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Огнян Здравков Гигов е роден на
3 август 1974 г. в гр. София.

Завършил е УНСС, специалност
Счетоводство и контрол.

Управител на фирма „Диворас-
тящи гъби и горски плодове – гр.
Вършец”.

Общински съветник от Сдру-
жение за възраждане на Вършец
„Свети Георги”

- Г-н Гигов, защо предпоче-
тохте Вършец за изграждане на
предприятието си.

- Вършец е известен с възмож-
ностите за развитие на този биз-
нес. В горите наоколо има
количества качествени гъби и ди-
ворастящи плодове. Отдавна по-
минък на част от населението е
брането на гъби и боровинки, хо-
рата са свикнали и знаят как и кога
да берат. Суровината, която изку-

пуваме е с високо качество.
Предприятието замразява гъби и

диворастящи плодове предимно за
износ. Разполагаме с необходи-
мата техника за почистване, за-
мразяване и пакетиране,
отговаряща на всички европейски
изисквания.

Имаме 25 работници, а в актив-
ния сезон достигат до 50-60. До-
волен съм от хората, с които
работя. Отнасям се с нужното ува-
жение към тях, а те отговарят с ка-
чествена работа.

Единствените проблеми идват от
забавянето на плащанията от на-
шите клиенти. Поради икономи-
ческата криза, някои плащания се
бавят с три и повече месеца. Адап-
тираме се към новите условия и
продължаваме работа.

Имам планове за развитие, за до-

пълнителни инвестиции в пред-
приятието, но обстановката ме
кара да изчаквам.

- А в Общинския съвет каква е
обстановката. В кои комисии на
Общинския съвет участвате и
кои са основните проблеми,
които решавате.

- В Общинския съвет нещата
вървят добре. Постигнат е консен-
сус. Обединени сме в полза на об-
щината.

Участвам в Комисията по здра-
веопазването и в Комисията по те-
риториално и селищно
устройство. Опитваме се да ре-
шаваме множеството проблеми на
Медицинския център. Той обаче е
самостоятелно дружество и Об-
щинският съвет не може пряко да
се вмесва в работата му.
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ОГНЯН ГИГОВ : „АДАПТИРАМЕ СЕ
КЪМ НОВИТЕ УСЛОВИЯ”

“Има едно място на Земята,
което не е просто място, а
детска градина, пълна с деца. И
когато Слънцето сутрин тръгва
да обикаля Земята, бърза да спре
пред тази детска градина. Ус-
михва се и никак, ама никак не
му се тръгва от там. Защото

това е детска градина “Черве-
ната шапчица” – детската гра-
дина на вълшебствата” – това
послание бе връчено под формата
на завързан с панделка свитък на
всички присъстващи на открива-
нето на ремонтираната Целод-
невна детска градина в с. Долно

Озирово.
На 14 септември, на хубавия

християнски празник Кръстовден,
пред обновената сграда на детс-
кото заведение бяха събрани не
само малчуганите и техните роди-
тели, но и почти цялото село, за да
се порадват на новата придобивка,
защото знайно е, че едно селище
без детска глъч е обречено на за-
брава.

На официалната церемония по
откриване на обновената сграда
присъстваха кметът на община
Вършец Боряна Бончева, инж.
Стоян Стоянов – началник на ка-
бинета на кмета, Ангел Петров –
кмет на с. Долно Озирово, Цвете-
лина Въглярска – гл.специалист
“Образование” в Общинска адми-
нистрация – Вършец.
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ОБНОВЕНАТА ДЕТСКАТА ГРАДИНА В
С. ДОЛНО ОЗИРОВО ОТВОРИ ВРАТИ

НАШИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Със свое решение от 26.08.2009
г. Управителният съвет на Пред-
приятието за управление на дей-
ностите по опазване на околната
среда (ПУДООС) към Министер-
ството на околната среда и водите
отмени взети по-рано решения за
финансиране на 226 неприори-
тетни обекти и дейности в стра-
ната, за сумата в размер на 122
564 116.80 лева. Прекратяват се 61
договора за 36 338 960 лева за
обекти, по които строително-мон-
тажните работи още не са старти-
рали. Мотивът е намаляване на
приходите, ограничения финансов
ресурс и неприоритетността на
обектите.

За община Вършец решението
засяга два проекта, за които вече
са стартирали процедурите по
тяхното реализиране. Това са:
“Изграждане на канализация в кв.
“Заножене”, гр. Вършец. Под-
обект: Профил 26 и профил 22 от
ОК 425 до ОК 427”, на стойност
238 393.93 лв. и “Подмяна на во-
допровод по ул. “Република” от
О.Т. 322 до О.Т. 300, нов водопро-
вод по ул. “Република” от О.Т. 564
до О.Т. 530”, на стойност 315
390.86 лв.

Кметът на община Вършец Бо-
ряна Бончева сподели: «Възму-
тена съм от решението на
Управителния съвет на ПУДОС за
отмяна решенията за предоста-
вяне на безвъзмездна финансова
помощ за неприоритетни обекти и

дейности, по които общините са
кандидатствали с разработване на
проекти. За страната това са общо
226 обекта, но мен като кмет на
община ме боли за нашите два
обекта – изграждането на канали-
зацията по ул. “Липа” в кв. Зано-
жене и изграждане и подмяна на
водопровод по бул. “Република” в
отсечката от хотел «Мариус» до
началото на кв. Заножене, които
отнеха близо една година време за
техническо проектиране, съгласу-
ване с различни инстанции и
одобрение, проведени бяха проце-
дури за избор на изпълнител. За
Министерството на околната
среда и водите тези обекти може
да са неприоритетни, но за разре-
шаване проблемите на жителите
на нашия град те са от важно и
бих казала твърде приоритетно
значение. Смятам, че наличието
на подпочвени води, наводняване
мазетата на хората, влошеното ка-
чество на питейната вода, еже-
дневнитее аварии на
водопроводната мрежа и разкопа-
ването на улиците от ВиК са дос-
татъчно големи проблеми, които
чакаха разрешаване от години и
затова Общината разработи и кан-
дидатства за финансова помощ с
тези проекти именно по молба на
гражданите и за да удовлетвори
техните многобройни жалби.Не
може с лека ръка и на маса да се
взема такова решение от УС на
ПУДОС.
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БОРЯНА БОНЧЕВА – кмет на община Вършец:
“ВЪЗМУТЕНА СЪМ ОТ РЕШЕНИЕТО
НА УС НА ПУДОС ЗА ОТМЯНА ФИ-

НАНСИРАНЕТО НА НЕПРИОРИ-
ТЕТНИ ЕКОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ"

Последната неделя на месец ав-
густ е. И по добра традиция е
време за събор в село Черкаски.
Вече повече от 6 години този жи-
вописен празник на селото събира
млади и стари, местни жители,
черкасчении, дошли от всички
краища на България и много
гости.

Програмата през трите дни на
събора беше пъстра смесица от
песни, танци, артистични прояви,
много музика и добро настроение,
осигурено от фолклорната пев-
ческа група при Народно чита-
лище «Просвета» с. Черкаски и
децата от селото, както и от ин-
струменталния състав от Вършец.

Последният ден на събора духо-
вата музика на оркестъра на гр.
Берковица огласи пълния с хора,
мегдан и накара всички да се хва-
нат на хорото. Незабравим спомен
от празника ще остане и зарята в
нощното небе над Черкаски, която
придаде допълнителна романтика

на вечерната забава.
Съборът отмина. И тази година

той събра на едно място всички
черкасчени, дори онези, които от-
давна не бяха си идвали по род-
ните места, припомни им
познатите звуци, картини и лицата
на близки и приятели, върна от-
минали спомени и преживявания.

Съборът отмина, но всички,
които тази година се веселиха три
дни вече очакват лятото на след-
ващата година, за да се върнат об-
ратно в Черкаски.

Този шарен калейдоскоп от за-
бавления, преживявания и спо-
мени нямаше да бъде факт, ако не
беше добрата воля на инж.Ана-
толи Димитров – изпълнителен
директор на «Електростарт» АД
гр. Вършец, на Иван Иванов –
местен жител от с. Черкаски,
както и на усилията на хората от
читалище «Просвета».

Иван ПАВЛОВ
кмет на с. Черкаски

НА СЪБОР В СЕЛО ЧЕРКАСКИ
www.varshets.bg

Мобилният оператор М-тел откри
нов магазин “Mobi”, намиращ се на
бул. “Република” № 70 в град Вър-
шец. За улеснение на жителите и
гостите на града ни, магазинът ще
изпълнява и ролята на офис на фир-
мата, за да се спести пътуването до
съседните градове Монтана и Враца.

Клиентите на магазина могат да се
възползват от следните услуги,
предлагани от М-тел:

• да плащат сметки на физи-
чески и юридически лица;
• да сключват договори с мобил-
ния оператор като нови абонати;
• да преподписват сключените
вече договори;
• да закупуват GSM апарати, ак-
сесоари и др.

Работното време на магазин
“Mobi” е от понеделник до петък, от
9.00 до 12.00 ч. и от 12.30 до 19.00
ч., а в събота – от 10.00 до 13.00 ч. и
от 13.30 до 18.00 ч.

Евелина ГЕОРГИЕВА

НОВ МАГАЗИН НА М-ТЕЛ ОТВОРИ ВРАТИ ВЪВ ВЪРШЕЦ



Редакцията на Общински
вестник “Вършец” поздравява
новородените бебета:
Мариян Златков Йорданов –

роден на 02.08.2009 г.
Венислава Георгиева

Димитрова – родена на
05.08.2009 г.

Наташка Жулиетова – родена
на 21.05.2009 г.

Мартин Цветелинов Давидов –
роден на 08.08.2009 г.

Ивелина Мигленова

Трифонова – родена на
13.08.2009 г.

Майкъл Арсенетов Велков –
роден на 19.08.2009 г.

Златка Надеждова Руменова –
родена на 24.08.2009 г.

Инджи Юлиева Серафимова –
родена на 25.08.2009 г.

Цветан Миленов Антов – роден
на 28.08.2009 г.

Виктория Виденова Видолова
– родена на 31.08.2009 г.

Лиляна Живкова Михайлова –
родена на 03.09.2009 г.

Демян Даниел Петров – роден
на 03.09.2009 г.

Златомира Боянова
Димитрова – родена на
04.09.2009 г.

Ружа Славчева Милчева –
родена на 04.09.2009 г.

Вероника Емилиева Георгиева
– родена на 08.09.2009 г.

Марияна Валентинова
Димитрова – родена на
10.09.2009 г.

Ралица Каменова Кръстева –
родена на 10.09.2009 г.

Давид Албенов Ефтимов –
роден на 16.09.2009 г.

Румен Румянов Николов –
роден на 17.09.2009 г.

На бебетата и техните
семейства – ЧЕСТИТО!
Желаем им много здраве и
сбъднати мечти!
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Фолклорната певческа група
към Народно читалище “Про-
света” – с. Черкаски за трета по-
редна година взе участие във
Фолклорния фестивал, организи-
ран от Община Копривщица и чи-
талище “Хаджи Ненчо Палавеев”,
в рамките на “Летни празници Ко-
привщица 2009”.

Инициативата е на домакините
от Копривщица, които през актив-
ния туристически сезон организи-
рат почти през цялото лято
фолклорни атракции за своите
гости, туристи и летовници, като
канят гостуващи самодейни със-
тави от цялата страна.

Групата за народни песни към
нашето читалище се представи с
едночасов самостоятелен концерт,
включващ 14 народни песни и 2
автентични хумористични сценки
с местния диалект. След концерта
нашите самодейци “запалиха”
всички присъстващи – участници,
публика (сред която имаше много
чужденци), организатори, да се
хванат на едно дълго народно
хоро, наречено от организаторите
на фестивала “Мегданско хоро”.
Нашите фолклорни изпълнения
бяха интересни и забавляваха и

чуждестранната публиката, която
непрекъснато снимаше с камери и
фотоапарати. Част от нея дори се
изкуши да се хване на хорото.

Освен самодейците от групата за
народни песни, тази година с нас
пътуваха и 5 деца от селото ни, за
да се амбицират от видяното и да
се приобщят към дейността на чи-
талището и така да влеят свежи
сили в нашата група, която сега се
състои от 18 човека на възраст от
12 до 85 години.

Надяваме се, че щедростта на
нашите спомоществуватели - об-
щина Вършец, инж. Анатоли Ди-
митров – изпълнителен директор
на “Електростарт” АД и бизнес-
мена от с. Черкаски Иван Иванов
ще продължи и през следващата
година изградената вече традиция
за участието на групата за на-
родни песни към читалище “Про-
света” с. Черкаски на фестивала
в Копривщица.

И да не забравя – благодарим и
на шофьора на “нашето турне”
Яким Петров за вниманието и лю-
безността му, които направиха пъ-
туването ни незабравимо.

Мария СВИЛКОВА

ПЕВЧЕСКА ГРУПА ОТ С. ЧЕРКАСКИ
НА ГАСТРОЛ В КОПРИВЩИЦА

В живота на човека има много
запомнящи се, незабравими, свър-
зани с радостни изживявания дни.
Те са особено впечатляващи и ос-
тавят трайна следа в съзнанието
на възрастните хора.

За пенсионерите от Сдружение с
нестопанска цел “Козница” – гр.
Вършец един такъв незабравим
ден беше в края на месец август.
На този ден ръководството на пен-
сионерския клуб организира и
проведе екскурзия с тях, като бяха
посетени гр. Белоградчик, пеще-
рата “Магурата” и крепостта
“Баба Вида” във Видин.

Всички останахме силно впечат-
лени от красотата и величието на
Белоградчишките скали и раз-
брахме защо те бяха номинирани
за едно от новите чудеса на света,
от чудесните образувания на при-
родата в пещерата “Магурата”, от
видяното в гр. Видин.

Реализирането на това екскурзи-
онно пътуване не би било въз-

можно без финансовата подкрепа
на ръководството на фирма “Елек-
тростарт” АД в града ни и лично
на изпълнителния директор Ана-
толи Димитров, на когото от

името на пенсионерите искрено
благодарим.

Младен ТАРАЛАНСКИ
Председател на СНС “Козница”

ИЗЖИВЯНА РАДОСТ
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Енорийският свещеник на град
Вършец свещеноиконом Петко
Балджиев отслужи тържествен
водосвет за здраве и благоден-
ствие и освети ремонтираната
сграда на детската градина.

Празничната програма бе от-
крита от “Феята на детството”, а
патронът на детската градина -
Червената шапчица изпя своята
песничка в компанията на Вълчо
от едноименната приказка. В кон-
церта взеха участие мажоретният
състав при Общински детски ком-
плекс гр. Вършец, децата от детс-
кото театрално студио и детски
фолклорен танцов състав при
ОДК, певческата група при
НЧ”Просвета” – с. Долно Ози-
рово.

Директорката на детската гра-
дина Иванка Драганова благодари
на ръководството на общината за
отпуснатите финансови средства
и на фирмата-изпълнител “Гарант
– 97” ООД гр. Мездра за извър-
шването на основния ремонт,
включващ строително-ремонтни
дейности по саниране и външно
боядисване на сградата, цялостна
подмяна на дограмата, ремонт и
обшивка на покривна конструк-
ция, направа на водостоци, поста-
вяне на цокъл от гранитогресни
плочи на външните стени, изкър-
пване на мазилки, шпакловка и
боядисване на всички помеще-
ния, цялостен ремонт на кухнен-
ско помещение – подова настилка
от гранитогрес, облепване на
стени с фаянсови плочи. Ремонтът
е на обща стойност 135 хил. лева,
които са целеви средства, осигу-
рени от Министерство на финан-
сите за капиталови разходи на
Общината.

Кметът на община Вършец Бо-
ряна Бончева поздрави колектива

на детската градина, децата и тех-
ните родители с новата придо-
бивка и им подари
мултифункционално устройство
(скенер и копир), игри и стенен
часовник с надпис Община Вър-
шец, след което заедно с дирек-
торката Иванка Драганова
символично отвориха вратите на
детската градина, прерязвайки
трикольорната лента. Те засадиха
и декоративни дръвчета в двора
на детската градина.

Първата директорка на детската
градина Мария Алипиева – сега
пенсионерка, разказа пред събра-
лите се на тържеството историята
на детското заведение. На 15 сеп-
тември 1966 година в с. Долно
Озирово се разкрива полудневна
детска градина с 20 деца, която се
помещава в къщата на Милка
Йончева. Директор е Мария Али-
пиева от същото село, която из-
пълнява едновременно функциите
на директор, учител и чистач.
Средствата за заплата, наем на по-
мещението и закуски на децата са
осигурени от нейния брат Лазар
Алипиев, тогава главен счетово-
дител на АПК – гр. Вършец. На 15
септември 1967 година детската
градина се преобразува в целод-
невна, с 5 човека персонал и 35
деца и се помещава в сградата на
кметството. На 7 септември 1984
година целодневната детска гра-
дина вече има свой собствен нов
дом – сградата на сегашната
детска градина.

Обновена и разкрасена до неуз-
наваемост, днес сградата е готова
да посрещне децата на село
Долно Озирово и да ги въведе в
света на детството, мечтите и
фантазиите.

На добър час!

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОБНОВЕНАТА ДЕТСКАТА ГРАДИНА В
С. ДОЛНО ОЗИРОВО ОТВОРИ ВРАТИ

продължава от 1 стр. >>>
Колегите – кметове на остана-

лите общини също много остро
реагираха и са обезпокоени от съз-
далата се ситуация, някои ще
трябва да изплащат неустойки за
отмяна на вече сключени дого-
вори с изпълнители. Всички виж-

дат за какви финансова стойност
става въпрос, мисля, че със спрени
средства от порядъка на 200 – 300
хил. лв.за обект няма да се иконо-
мисат съществени ресурси, а на-
шата Община не разполага със
собствени средства, затова един-
ственият възможен вариант беше

разработването и кандидастването
с проекти и очакването на финан-
сова помощ от ПУДОС. Тъжното
е, че надеждите и очакванияна на
гражданите за разрешаване на тех-
ните инфраструктурни проблеми
остават излъгани».

Евелина ГЕОРГИЕВА

БОРЯНА БОНЧЕВА – кмет на община Вършец:

“ВЪЗМУТЕНА СЪМ ОТ РЕШЕНИЕТО НА УС
НА ПУДОС ЗА ОТМЯНА ФИНАНСИРАНЕТО НА

НЕПРИОРИТЕТНИ ЕКОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ"

БЛАГОДАРСТВЕНО
ПИСМО

В Община Вършец бе получено
благодарствено писмо от
Нешка Робева, чийто ансамбъл
от професионални танцьори взе
участие в официалната церемо-
ния по повод Празника на ку-
рорта, минералната вода и
Балкана “Вършец 2009”. Пред-
оставяме го на читателите на
общински вестник”Вършец”,
тъй като то е адресирано към
местната общност:

“Уважаема госпожо Лечева,
Макар и с известно закъснение,

не бих била спокойна, ако про-
пусна да изкажа личната си и на
групата благодарност за жеста,
който направихте към нас.

Не веднъж, в моменти на сла-
бост съм си задавала въпроса,
има ли смисъл?

Хора като Вас, които в тежки
времена са в състояние да под-
адат ръка за помощ доказват, че
има смисъл. Има смисъл във
всичко, което се опитваме да
правим за хората, пък дори и не
винаги да сме разбирани.

Благодаря още веднъж на Вас,
колегите и съгражданите Ви,
които се оказаха прекрасна,
вдъхновяваща публика.

Като още веднъж изказвам иск-
рената си благодарност, желая на
Вас и близките Ви здраве и
успех във всички начинания.

С уважение : Нешка Робева”

БЛАГОДАРНОСТ
Ръководството на Сдружение с

нестопанска цел „Козница” гр.
Вършец изказва сърдечна благо-
дарност на ръководството на
„Електростарт” АД и лично на
Изпълнителния директор на
фирмата г-н Анатоли Димитров
за оказаната ни финансова
помощ за провеждането на екс-
курзия Белоградчик – пещера
„Магурата” – Видин, с пенсио-
нери от гр. Вършец.

Благодарим Ви, приятели!
Участниците в екскурзията Ви

пожелават много здраве, лично
щастие, успех в работата!

Бъдете все така отзивчиви и
сърдечни към нас, възрастните.

БЛАГОДАРИМ!
Председател СНЦ „Козница”

Младен Таралански

ПОЗДРАВ КЪМ НОВОРОДЕНИТЕ
ДЕЦА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
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Днес, 16.09.2009 г. от 14.00 часа в Заседа-
телната зала на ОбА - Вършец се проведе
заседание на Общински съвет – Вършец.

На заседанието присъстват 10 положили
клетва общински съветници. Отсъстват об-
щинските съветници Диана Иванова, Петър
Петров и Огнян Гигов.

На заседанието присъстваха още: Боряна
Бончева – Лечева – Кмет на община Вър-
шец, Стоян Стоянов – Началник на каби-
нета на Кмета, Красимира Тачева – ОбА,
Антон Тошев – ОбА, Латинка Симова –
ОбА, Цветелина Въглярска – ОбА, Георги
Стаменов – кмет на с. Драганица, Иван Пав-
лов – кмет на с. Черкаски, А. Станчева –
кметски наместник на с. Стояново, Иван
Георгиев – Технически организатор на
квартал Заножене, Ани Ангелова – дирек-
тор на СОУ “Иван Вазов”, Калоян Асенов –
директор на ОУ “Христо Ботев”, граждани.

С 10 гласа "за" ОбС - Вършец прие след-
ния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Вземане на решение за осигуряване на

финансови средства за участието на ученик
от СОУ “Иван Вазов” в Национално състе-
зание по химия.

Докладва: Анатоли Димитров - Пред-
седател на Комисия по бюджет, финанси
и стопанска политика

Съдоклад: Олга Яничкова - Председа-
тел на Комисия по образование, култура
и младежки дейности, спорт и туризъм

2. Избор на временна Комисия за изгот-
вяне на предложения за съдебни заседатели,
съгласно Закона за съдебната власт и чл. 5,
ал. 1 от Наредба № 2 от 08.01.2008 година
за съдебните заседатели.

Докладва: Николай Леков – Председа-
тел на Общински съвет Вършец

3. Разглеждане на информация за теку-
щото изпълнение на бюджета на община
Вършец за І-вото полугодие на 2009 г.

Докладва: Анатоли Димитров - Пред-
седател на Комисия по бюджет, финанси
и стопанска политика

4. Разглеждане на постъпила информация
от Общинска администрация Вършец във
връзка с Решения № 273, 274, 276 и 277 от
Протокол № 25 / 24.06.2009 г.

Докладва: Анатоли Димитров - Пред-
седател на Комисия по бюджет, финанси
и стопанска политика

5. Промяна в Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община
Вършец по чл. 9 от ЗМДТ.

Докладва: Николай Леков – Председа-
тел на Общински съвет Вършец

6. Разглеждане на постъпило заявление от
д-р Юлия Бъчварова – управител на „Меди-
цински център – Вършец” ЕООД.

Докладва: Д-р Румяна Дамянова –
Председател на Комисия по здравеопаз-
ване, социална политика и екология

7. Вземане на решение във връзка с реше-
ние по т. 6 от Протокол № 05 / 22.07.2009 го-
дина на Експертния съвет по “Устройство
на територията” на Община Вършец.

Докладва: Николай Леков – Председа-
тел на Общински съвет Вършец

8. Вземане на решение във връзка с из-
готвянето на Подробен устройствен план за
образуване на урегулиран поземлен имот,
обект на инвестиционни намерения на
собственика “СИ ЕС АЙ ЕФ” АД.

Докладва: Николай Леков – Председа-
тел на Общински съвет Вършец

9. Вземане на решение за отпускане на

финансови средства за участието на отбора
по спортно ориентиране в състезанията до
края на календарната година.

Докладва: Анатоли Димитров - Пред-
седател на Комисия по бюджет, финанси
и стопанска политика

Съдоклад: Олга Яничкова - Председа-
тел на Комисия по образование, култура
и младежки дейности, спорт и туризъм

10. Вземане на решение за утвърждаване
на маломерни паралелки в ОУ “Христо
Ботев” – град Вършец, квартал Заножене за
учебната 2009 / 2010 г.

Докладва: Олга Яничкова – Председа-
тел на Комисия по образование, култура
и младежки дейности, спорт и туризъм

11. Вземане на решение за утвърждаване
на маломерни паралелки в СОУ “Иван
Вазов” – град Вършец за учебната 2009 /
2010 г.

Докладва: Олга Яничкова – Председа-
тел на Комисия по образование, култура
и младежки дейности, спорт и туризъм

Общински съвет - Вършец прие следните
решения:

Р Е Ш Е Н И Е № 285
Одобрява сума в размер на 52.00 лева от §

10 - 20, която да бъде изплатена на ученика
Петър Руменов Топалски от СОУ „Иван
Вазов” за участие в Национално състезание
по химия.

Гласували общо: "за" - 10, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 286
Избира временна Комисия за изготвяне на

предложения за съдебни заседатели, съг-
ласно Закона за съдебната власт и чл. 5, ал.
1 от Наредба № 2 от 08.01.2008 година за съ-
дебните заседатели от трима члена в състав:

Олга Яничкова – Председател на Коми-
сията по образование, култура и младежки
дейности, спорт и туризъм, Д-р Румяна Да-
мянова - Председател на Комисия по здра-
веопазване, социална политика и екология,
и Даниела Тодорова – член на Комисия по
устройство на територията, общинска
собственост, европейски програми и про-
екти, инвестиции и строителство, междуна-
родно сътрудничество и европейска
евроинтеграция, връзки с гражданското об-
щество, местно самоуправление и норма-
тивна уредба, която в срок до 30.09.2009
година да внесе в Общински съвет предло-
жения (номинации) за поне 3 (три) съдебни
заседатели.

Гласували общо: "за" - 10, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 287
1. Задължава кмета на Община Вършец в

срок до 30 септември 2009 г. да предостави
писмен доклад до Общински съвет Вършец
за причините за неизпълнение на всички
приети решения на Общински съвет Вър-
шец, касаещи текущото изпълнение на Бю-
джета на Община Вършец и неговото
отчитане, както и да посочи срок и отговор-
ник за изпълнение на всяко едно решение.

2. Във връзка с очакваното влошаване на
финансовите показатели (неизпълнение на
приходната част на Бюджет 2009 година) на
Община Вършец до края на 2009 година, за-
дължава кмета на Община Вършец в срок
до 30 септември 2009 г. да предложи на Об-
щински съвет Вършец подобрени, актуа-
лизрани и надградени антикризисни мерки,
с цел подобряване финансовото състояние
на Община Вършец. Особено внимание да

се обърне на онези пера, звена и заведения
за услуги, които до сега нямат положителни
резултати от изпълнението на антикризис-
ните мерки.

3. Задължава Кмета на Община Вършец
да организира и предостави в срок до 20 ок-
томври 2009 г. информация и анализ за те-
кущото изпълнението на бюджета на
община Вършец за деветмесечието на 2009
г. за всеки месец поотделно от януари до
септември 2009 г.

4. Задължава Кмета на Община Вършец в
срок до 20 октомври 2009 г. да внесе актуа-
лизация на Бюджет 2009, отчитащ изпълне-
нието на Бюджет 2009 към деветмесечието
на 2009 година.

Гласували общо: "за" - 9, "против" –
няма, "въздържал се" - 1.

Р Е Ш Е Н И Е № 288
Задължава кмета на Община Вършец в

срок до 25.09.2009 г. да предостави писмен
доклад до Общински съвет Вършец за при-
чините за неизпълнение на Решения № 273,
274, 276 и 277 от Протокол № 25 /
24.06.2009 г., както и да представи в същия
срок исканата информация по горецитира-
ните решения.

Гласували общо: "за" - 8, "против" –
няма, "въздържали се" - 2.

Р Е Ш Е Н И Е № 289
1. Задължава Кмета на Община Вършец, в

срок до 26.09.2009 година, да представи в
Общинския съвет следните документи и ин-
формация:

• Заверен препис от Договор за възмездно
отстъпване право на ползване върху недви-
жим имот – частна общинска собственост
от 01.05.2000 година с ЕТ „Мила – Людмила
Кръстева” – град София, БУЛСТАТ
121814327, и всички анекси към него (ако
има такива);

• Заверен препис от приемо-предавателен
протокол за предаването на владението на
Имота, съгласно чл. 2 от Договор за въз-
мездно отстъпване право на ползване върху
недвижим имот – частна общинска собстве-
ност от 01.05.2000 година;

• Заверен препис от документацията по
процедурата за проведен търг във връзка с
решение № 79 на ОбС - Вършец от Прото-
кол № 8 / 18.02.2000 година;

• Заверени преписи на всички платежни
документи, удостоверяващи всички плаща-
ния по договора от подписването му до мо-
мента;

• Заверени преписи от всички писмени
съгласия на Община Върщец за промяна на
предназначението на Имота по чл. 5 от До-
говор за възмездно отстъпване право на
ползване върху недвижим имот – частна об-
щинска собственост от 01.05.2000 година
(ако има такива);

• Заверени преписи от всички документи,
еднозначно удостоверяващи изпълнението
на всички задължения на Ползвателя по чл.
6 от Договор за възмездно отстъпване право
на ползване върху недвижим имот – частна
общинска собственост от 01.05.2000 година
(ако има такива);

• Заверени преписи от всички съгласия на
Община Вършец за извършени подобрения
върху Имота по смисъла на чл. 8 от Договор
за възмездно отстъпване право на ползване
върху недвижим имот – частна общинска
собственост от 01.05.2000 година (ако има
такива);

• Заверени преписи от всички фактури за
извършени подобрения върху Имота по
смисъла на чл. 9 от Договор за възмездно

отстъпване право на ползване върху недви-
жим имот – частна общинска собственост
от 01.05.2000 година (ако има такива);

• Заверен препис от актуален Акт за
собственост на Имота;

• Актуално удостоверение за тежести на
Имота;

• Заверен препис от сключения Договор
по проект “Екопарк за отдих и туризъм –
град Вършец”, финансиран по Програма
ФАР, заедно с всички приложения и анекси
към него, както и с всички одобрените ко-
личествено-стойностни сметки;

• Заверени преписи на всички издадени
строителни книжа (разрешения за строеж,
актове, разрешения за ползване и т.н.), из-
дадени във връзка с проект “Екопарк за
отдих и туризъм – град Вършец”, финанси-
ран по Програма ФАР;

• Заверени преписи от документацията по
проведените тръжни процедури по проект
“Екопарк за отдих и туризъм – град Вър-
шец”, финансиран по Програма ФАР;

• Заверен препис от финален финансов и
технически отчет по проект “Екопарк за
отдих и туризъм – град Вършец” (финанси-
ран по Програма ФАР), приет от Управля-
ващия орган;

• Становище от Общинска администра-
ция, относно наличието или липсата на
„проблеми” (нередности) при изпълнението
проект “Екопарк за отдих и туризъм – град
Вършец”, финансиран по Програма ФАР,
предвид наличието на Договор за възмездно
отстъпване право на ползване върху недви-
жим имот – частна общинска собственост
от 01.05.2000 година с ЕТ „Мила – Людмила
Кръстева” – град София, БУЛСТАТ
121814327, за Имот – частна общинска
собственост, върху който са извършени под-
обрения (реновации) със средства на ЕС,
както и във връзка с Решение № 2 на ОбС -
Вършец от Протокол № 2 от 14.11.2007 го-
дина.

2. Възлага на Кмета на Община Вършец
да поиска становище от МРРБ за законосъ-
образността на събирането на такси за пол-
зване (подържане) на спортните площадки,
реновирани по проект, финансиран от Про-
грама ФАР.

3. Избира временна Комисия от пет члена
в състав:

1. Вътко Маринов – член на Комисия
по обществен ред, сигурност, граждан-
ски права, молби, жалби и борба с ко-
рупцията;
2. Иван Лазаров – член на Комисия по
бюджет, финанси и стопанска поли-
тика;
3. Николай Коновски - член на Коми-
сия по образование, култура, младежки
дейности, спорт и туризъм;
4. Антон Тошев - ОбА Вършец, и
5. Красимира Тачева – ОбА Вършец,

която в срок до 30.09.2009 г. да внесе в
Общински съвет:

• Анализ на начина на финансиране на
„Обслужващата сграда за спортен сектор” в
градския парк;

• Анализ на всички средствата, вложени
до момента в СМР за „Обслужващата
сграда за спортен сектор” в градския парк и
техния източник;

• Анализ за законосъобразността на
всички средствата, вложени до момента в
СМР за „Обслужващата сграда за спортен
сектор” в градския парк по проект “Екопарк
за отдих и туризъм – град Вършец”, финан-
сиран по Програма ФАР;

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 26

продължава на 4 стр. >>>
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НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ – Териториална
дирекция гр. Монтана
уведомява своите клиенти, че
могат да споделят анонимно
мнението си за работата на
агенцията на www.nap.bg. В
интернет страницата на агенцията
е публикувана анкета, чрез която
гражданите и фирмите могат да
оценят обслужването,
процедурите на институцията,
отношението на служителите,
достъпа до данъчна и
осигурителна информация и
други впечатления от контактите
си с НАП. Анкетата ще бъде
изпратена по имейл на всички
клиенти на агенцията, които са се
абонирали за новините от сайта .
Сега в интернет страницата за

анкетиране клиентите могат да
дават мнение за това дали
получаваната от сайта
информация е разбираема и
изчерпателна, какви са основните
им трудности при търсене на
информация за данъци и
осигурителни вноски, как биха
искали да декларират и плащат
данъци и осигурителни вноски и
др.
Обобщените резултати от
изследванията ще се използват
при планирането на дейността на
агенцията в бъдеще, както и при
разработването на услуги и
процедури за работа, тъй като
мнението на клиентите е важно за
Националната агенция за
приходите.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Уважаема редакция,

Ние, служителите от Народно
читалище “Христо Ботев” гр.
Вършец бихме искали да изразим
публично както нашето, така и на
читателите на библиотеката ни
възмущение от вандалските пос-
тъпки на някои от нашите местни
младежи пред входа на една кул-
турна институция и светиня, как-
вото винаги е било българското
читалище.

В самия център на града, може
би пред погледа на десетки мина-
ващи наши съграждани, две от
масивните и тежки пейки, които
са подредени в градинката пред
читалището се качват на откри-
тата естрада пред входа, за да се
правят младежки «сбирки», а

каква мръсотия и боклук оставят
вандалите на сутринта – можете
да се уверите всички от предос-
тавената снимка.

Апелираме към всички компет-
ентни институции и граждани за

съдействие и непримиримост, за
да се прекрати това недостойно
поведение и отношение към чи-
талището.

Румен Александров – секретар
Йорданка Митева - библиотекар

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО РЕДАКЦИЯТА
НА ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК “ВЪРШЕЦ”

• Анализ на всички необходими средства
за СМР за довършване на „Обслужващата
сграда за спортен сектор” в градския парк;

• Предложение за начина на ползване на
спортните площадки, реновирани по про-
ект, финансиран от Програма ФАР;

• Предложение за начина на довършване
и ползване на „Обслужващата сграда за
спортен сектор” в градския парк.

Гласували общо: "за" - 10, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 290
Общински съвет – Вършец на основание

чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147 от ТЗ, във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, взема след-
ните решения:

1. Прекратява договора за възлагане на
управление на “Медицински център - Вър-
шец” ЕООД – град Вършец на Д-р Юлия
Бъчварова и я освобождава като (от длъж-
ността) управител на Дружеството (на ба-
зата на подадена молба за освобождаване по
здравословни причини), считано от
01.10.2009 г., без да я освобождава от отго-
ворност за дейността и като управител на
“Медицински център - Вършец” ЕООД –
град Вършец.

2. Възлага на Кмета на Община Вършец
да прекрати договора за възлагане на уп-
равление на “Медицински център - Вър-
шец” ЕООД – град Вършец на Д-р Юлия
Бъчварова, считано от 01.10.2009 г;

3. Назначава за Прокурист на “Медицин-
ски център - Вършец” ЕООД – град Вършец
Д-р Румен Петров Топалски, ЕГН
6405243267, считано от 01.10.2009 г. до про-
веждане на конкурс за Управител на “Ме-
дицински център - Вършец” ЕООД – град
Вършец.

4. Възлага на Д-р Румен Петров Топалски
да назначи финансова ревизия, която да из-
готви одитен доклад за времето, през което
Д-р Юлия Бъчварова е била управител на
“Медицински център - Вършец” ЕООД –
град Вършец.

5. На основание чл. 3, ал. 1 от Наредба №
9 от 2000 г за условията и реда за провеж-
дане на конкурси за възлагане на управле-
ние на лечебни заведения, обявява конкурс
за възлагане на управлението на “Медицин-
ски център Вършец” ЕООД – град Вършец.

6. Възлага на Кмета на Община Вършец
да публикува обява за конкурса в един мес-
тен и един централен ежедневник.

7. На основание чл. 5 и чл. 6 от Наредба
№ 9 от 2000 г. за условията и реда за про-
веждане на конкурси за възлагане на управ-
лението на лечебни заведения по закона за
лечебните заведения, избира временна Ко-
мисия за провеждане на конкурс за възла-

гане на управлението на “Медицински цен-
тър Вършец” ЕООД – град Вършец от пет
члена в състав:

Председател: Д-р Румяна Дамянова –
Председател на Комисията по здравеопаз-
ване, социална политика и екология,

Заместник–председател: и н ж .
Анатоли Димитров - Председател на Коми-
сията по бюджет, финанси и стопанска по-
литика,

Секретар: Огнян Гигов – член на Коми-
сията по здравеопазване, социална поли-
тика и екология,

Членове: Антон Тошев – ОбА Вършец, и
Представител на Районен център по здра-

веопазване – град Монтана.
Гласували общо: "за" - 10, "против" –

няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 291
1. На основание чл. 16, ал. 1 и ал. 7 от

ЗУТ, дава съгласие да бъде изготвен (изра-
ботен) подробен устройствен план (ПУП) -
план за улична регулация (ПУР) за прокар-
ване на улица – топик по имотните граници
на поземлен имот с идентификатор
12961.424.162, собственост на Община Вър-
шец.

2. Възлага на Кмета на община Вършец да
извърши необходимите административни
процедури за изпълнение на решението по
т. 1.

Гласували общо: "за" - 10, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 292
1. Отменя Решение № 252 от Протокол 24

от 20.05.2009 година.
2. На основание чл. 16, ал. 1 и ал. 7 от

ЗУТ, дава съгласие да бъде изготвен (изра-
ботен) подробен устройствен план (ПУП) -
план за регулация (ПР) на обект публична
общинска собственост, представляващ имот
с идентификатор 12961.424.172 по кадаст-
ралната карта и кадастралните регистри на
гр. Вършец от 2008 г., с цел разширяване на
ул. „Д-р Константин Пенев” и привежда-
нето и в зоната на лицето и пред имоти с
идентификатори 12961.424.168 и
12961.424.330, в съответствие с широчината
и по цялата дължина, като в тази връзка с
плана да бъдат определени части от имоти с
идентификатори 12961.424.168 и
12961.424.330, собственост на “СИ ЕС АЙ
ЕФ” АД, които да бъдат прехвърлени по
реда на чл. 16, ал. 1, във връзка с ал. 4 и ал.
5 от ЗУТ, в полза на Община Вършец.

3. На основание чл. 16, ал. 4 и ал. 5 от
ЗУТ, дава съгласие да бъде изготвен (изра-
ботен) подробен устройствен план /ПУП/ -
план за регулация /ПР/ на новообразуван
урегулиран поземлен имот, в който да бъдат
включени: останалите части от имоти с

идентификатори 12961.424.168 и
12961.424.330 (тези, които не попадат в
плана по т. 2), имот с идентификатор
12961.424.169 (всички собственост на “СИ
ЕС АЙ ЕФ” АД), и поземлен имот с иден-
тификатор 12961.424.354 и площ 376 кв.м.,
собственост на Община Вършец.

4. Упълномощава и задължава Кмета на
Община Вършец да даде съгласие, изразено
със заявление и да сключи предварителен
договор за прехвърляне на собствеността на
поземлен имот с идентификатор
12961.424.354 и площ 376 кв.м., собстве-
ност на Община Вършец, на основание чл.
15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ в замяна на (срещу)
отнетите от поземлените имоти с иденти-
фикатори 12961.424.168 и 12961.424.330
части за разширяване на ул. „Д-р Констан-
тин Пенев” и привеждането и в зоната на
лицето и пред имоти с идентификатори
12961.424.168 и 12961.424.330, в съответст-
вие с широчината и по цялата дължина,
както и да извърши всички необходими ад-
министративни процедури за изпълнение на
т. 2 и т. 3 от решението.

Поименно гласували: Анатоли Димит-
ров - "за", Иван Лазаров - "за", Николай
Леков - "за", Олга Яничкова - "за", Румяна
Дамянова - "за", Николай Коновски - "за",
Вътко Маринов – “въздържал се”, Кирил
Аргиров – “за” и Адрияна Николова - "въз-
държала се", Даниела Тодорова – “въздър-
жала се”.

Гласували общо: "за" - 7, "против" –
няма, "въздържали се" - 3.

Р Е Ш Е Н И Е № 293
Одобрява сума в размер на 1 395.00 лева

от бюджета на ОбС § 10-98 за участие на
спортен клуб по ориентиране “Незабравка
2004” в следните състезания: Национална
купа “Топлика” – Хасковски минерални
бани и Държавно първенство – Севлиево.

Поименно гласували: Анатоли Димит-
ров - "за", Иван Лазаров - "въздържал се",
Николай Леков - "за", Олга Яничкова - "за",
Румяна Дамянова - "за", Николай Коновски
- "за", Вътко Маринов – “за”, Кирил Арги-
ров – “за” и Адрияна Николова - "за", Да-
ниела Тодорова – „за”.

Гласували общо: "за" - 9, "против" –
няма, "въздържал се" - 1.

Р Е Ш Е Н И Е № 294
На основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и чл. 11,

ал. 2 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г.
за определяне броя на паралелките и гру-
пите и броя на учениците и децата в пара-
лелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена и във връзка
с обезпечаване на учебния процес през
учебната 2009 / 2010 г.:

1. Утвърждава 3 (три) паралелки с не по-

малко от 10 ученици в ОУ “Христо Ботев” -
гр. Вършец, кв. Заножене, както следва:

• ІІІ–ти клас – 10 ученици
• VІ–ти клас – 10 ученици
• VІІ-ти клас – 10 ученици
2. ОУ “Христо Ботев” - гр. Вършец, кв. За-

ножене за учебната 2009 / 2010 г. няма да
получи дофинансиране от Бюджета на Об-
щина Вършец.

Гласували общо: "за" - 7, "против" –
няма, "въздържали се" - 3.

Р Е Ш Е Н И Е № 295
На основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и чл. 11, ал.

2 и ал. 3 от Наредба № 7 от 29 декември
2000 г. за определяне броя на паралелките и
групите и броя на учениците и децата в па-
ралелките и в групите на училищата, детс-
ките градини и обслужващите звена, във
връзка с обезпечаване на учебния процес
през учебната 2009 / 2010 г. в СОУ “Иван
Вазов” - гр. Вършец, Общински съвет - Вър-
шец:

1. Утвърждава 2 (две) паралелки I клас с
разширено изучаване на изобразително из-
куство с пълняемост по 13 ученика, при ми-
нимален брой за І - ІV клас - 16 ученика.

2. Утвърждава 1 (една) паралелка с про-
фил “Туризъм” в X „б” клас с 16 ученика,
при минимален брой за V - ХІІ клас - 18 уче-
ника.

3. Утвърждава 1 (една) паралелка с про-
фил “Туризъм” в XI „б” клас със 17 ученика,
при минимален брой за V - ХІІ клас - 18 уче-
ника.

Гласували общо: "за" - 10, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 296
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от

ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Постанов-
ление № 84 на МС / 06.04.2009 г., Общин-
ски съвет Вършец предлага на
Министерството на образованието и на-
уката, СОУ „Иван Вазов” - гр. Вършец да
бъде включено в Списъка за актуализация
на средищните училища за учебната 2009 /
2010 година.

2.Упълномощава Кмета на Община Вър-
шец да изготви мотивирано предложение до
Министерството на образованието и на-
уката относно включването на СОУ „Иван
Вазов” - гр. Вършец в Списъка за актуали-
зация на средищните училища за учебната
2009 / 2010 година.

Гласували общо: "за" - 10, "против" –
няма, "въздържали се" - няма.

Поради изчерпване на дневния ред Пред-
седателят на Общински съвет - Вършец
закри заседанието в 18,30 часа.

Николай Желков Леков
Председател на ОбС - Вършец

продължава от 3 стр. >>>
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продължава от 1 стр. >>>
Работата на медицинския център

се ръководи от управителя д-р
Бъчварова, която избрахме с про-
грама за развитие на центъра, но
засега програмата не се изпълнява
в зададените параметри. Ограни-
чен е кръга на предлаганите ус-
луги. Няма достатъчно
специалисти. Липсва интерес от
тяхна страна, защото пациентите
са по-малко и няма съвременна
техника.

Желанието на Общинския съвет
е с общи усилия да се изгради мо-
дерен център, който да обслужва
местното население и гостите и ту-
ристите. Заедно с д-р Дамянова и
Бъчварова разработваме проект
към Министерството на здравео-
пазването за обновяване на част от
сградата и нов подход за линей-
ките.Председател съм на комисия,
която разработва мерки за спася-
ване на центъра. С всички сили и
средства ще подкрепим инициа-
тиви от управителя.

От година и половина имам
личен принос в поддържането на
медицинския пункт в село Спан-

чевци. Закупих лекарства за за-
реждане на спешния шкаф и пла-
щам заплата на медицинския
фелдшер. Той е в услуга предимно
на населението, което не може да
идва до града.

Търсим варианти за финансиране
и до края на мандата ще бъдат из-
градени медицински пунктове в
ромската махала и в другите села

на общината. Смятам, че е необхо-
димо и ще има ефект.

- Според вас какви са перспек-
тивите на Вършец за развитие
като курорт.

- Възможността за развитието на
Вършец като курорт е в привлича-
нето на сериозни инвеститори в
сферата на туризма и балнеолече-
нието, за които има чудесни при-

родни дадености. Сдружението за
възраждане на Вършец изгради
със собствени средства офис за
презентиране на общината и ра-
йона в западни сайтове с цел при-
вличането на инвеститори и
туристи.Офисът ще анализира и
обобщава информация и предос-
тавя на управата на града, така че с
общите усилия на кмета и общин-
ския съвет да се реагира своевре-
менно и да се оказва пълно
съдействие на евентуалните бъ-
дещи инвеститори. Инвеститорите
ще създадат нови работни места,
ще доведат туристи, ще се увеличи
търсенето и на частни квартири.
Чудесен пример е отварянето на
хотел „Ата****”. Трябва да станат
повече такива. За съжаление све-
товната икономическа криза оказа
влияние и стопира този процес по
обясними причини.

Заедно с А. Димитров, К. Арги-
ров, Н. Леков влагаме лични
средства да се отвори центъра и
независимо от обстоятелствата и
неблагоприятната среда да започне
да работи за реклама на общината
и района, за привличане на инвес-

титори и постигане на високи про-
дажни цени за предлагани в цен-
търа имоти. Подготвени са кадри,
направен е подбор и скоро този
проект ще стартира в полза на об-
щината.

- Какви са ви ангажиментите
като член на Комисията по те-
риториално и селищно устрой-
ство.

Едно от най-важните неща, с
които се занимава тази комисия е
проектът за водоснабдяване и ка-
нализация на селата Черкаски,
Драганица и Спанчевци. Този про-
ект върху, който работихме много
сериозно е завършен напълно, вне-
сен е в Разплащателната агенция и
очаква разглеждане. Надяваме се
да бъде одобрен, защото това е се-
риозен проблем в селата.

- Имате ли любимо занимание,
хоби.

- Нямам време за хоби. Всичките
ми усилия са съсредоточени в ра-
ботата, за адаптиране в новите ус-
ловия.

Разговора води
Юлия АНТОНОВА

ОГНЯН ГИГОВ : „АДАПТИРАМЕ СЕ КЪМ НОВИТЕ УСЛОВИЯ”
НАШИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

2008 година беше обявена за го-
дина на Русия в България, а нас-
тоящата 2009 – за година на
България в Русия. В тази връзка
между двете страни се организи-
рат много концерти, срещи, фо-
руми и др. Участие в културния
обмен на българска земя взе за-
служилата артистка на Русия, пе-
вицата Наталия Сорокина, която
изнесе самостоятелен концерт в
големия салон на Народно чита-
лище “Христо Ботев” гр. Вършец,
организиран от местното дру-
жество на русофилите, под патро-
нажа на Национално движение
“Русофили” и с финансовата под-
крепа на Общинския съвет на БСП
в града ни.

Вършец бе една от поредните
спирки на певицата, пристигнала
у нас от културната столица на
Русия Санкт-Петербург, за да из-
несе концерти в Айтос, Ботевград,
Плевен, в Руския културно-инфор-
мационен център в София и на
Шестия национален събор “При-
ятелите на Русия” на язовир “Ко-
принка” край Казанлък.

Въпреки, че репертоарът и жан-
ровият диапазон на певицата са в
широки граници – от цигански ро-
манси, руски народни песни, шан-
сони до съвременни естрадни
песни, за вършечката публика тя

избра да представи едни от най-
новите си песни в съвременен по-
паранжимент, а подаръкът към
нашите съграждани беше дебютът
на песента й “Лето”, която про-
звуча за пръв път тук, във Вършец.

За съжаление по време на кон-
церта не чухме нито една от поз-
натите ни песни на руски език,
които ние българите толкова много

обичаме, може би и затова публи-
ката не беше твърде ентусиазирана
– младото поколение не разбираше
текста на песните, а отявлените
русофили от по-старото поколение
останаха разочаровани, тъй като
очакваха да чуят по-популярни
руски мелодии.

След концерта Наталия Соро-
кина даде интервю специално за
читателите на общински вестник

“Вършец”.
- Уважаема Наталия Олеговна,

какви са бъдещите Ви твор-
чески планове?

- В момента работя над най-
новия си проект, който е със загла-
вие “Прелетна птица”. Вече са
подготвени 10 песни за новия ми
албум, предстои записването на
още 4. Текстовете на песните са

написани от мен и Андрей Бонди,
а композитор на албума е Михаил
Куприянов. Единствено на чита-
телите на вашия вестник “Вър-
шец” ще издам тайната, че една от
песните ще бъде записана веднага
след завръщането ми у дома, в
Петербург в края на месец септем-
ври, тя ще бъде пропита от моите
спомени от България и ще бъде с
работно заглавие “Лето вдруг”.

Албумът ще бъде готов през ноем-
ври тази година и много би ми се
искало да го представя догодина и
в България. Песните в този албум
са светли, написани са с надежда
и радост, пропити с много позити-
визъм, защото даже неуспехите в
личния ни живот не бива да ни до-
веждат до униние. Посланието
към публиката, което искам да
предам чрез песните от албума
“Прелетна птица” е, да се радваме
на живота, защото навсякъде
около нас има позитивизъм и по-
ложителни страни, да търсим себе
си и своето гнезденце като прелет-
ните птици, а някои от нас може
вече да са намерили целта на
своето пътешествие.

- Какви са Вашите впечатле-
ния от България и от нас, бълга-
рите?

- Впечатленията ми от България
са чудесни, за втори път съм тук.
Първият път, когато летувах в
страната ви преди 19 години се
оказа съдбоносен за мен, защото
сред сънародниците си от турис-
тическата група намерих своя съп-
руг тук, в България и от него имам
чудесна дъщеря. Надявам се, че и
тазгодишните гастроли из Бълга-
рия ще ми донесат съдбовни ми-
гове и преживявания и много нови
приятелства. На националния
събор “Приятелите на Русия” край
язовир “Копринка” се запознах
лично с вашата голяма певица
Йорданка Христова.

- Какво ще пожелаете специ-
ално на читателите на общин-
ски вестник “Вършец” ?

- На читателите на вестник “Вър-
шец” и на всички българи изпра-
щам своята любов в стихове и
стари песни! А новите ми песни
очаквайте през следващата година!

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗАСЛУЖИЛАТА АРТИСТКА НА РУСИЯ НАТАЛИЯ
СОРОКИНА ИЗНЕСЕ КОНЦЕРТ ВЪВ ВЪРШЕЦ

Уважаема госпожо Бончева,
С настоящото писмо бих искал

да изразя своята и на Корпус на
мира благодарност за съпричаст-
ността и подкрепата, оказани на
програмата за предварително
обучение, проведена през лятото
на 2009 година във Вършец.

Благодарение на Вашата и на
Вашата местна общност разби-
ране, гостоприемство и активно
участие, подготовката на бъде-
щите доброволци беше изключи-
телно успешна. Всички
американски доброволци се
чувстват готови за двугодишната
си работа в България, 89 % от тях
постигнаха необходимото за на-
чалото на службата си ниво на
владеене на български език.

През изминалите три месеца
американските обучаеми и тех-
ните домакини установиха
близки и взаимно обогатяващи се
контакти, работиха съвместно по
малки проекти и споделяха ценен
опит. Това сътрудничество пос-
тави добра основа за бъдещата
им успешна работа като добро-
волци. Надявам се, че то е било
приятно и полезно и за българ-
ските домакини.

Чрез Вас бих искал да изразя
благодарност на всички институ-
ции във Вашето населено място,
с които си сътрудничихме изклю-
чително успешно.

Желая успех на Вас и Вашите
съграждани и се надявам, че и в
бъдеще ще имаме възможност да
работим заедно!

Филип РУДИ
Директор “Програми и

обучение”
Корпус на мира, София

БЛАГОДАРСТВЕНО
ПИСМО ДО КМЕТА

НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ



Бих искал чрез страниците на нашия
вестник “Вършец” да изразя сърдечната
благодарност на Църковното настоятелство
при храм “Св. Георги” гр. Вършец към г-н
Анатоли Димитров – изпълнителен дирек-
тор на фирма “Електростарт” за поредното
му дарение за ремонт на светия храм, което
го нарежда начело в списъка на църковните
“дарители и украсители”, за чието здраве и
успех Светата Църква винаги се моли на
Всеподателя Бога

Трогнати сме от неговата грижа за нашата
светиня, която е исторически паметник на
културата и архитектурна забележителност.

Уверени сме, че неговата всеотдайност и
щедрост ще послужат, като пример и за ос-

таналите наши съграждани и че предстоят
още такива благородни инициативи, за да
бъде храмът ни поддържан и в бъдеще в
достолепие, като център на православие,
родолюбие, духовност и народна идентич-
ност.
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15 септември е ден, изпълнен с ра-
достно вълнение - децата тръгват на
училище. Ден, в който мечтите намират
нова посока. Надеждата се възражда.
Вярата в доброто укрепва – децата
тръгват на училище.

Така с много глъч и смях с гръмките
звуци на духовата музика започна тър-
жеството за откриване на новата учебна
година в СОУ „Иван Вазов”. Ученици и
учители получиха благословията на
свещеноиконом Петко Балджиев.

Приветствените думи на кмета на об-

щината г-жа Боряна Бончева бяха пос-
рещнати с радостни овации. Словото на
директора на училището г-жа Ани Ан-
гелова ни прикани към труд и постоян-
ство в овладяването на науката.

Сред много песни, стихове и презен-
тации най-развълнувани бяха първок-
ласниците, които едва дочакаха първия
звънец и първи влязоха в класните
стаи.

На добър час и успех през новата
учебна 2009-2010 г. !

Юлия Илиева

ЗАПОЧНА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

На 6 септември официално бе открито Ре-
публиканското първенство на Аматьорската
мини футболна лига. В първенството участ-
ват 53 отбора, разделени в 4 дивизии.
Отбор “Промил” от Вършец според пред-
варително изтеглен жребий е в 3-та диви-
зия, в която влизат 14 отбора. За купата на
първенството ще се играят 26 кръга в два
полусезона – есенен и пролетен.

В есенния полусезон 2009/10 ще бъдат из-
играни 13 срещи за купата на първенството
и 1 среща за купата на лигата.

Отборът в състав вратар - Ивайло Тодо-
ров; защитници – Иван Илиев, Петър Пет-
ков, Венислав Митов, Бисер Александров;
полузащитници – Валентин Иванов, Спас
Маринов, Георги Николов, Петър Тодоров,
Даниел Драгиев; нападатели – Мартин Ни-

колов, Тихомир Димитров, Павел Павлов,
Иван Митев, Анатоли Димитров, Димитър
Йорданов на два пъти победи своите съ-
перници – Interpol (с 8:0), и 18:2 Chelsea
Bulgaria (amfl-bg.com).

За победите на отбора трябва да бъдем
благодарни на треньора Иван Павлов –
кмет на с. Черкаски, както и на играещия
спонсор Анатоли Димитров – изпълните-
лен директор на “Електростарт” АД гр.
Вършец.

Последната среща на отбора за есенния
полусезон ще се играе на 13 декември, след
което футболните срещи за първенството
ще продължат от 7 март 2010 година.

Надяваме се на победа!!!

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПОРЕДНА ПОБЕДА НА НАШИЯ
ФУТБОЛЕН ОТБОР “ПРОМИЛ”

ДЕКЛАРАЦИЯ
От колектива на СОУ „Иван Вазов” – гр. Вършец

Уважаеми съграждани, родители и ученици,
През последните дни в града се разпространява анонимен призив за отстраняване

директора на СОУ „Иван Вазов”- най-голямото и авторитетно училище в община
Вършец. В призива са засегнати не само личните качества на директора, но и на-
чина на преподаване и отношенията в колектива.

Ние като преподаватели в училището смятаме, че сме длъжни да отговорим с факти
на незаслужените нападки, защото те са обидни не само за нас, но и за вас – роди-
телите, които сте ни поверили отговорността за образованието и възпитанието на де-
цата си.

СОУ „Иван Вазов” е училище с традиции и авторитет, но то е и училище, което
бързо се адаптира към съвременните условия и модерни методи на работа и управ-
ление. Предпоставка за това са високата степен на квалификация и усъвършенстване
на преподавателските и ръководни кадри. В училището се работи по шест нацио-
нални програми, радваме се на обновената и хигиенична училищна сграда; ново из-
градените и оборудвани спортни площадки.

Само за последната година в резултат от работата на директора на училището са
спечелени девет проекта на обща стойност 300 хиляди лева.

Активната позиция на колектива доведе до реализирането на проектите.Те дадоха
възможност за по-качествено обучение и подготовка за явяване на изпити след
седми клас, допълнително обучение на децата от ромски произход. Оперативната
програма „Развитие на човешките ресурси” даде хоризонт на детските възможности
– те рисуваха, писаха стихове, решаваха задачи, поставиха пиеса на английски език,
издадоха свой вестник, взеха високи награди на спортни състезания, областни и на-
ционални олимпиади.

Тези дни бе подписан поредният проект по програма на Европейския съюз за раз-
витие на извънкласни дейности в училище. В училище, с предоставени такива ши-
роки възможности, учениците постигат високи резултати.

Гордост за нас са отличната оценка на Георги Богданов от бившия 12 а клас на на-
ционалния кръг на олимпиадата по история; отличното представяне на Петър То-
палски от същия клас в националното състезание по химия; първото място на
Мартин Димитров от 12 а клас в областния кръг на двуезичното състезание ан-
глийски-немски език; отличието на Фани Петрова от 10 клас в националния кръг на
конкурса за комикси на европейска тематика; първото място на Веселина Алексиева
от 7 клас,на регионалното състезание „Математическо кенгуру”; първото място на
Пиер Лечев от 12 клас по планинско колоездене на международното състезание за
купа „Шамбала”; второто място на Ивета Алексиева от 11 клас на Държавното пър-
венство по планинско бягане; радваме се на призовите места на отборите по волей-
бол, гражданска защита, ориентиране, мажоретния състав.

Тези постижения на възпитаниците ни са постигнати под грижите на учителския
колектив и помощния персонал. Тук те са научени на знание, труд и твор-
чество.Неслучайно директорът и преподавателят по изобразитено изкуство от на-
шето училище представиха област Монтана в националния кръг на конкурса
„Училището – желана територия за ученика”.

Новата учебна година започнахме с нова поредица отличия: на Гергана Богданова
и Мирела Петрова от 6 а клас в националния конкурс „Космосът – настояще и бъ-
деще”; първата награда на Жасмина Костадинова за фантастичен разказ на Евро-
пейска нощ на учените на 29 септември 2009 г.; първата награда на Илонка Иванова,
Ивелина Гошева и Надя Цанкова за проекта „Влиянието на рентгеновите лъчи върху
бобовите зърна” за интердисциплинарност и награда на Съюза на физиците в Бъл-
гария;

СОУ „Иван Вазов” е на четвърто място в област Монтана по резултатност от обу-
чението, констатирана при външното оценяване,успех от Държавните зрелостни из-
пити и постижения на учениците. Нашите абитуриенти се представят отлично на
кандидатстудентските изпити в конкуренция с възпитаниците на езиковите и мате-
матически гимназии и продължават образованието си в престижни висши учебни
заведения.

Категорично обявяваме своята подкрепа за ръководството на училището и против
всякакви опити за неговото дискредитиране. Тук и всеки ден с работата си, всички
ние от СОУ „Иван Вазов”доказваме своя професионализъм. Ще продължаваме да
работим, защото да си учител не е професия, а призвание, с което се гордеем.

02.10. 2009 г. От Общото събрание
гр. Вършец

ЧЕСТ И ХВАЛА НА ДОСТОЙ-
НИТЕ ЛЮДЕ С ЩЕДРИ СЪРЦА

ÂÅÑÒÍÈÊÚÒ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ
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