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На 6 януари, по отколешна тради-
ция жителите и гостите на Вършец
станаха съпричастни с големия хрис-
тиянски празник Богоявление (Йор-
дановден).

Съгласно Светото писание, на този
ден Йоан Предтеча извършва кръще-
нието на Иисус Христос чрез пота-
пянето му във водите на река Йордан,
откъдето идва и името на празника –
Йордановден. В момента на кръща-
ването над Христос се спуска Све-
тият дух под формата на гълъб, а от
небето се чува Божият глас: „Този е

моят възлюбен син”. Затова празника
е наречен още и Богоявление, защото
се разкрива непостижимата за чо-
вешкия разум истина за троичността
на Бога.

За пръв път Църковното настоятел-
ство при храм „Св. Георги” и Об-
щина Вършец организираха
отслужване на Велик Богоявленски
водосвет и ритуал по спасяване на
Кръста не в центъра на града, а при
„Банския вир” в близост до Мине-
ралната чешма.

На събитието присъстваха кметът

на общината инж. Иван Лазаров,
секретарят на Общината инж.Да-
ниела Тодорова, служители от Об-
щинска администрация, много
жители и гости на града.

Пред събралото се множество ено-
рийският свещеник на град Вършец
свещеноиконом Петко Балджиев
сподели, че според каноните на Све-
тата Църква е прието Великия Бого-
явленски водосвет да се извършва
край река, язовир, езеро или друг
воден басейн, според желанието на
местните жители, но че от 40 години
във Вършец не е извършван такъв
ритуал по спасяване на Кръста. Спо-
ред него това не е правено досега по-
ради опасения, че няма такава
традиция в нашия град и няма да се
съберат достатъчно хора и желаещи
да извадят кръста от реката.

„Преди няколко дни кметът на об-
щината Иван Лазаров ме посети
лично в храма „Св. Георги”, за да ми
предложи и ме помоли да възродим
тази традиция след 40-годишно пре-
късване” – сподели местният свеще-
ник. „Искам да му благодаря от
името на Църковното настоятелство
при храма и от името на всички жи-
тели на града за тази инициатива от
негова страна”, допълни отец Бал-
джиев.

В студения и снежен януарски ден
смелчаците за изваждането на
Кръста от ледените води на реката
бяха четирима, но щастието се ус-
михна на 22 годишния Любослав Ог-
нянов Серафимов от Вършец, в
момента безработен, който пръв из-
вади Кръста и го предаде на свеще-
ника. Според народното поверие
този, който извади от реката хвърле-
ния от свещеника Кръст, през цялата
година ще бъде здрав и късметлия.
Любослав получи и парична награда
от 50 лева, връчени му от Кмета на

общината инж. Иван Лазаров.
След водосвета свещеноиконом

Петко Балджиев бе поканен заедно с
хористите от Църковния хор в каби-
нета на кмета на общината инж.
Иван Лазаров, за да поръси със све-
тена вода административната сграда
на общината и благослови всички,
работещи в нея. Свещеникът пожела
на ръководството на Общината и
служителите от Общинска адми-
нистрация много здраве и професио-
нални успехи.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗА ПРЪВ ПЪТ СЛЕД 40 ГОДИНИ - РИТУАЛ ПО
СПАСЯВАНЕ НА КРЪСТА НА ЙОРДАНОВДЕН

На 16 януари в СПА хотел
„Съни Гардън” гр. Вършец се
проведе пресконференция за
представяне на текущото състоя-
ние и предстоящите задачи във
връзка с изпълнението на дейнос-
тите в рамките на инвестиционен
проект „Реализиране на инвести-
ционен проект “Градска пречист-
вателна станция за отпадъчни
води (ПСОВ) в град Вършец”,
одобрен за безвъзмездно финан-
сиране, съгласно Договор за без-
възмездна финансова помощ №
58111-С113-304 от 29.12.2008 г.
между община Вършец и Минис-
терството на околната среда и во-
дите, на обща стойност 5 376 920
лв.

В пресконференцията взеха
участие кметът на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров, област-
ният управител на област
Монтана Ивайло Петров, пред-

ставители на екипа за управление
на проекта, представители на из-
пълнителя на Договора за инже-
неринг на ПСОВ – ДЗЗД
„ПОНС-МАСС”, изпълнителят на
дейностите по строителен надзор,
представители на средствата за
масово осведомяване, общински
съветници от ОбС Вършец, слу-
жители от Общинска администра-
ция, граждани на град Вършец.

Реализирането на проекта ще
допринесе за повишаване качест-
вото на живот на населението и
качеството на предлагания турис-
тически продукт, привличане на
нови инвестиции и създаване на
нови възможности за повишаване
на регионалната конкурентноспо-
собност на общината.

В град Вършец съществува
Градска пречиствателна станция
за отпадни води, която обаче е
въведена в експлоатация през

1971 г. и е с капацитет едва 3800
куб.м на ден, т.е. практически тя
не функционира.

С оглед на горното община Вър-
шец разработи и представи в Ми-
нистерството на околната среда и
водите проект за изграждане на
нова Градска пречиствателна
станция за отпадъчни води, който
бе одобрен за финансиране по
оперативна програма „Околна
среда 2007-2013 г.”.

На 29.12.2008 г. между община
Вършец и Министерството на
околната среда и водите бе под-
писан Договор за безвъзмездна
финансова помощ № 58111-С113-
304 във връзка с изпълнението на
инвестиционен проект „Реализи-
ране на инвестиционен проект
“Градска пречиствателна стан-
ция за отпадъчни води (ПСОВ)
в град Вършец”.

продължава на 5 стр. >>>

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
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Интервю с кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров
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Иван Михайлов Лазаров е роден на 07.10.1971
г. във Вършец.

Завършва висше образование с магистърска
степен в Университета по хранителни техно-
логии в гр. Пловдив, с квалификация инженер-
технолог в хранително-вкусовата
промишленост и специалност "Технология на
виното и високоалкохолните напитки". Има до-
пълнителна квалификация по "Създаване на
конкурентноспособни стартиращи фирми" от
Агенцията за регионално развитие и бизнес цен-
тър Монтана.

Председател на Общински съвет - Вършец от
декември 2009 г. до ноември 2011 г.

- Г-н Лазаров, Вие бяхте общински съвет-
ник и председател на Общинския съвет в
предишния мандат. Помага ли Ви натрупа-
ният опит в работата като кмет?

- Преди да отговоря на въпроса Ви, бих искал
да изкажа своята благодарност към жителите на
община Вършец, които гласуваха на местни из-
бори 2011 и разбира се на тези, които ме под-
крепиха.

Смятам, че дейността ми като общински съ-
ветник и председател на Общинския съвет през
миналия мандат е една много полезна основа на
сегашната ми работа като кмет. Познавам добре
работата и на Общинския съвет и на Общинска
администрация, имам поглед върху нещата и от
двете страни – и по отношение на законодател-
ната, и на изпълнителната власт. Мисля, че така
по-лесно ще мога да констактувам с Общинския
съвет.

- Пред Вас е целият мандат, с всички про-
блеми и предизвикателства, които поднася
съвременният живот. Какви са непосредст-
вените задачи, които предстоят пред общин-
ската управа ?

- Най-важното, от което трябва да започнем е
подобряване на инфраструктурата на общината:
подмяна на водопроводи, асфалтиране на улици,
реновиране на градинки, ремонт на входно-из-
ходните артерии към града, пречиствателна
станция за отпадни води и редица други, защото
никой не инвестира в населени места, които не
предлагат подходяща инфраструктура.

В момента работим по изготвяне бюджета на
общината за 2012 година, предстои публичното
му обсъждане пред местната общност и внася-
нето му за приемане от Общинския съвет.

Давам си ясна сметка, че сме изправени пред
един труден и тежък мандат на управление –
мандат, в условията на тежка финансова криза,
мандат, през който ни предстои страшно много
работа по Европейските оперативни програми и
Европейски проекти.

През месец март ще стартира проектът "Енер-
гийна ефективност в обществени сгради", фи-
нансиран от Международен фонд „Козлодуй”,
по който ще се ремонтират сградите на ОДЗ
"Слънце"и Общинска администрация. Проек-
тът е на стойност 726 623 лв.

В най-скоро време предстои започването на
строително-ремонтни работи по изграждането
на новата пречиствателна станция за отпадни
води в град Вършец. Проектът се финансира по
Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013
г. на ЕС и ще приключи в началото на месец юли
2012 г. Стойността му е 5 376 920 лв.

- Какво е финансовото състояние, в което
заварихте Общината? Има ли неразплатени
разходи?

Заварихме Общината в тежко финансово със-
тояние, натрупаните задължения са от порядъка
на 200 000 лева, част от тях са още от 2007 г. За
140 000 лева има съдебно решение срещу Об-
щината и издадени изпълнителни листове. В
процес на преговори сме с всички кредитори да
разсрочим плащанията и те да стават на етапи,
за да можем да запазим нормалното функцио-
ниране на Общината и поетите ангажименти
към гражданите като снегопочистване, сметоиз-
возване и др.

Освен финансовите проблеми, заварихме и
много тежко наследство, свързано с лошото уп-
равление на одобрените и спечени проекти, фи-
нансирани по Оперативни програми на
Европейския съюз. Вече успяхме да възобновим

дейностите на проекта по изграждане на пре-
чиствателната станция за отпадни води, през ля-
тото той ще бъде финализиран. В момента
имаме сериозни проблеми с напредъка по про-
ектите, финансирани от Държавен фонд „Земе-
делие” за ремонт на група улици и за ремонт на
паркове, градинки и обществени места. В про-
ведените процедури за избор на надзор и из-
пълнител има сериозни пропуски, които могат
да доведат до финансови корекции към Общи-
ната. По проекта за подмяна на осветлението в
град Вършец и селата от общината, въпреки
преведените авансови средства преди две го-
дини и половина, Общината не е предприела аб-
солютно никакви действия, за да го реализира.

- Известен сте в града ни като много добър
професионалист в областта на винопроиз-
водството. Като човек, занимавал се реално
с производство, какви възможности смятате,
че може да предостави Общината на хората
от малкия бизнес?

- Като винопроизводител със собствена фирма
познавам много добре проблемите на дребния
бизнес. Загрижен съм за създаването на по-бла-
гоприятна бизнес-среда и успешно развитие на
дребния и средния бизнес.

На 10 януари в хотел „Медикус” проведохме
среща с производители, собственици на фирми,
представители на туристическия бизнес, на
която присъстваха председателят на Общинския
съвет, кметът и общински съветници от ПП
„ГЕРБ”. Бяха обсъдени много въпроси, свързани
с развитието на общината, туристическия данък,
Наредбата за домашните животни, създаването
на Консултативен съвет по туризъм и др.

Мисля, че с общи усилия може да се намери
механизъм, с който Общината според възмож-
ностите си и действащото законодателрство да
подкрепи тези хора и облекчи дейноста им, же-
ланието ми е нещата да се развиват в положи-
телна насока.

- Знаем, че сте съпричастен към проблемите
на спорта като член на местния клуб по ори-
ентиране. Младите хора се интересуват от
осигуряване на възможности и по-добри ус-
ловия за спортуване, какво смята да пред-
приеме Общината в тази насока?

- В момента се опитваме се да осигурим
средства от общинския бюджет за издръжката
на Общинския детски комплекс, към който фун-
кционират групи по волейбол, тенис на маса,
фитнес – смятам, че е добре да се запазят тези
дейности, за да има къде да се събират и трени-
рат децата ни. Стремим се да поддържаме вече
изградените спортни площадки на територията
на училищата и градския парк.

Съвсем наскоро Общината разработи и канда-
датства за финансиране пред Министерство на
земеделието и храните с един много атрактивен
проект, насочен към спорта и оползотворяване
на свободното време на младежите, за изграж-
дане на площадка за скейтборд в Слънчевата
градина и площадка за фитнес на открито в Бо-
ровия парк. Очакваме проектът да бъде одобрен,
за да започнем строителните дейности.

- За какво си мечтаете като кмет?
- Мечтая за една по-уредена и по-красива об-

щина, за превръщането на Вършец в едно по-
добро място за живеене както за нас, така за
нашите деца и за нашите родители.

Евелина ГЕОРГИЕВА

Новото ръководство на Община Вършец:

ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ: „ЗАЕДНО ДА НАПРАВИМ ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ ЕДНО ПО-ДОБРО МЯСТО КАКТО ЗА
НАС, ТАКА И ЗА НАШИТЕ ДЕЦА И РОДИТЕЛИ”

БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР / ПЛАН – ГРАФИК /
за разработване на проектобюджета

на Община Вършец за 2012 г.
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Днес, 23.12.2011 г. (петък) от 14.00 часа, на
основание чл. 23, ал.4, т 1 от ЗМСМА, се про-
веде заседание на Общински съвет – Вършец
в заседателната зала на Общинска админист-
рация – Вършец.

На заседанието присъстваха 12 положили
клетва общински съветници.

Отсъства: инж. Иво Цакански
Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседа-

нието е законно и може да взема законови ре-
шения.

На заседанието присъстваха още: инж.
Иван Лазаров, Петър Стефанов – зам.-кмет,
Даниела Тодорова – секретар, Пламен Сте-
фанов, Антон Тошев, Красимира Тачева,
И.Илиев, Ангел Петров, Емил Димитров, Да-
ниела Лилова и граждани.

Заседанието беше открито и ръководено от
инж. Анатоли Димитров – Председател на
Общински съвет Вършец.

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Отговор от Кмета на Община Вършец на

питане на общински съветници от ПП „ЗС –
Александър Стамболийски”.

Отговаря: Кмет на Община Вършец –
инж. Иван Лазаров

2. Разглеждане на информация за стартирала
процедура по Бюджет 2012г. /Бюджетен ка-
лендар/.

Докладва: Кмет на Община Вършец –
инж. Иван Лазаров

3. Приемане на план – сметка включваща не-
обходимите разходи за дейностите по трети-
ране на битови отпадъци и почистване на
площи за обществено ползване и определяне
на годишния размер на такса за битови отпа-
дъци 2012г.

Докладва: Кмет на Община Вършец –
инж. Иван Лазаров

4. Вземане на решение за закриване на
кметства на територията на Община Вършец.

Докладва: Кмет на Община Вършец –
инж. Иван Лазаров

5. Вземане на решение относно постъпили
писма от Общинска служба земеделие Вър-
шец по започната процедура по чл.45е от
ППЗСПЗЗ.

Докладва: Кмета на Община Вършец –
инж. Иван Лазаров

6. Разглеждане и приемане на Програма за
развитие на читалищната дейност в Община
Вършец – 2012г.

Докладва: Кмета на Община Вършец –
инж. Иван Лазаров

7. Одобряване на подробен устройствен
план и специализирана схема на обект „Оп-
тична кабелна мрежа за телевизия и интер-
нет” – инвеститор „МОНТ 7 ХОЛДИНГ”
ООД.

Докладва: Кмета на Община Вършец –
инж. Иван Лазаров

8. Одобряване на план за регулация на
кв.Изток.

Докладва: Кмета на Община Вършец –
инж. Иван Лазаров

9. Вземане на решение за дарение от Бю-
джета на Общински съвет – Вършец по слу-
чей Коледните и Новогодишни празници.

Докладва: Председател ОбС - Вършец –
инж. Анатоли Димитров

10. Определяне на представител на Общин-
ски съвет - Вършец в Общото събрание на
НСОРБ.

Докладва: Председател ОбС - Вършец –
инж. Анатоли Димитров

11. Изказвания, питания, становища и пред-
ложения на граждани.

Общински съвет – Вършец прие следните
решения:

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

чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, приема за сведе-
ние бюджетен календар за разработване на
проектобюджета за 2012 г.

2. Задължава Кмета на Община Вършец да
информира обществеността и всички лица

участници в разработването на проектобю-
джета за приоритетите, целите, задачите и
сроковете в бюджетен календар за 2012г. Бю-
джетния календар да се публикува в следва-
щия брой на местния общински вестник.

3. Докладни записки, касаещи бюджет 2012г.
да постъпват за сведение и становище до
Кмета на Община Вършец с оглед разглежда-
нето им при разработване на проектобюджета
на Община Вършец за 2012г.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симео-
нов, С.Сьлков, д-р Б.Бонев, Б.Христов,
А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против” –
няма, “въздържали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 22
І. Общински съвет – Вършец на основа-

ние чл.21, ал.1 т.7 от ЗМСМА и във връзка
с чл.66 от ЗМДТ, одобрява обобщената
план-сметка, общата стойност на която
възлиза на 372 685 лв. и включва необхо-
димите разходи за:

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на
битовите отпадъци – контейнери, кофи и др. в
срок до 30.04.2012 г.

2. Събиране на битови отпадъци и транс-
портиране до депото за обезвреждането им.

3. Проучване, проектиране, изграждане, под-
ържане,експлоатация, закриване и монито-
ринг на депото за обезвреждане на битови
отпадъци, включително отчисленията по
чл.71а и чл.71е от ЗУО.

4. Почистване на уличните платна, площа-
дите, алеите, парковите и другите територии
от населените места, предназначени за об-
ществено ползване.

ІІ. Определя размера на такса за битови
отпадъци за 2012 година по видове услуги и
населени места, както следва:

1. Размер на ТБО за недвижими имоти на
физически лица /ФЛ/ за гр. Вършец и кв.
Заножене – общо 2.0 на хиляда и по услуги:

- събиране на битови отпадъци и транспор-
тиране до депо – 0.9 на хиляда от данъчната
оценка на имота;

- поддържане чистота на местата за общест-
вено ползване – 1.1 на хиляда от данъчната
оценка на имота.

2. Размер на ТБО за недвижими имоти на
физически лица /ФЛ/ за прилежащите села
на Община Вършец – общо 6.0 на хиляда и
по услуги:

- събиране на битови отпадъци и транспор-
тиране до депо – 4.5 на хиляда от данъчната
оценка на имота;

- поддържане чистота на местата за общест-
вено ползване – 1.5 на хиляда от данъчната
оценка на имота.

3. Размер на ТБО за недвижими имоти на
стопански субекти и физически лица /ФЛ/
с декларирани търговски обекти в гр. Вър-
шец и кв. Заножене – общо 6.5 на хиляда и
по услуги:

- събиране на битови отпадъци и транспор-
тиране до депо – 3.0 на хиляда, от по-голямата
стойност от данъчната оценка или отчетната
стойност на имотите, но не повече от 4 000
лева на имот.

- поддържане чистота на местата за общест-
вено ползване – 3.5 на хиляда, от по-голямата
стойност от данъчната оценка или отчетната
стойност на имотите, но не повече от 4 000
лева на имот.

4. Размер на ТБО за недвижими имоти на
стопански субекти и физически лица /ФЛ/
с декларирани търговски обекти в приле-
жащите села на Община Вършец – общо
11.5 на хиляда и по услуги:

- събиране на битови отпадъци и транспор-
тиране до депо – 10.5 на хиляда, от по-голя-
мата стойност от данъчната оценка или
отчетната стойност на имотите, но не повече
от 4 000 лева на имот.

- поддържане чистота на местата за общест-
вено ползване – 1.0 на хиляда, от по-голямата
стойност от данъчната оценка или отчетната
стойност на имотите, но не повече от 4 000
лева на имот.

ІІІ . Одобрява размера на дофинансира-
нето в размер на 50 785 лв. от други собст-
вени приходи.

ІV. Задължава Кмета на Община Вършец
да внесе в Общински съвет – Вършец до
следващо заседание актуализирана На-
редба за определянето и админисрирането
на местните такси и цени на услуги на те-
риторията на Община Вършец, приета с
Решение №482 от 23.06.2011година.

V. Задължава Кмета на Община Вършец
в срок до 23.12.2011 година да сформира ко-
мисия за освобождаване на физически и
юридически лица от някои от компонен-
тите на ТБО и да включи в сьстава об-
щински съветници по предложение на
Преседателя на Общинския съвет.

VІ. Задължава Кмета на Община Вършец
в срок до 30.04.2012година да представи в
Общински съвет – Вършец и да постави за
информация на жителите на Община Вър-
шец на достъпни места, план схема за раз-
положението на кофите и контейнерите за
битови отпадъци разположени на терито-
рията на Община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симео-
нов, С.Сьлков, д-р Б.Бонев, Б.Христов,
А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против” –
няма, “въздържали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 23
Общински съвет – Вършец на основание

чл.21 ал.2 от ЗМСМА и чл.31, ал.1 и ал.2 от
ЗИЗАТУРБ /обн. в ДВ бр.95 от 02.12.2011г./
и чл.16, т. 1 от ЗАТУРБ:

1. Закрива кметствата: Драганица, Черкаски,
Горно Озирово, община Вършец, област Мон-
тана.

2. Решението по т.1 да се изпрати за обна-
родване в „Държавен вестник” чрез Област-
ния управител на област Монтана.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симео-
нов, С.Сьлков, д-р Б.Бонев, Б.Христов,
А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против” –
няма, “въздържали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 24
1. Общински съвет - Вършец, на основание

§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и Решение
№491/З/08.03.1993г. на Общинска служба по
земеделие и гори, гр.Вършец, предоставя на
наследник/наследниците на Георги Манойлов
Истатков - Пенка Георгиева Манойлова чрез
пълномощник Николай Георгиев Николов:

• Имот с идентификатор №12961.43.783 –
ливада с площ 2022 кв.м., находяща се в м.
„Средешница”, землище на гр. Вършец –
земи от общински поземлен фонд (ОПФ).

2. На основание §19 от ПЗР към ЗИДАПК,
решението може да се обжалват пред Район-
ния съд – гр. Берковица по реда на Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс.

3. На основание чл.45ж, ал.2, изречение
второ, от ППЗСПЗЗ решението да се връчви
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс на лицето Николай Георгиев Николов –
пълномощник на Пенка Георгиева Маной-
лова, с адрес: гр. Вършец, ул. „Любен Гераси-
мов” №1, бл.2 и служебно - на Общинска
служба по земеделие – гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симео-
нов, С.Сьлков, д-р Б.Бонев, Б.Христов,
А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против” –
няма, “въздържали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 25
1. Общински съвет - Вършец, на основание

§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и Решение
№60ДР/06.01.1993г. на Общинска служба по
земеделие и гори, гр.Вършец, предоставя на
наследник/наследниците на Георги Ценков
Филипов – Георги Ценков Георгиев:

• Имот №113027 – ливада с площ 6.500
дка., находяща се в м. „Тутьовица”, зем-

лище на с. Драганица – земи от общински
поземлен фонд (ОПФ);

• Имот №149053 – ливада с площ 3.628
дка, находяща се в м. „Стръвни дол”, зем-
лище на с. Драганица – земи от общински
поземлен фонд (ОПФ);

• Имот №147028 – лозе с площ 1.300 дка,
находяща се в м. „Стръвни дол”, землище
на с. Драганица – земи от общински по-
землен фонд (ОПФ);

• Имот №147074 – пасище, мера с площ
2.598 дка, находяща се в м. „Стръвни дол”,
землище на с. Драганица – земи от общин-
ски поземлен фонд (ОПФ);

• Имот №106076 – полска култура с площ
0.395 дка, находяща се в м. „Радов дел”,
землище на с. Драганица – земи от общин-
ски поземлен фонд (ОПФ);

• Имот №107039 – ливада с площ 0.175
дка, находяща се в м. „Радов дел”, землище
на с. Драганица – земи от общински по-
землен фонд (ОПФ).

2. На основание §19 от ПЗР към ЗИДАПК,
решението може да се обжалват пред Район-
ния съд – гр. Берковица по реда на Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс.

3. На основание чл.45ж, ал.2, изречение
второ, от ППЗСПЗЗ решението да се връчви
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс на лицето Георги Ценков Георгиев, с
адрес: гр. Берковица, ул. „Рила” №6а и слу-
жебно - на Общинска служба по земеделие –
гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симео-
нов, С.Сьлков, д-р Б.Бонев, Б.Христов,
А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против” –
няма, “въздържали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 26
1. Общински съвет - Вършец, на основание

§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и Решение
№337/Д/28.10.1993г. на Общинска служба по
земеделие и гори, гр.Вършец, предоставя на
наследник/наследниците на Тодор Манойлов
Тодоров – Йорданка Георгиева Петрунова:

• Имот №142036 – пасище, мера с площ
9.001 дка, находяща се в м. „Стръвни дол”,
землище на с. Драганица – земи от общин-
ски поземлен фонд (ОПФ);

• Имот №152003 – пасище, мера с площ
3.109 дка, находяща се в м. „Друнчовица”,
землище на с. Драганица – земи от общин-
ски поземлен фонд (ОПФ).

2. На основание §19 от ПЗР към ЗИДАПК,
решението може да се обжалват пред Район-
ния съд – гр. Берковица по реда на Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс.

3. На основание чл.45ж, ал.2, изречение
второ, от ППЗСПЗЗ решението да се връчви
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс на лицето Йорданка Георгиева Петру-
нова, с адрес: гр. София, ул. „Рилски езера”
№30 и служебно - на Общинска служба по зе-
меделие – гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симео-
нов, С.Сьлков, д-р Б.Бонев, Б.Христов,
А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против” –
няма, “въздържали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 27
1. Общински съвет - Вършец, на основание

§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и Решение
№458/ГО/15.02.1993г. на Общинска служба
по земеделие и гори, гр.Вършец, предоставя
на наследник/наследниците на Георги Иванов
Бонов – Копринка Стефанова Иванова:

• Имот №052158 – ливада с площ 1.416
дка, находяща се в м. „Герговото”, землище
на с. Горно Озирово – земи от общински по-
землен фонд (ОПФ).

2. На основание §19 от ПЗР към ЗИДАПК,
решението може да се обжалват пред Район-
ния съд – гр. Берковица по реда на Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс.
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3. На основание чл.45ж, ал.2, изречение

второ, от ППЗСПЗЗ решението да се връчви
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс на лицето Копринка Стефанова Ива-
нова, с адрес: гр. Враца, ул. „Околчица” №62,
бл.2, вх.В, ап.59 и служебно - на Общинска
служба по земеделие – гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симео-
нов, С.Сьлков, д-р Б.Бонев, Б.Христов,
А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против” –
няма, “въздържали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 28
1. Общински съвет - Вършец, на основание

§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и Решение
№97/СТ/22.10.1992г. на Общинска служба по
земеделие и гори, гр.Вършец, предоставя на
наследник/наследниците на Спас Христов
Якимова – Иван Добрилов Добрилов:

• Имот №031130 – лозе с площ 1.768 дка,
находяща се в м. „Казачка могила”, зем-
лище на с. Стояново – земи от общински
поземлен фонд (ОПФ).

2. На основание §19 от ПЗР към ЗИДАПК,
решението може да се обжалват пред Район-
ния съд – гр. Берковица по реда на Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс.

3. На основание чл.45ж, ал.2, изречение
второ, от ППЗСПЗЗ решението да се връчви
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс на лицето Иван Добрилов Добрилов, с
адрес: гр. Вършец, ул. „Ал. Стамболийски”
№3 и служебно - на Общинска служба по зе-
меделие – гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симео-
нов, С.Сьлков, д-р Б.Бонев, Б.Христов,
А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против” –
няма, “въздържали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 29
1. Общински съвет - Вършец, на основание

§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и Решение
№175/СТ/28.10.1992г. на Общинска служба
по земеделие и гори, гр.Вършец, предоставя
на наследник/наследниците на Александър
Добрилов – Иван Добрилов Добрилов:

• Имот №050038 – нива с площ 1.846 дка,
находяща се в м. „Свидня”, землище на с.
Стояново – земи от общински поземлен
фонд (ОПФ).

2. На основание §19 от ПЗР към ЗИДАПК,
решението може да се обжалват пред Район-
ния съд – гр. Берковица по реда на Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс.

3. На основание чл.45ж, ал.2, изречение
второ, от ППЗСПЗЗ решението да се връчви
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс на лицето Иван Добрилов Добрилов, с
адрес: гр. Вършец, ул. „Ал. Стамболийски”
№3 и служебно - на Общинска служба по зе-
меделие – гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симео-
нов, С.Сьлков, д-р Б.Бонев, Б.Христов,
А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против” –
няма, “въздържали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 30
1. Общински съвет - Вършец, на основание

§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и Решение
№193СТ/25.11.1992г. на ОбСЗГ - гр.Вършец,
предоставя на Георги Трифонов Георгиев –
наследник/наследници на Илия Найденов
Йорданов:

• Имот № 027045 – ливада с площ 1.300
дка, находяща се в м. “Ливадето” - земи от
Общинския поземлен фонд (ОПФ), зем-
лище с. Стояново.

2. На основание §19 от ПЗР към ЗИДАПК,
решението може да се обжалват пред Район-
ния съд – гр. Берковица по реда на Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс.

3. На основание чл.45ж, ал.2, изречение
второ, от ППЗСПЗЗ решението да се връчви

по реда на Административнопроцесуалния
кодекс на лицето Георги Трифонов Георгиев
с адрес: гр. Вършец, ул. „Иван Вазов” №22 и
служебно - на Общинска служба по земеде-
лие – гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симео-
нов, С.Сьлков, д-р Б.Бонев, Б.Христов,
А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против” –
няма, “въздържали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 31
1. Общински съвет - Вършец, на основание

§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и Решение
№97/СТ/22.10.1992г. на ОбСЗГ - гр. Вършец,
предоставя на Найден Йорданов Йорданов –
наследник/наследници на Спас Христов Яки-
мов:

• Имот № 035021 – нива с площ 2.500 дка,
находяща се в м. “Красаджико” - земи от
Общинския поземлен фонд (ОПФ), зем-
лище с. Стояново;

• Имот № 044024 – нива с площ 3.000 дка,
находяща се в м. “Живи орници” - земи от
Общинския поземлен фонд (ОПФ), зем-
лище с. Стояново.

2. На основание §19 от ПЗР към ЗИДАПК,
решението може да се обжалват пред Район-
ния съд – гр. Берковица по реда на Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс.

3. На основание чл.45ж, ал.2, изречение
второ, от ППЗСПЗЗ решението да се връчви
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс на лицето Найден Йорданов Йорданов
с адрес: гр. Видин, ж.к. „Васил Левски”, бл.1,
вх. Ж, ап.144 и служебно - на Общинска
служба по земеделие – гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симео-
нов, С.Сьлков, д-р Б.Бонев, Б.Христов,
А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против” –
няма, “въздържали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 32
1. Общински съвет - Вършец, на основание

§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и Решение
№96/21.10.1992г. на ОбСЗГ - гр. Вършец,
предоставя на Найден Йорданов Йорданов –
наследник/наследници на Йордан Найденов
Йорданов:

• Имот № 030040 – нива с площ 1.801 дка,
находяща се в м. “Казачка могила” - земи
от Общинския поземлен фонд (ОПФ), зем-
лище Стояново;

• Имот №036037 – нива с площ 2.000 дка,
находяща се в м. “Красаджико” - земи от
Общинския поземлен фонд (ОПФ), зем-
лище Стояново,;

• Имот №027047 – ливада с площ 1.000
дка, находяща се в м. “Ливадето” - земи от
Общинския поземлен фонд (ОПФ), зем-
лище Стояново.

2. На основание §19 от ПЗР към ЗИДАПК,
решението може да се обжалват пред Район-
ния съд – гр. Берковица по реда на Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс.

3. На основание чл.45ж, ал.2, изречение
второ, от ППЗСПЗЗ решението да се връчви
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс на лицето Найден Йорданов Йорданов
с адрес: гр. Видин, ж.к. „Васил Левски”, бл.1,
вх. Ж, ап.144 и служебно - на Общинска
служба по земеделие – гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симео-
нов, С.Сьлков, д-р Б.Бонев, Б.Христов,
А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против” –
няма, “въздържали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 33
1. Общински съвет – Вършец, съгласно §27,

ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и Решение
№41/СТ/ 25.11.1992г. на Общинска служба по
земеделие и гори, гр.Вършец, предоставя на
Георги Трифонов Георгиев - наследник/на-
следниците на Илия Найденов Йорданов:

• Имот № 027046 – ливада с площ 1.500

дка., находяща се в м.”Ливадето”, землище
на с. Стояново – земи от Общинския по-
землен фонд;

2. На основание §19 от ПЗР към ЗИДАПК,
решението може да се обжалва пред Район-
ния съд – гр. Берковица по реда на Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс.

3. На основание чл.45ж, ал.2, изречение
второ, от ППЗСПЗЗ решението да се връчва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс на лицето Георги Трифонов Георгиев
с адрес: гр. Вършец, ул. „Иван Вазов” №22 и
служебно – на Общинска служба по земеде-
лие – гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симео-
нов, С.Сьлков, д-р Б.Бонев, Б.Христов,
А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против” –
няма, “въздържали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 34
1. На основание чл.26а, ал.2 от ЗНЧ, Об-

щински съвет – Вършец, приема Програма за
развитие на читалищата на Община Вършец
за календарната 2012 година.

Гласували: “за” – 12, “против” – няма,
“въздържали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 35
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.129, ал.1 от Закона за устройство на тери-
торията одобрява Проект за специализирана
схема за техническата инфраструктура – ка-
белна телевизия и интернет съгл. чл.64, ал.2
от ЗУТ за територията на гр. Вършец с възло-
жител „МОНТ 7 ХОЛДИНГ” ООД гр.Мон-
тана.

Гласували: “за” – 12, “против” – няма,
“въздържали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 36
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.129, ал.1 от Закона за устройство на тери-
торията /ЗУТ/ одобрява Проект за частично
изменение на плана за регулация на гр.Вър-
шец за кв. „Изток” в обхват квартали 201, 202,
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214 и 215 с възложител Община Вършец.

Гласували: “за” – 11, “против” – 1, “въз-
държали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 37
1. Отпуска и дарява сума от собствения си

бюджет §10-98 от дейност - 2 123 ”Общин-
ски съвети”, в размер на 1 600 /хиляда/ лева
на ОДЗ „Слънце” за закупуване на одеала за
деца.

2. Отпуска и дарява сума от собствения си
бюджет §10-98 от дейност - 2 123 ”Общин-
ски съвети”, в размер на 1 000 /хиляда/ лева
за закупуване на празнична заря за Нового-
дишната нощ 2011-2012 година, по случей
Новогодишните празници организирани от
Община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симео-
нов, С.Сьлков, д-р Б.Бонев, Б.Христов,
А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против” –
няма, “въздържали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 38
1.Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, избира за свой
упълномощен представител в общото събра-
ние на НСОРБ – инж. Анатоли Димитров.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симео-
нов, С.Сьлков, д-р Б.Бонев, Б.Христов,
А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против” –
няма, “въздържали се” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред Предсе-
дателя на Общински съвет – Вършец закри за-
седанието в 15:55 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС - Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Р О Т О К О Л № 5

Днес 30.12.2011 г. (петък) от 16.00 часа, на
основание чл. 23, ал.4, т 1 от ЗМСМА и
чл.56,ал.2 от Правилника за организация и
дейността на Общински съвет – Вършец, не-
говите комисии и взаимодействието му с Об-
щинската администрация за мандата
2011-2015г. се проведе заседание на Общин-
ски съвет – Вършец в заседателната зала на
Общинска администрация – Вършец.

Заседанието присъстваха 12 положили
клетва общински съветници.

Отсъства: С.Сълков;
Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседа-

нието е законно и може да взема законови ре-
шения.

На заседанието присъстваха още: Петър
Стефанов – зам.кмет, Д.Станева, Кр.Та-
чева, И.Илиев, А.Петров, Е.Иванов;

Заседанието беше открито и ръководено от
инж. Анатоли Димитров – Председател на
Общински съвет Вършец.

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Вземане на решение за окончателно лик-

видиране на „БКС” – ЕООД (Л).
Докладва: Дафинка Такова Станева –

ликвидатор на „БКС” – ЕООД (Л)

Общински съвет – Вършец прие:

Р Е Ш Е Н И Е № 39
1. Общински съвет – Вършец приема ба-

ланса на „БКС” ЕООД (Л) към 30.12.2011г.,
пояснителния доклад към баланса и годиш-
ния отчет на ликвидатора.

2. Имуществото на „БКС” ЕООД (Л) се раз-
пределя по следния начин: цялото имущество
се предоставя и предава на Община Вършец
– едноличен собственик на капитала на лик-
видираното дружество, за което се съставя
приемо-предаветелен протокол между ликви-
датора на дружеството и упълномощен пред-
ставител на Община Вършец определен от
Кмета на Общината.

3. Освобождава ликвидатора на дружест-
вото „БКС” ЕООД (Л) от отговорност.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, С.Симео-
нов, инж.И.Цакански, д-р Б.Бонев, Б.Христов,
А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против” –
няма, “въздържали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 40
1. Задължава Кмета на Община Вършец да

създаде комисия по приемане на материал-
ните активи по баланса на „БКС” ЕООД (Л)
към 30.12.2011г. и изготви доклад по приема-
нето на активите. Докладът да се представи в
Общински съвет – Вършец до 31.01.2012 г.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, инж.И.Ца-
кански, С.Симеонов, д-р Б.Бонев, Б.Христов,
А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против” –
няма, “въздържали се” – няма.

Р Е Ш Е Н И Е № 41
1. Задължава ликвидатора на дружеството

„БКС” ЕООД (Л) след получаване от НОИ на
удостоверение по чл.5, ал.10 от КСО за пред-
адени разплащателни ведомости, да подаде
заявление в търговския регистър за залича-
ване на дружеството. В случай на отказ от
търговския регистър, ликвидаторът се задъл-
жава да продължи дейността си до завър-
шване на процеса по ликвидация и
заличаване на дружеството „БКС” ЕООД (Л).

Гласували поименно: “за” – 12 – инж.
А.Димитров, О.Яничкова, Т.Кънчев, А.Стан-
чева, И.Андров, д-р Ц.Велизаров, инж.И.Ца-
кански, С.Симеонов, д-р Б.Бонев, Б.Христов,
А.Николова, д-р Р.Дамянова; “против” –
няма, “въздържали се” – няма.

Поради изчерпване на дневния ред Предсе-
дателя на Общински съвет – Вършец закри
заседанието в 16:55 часа.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на ОбС - Вършец
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Най-почитаният празник от ба-
бите е Бабинден. Това е празникът
на жените, родили деца и отгледали
внуци, и на медицинските работ-
ници – лекари и акушерки, помог-
нали да се появи новият живот.

И тази година Сдружението с нес-
топанска цел „Козница” (Клубът на
пенсионера) и Община Вършец ор-
ганизираха тържество, което стопли
сърцата на вършечките баби.

Кметът на общината инж. Иван
Лазаров осигури средствата за про-
веждане на празника, с което показа
почитта си към достойните за ува-
жение баби. Той изрази това и чрез
изпратения поздравителен адрес,
който трогна акушерките и жените
с емоционалните пожелания и топ-
лотата на думите, отправени към

тях.
Гости на тържеството бяха д-р Ру-

мяна Дамянова – общински съвет-
ник от ПП „ГЕРБ” и председател на
Постоянната комисия по здравео-
пазване към ОбС – Вършец и аку-
шерките Фанка Апостолова, Лиза
Божинова и Мария Йотинска.

Уважението си към медицинските
работници изразихме с поднасяне
на цветя, пожелания за здраве и му-
зикални поздрави.

Празникът започна с изпълнения
на групата за популярни песни „Не-
забравка”, чиито песни бяха позд-
рав за д-р Дамянова и акушерките,
както и за всички присъстващи
баби.

Бяха обявени конкурси за „Мисис
баба”, „Най-игрива баба” и „Най-

млада баба”, като победителките
получиха награди.

Специални музикални поздрави
бяха отправени и към Юлия Тач-
кова – член на нашия пенсионерски
клуб, която имаше рожден ден.

С много веселие, смях, песни и
танци премина „бабиното” тър-
жество.

Преди да се разделим, благода-
рихме от сърце на Слави Таралан-
ски за веселото настроение, което
създаде със своите музикални из-
пълнения, и разбира се – на г-н
Цвети Коновски, за прекрасната ор-
ганизация и професионализъм на
неговия екип.

Маргарита ГЕОРГИЕВА
Зам.-председател на

СНЦ „Козница”

КЛУБЪТ НА ПЕНСИОНЕРА ОТБЕЛЯЗА
БАБИНДЕН СЪС СПЕЦИАЛНО ТЪРЖЕСТВО

продължава от 1 стр. >>>
В рамките на проекта се пред-

вижда ново строителство за из-
граждане на Пречиствателна
станция на отпадъчни води, с до-
веждащ колектор при проектен ка-
пацитет на станцията за 10 000
еквивалентни жители. ПСОВ е
проектирана като механическо –
биологична с технология на про-
дължителна аерация с нитрифика-
ция и денитрификация. Тази
технология гарантира необходи-
мата ефективност за понижаване на
органичното замърсяване и осигу-
рява и повишено отстраняване на
азотното замърсяване. Изискването
за повишено отстраняване на фос-
фора е решено със симултантно хи-
мическо втечняване в
активационния резервоар, с по-
мощта на разтвор на желязна сол –
железен сулфат. Имайки предвид

xарактера на терена, предназначен
за строежа, където има високо
ниво на подпочвени води и бли-
зостта на двете реки, беше избрано
теxническото решение за пречист-
вателна станция с надземни резер-
воари от емайлирани метални
листове. Към ПСОВ ще бъде до-
веждана и част от дъждовните
води, които в определено коли-
чество ще протекат през облекчава-
щата камера изградена на
довеждащия колектор.

Към настоящия момент вече са
сключени основните договори с из-
пълнители във връзка с реализа-
цията на проекта, а именно:

- Договор № 129/21.10.2011 г. за
инженеринг (проектиране и из-
граждане) на ПСОВ – гр. Вършец;

- Договор № 108/05.11.2010 г. за
осъществяване на строителен над-
зор.

На 9 януари 2012 г. бе изпратено
официално писмено уведомление
до изпълнителя на договора за ин-
женеринг за старитиране на рабо-
тата по обекта. Очаква се, че
изграждането на ПСОВ ще при-
ключи в началото на месец юли
2012 г.

След изпълнението на инвестици-
онния проект, град Вършец ще раз-
полага с нова и модерна
пречиствателна станция за битови
отпадъчни води, която ще обслужва
населението на града и туристите,
които го посещават.

По този начин проектът ще спо-
могне за подобряване и развитие на
инфраструктурата за третиране на
отпадъчни в гр. Вършец и привеж-
дането й в съответствие със зако-
нодателството на ЕС за устойчива
околна среда. Реализирането на
проекта ще допринесе за повиша-

ване качеството на живот на насе-
лението и качеството на предлага-
ния туристически продукт,
привличане на нови инвестиции и

създаване на нови възможности за
повишаване на регионалната кон-
курентноспособност на общината.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕС-
ТИЦИОНЕН ПРОЕКТ "ГРАДСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ
ВОДИ (ГПСОВ) В ГРАД ВЪРШЕЦ" БЕ ПРЕДСТАВЕНО НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

УВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ АКУ-
ШЕР-ГИНЕКОЛОЗИ, СКЪПИ
АКУШЕРКИ, БАБИ, МАЙКИ И
ЖЕНИ НА ВЪРШЕЦ,

Денят на родилната помощ - Ба-
бинден е празник на новия живот,
защото няма по-щастлив момент за
всяко семейство от раждането на
дете. Първият светъл лъч на
нежността, озаряващ новороде-
ното е усмивката на майката, а пър-
вата ръка, която го докосва, е на
лекаря или на акушерката. Затова
благодарността и почитта ни към
тях днес, на този празник са без-
мерни.

Преклонението пред Майката и
Жената винаги са съпътствали по-
коленията преди нас, така ще бъде

и занапред, защото ако на този свят
я нямаше по-нежната и крехка по-
ловинка от човечеството, то ня-
маше да го има и самия Живот.

Честит празник и благодарност
към всички, които помагат на
новия живот да се появи!

Честит празник на всички жени,
изпитали щастието на майчин-
ството!

Нека от лицата ви никога да не
слиза усмивката и щастието да е
неизменна част от делниците и
празниците ви!

Бъдете живи и здрави!

С уважение,
инж. ИВАН ЛАЗАРОВ

Кмет на община Вършец

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

21 Януари! Един ден от годината,
в който е отредено да изпиташ вър-
ховното чувство да си майка.

Сдружение “ГРАЖДАНСКО ОБ-
ЩЕСТВО ВЪРШЕЦ 2011” органи-
зира тържественна среща на
членовете си в ресторант “Тин-
тява”.

Още от входа на ресторанта гос-
тите бяха закичени с детелина с
номер.

Пълният салон и оркестърът съз-
дадоха изключително добро и ве-
село настроение.

Тържественият обяд бе открит от
председателя на сдружението
Савка Серафимова. Тя честити
празника и пожела на всички при-
състващи здраве, да са добронаме-
рени към колегите, приятелите и
семейството си. Да даряват любов
и да я получават.

В заключение направи съобще-
ние за благотворителната инициа-
тива на сдружението, съвместно
със “Сдружение на учителите пен-
сионери” за събиране на средства
за направата на парно отопление в
храм “Свети Георги Победоносец”
гр. Вършец. Присъстващите на
тържеството приеха инициативата
и изказаха своята съпричастност.

Организаторите бяха подготвили
весели скечове. Гостите, близо 60
човека, бяха поздравени със стихо-
творения от Калина Алексиева и
Екатерина Маркова, а Вася Ан-
дреев и Лили Иванова пресъзда-
доха етюд “Преглед при доктора”.

По време на почивката заместник
председателят на сдружението
Нели Найденова и общинският съ-
ветник Ася Станчева зарадваха и
изненадаха гостите с интересна
томбола. Всички печеливши благо-
дариха на ръководството на сдру-
жението и му пожелаха още по
успешна и плодотворна работа.

Танците и хората с всеки изминал
час вдигаха градуса на настрое-
нието.

Неусетно времето минаваше и
както се казва, всяка хубава ини-
циатива има и край.

С приповдигнато настроение и с
пожелание за нови срещи, сдруже-
нието благодари на “ Дуо Меджик”
с изпълнители Маца и Иво, на
всички участници и гости на тър-
жеството, както и на персонала на
ресторант “Тинтява”.

Райна СИМОВА
Зам.-председател
на Сдружението

ПРАЗНИК НА НАДЕЖДАТА И ЖИВОТА

Редакцията на Общински вестник
“Вършец” поздравява новороде-
ните бебета:
Светослав Веселинов Аврамов,

роден на 15.12.2011г.
Лияна Петрова Петкова, ро-

дена на 21.12.2011г.
Александър Бориславов Цве-

танов, роден на 21.12.2011г.
Васил Еленков Младенов,

роден на 27.12.2011
Десислава Генадиева Радкова,

родена на 30.12.2011г.
Надя Кирилова Асенова, родена

на 01.01.2012 г.
Диана Велкова Каменова, ро-

дена на 02.01.2012 г.
Благовест Велков Каменов,

роден на 02.01.2012 г.
Евгения Мариелова Антова, ро-

дена на 04.01.2012 г.
Денислав Зоев Славчев, роден

на 05.01.2012 г.
Диана Радойнова Любомирова,

родена на 07.01.2012 г.
Камелия Любкова Милади-

нова, родена на 08.01.2012 г.
На бебетата и техните семей-

ства – ЧЕСТИТО! Желаем им
много здраве и сбъднати мечти!

ПОЗДРАВ КЪМ НОВОРОДЕНИТЕ
ДЕЦА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

В навечерието на Коледните праз-
ници самодейците при НЧ „Про-
света” с. Спанчевци пресъздадоха
обичая „Коледуване”.

В ранни зори срещу Коледа оби-
каляха селото, пяха коледни песни
на стопаните за здраве и берекет
през Новата година.

На 30.12.2011 г. в салона на чита-
лището се проведе празнично праз-
ненство по случай Нова година.
Празника откриха малките палав-
ници от детската градина с няколко
песнички, стихотворения и танци.

След това групата за народни
песни „Китка” при читалището из-
пълни няколко песни и скечове. За
продължението на веселият праз-
ник се погрижиха учениците от ду-

ховия оркестър при СОУ „Иван
Вазов” гр. Вършец с ръководител
Митко Пеев.

Накрая Дядо Коледа раздаде под-
аръци на децата.

Изказваме благодарност на тези,
които помогнаха да се случи този
празник: г-н Емил Иванов – кмет
на с. Спанчевци, г-н Иван Лазаров
– кмет на община Вършец, и г-н
Иван Андров – заместник предсе-
дател на Общински съвет – Вър-
шец, които ни пожелаха здраве,
късмет мирна, плодородна и
спорна за всички година, изпъл-
нена с нови перспективи, с ползот-
ворни дела и високи постижения.

Антоанета ПЕТКОВА
с. Спанчевци

Коледни и новогодишни празници в с. Спанчевци Писма на читателите:
Уважаема Редакция на вестник

„Вършец”,
Предлагам да се въведе нова руб-

рика на етични теми, която да се
казва „КРАСОТАТА НА ОБЩУ-
ВАНЕТО”, защото най-често сре-
щаните и предпочитани форми на
общуването е РАЗГОВОРЪТ.

Темите (елементите) на тази руб-
рика са изключително много на
брой и много от тях са позабра-
вени днес, а всъщност това са мо-
ралните норми (етиката) на
поведение, и как те се поднасят ес-
тетически на отсрещния човек,
чувства се много липсата на есте-
тиката, а взети заедно образуват
ЕТИКЕТА, който носи всеки от
нас.

Райна Симова



Уважаеми родители и учители,
Това описание цели да насочи ва-

шето внимание към някои специ-
фични знаци в поведението на
децата и юношите, които могат да
са следствие на психическо раз-
стройство. При установяването на
тези знаци е необходимо детето
или юношата да бъде насочено
към превантивно психологическо
консултиране. Понятието “психи-
ческо разстройство” не трябва да
ни плаши, защото много често
симптомите на тези разстройства,
проявяващи се отделно, са харак-
терни особено за периода на пу-
бертета.

Агресията, за която толкова
много се говори напоследък, сама
по себе си не само че не е нещо
лошо, но дори е необходима в про-
цеса на нормално развитие на лич-
ността. Става въпрос за
нормалната, здрава агресия / зало-
жена като инстинкт у всяко живо
същество/, разбирана като инициа-
тивност, борбеност, отстояване на
собствената позиция, развитие и
преодоляване на препятствия,
която е изключително важна, за да
може по-късно детето да стане са-
мостоятелен, автономен и отгово-
рен индивид. Не нормалната
агресия обикновено е израз на ня-

каква компенсация на чувството за
малоценност, на невъзможност да
се изяви нормалната, и създава-
щият се като следствие на процеса
на задържане ефект на неовладяно
избухване. Тук примерът за затво-
рената отвсякъде тенджера под на-
лягане е напълно адекватен. В
един момент налягането става тол-
кова голямо, че следва взрив. Нещо
подобно се случва и в психиката,
когато по различни причини човек
не може да прояви нормалната,
здрава агресия. И тогава идват раз-
личните форми на садизъм, мазо-
хизъм , суицид и автоагресия,
удоволствието от насилието.. Ако

детето не може да реагира на за-
браните, заповедите, агресията на
по-силния от него, на родителя и
учителя, то съответно ще я пре-
хвърли върху по-слабия от него. И
така нататък в порочен кръг.

Обикновено при децата и юно-
шите са малко онези, които са ис-
тински покварени и изпитват
удоволствие от насилието. При по-
вечето зад не здравата агресия
обикновено стои някакъв вътре-
шен конфликт, свързан със сре-
дата, семейството и социума.
Проблемът обаче трябва да се из-
следва за всеки отделен индивид,
като се потърсят пътища за тера-

певтична намеса според конкрет-
ния случай.

От другата страна на скалата на
нездравата агресия обаче стоят
едни други състояния като депре-
сията, подтиснатостта, социалната
изолация, аутизмът, маниите и
дори шизофренията като най-
тежка форма на психическо забо-
ляване. Те обаче остават
неоправдано незабелязвани в сян-
ката на грубите и шумни агре-
сивни прояви. Става дума за
срамежливите, необщителните,
свитите, затворените в себе си,
асоциалните, неудовлетворените
от живота, подтиснатите и подтис-
кащите собствените емоции, пре-
калено порасналите, акселератите,
“послушковците”, децата които се
държат сдържано като възрастни и
т.н. При тях обаче ”ефектът на тен-
джерата под налягане” е още по-
голям, защото задържат всичко в
себе си, не проявяват видими и
шумни действия, с което остават
незабелязани, но развиват психози
и неврози, които бележат с истин-
ски непоносимо понякога страда-
ние целия им живот.

Затова е необходимо да насоч-
ваме децата и юношите към пре-
вантивно психологическо
консултиране, защото “малките”
проблеми сега, стават огромни
утре.

Найден ИЛИЕВ
Психолог и обществен
възпитател към МКБППМН
при Община Вършец
За контакт:
nasko.iliev.1973@mail.bg
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В ромската митология Господ
казва така: „Докато има деца на зе-
мята, чисти души, чисти същества,
аз ще браня Земята и ще има
живот.“

За поредна година децата от СОУ
„Иван Вазов” – град Вършец взеха
участие в отбелязването на най-го-
лемия ромски празник Василица.
Денят е начало на Новата година
за всички ромски групи в България
и ден на ромската култура.

Празникът е свързан с няколко
легенди. Те разказват за Банго Ва-
сили. Вярва се, че той е защитник
на ромите. Според преданието
Банго Васили възстановил моста,
разрушен от дявола, по който пре-
минавали ромите. Според друга
легенда, той спасил циганския род
от удавяне в бушуващото море.
Дълбоките води щели да погълнат

ромите, но беловласият светия им
изпратил ято гъски. Ромите се по-
качили на тях и стигнали невре-
дими до отсрещния бряг. Оттогава
те почитат своя спасител на 14
януари и в негова чест наричат
празника Василица. Традицията
повелява на масата да има птиче
месо – гъска, пуйка или петел.
Слагат се още сърми, баница с
късмети, питка, вино, ракия. Тра-
пезата се прекадява и благославя,
всички си вземат прошка с целу-
ване на ръка. Всички къщи, в
които се празнува Банго Василий,
остават заключени до полунощ на
13 януари, за да не избяга късме-
тът.

Едва след настъпването на Но-
вата година ромите започват да
посрещат гости, като се надяват
първият посетител в дома им да е

добър човек, за да им да носи
добра и спорна година.

В подготовката на празничния
ден участваха всички ученици от
училището, свързани с дейностите
по програмата за превенция на от-
падането на ромски деца от учи-
лище. Стипендиантите от
„Спешен фонд” към ФАБ, които
получиха в началото на учебната
година учебници на стойност над
2000 лева изготвиха табла, кар-
тички и плакати и украсиха Кор-
пус 2 на СОУ „Иван Вазов”. Там
децата от първи до пети клас пре-
създадоха ритуалите за ромския
празник и взеха участие в тради-
ционните конкурси. Всеки изтегли
своето късметче от баницата, а па-
ричката от питката се падна на
Нанси. Кулинарният конкурс за
традиционно ромско ястие спе-

чели Димана Евгениева, за аван-
гардна прическа – Тамара. Призът
за най-красиво момиче Мис Васи-
лица заслужено беше присъден на
Моника Калоянова от 5 а клас.
„Бахтало тумаро Банго Васили (Да
ви е честит куцият Васил)!” – по-
жела на ромски и български език
носителката на короната. Нейният
поздрав носи послание здравето да
не ни напуска през цялата година,
късметът да не се отделя от сян-
ката ни, а парите да стигат, за да
задоволят най-нормалните ни
нужди. И както ромският светец от
легендите – Куцият Васил, възста-
новил моста и спасил циганите,
така и ние да градим мостове по
между си, да бъдем толерантни, да
се усмихваме повече и да си каз-
ваме по-често „Обичам те”.

Албена ЦВЕТКОВА

Сдружение „Гражданско об-
щество Вършец 2011” съобщава
на гражданите на Вършец, че
вратите на сдружението са ши-
роко отворени за всички пълно-
летни граждани, без разлика във
възрастта.

Членският внос за един месец
е 0,50 лв.

Заповядайте! Очакваме Ви!
За повече информация: Калина
Алексиева, тел. 095272472.

СЪОБЩЕНИЕ

Това е балнеокомплекс с тради-
ции и опит в лечението, профилак-
тиката и рехабилитацията на
сърдечно-съдови и неврологични
заболявания, ендокринни, диха-
телни и заболявания на опорно-
двигателния апарат.

През 2012 г. в болницата се осъ-
ществява прием:

• По клинични пътеки, финан-
сирани от НЗОК: № 236, 237, 238,
240, 241, 244.

• Свободен прием – пакетната
цена за 1 лице на ден, включва про-
цедури, храна, нощувка и мед. пре-
гледи.

В зависимост от категорията на
стаята тя е от 23,50 лв. до 33,50 лв.
За апартамент пакетна цена е –
40,50 лв. и 41,50 лв.

Резервационна такса - 15 лв. ед-
нократно.

За деца до 14 г. отстъпката е 25 %
от цената за възрастен. Резерваци-
онната такса - 10 лв. еднократно.

За контакти и резервации:
тел.: 095272258

0878492300
факс: 095272223
e-mail: vurshec@rehabilitation.bg

sbr_var6ec@abv.bg
web: www.rehabilitation.bg

Специализираната болница за рехабилитация „Свети
Мина” в гр.Вършец е атрактивен целебен център

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СИМПТОМИ, ЧИЕТО НАЛИЧИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ
ЗНАК ЗА ВЪТРЕШЕН КОНФЛИКТ, НАПРЕЖЕНИЕ И/ИЛИ ОПАСНОСТ ЗА

НОРМАЛНОТО ПСИХИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И ЮНОШИТЕ
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