Записка №279/18.09.2012 за Пред№ 12/322/00364 от 29.06.2010 и № туализиране на „Годишната програма за уп- оставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от
12/322/00295 от 29.06.2010 г. по мярка 322, равление и разпореждане с имоти- общинска ППЗСПЗЗ във връзка с & 27, ал. 2 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ
сключени между Община Вършец и ДФ „Зе- собственост за 2012 г.“
меделие” – Разплащателна агенция, съгласно Докладва: Кмет на община Вършец Докладва: Кмет на община Вършец
инж.Иван Лазаров
инж.Иван Лазаров
Докладна записка № 285/ 18.09.2012 г.
Докладва: Кмет на община Вършец
14. Разглеждане и вземане на решение за 22. Разглеждане и вземане на решение отинж.Иван Лазаров
провеждане на търг за отдаване под наем на носно постъпили молби на жители на Община
7. Разглеждане и вземане на решение за из- част от имот публична общинска собственост Вършец и отговарящи на критериите за раздаване на Записи на заповед от Община Вър- представляващ поща в с.Черкаски, община пределение на средства по молби за финаншец в полза на ДФ „Земеделие” – Вършец, съгласно Докладна записка № 281/ сова помощ за мандата 2011-2015 г.
Докладва: Председател ПК по АОНУРазплащателна агенция, обезпечаваща финан- 18.09.2012 г .
сиране на разходи за ДДС по договори за от- Докладва: Кмет на община Вършец ОРСГПБК Адрияна Николова
пускане на финансова помощ № 12/322/00364 инж.Иван Лазаров
23. Изисквания,питания, становища и предот 29.06.2010 и № 12/322/00295 от 29.06.2010
г по мярка 322, сключени между Община 15. Разглеждане и вземане на решение по ложения на граждани.
Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна Докладна записка №286/18.09.2012 г.
агенция, съгласно Докладна записка № 290/ Докладва: Кмет на Община Вършец- Промяна в кворума: Влиза инж.И.Цакански
инж.Иван Лазаров
18.09.2012 г.
Докладва: Кмет на община Вършец
16. Разглеждане и вземане на решение по Общински съвет – Вършец прие следните реинж.Иван Лазаров
молба Вх.№9400-232/09.03.2012 г. от Виолета шения:
8. Разглеждане и приемане на решение по Борисова Маркова от гр.Монтана, съгласно
РЕШЕНИЕ № 140
Докладна записка № 255/ 13.08.2012 г.,от- Докладна записка № 289/ 18.09.2012 г.
носно предложение на Дирекция Природен Докладва: Кмет на община Вършец 1.Общински съвет – Вършец на основание
чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА приема Наредба за реинж.Иван Лазаров
парк «Врачански Балкан»
гулиране на броя на бездомните кучета и
Докладва: Кмет на община Вършец
17. Разглеждане и вземане на решение за котки и придобиване, притежаване и отглежинж.Иван Лазаров
провеждане на втори публичен търг с явно дане на животни - домашни любимци на те9. Разглеждане и вземане на решение за под- наддаване, за отдаване под наем на части от риторията на община Вършец. С приемане на
писване на споразумение за сътрудничество в имоти публична общинска собственост за пос- новата наредба отменя досега действащата
изпълнение на Проект „Иаз имам семейство“ тавяне на кафе автомати и автомати за пакети- Наредба за регистрация, стопанисване и конпо Оперативна програма „Развитие на човеш- рани стоки, съгласно Докладна записка № 275/ трол на кучетата на територията на община
Вършец.
ките ресурси“ 2007-2013г., схема за директно 18.09.2012 г .
предоставяне на безвъзмездна финансова Докладва: Кмет на община Вършец
продължава на 4 стр. >>>

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседа- 5. Разглеждане и вземане на решение за пронието е законно и може да взема законови ре- мяна на Решение №127 на Общински съвет
Вършец от Протокол №16/31.07.2012г. за изшения.
даване на Запис на Заповед в полза на ДФ „ЗеНа заседанието присъстваха още: Кмет на меделие”- Разплащателна агенция по Договор
община
Вършец
инж.И.Лазаров, за отпускане на финансова помощ
инж.агр.Д.Тодорова – секретар на Община №12/313/00100 от 06.07.2012 г., съгласно ДокВършец, К.Тачева, А.Тошев, Таня Петрова, ладна записка № 276/ 18.09.2012 г.
К.Трендафилова, В.Трендафилов, Р.Алексан- Докладва: Кмет на община Вършец
инж.Иван Лазаров
дров, Е.Георгиева и граждани.

На основание чл.57, ал1 от ПОДОСВНКВОА
за мандата 2011 - 2015г. Председателя на Общински съвет - Вършец предложи допълнение
– нова 9 –та точка от дневния ред и общия
брой на точките от 22 стават 23.

инж.Иван Лазаров

11. Разглеждане и вземане на решение по
Докладна записка № 291/ 19.09.2012 г.от Директора на СОУ”Иван Вазов”гр.Вършец.
Докладва: Председател ПК по ОКМДС
Олга Яничкова
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продължава от 3 стр. >>>
2. Задължава Кмета на община Вършец в едноседмичен срок от вземане на настоящото
решение приетата Наредба за регулиране на
броя на бездомните кучета и котки и придобиване, притежаване и отглеждане на животни - домашни любимци на територията на
община Вършец да бъде качена в сайта на община Вършец.
Гласували: “за” – 13, “против” – няма,
“въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 141
1.Общински съвет – Вършец на основание
чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА приема Общинска програма за установяване на контрол
върху кучешката популация на територията на
Община Вършец.
2.Задължава Кмета на община Вършец в едноседмичен срок от вземане на настоящото
решение Общинска програма за установяване
на контрол върху кучешката популация на територията на община Вършец да бъде качена
в сайта на община Вършец.
Гласували: “за” – 12, “против” – няма,
“въздържали се” – 1.

РЕШЕНИЕ № 142
1.Общински съвет – Вършец на основание
чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА приема Наредба за
реда и минималните изисквания за отглеждането на продуктивни животни на територията
на община Вършец.
2.Задължава Кмета на община Вършец в едноседмичен срок от вземане на настоящото
решение приетата Наредба за реда и минималните изисквания за отглеждането на продуктивни животни на територията на община
Вършец да бъде качена в сайта на община
Вършец.
Гласували: “за” –11,“против” – няма,
“въздържали се” – 2.

РЕШЕНИЕ № 143
Общински съвет Вършец на основание чл.4,
глава второ, раздел І от Наредбата за реда за
създаване и организиране на дейността на
доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и
извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях, приети с ПМС 123 от 2506.2012 г. обн. ДВ. Бр.50 от 03.07.2012 г.
1. Възлага на Кмета на Община Вършец да
организира създаването на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване
на бедствия, пожари и извънредни ситуации,
както и отстраняване на последствията от тях
на територията на Община Вършец.
2. Формированието да се състои от 10 човека, като се изпълнят всички условия залегнали в Наредбата за създаване на доброволни
формирования.
Гласували: “за” – 13, “против” – няма,
“въздържали се” – няма.

12/313/00100/ 06.07.2012 по мярка 313 за
Проект „Изграждане на туристически атракционни съоръжения в гр. Вършец”.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, С.Сълков, Т.Кънчев, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, инж.И.Цакански, А.Станчева, С.Симеонов, Б.Христов,
д-р Б.Бонев, А.Николова, д-р Р.Дамянова;
“против” – няма; “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 146
1. Общински съвет – Вършец на основание
чл. 21, ал.1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА упълномощава Кмета на община
Вършец да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 840 312 лв.
/осемстотин и четиридесет хиляди триста
и дванадесет лева/ за обезпечаване на 110 %
от авансово плащане по договор за отпускане
на финансова помощ № 12/322/00364 от
29.06.2010 г. по мярка 322 за проект „Ремонт на обществени паркове, градинки и
зелени площи в гр. Вършец” сключен
между Община Вършец и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
2. Възлага на Кмета на община Вършец да
издаде записа на заповед по т.1 и депозира
същия в ДФ “Земеделие” – Разплащателна
агенция с цел реализиране на Договор №
12/322/00364 от 29.06.2010 г. по мярка 322 за
проект „Ремонт на обществени паркове,
градинки и зелени площи в гр. Вършец”
Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, С.Сълков, Т.Кънчев, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, инж.И.Цакански, А.Станчева, С.Симеонов, Б.Христов,
д-р Б.Бонев, А.Николова, д-р Р.Дамянова;
“против” – няма; “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 147
1. Общински съвет – Вършец на основание
чл. 21, ал.1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА упълномощава Кмета на община
Вършец да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 748 979 лв.
/седемстотин четиридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и девет лева/ за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по
договор за отпускане на финансова помощ №
12/322/00295 от 29.06.2010 г. по мярка 322 за
проект „Рехабилитация и частична реконструкция на група улици в гр. Вършец”,
сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на Кмета на община Вършец да
издаде записа на заповед по т.1 и депозира
същия в ДФ “Земеделие” – Разплащателна
агенция с цел реализиране на Договор №
12/322/00295 от 29.06.2010 г. по мярка 322 за
проект „Рехабилитация и частична реконструкция на група улици в гр. Вършец”.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, С.Сълков, Т.Кънчев, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, инж.И.Цакански, А.Станчева, С.Симеонов, Б.Христов,
д-р Б.Бонев, А.Николова, д-р Р.Дамянова;
“против” – няма; “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ №144
1. Общински съвет – Вършец, отменя свое
Решение № 128 от Протокол №16 от
31.07.2012г.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, С.Сълков, Т.Кънчев, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, инж.И.Цакански, А.Станчева, С.Симеонов, Б.Христов,
РЕШЕНИЕ № 148
д-р Б.Бонев, А.Николова, д-р Р.Дамянова; 1. Общински съвет – Вършец на основание
“против” – няма; “въздържали се” – няма. чл. 21, ал.1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА упълномощава Кмета на община
РЕШЕНИЕ №145
Вършец да подпише Запис на заповед, без
1. Общински съвет – Вършец на основание протест и без разноски, платима на предявячл. 21, ал.1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 ване в полза на ДФ “Земеделие” – Разплащаот ЗМСМА упълномощава Кмета на община телна агенция в размер на 168 062.40 /сто
Вършец да подпише Запис на заповед, без шестдесет и осем хиляди шестдесет и два
протест и без разноски, платима на предявя- лева и четиридесет ст./ за обезпечаване на 110
ване в полза на ДФ “Земеделие” – Разплаща- % от плащането за финансиране на разходи за
телна агенция в размер на 143 755,70 лв. (сто ДДС към авансовото плащане по договор за
четиридесет и три хиляди седемстотин петде- отпускане на финансова помощ №
сет и пет лева и седемдесет стотинки) за обез- 12/322/00364 от 29.06.2010 г. по мярка 322 за
печаване на 110 % от авансово плащане по проект „Ремонт на обществени паркове,
договор за отпускане на финансова помощ № градинки и зелени площи в гр. Вършец”
12/313/00100/06.07.2012 по мярка 313 за Про- сключен между Община Вършец и ДФ „Земеект „Изграждане на туристически атракци- делие” – Разплащателна агенция.
онни съоръжения в гр. Вършец”, сключен 2. Възлага на Кмета на община Вършец да
между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – издаде записа на заповед по т.1 и депозира
същия в ДФ “Земеделие” – Разплащателна
Разплащателна агенция.
2. Възлага на Кмета на община Вършец да агенция с цел реализиране на Договор №
издаде записа на заповед по т.1 и депозира 12/322/00364 от 29.06.2010 г. по мярка 322 за
същия в ДФ “Земеделие” – Разплащателна проект „Ремонт на обществени паркове,
агенция с цел реализиране на Договор № градинки и зелени площи в гр. Вършец”

Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, С.Сълков, Т.Кънчев, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, инж.И.Цакански, А.Станчева, С.Симеонов, Б.Христов,
д-р Б.Бонев, А.Николова, д-р Р.Дамянова;
“против” – няма; “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 149
1. Общински съвет – Вършец на основание
чл. 21, ал.1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА упълномощава Кмета на община
Вършец да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 149 795.80 /сто
четиридесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и пет лева и осемдесет ст./ за обезпечаване на 110 % от плащането за
финансиране на разходи за ДДС към авансовото плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 12/322/00295 от 29.06.2012
г. по мярка 322 за проект „Рехабилитация и
частична реконструкция на група улици в
гр. Вършец”, сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на Кмета на община Вършец да
издаде записа на заповед по т.1 и депозира
същия в ДФ “Земеделие” – Разплащателна
агенция с цел реализиране на Договор №
12/322/00295 от 29.06.2010 г. по мярка 322 за
проект „Рехабилитация и частична реконструкция на група улици в гр. Вършец”.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, С.Сълков, Т.Кънчев, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, инж.И.Цакански, А.Станчева, С.Симеонов, Б.Христов,
д-р Б.Бонев, А.Николова, д-р Р.Дамянова;
“против” – няма; “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 150
1. Общински съвет – Вършец на основание
чл.12, ал1,ал.3 и ал.4 от ЗОС и чл.15 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община
Вършец взема решение за предоставян на безвъзмездно ползване за срок от 10 /десет/ календарни години от Дирекция на Природен
парк „Врачански Балкан” със седалище и
адрес на управление гр.Враца 3000,
ул.”Иванка Ботева” №1 п.к. 241 части от два
имота публична общинска собственост с размери 2х3 м., за разполагане на Информационни пунктове за реализиране на проект
BG161PO005/11/3/3.2/06/27 на ОПОС 20072013г., описани както следва:
1.1 Информационен пункт в с. Г.Озирово
да бъде разположен в поземлен имот
501.286 за които е образувано УПИ І,
пл.№286, кв.22 по плана на Горно Озирово представляващ терена на бившето
Начално училище съгласно скица – виза
издадена от Главния архитект на община
Вършец.
1.2 Информационен пункт в с.Долна Бела
Речка да бъде разположен в поземлен
имот 501.357 за който е образувано УПИ
ІІ, кв. 7 по плана на с. Долна Бела Речка
представляващ незастроен терен срещу
Кметството в селото съгласно скица –
виза издадена от Главния архитект на община Вършец.
2. Упълномощава Кмета на Община Вършец
да подпише договор за безвъзмездно ползване
за срок от 10 години. с Дирекция на Природен
парк „Врачански Балкан” със седалище и
адрес на управление гр.Враца 3000,
ул.”Иванка Ботева” №1 п.к. 241, за ползване
на части от два имота публична общинска
собственост.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, С.Сълков, Т.Кънчев, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, инж.И.Цакански, А.Станчева, С.Симеонов, Б.Христов,
д-р Б.Бонев, А.Николова, д-р Р.Дамянова;
“против” – няма; “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 151
Общински съвет – Вършец на основание чл.
59, ал.1 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА одобрява
подписването на споразумението за сътрудничество в изпълнение на Проект „И аз имам
семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси „ 2007- 2013г., схема
за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG 051PO001-5.2.11 «Приеми ме» между:

ÂÚÐØÅÖ

Община
Берковица,
ЕИК/Бустат
000320559, седалище гр.Берковица, с адрес на
управление гр.берковица, пл.»Йордан Радичков» №2 представлявано от Димитранка Замфирова Каменова, в качеството й на Кмет на
община Берковица,
Община Вършец, с адрес на управление –
гр.Вършец бул. «България» №10, ЕИК
000320655, представлявана от инж.Иван михайлов Лазаров, в качеството му на Кмет на
Община Вършец.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, С.Сълков, Т.Кънчев, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, инж.И.Цакански, А.Станчева, С.Симеонов, Б.Христов,
д-р Б.Бонев, А.Николова, д-р Р.Дамянова;
“против” – няма; “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 152
1. Общински съвет – Вършец упълномощава
Кмета на община Вършец да предприеме действия за предизвикване на проверка от комисия по реда на чл. 26, ал.2 от ППЗСПЗЗ с
която жилищната територия на северозапад от
река Ботуня около кръстовището на пътя Вършец –Монтана, Враца при отклонението за
с.Долно Озирово да се отрази, като неземеделска земя заедно със сградите в нея.
2. След провеждането на комисията и вземането на съответното решение да заплати на
фирмата подържаща КВС на територията на
община Вършец сумата от 1700 лв. за заснемане и отразяване на съществуващите сгради
и вписване на промяната на земеделската земя
в жилищна територия.
3. Упълномощава Кмета на община Вършец
да предприеме всички необходимите действия
за включване на територията описана в т. 2 от
настоящото решение в регулацията на
с.Долно Озирово.
4. Общински съвет – Вършец на основание
чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА одобрява сумата
от 1700 лева за финансиране на дейността по
т.2, при наличие на средства от дейност 2 122
(Общинска администрация), параграф 10-20 (
външни услуги).
Гласували поименно: “за” – 11 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, И.Андров, д-р
Ц.Велизаров, инж.И.Цакански, А.Станчева,
С.Симеонов, Б.Христов, д-р Б.Бонев, А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против” –1 - Т.Кънчев;
“въздържали се” – 1- С.Сълков.

РЕШЕНИЕ № 153
Общински съвет – Вършец на основание чл.
20 и във връзка с чл.21, ал.1, т.6, чл. 21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, чл. 37 ал.1 от Наредба за съставяне, изпълнение и отчитане на общински
бюджет на Община Вършец актуализира утвърден списък на педагогически персонал,
имащ право на възстановяване на транспортни разноски в рамките до 85% от действителните разходи – 8 т. от Решение №66 от
Протокол №9/17.02.2012г. както следва:
1. Красимир Николов Кръстев – гр.Берковица
2. Бисерка Костадинова Салтирова – гр.Берковица
Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, С.Сълков, Т.Кънчев, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, инж.И.Цакански, А.Станчева, С.Симеонов, Б.Христов,
д-р Б.Бонев, А.Николова, д-р Р.Дамянова;
“против” – няма; “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 154
Общински съвет – Вършец на основание
чл.20 и във връзка с чл.21, ал.1, т.6,чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, изменя свое Решение №62 от
Протокол №9/17.02.2012 г. както следва:
Дейност „Дни на любителско театрално изкуство – Вършец 2012г.” м.Октомври се заменя с дейност „Поставяне на пиеса от
Любителски
театрален
състав
към
НЧ”Христо Ботев – 1900”, гр. Вършец, м.Декември.
Сумата от 1500 лв. да бъде разходвана за режисура на постановката от §10-20, функция 7,
дейност 2-759 от бюджета на Община Вършец.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Станчева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов, Б.Христов, д-р Б.Бонев, С.Сълков, инж.
И. Цакански, А.Николова, д-р Р.Дамянова;
“против” – няма, “въздържали се” – няма.
продължава на 5 стр. >>>
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продължава от 4 стр. >>>
РЕШЕНИЕ № 155
Общински съвет – Вършец на основание
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
/ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:
1. Актуализира „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2012г.” в частта точка 1.5. Продажба на имоти общинска собственост през
2012 г., подточка 1.5.1 имоти за продажба по
реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане
на публичен търг или публично оповестен конкурс, като в програмата се включват следните
недвижими имоти:
- Поземлен имот с идентификатор
12961.40.172 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Вършец от 2008г.,с
площ 2 826 кв.м., с НПТ ливада.
- Поземлен имот с идентификатор
12961.40.248 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Вършец от 2008г.,с
площ 279 кв.м., с НПТ ливада.
- 4 бр. места отредени за гаражни клетки разположени в УПИ парцел IV /четири/, в кв.64
/шестдесет и четири/ по плана на с.Черкаски,
община Вършец.
2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2012г.” влиза в сила от датата на
приемане на решението.
3. На основание чл.8, ал.10 от ЗОС промяната
в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2012г.” да се обяви на таблото пред сградата на
общинска администрация – Вършец и да се
публикува на интернет страницата на общината.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Станчева,
И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов,
Б.Христов, д-р Б.Бонев, С.Сълков, инж. И. Цакански, А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против”
– няма, “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 156
1.Общински съвет – Вършец на основание чл.
14, ал. 7 от Закона за общинската собственост
/ЗОС/ във връзка с чл.42, ал.1 от Наредбата за
реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец, чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за провеждане на търгове и
конкурси на община Вършец взема решение за
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, а именно: 10
кв.м., от покрива на сграда представляваща
поща в с.Черкаски, община Вършец, област
Монтана и една стая от втория етаж на същата
сграда с площ 12 кв.м., изградена в УПИ VII
/седем/, дв.317, кв.41 по плана на с.Черкаски,
община Вършец, област Монтана.
- Определя първоначална тръжна месечна наемна цена – 250 лв., без ДДС.
- Срок за отдаване под наем – 10 /десет/ календарни години.
- Цена на тръжната документация – 100 лв.
/сто лева/.
- Депозит за участие в търга – 500 лв. /петстотин лева/.
- Стъпка за наддаване 5 % върху началната месечна наемна цена.
2.Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора
“Търгове” от Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община
Вършец и да сключи договор за отдаване под
наем на недвижимия имот със спечелилия
търга участник.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Станчева,
И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов,
Б.Христов, д-р Б.Бонев, С.Сълков, инж. И. Цакански, А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против”
– няма, “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 157
1. Общински съвет – Вършец на основание
чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост
изключва от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Вършец за 2012г., от раздел
1.5.3 „Прекратяване на съсобственост по реда
на чл. 36 от ЗОС“, т.1 - поземлен имот 501.78 за

които е образувано УПИ III /три/, 78 /седемдесет и осем/ в кв.10 /десет/ по плана на с.Долна
Бела Речка.
2. Задължава Кмета на община Вършец да извърши всички правни и фактически действия
по ЗОС, да изпълни задълженията си по реда
на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,
като отстрани явната фактическа грешка констатирана от комисията на подробния устройствен план на с.Долна Бела Речка, община
Вършец в частта отнасяща се за УПИ III /три/,
78 /седемдесет и осем/ в кв.10 /десет/.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Станчева,
И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов,
Б.Христов, д-р Б.Бонев, С.Сълков, инж. И. Цакански, А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против”
– няма, “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 158
1. Общински съвет – Вършец на основание
чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА взема решение за
допускане на ЧИ на ПУП отнасящо се за УПИ
VII, VIII, IX в кв.44 по плана на с.Спанчевци
съгласно приложената към молбата на молителката скица – проект.
2. Задължава Кмета на община Вършец да извърши всички правни и фактически действия
по ЗОС за актуване на новообразуваните имоти
като частна общинска собственост.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Станчева,
И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов,
Б.Христов, д-р Б.Бонев, С.Сълков, инж. И. Цакански, А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против”
– няма, “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ №160
1.Общински съвет – Вършец на основание чл.
35, ал. 1 от Закона за общинската собственост
във връзка с чл. 36, ал.1 и ал.2 от Наредбата за
реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец и чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за провеждане на търгове и
конкурси на община Вършец взема решение за
провеждане на втори публичен търг с явно наддаване за продажба на 4 /четири/ недвижими
имота частна общинска собственост описани,
както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор
12961.49.53 /дванадесет хиляди деветстотин
шестдесет и едно точка четиридесет и девет
точка петдесет и три/ по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр.Вършец,
одобрени със Заповед № РД-1874/24.06.2008 г. на Изпълнителния Директор
на АГКК; адрес на поземления имот гр.Вършец, местност “Вършечкото”; площ – 4999
кв.м. /четири хиляди деветстотин деветдесет
и девет кв.м./; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: нива; номер по предходен план: 49.53;
категория на земята: пета. Първоначална
продажна тръжна цена за имота - 2730 лв.
/две хиляди седемстотин и тридесет лева/.
2. Поземлен имот № 053054 /нула, пет, три,
нула, пет, четири/ по КВС, находящ се в
местността “Ливагето” в землището на
с.Долно Озирово, ЕКАТТЕ 22747, община
Вършец, област Монтана с площ 7895 кв.м.
/седем хиляди осемстотин деветдесет и пет
кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия –
пета. Акт за частна общинска собственост №
424/13.06.2012г. Първоначална продажна
тръжна цена за имота - 2765 лв. /две хиляди
седемстотин шестдесет и пет лева/.
3. Поземлен имот № 502149 /пет, нула, две,
едно, четири, девет/ по КВС, находящ се в
местността “Синчово поле” в землището на
с.Долна Бела Речка, ЕКАТТЕ 22019, община
Вършец, област Монтана с площ 21646 кв.м.
/двадесет и една хиляди шестотин четиридесет и шест кв.м./, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при
неполивни условия – трета. Акт за общинска собственост № 422/13.06.2012г. Първоначална тръжна цена за имота 7560 лв.
/седем хиляди петстотин и шестдесет лева/.
4. Поземлен имот № 508080 /пет, нула, осем,
нула, осем, нула/ по КВС, находящ се в местността “Бродо” в землището на с.Долна Бела
Речка, ЕКАТТЕ 22019, община Вършец, област Монтана с площ 69661 кв.м. /шестдесет и девет хиляди шестотин шестдесет и
един кв.м./, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – четвърта. Акт за общинска
собственост № 423/13.06.2012г. Първоначална тръжна цена за имота 27 258 лв. /двадесет и седем хиляди двеста петдесет и осем
лева/.
2. Цена на тръжната документация 200 лв.,
3. Депозит за участие в търга 10 % от първоначалната тръжна цена на съответния недвижим имот за които участва съответния
участник в търга.
4. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна цена на съответния недвижим
имот.
5. Всеки участник в търга може да участва за
закупуване един, няколко или на всички недвижими имота.
6. Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора
“Търгове” от Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община
Вършец и да сключи договор за продажба на
недвижимия/ите имот/и след заплащане на сумата за закупуване на недвижимия/ите имот/и
от спечелилия/ите търга участник/ци.
Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Станчева,
И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов,
Б.Христов, д-р Б.Бонев, инж. И. Цакански,
А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против” –1С.Сълков, “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 159
1.Общински съвет – Вършец на основание чл.
14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС във връзка с чл. 42, ал.
1 и ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец и чл. 4, ал. 3 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец взема решение за провеждане на втори
публичен търг с явно наддаване за отдаване
под наем на следните части от имоти публична
общинска собственост за поставяне на кафе автомати и автомат за пакетирани стоки описани,
както следва:
1. Пред сградата на община Вършец за - 1
бр. кафе автомат - 1 кв.м.
2. Пред сградата на СОУ “Иван Вазов”,
гр.Вършец -1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.
3. В сградата на СОУ “Иван Вазов” гр.Вършец -1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.
4. Пред сградата на ПГИТ гр.Вършец - 1 бр.
кафе автомат – 1 кв.м.
5. В сградата на учебен корпус на ПГИТ,
гр.Вършец - 1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.
6. В сградата на пансион на ПГИТ, гр.Вършец - 1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.
7. В сградата на пансион на ПГИТ, гр.Вършец - 1 бр. автомат за пакетирани храни –
1 кв.м.
8. В столова на ПГИТ, гр.Вършец - 1 бр. кафе
автомат – 1 кв.м.
9. В сградата на сектор “Чистота” при Об.А
– Вършец - 1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.
10. В гаражи на сектор “Чистота” при Об.А
– Вършец 1 бр. кафе автомат – 1 кв.м.
2. Определя първоначална тръжна месечна
наемна цена - 50 лв. за 1 кв.м. за 1 бр. кафе автомат или машина за пакетирани стоки.
3. Цена на тръжната документация 50 лв.
4. Депозит за участие в търга 100 лв.за всеки
отделен кафе автомат.
5. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна месечна наемна цена на съответния кафе автомат.
6. Срок за отдаване на имотите под наем – 3
(три) календарни години
7. Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора
“Търгове” от НУРПТК и да сключи договор/и
за отдаване под наем на частите от имоти публична общинска собственост за поставяне на
кафе автоматите и автомата за пакетирани
стоки с спечелилия/ите търга участник/ци.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Станчева,
И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов,
РЕШЕНИЕ № 161
Б.Христов, д-р Б.Бонев, С.Сълков, инж. И. Ца- 1.Общински съвет – Вършец на основание чл.
кански, А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против” 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост
– няма, “въздържали се” – няма.
/ЗОС/ във връзка с чл.16, ал. 2 от Наредбата за
стопанисване, управление и предоставяне за
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ползване на пасища и мери на територията на
община Вършец, чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси на община Вършец и чл.
37п от ЗСПЗЗ взема решение за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на поземлен имот № 014015 /нула, едно,
четири, нула, едно, пет/ по КВС, находящ се в
м.“Вардище“ в землището на с. Долно Озирово,
община Вършец с площ 16.631 дка., с НТП пасище/мера.
1.Определя първоначална годишна тръжна
наемна цена за 1 дка. – 8 лв.
2.Срок за отдаване под наем на недвижимия
имот – 5 /пет/ календарни години.
3.Цена на тръжната документация – 100 лв.
/сто лева/.
4.Депозит за участие в търга – 200 лв.
/двеста лева/.
5.Стъпка за наддаване 5 % върху началната
годишна наемна цена на декар.
2.Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора
“Търгове” от Наредбата за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на община
Вършец и да сключи договор за отдаване под
наем на недвижимия имот със спечелилия
търга участник.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Станчева,
И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов,
Б.Христов, д-р Б.Бонев, С.Сълков, инж. И. Цакански, А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против”
– няма, “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 162
Общински съвет - Вършец на основание
уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно спестовни влогове и чл.17,
ал.3 от Предходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на
ЗУПГМЖСВ утвърждава разходи на МК по
чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Вършец
за периода 01.01.2012г. до 31.08.2012г. както
следва:
1. За командировки до НКЖФ и за канцеларски материали- 100 лева
2. За възнаграждения на членовете на местната комисия по 200 лева на член
3. Сумата от 1000 (хиляда) лева за ОбС-Вършец за закупуване на оборудване на дейността
на Общинска съвет- Вършец.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Станчева,
И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов,
Б.Христов, д-р Б.Бонев, С.Сълков, инж. И. Цакански, А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против”
– няма, “въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ № 163
1. Общински съвет – Вършец на основание
чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.
2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за
предоставяне на наследниците на Петър Стефанов Соколов на следните имоти:
1.Поземлен имот № 043292 – пасище, мера, с
площ 5.000 дка., находящ се в м.“Дъбравата“
– земи от Общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово, съгласно скица – проект № Ф00641/26.07.2012г.
2.Поземлен имот № 016021 – пасище, мера с
площ 3.006 дка., находящ се в м.“Вардище“
земи от Общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово, съгласно скица-проект № Ф00639/18.07.2012г.
2.На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния
съд- гр.Берковица по реда на Административно
процесуалния кодекс /АПК/.
3.На основание чл.45ж, ал.2, изречение второ,
от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда
на Административно процесуалния кодекс
/АПК/ на заявителя Михал Стефанов Соколов и
служебно на Общинска служба по „Земеделие“
гр.Берковица.
Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Станчева,
И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симеонов,
Б.Христов, д-р Б.Бонев, С.Сълков, инж. И. Цакански, А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против”
– няма, “въздържали се” – няма.
Поради изчерпване на дневния ред, Председателя на Общински съвет – Вършец закри заседанието в 18:00 часа.
инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС - Вършец
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В СОУ „ИВАН ВАЗОВ”
СЕ ИЗГРАЖДА МОБИЛНА АКТОВА ЗАЛА

В най-голямото учебно заведение на територията на общината
продължават строително-ремонтните дейности по спечелен от
училището проект „Изграждане
на многофункционална мобилна
актова зала „Америка за България”, финансиран от фондация
„Америка за България”.
Предвиден е основен ремонт на
физкултурния салон и изграждане
на мобилна актова зала с подвижна сцена, която да се използва
при нужда за училищни тържества и мероприятия.
Строително-ремонтните дейности включват подмяна на дограмата, топлоизолация от стиропор,
шумоизолация с гипсокартон,
подмяна на покривна конструкция, подмяна на ел.инсталация,
подмяна на радиаторите и част от
парната инсталация, изкърпване
на дюшеме, циклене и лакиране,
боядисване на вътрешните стени

на физкултурния салон и съблекалните, полагане на външна минерална мазилка, изграждане на
подвижна сцена.
Освен ремонт на физкултурния
салон и изграждане на мобилна
актова зала, проектът включва и
ремонт на кабинета по физика и
астрономия в училището, както и
провеждането на Национално
Астро парти в началото на месец
ноември, на което СОУ „Иван
Вазов” е домакин и съорганизатор.
Проектът е на обща стойност
140 000 лева.
Изпълнител на обекта е строителното дружество "БулКон - Х"
ООД – гр. София, което е избрано
след проведена процедура по Закона за обществените поръчки.
Очаква се строително-ремонтните дейности да приключат до
началото на месец ноември.
Евелина ГЕОРГИЕВА

На 5 октомври 2012 г. – Деня на
учителя, децата от подготвителните групи на ОДЗ ”Слънце” гр.
Вършец посетиха градската библиотека към читалище „Христо
Ботев 1900”. Посрещна ги библиотекарката Йорданка Митева и
с усмивка ги разведе из притихналите зали.
В компютърната зала децата не
тръгнаха към компютрите, а към
стелажа с книги. Любопитните
им ръце разгръщаха страниците
и макар, че все още не могат да

четат, разбраха от прочетената
им приказка ”Старата обувка”,
че книгите са прозорец към
света.
Учителките Петрова и Василева подариха на библиотеката
по една лична книга, за да ги
четат и други хора.
На тръгване библиотекарката
почерпи децата, а те обещаха да
се върнат отново, но този път
придружени от своите родители.
Петрана ПЕТРОВА
ст. учител в ОДЗ “Слънце”

От 01.10.2012 г.стартира Националната кампания за силанизиране
на детските зъби, организирана от
Българския зъболекарски съюз и
Министерство на здравеопазването.
Поставянето на силанти на постоянните молари (шестите зъби) на
деца от 6 до 8 годишна възраст е напълно безплатно и ще продължи до
30 ноември 2012 г. в цялата страна.
Първите постоянни зъби (шестите
зъби) порастват първи и съответно
първи се развалят. Покритието им
със силант осигурява запечатване
на слабите места на зъбите - фисурата. Силантът не позволява през
фисурата да навлизат болестотворни микроби.
Определеният от РЗОК - Монтана
стоматолог, който ще извършва силанизирането на детските зъби във
Вършец е д-р Марлена Петрова
Иванова – Топалска, с адрес на стоматологичната практика: гр. Вършец, ул. „Иван Вазв” № 39.
За по-подробна информация и
уточняване на час за прием, желаещите родители могат да се свържат
с д-р Марлена Петрова на следните
телефони: 09527/ 20 33; 0889 231
699; 0879 34 50 63.
Евелина ГЕОРГИЕВА

Радка Костадинова, дългогодишен
учител по физика в СОУ "Иван Вазов"
взе участие в Национална програма на
Министерство на образованието и науката в ЦЕРН - Европейската организация за ядрени изследвания в
околностите на Женева, Швейцария, в
която с проекти и изследвания участват страни от целия свят.
В рамките на една седмица участниците в Националната програма, сред
които е и Радка Костадинова, бяха запознати и обучени в ЦЕРН с постиженията на най-голямото научно
съоръжение в света и с работата на
българските учени в него.
Първата копка на Центъра е направена през 1954 г , а през 1957 г. е пуснат в експлоатация и първият
ускорител. Днес ЦЕРН се простира
под границите на Швейцария и Франция и е най-големият комплекс от ускорители в света. Само LHC- големият
адронен колайдер, който е на дълбочина 100 метра, е с дължина 27 километра.
България е пълноправен член на
ЦЕРН от 1999 г., като заплаща членски
внос – процент от БВП. Този членски
внос се възвръща в страната под формата на печалба от производство на
различни елементи за големите детектори в предприятията ни. ЦЕРН има
огромен бюджет и инвестира не само в
научни изследвания , но и в образователни програми – в него непрекъснато
се обучават ученици, студенти и преподаватели от цял свят, за да бъдат в
крак със съвременните физични теории и открития. За българската образ-

ЕДИН ДЕН С ТИШИНАТА И
МЪДРОСТТА НА КНИГИТЕ
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УЧИТЕЛКА ПО АНГЛИЙСКИ ОТ ВЪРШЕЦ
СПЕЧЕЛИ ОБУЧЕНИЕ В АНГЛИЯ

Катя Замфирова е учителка по английски език в най-голямото училище
в общината СОУ „Иван Вазов”.
Като всеки млад, амбициозен и обичащ работата си преподавател тя мечтае да посети страната, чийто език
преподава, да усъвършенства английския в естествената му среда, да общува с живите носители на езика.
През април 2012г. Катя кандидатства
по програма „Учене през целия живот”
, подпрограма „Коменски” - програма
на Европейския съюз, насочена към
развитие и усъвършенстване на учители. Сама избира от предложената
база данни дейността, която най-добре
отговаря на нейните очаквания и потребности. Решава квалификацията й да
бъде „Език и методология за учители
по английски език – смесен подход”,
предложена от Anglolang Academy of
English, гр. Скарбъро, Англия. Кандидатурата й е одобрена и мечтата на живота й се сбъдва - на 31 август 2012г.
заминава за Англия.
Отива няколко дни по-рано, за да разгледа столицата на Великобритания –
Лондон. Там отседя в невероятно любезните по нейните думи наши съграждани – семейство Резашки. Учителката
споделя, че целият й престой на острова е изпълнен с много приятни емоции, впечатления и нови знания.
В Лондон посещава места, за които
само е чела: Бъкингамския дворец, Биг
Бен, сградата на Парламента, Уестминстъркото абатство, Британския музей,
Даунинг стрийт, кулата на Лондон,
Тауър бридж и т.н. Вози се на най-голямото виенско колело –Лондон ай. В
Лондон видях как на няколко квадратни
метра може да срещнеш хора от десетки националности и да ги чуеш да
говорят на различни езици, без да доловиш неприязън или нетърпимост, а
напротив - оставаш учуден от известната английска любезност, разказва
Замфирова.
На 02.09.2012г. пристига в Скарбъро
– морски курорт на Северно море,
близо до град Йорк. От учебното заве-

дение са организирали посрещането и
настаняването й. Отсяда във викторианската къща на едно много мило семейство. Оказва се, че мъжът всяка
зима идва в Банско, а жената е учителка
по туризъм.
На следващия ден започва обучението. Групата се състои от 15 учители
от Швеция, Германия, Полша, Словакия, Чехия, Турция, Италия и България.
Сутрешните сесии са посветени на усъвършенстването на английския език.
Преподавателите бяха истински професионалисти, не усещахме как минаваше времето - общувахме, учехме за
британската действителност, за образователните системи по света, за съвременни английски творци, казва Катя
Замфирова. Следобедните часове са
посветени на методологията на английския език. Обменят се полезни практики с преподавателите и с колегите от
другите европейски държави.
Имахме организирано посещение в
едно местно училище. Останах впечатлена от реда и дисциплината, които царяха там. Разбрах, че може да те
изгонят от час, само ако погледнеш
през прозореца, или не гледаш учителя
си в очите, докато говори. Никой уче-

ник дори не би си помислил да закъснее за час, да обиди някого, да се появи
в училище без униформа или да говори
със съученик по време на час. Уважението към учителя и другарчетата стои
над всичко. За съжаление, все неща, за
които ние може само да мечтаем, ентусиазирано коментира младата учителка.
Организаторите на курса се погрижили и за културния живот на обучаващите се – организирали посещение
на театрална постановка, на кино, музикални вечери, три екскурзии – из
Скарбъро, до Уитби и Йорк.
Всичко, което видях, чух и научих на
острова, приятелствата и контактите,
които създадох, ме обогатиха като личност и преподавател по английски език.
Благодарна съм на Карина Димитрова
от Центъра за развитие на човешките
ресурси, че ме покани да кандидатствам по проекта и за подкрепата, която
ми оказа тя и целия екип на ЦРЧР. Пожелавам на повече учители от нашата
община да съумеят да се възползват от
възможностите, които им предоставя
програмата „Учене през целия живот”,
казва в заключение Катя Замфирова.
Евелина ГЕОРГИЕВА

БЕЗПЛАТНО СИ- ФИЗИЧКАТА РАДКА КОСТАДИНОВА ПОСЕТИ ЦЕНТЪРА
ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ШВЕЙЦАРИЯ
ЛАНИЗИРАНЕ НА
ДЕТСКИТЕ ЗЪБИ

ователна програма съществен принос
има Министерство на образованието с
представител Емилия Тошева и Директорът на обсерватория Варна Свежина
Димитрова,
които
бяха
ръководители на групата.
По време на образователна програма
бяха изнесени лекции от български
учени, работещи в Центъра за ядрени
изследвания, които презентираха не
само основите на най- новите теории,
но и представиха най-новото откритие
в света на елементарните частици –
откриването на Хигс – бозона или частицата на Бог.
Те ни запознаха с работата на ускорителите, и на големите уникални
съоръжения за откриване на елементарните частици, наречени детектори.
Всеки ден след лекциите посещавахме
тези големи съоръжения, с асансьор

достигнахме до почти 100 метра дълбочина, за да ги разгледаме - посетителския център на детектора на
частици "Атлас", подземния детектор
- CMS, тестовата установка на LHC
магнити. Тези гигантски съоръжения
ни помагат да узнаем повече за произхода на Вселената, за масата на телата,
за структурата на материята, разказва
Костадинова.
За огромната база данни при изследванията е създаден мощен компютърен център, който тя също посещава.
В него работят постоянно 100 000 компютъра с 65 000 ядра. Тук е създадена
World Wide Web (WWW) - световната
мрежа от Тим Бърнърс-Лий и е предоставена на целия свят за безвъзмездно ползване.
По време на обучението ни в ЦЕРН
се проведе съвет на представителите

на страните-членки и видяхме най-големите имена на ядрената физика в
света в момента. Станахме свидетели
и на още едно голямо събитие – за
пръв път в историята на организацията за нейн генерален директор
беше избрана жена – проф. Агниешка
Залиевска от Полша – достойна наследница на великата мадам Кюри.
Бяхме удостоени с честта да се срещнем с представителя на България за
ЦЕРН – доц. д-р Леандър Литов.
Тръгнахме си от ЦЕРН с много подаръци за училищата – научно-популярни филми , постери, списания и
книги. Върнахме се с обогатени знания, с много наблюдения , впечатления
и познанства. Всичко това ще бъде
споделено с колегите и учениците, защото знанието трябва да се предава.
СОУ „Иван Вазов“ всяка година излъчва победители в Национални конкурси и турнири по физика. Надявам
се и заслужилите ученици на Вършец
– национални и европейски победители през тази година също да стигнат
до най- уникалното съоръжение на човешкото знание, пожелава Радка Костадинова.
Евелина ГЕОРГИЕВА
ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ
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