
Официалната церемония по повод
Празника на курорта, минералната
вода и Балкана е кулминацията на
тържествата, посветени на прекло-
нението през лечебните свойства на
минералната вода, красивата при-
рода и величествения Балкан, в под-
ножието на който е скътан
националния балнеоложки курорт
Вършец, наречен зеленият бисер на
България заради многото зеленина
и кристално чистия въздух.

Тържествената церемония за-
почна с дефиле в изпълнение на ма-
жоретен състав и духов оркестър
при СОУ”Иван Вазов”, което пре-
мина по централната градска улица
и достигна до естрадата пред На-
родно читалище „Христо Ботев
1900”, и продължи с пресъздаване
на ритуала „Отключване на свеще-
ните минерални извори”.

Гости на церемонията бяха Милен
Гечовски – зам.-областен управител
на област Монтана, Симеон Шара-
бански – кмет на община Кнежа,
Анатоли Първанов – кмет на об-
щина Чипровци, Радослав Найде-
нов – зам.-кмет на община
Берковица, Венелин Стефанов –
председател на УС на ФК „Вършец
2012”, ст. инспектор Иван Георгиев
– директор на ОД на МВР гр. Мон-
тана, гл. инспектор Даниел Псалти-
ров – началник на РУ „Полиция” –
гр. Монтана, гл. инспектор Виктор
Михайлов – началник на РУ ”Поли-
ция” – гр. Вършец, инж. Анатоли
Димитров – изпълнителен директор
и председател на съвета на дирек-
торите на „Електростарт” ЕАД, и
председател на Общински съвет гр.
Вършец, свещеноиконом Петко
Балджиев – енорийски свещеник на
Вършец, ръководството на община
Вършец начело с кмета инж. Иван
Лазаров, общински съветници от

ОбС Вършец.
В приветственото си слово кметът

на общината отбеляза, че всяка го-
дина през месец август се събираме
всички заедно, за да почетем това
несравнимо богатство, с което При-
родата е надарила Вършец, да изпи-
таме гордост и самочувствие,
извиращо от превърналите се в сим-
воли и емблематични за курорта це-
лебни минерални извори,
Слънчевата градина, Боровия парк,
алеята с чинарите, местността
Иванчова поляна, кристално чис-
тият въздух, гледката, разкриваща
се от връх Тодорини кукли. Кметът
увери присъстващите, че Община
Вършец прави всичко възможно не
само да съхранява, но и да дораз-
вива тези дадености и изрази уве-
реността си, че след приключване
строителството на няколко ин-
фраструктурни обекта, което тече в
момента, Вършец наистина ще има
една европейска и модерна визия на
курорт, в който туристите ще могат
да прекарват по-приятно и по-раз-
нообразно своите ваканции.

Поздравителни адреси по случай
Празника на курорта бяха получени

от кметовете на общините Бру-
сарци, Каспичан, Лом, Монтана,
Берковица, от председателя на ОбС
Димитровград, от директора на ОД
на МВР Монтана.

Официалната церемония завърши
с празнична заря, а нощното небе
над Вършец бе озарено от цветна
феерия от светлина, под звуците на
песента н “Вода”, носеща емблема-
тичния символ на града ни - водата,
извор на живот и благодат.

Развлекателната програма про-
дължи с изпълнения на дует Ритон,
който достави истинска наслада на
многобройната публика, събрала се
в центъра на Вършец.

Официални спонсори на тазго-
дишния Празник са „Електростарт”
АД, Сдружение „Вършец BGVZ
2011” София, „СБР – НК” ЕАД,
„Топила Груп” ЕООД, „Топливо”
АД, „Монтана АТ” ЕООД, “ПРО”
ЕАД, СД „Войнов и сие” Монтана,
ЕТ „Диана 97 – Диана Вернезова”.

Медийни партньори: Канал 1 на
Българската национална телевизия,
Българско национално радио –
Радио Видин, вестник „Конкурент”.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Инвестира във вашето бъдеще!
BG051PO001-5.2.13 „ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА”
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От 01.08.2013 г. стартираха дей-
ностите по проект BG051PO001-
5.2.13–0024-С0001 „Нова
социална услуга - Център за нас-
таняване от семеен тип на лица с
физически увреждания в град
Вършец”. Кметът на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров подписа до-
говора по проекта, който ще се
осъществява с финансовата под-
крепа на Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси
2007-2013”, по схема BG051PO001-
5.2.13 „Живот в общността”.

Общата стойност на безвъзмезд-
ната финансова помощ за проекта е
203 239,52 лева, а срокът за изпъл-
нение на проекта е 17 месеца.

Основна цел на проекта: Осигу-
ряване на подкрепа за социално
включване на уязвими групи чрез
прилагане на интегриран модел за
развитие на социалните услуги в
общността.

Конкретни цели:
• Създаване на нова форма на со-

циална услуга на територията на
община Вършец „Център за наста-
няване от семеен тип на лица с фи-
зически увреждания в град
Вършец”;

• Изграждане на подходяща и
ефективна социална инфраструк-
тура в град Вършец за предоставяне
на новата социална услуга;

• Създаване на заетост, свързана с

функционирането на новата услуга
в община Вършец.

Целеви групи:
• Лица над 18-годишна възраст с

физически увреждания от об-
щността, чакащи настаняване в спе-
циализирана институция – 15 лица;

• Персонал на новосъздадената со-
циална услуга за лицата с физи-
чески увреждания – 14 лица.

Потребителите на Центъра за
настаняване от семеен тип за лица
с физически увреждания ще бъдат:

- Лица с физически увреждания,
изведени от специализирани инсти-
туции за стари хора и възрастни
хора с увреждания;

- Лица с физически увреждания,

за които е налице риск от институ-
ционална грижа.

Проектът „Нова социална услуга
„Център за настаняване от семеен
тип на лица с физически уврежда-
ния” в град Вършец” цели разкри-
ването и устойчивото развитие на
нова социална услуга на терито-
рията на община Вършец. След из-
тичането на срока на договора за
безвъзмездна помощ услугата ще
стане делегирана държавна дей-
ност. Центърът ще бъде реализиран
в сградата на бившата детска ясла,
след извършен основен ремонт.
ЦНСТ в град Вършец ще предложи
среда за живот близка до семейната,
при която лицата с увреждания ще

получават необходимата им инди-
видуализирана грижа и подкрепа за
водене на относително самостояте-
лен и независим живот. Организи-
рането на живота и услугите в
ЦНСТ ще бъдат насочени към съз-
даването на условия за равнопоста-
вено участие на потребителите в
живота на местната общност.

Таня ПЕТРОВА

Този документ е създаден по проект
BG051PO001-5.2.13 – 0024-С0001 „Нова со-
циална услуга „Център за настаняване от
семеен тип на лица с физически уврежда-
ния” в град Вършец”

Проектът се осъществява по Оперативна
програма „Развитие на човешките ре-
сурси”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд

В ОБЩИНАТА СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА

ППррааззнниикк  ннаа  ккууррооррттаа,,  ммииннееррааллннааттаа  ввооддаа  ии  ББааллккааннаа  „„ВВъърршшеецц  22001133““ППррааззнниикк  ннаа  ккууррооррттаа,,  ммииннееррааллннааттаа  ввооддаа  ии  ББааллккааннаа  „„ВВъърршшеецц  22001133““

На 5 август, на откритата ест-
рада пред Народно читалище
„Христо Ботев 1900” кметът на
община Вършец инж. Иван Лаза-
ров откри Празника на града и
даде официален старт на тър-
жествата, посветени на курорта,
минералната вода и Балкана. 

Церемонията започна с едноми-
нутно мълчание в знак на траур
по повод трагично загиналите ми-
ньори от мина „Ораново”. 

“Минералният извор с топлата
си ласка, 100-годишният парк и
балнеолечебниците, зеленият
тунел, образуван от могъщите
клони на старите чинари по глав-
ната улица, уханието на борове
край римските стълби в парка,
красивата верига на планината–
това е нашето самочувствие за
вечното и непреходното, с което
Бог щедро е надарил нашия град.
Ето защо заслужена е нашата гор-
дост и желанието ни в дните на

Празника да съберем на едно
място танцьори, певци, музи-
канти, художници, спортисти,
майстори-занаятчии в една богата
и разнообразна празнична про-
грама, да претворим в хармония
цялата пъстрота от звуци, багри и
ритми, да блесне с ярко присъст-
вие фолклорното богатство на ре-
гиона ни през цялата предстояща
седмица” – каза в приветственото
си слово при откриването кметът
на общината. 

Концертната програма откриха
танцьорите от клуб по спортни
танци „Огоста” – гр. Монтана,
която продължи с концерт на Ду-
хова формация „София брас бенд”
. Десетимата виртуозни музи-
канти забавляваха публиката с
обичани и популярни евъргрийни,
мелодии от филми и мюзикъли,
народни хора и ръченици от Дико
Илиев. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА
КУРОРТА, МИНЕРАЛНАТА ВОДА И БАЛКАНА „ВЪРШЕЦ 2013”

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ОТКРИ
ПРАЗНИКА НА КУРОРТА, МИНЕРАЛНАТА

ВОДА И БАЛКАНА „ВЪРШЕЦ 2013”
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На 07.08.2013 г. в конферентната
зала на СПА Хотел „Съни гардън“
в град Вършец се състоя заключи-
телна пресконференция във връзка
с приключване изпълнението на
дейностите в рамките на инвести-
ционен проект „Реализиране на ин-
вестиционен проект “Градска
пречиствателна станция за отпа-
дъчни води (ПСОВ) в град Вър-
шец. 

На събитието присъстваха кметът
на община Вършец инж. Иван Ла-
заров, зам.-кметът Петър Стефа-
нов, секретарят на общината инж.
агр. Даниела Тодорова, екипът за
управление на проекта, представи-
тели на фирмата-изпълнител на
строително-ремонтните работи и
на строителния надзор, общински
съветници, служители от общинска
администрация, кметове на насе-
лени места, граждани и медии. 

Кметът на общината запозна при-
състващите с основните дейности
по реализиране на проекта.

Договорът за безвъзмездна фи-
нансова помощ № 58111-С113-304

за изпълнението на инвестиционен
проект „Реализиране на инвести-
ционен проект “Градска пречиства-
телна станция за отпадъчни води
(ПСОВ) в град Вършец” е подпи-
сан на 29.12.2008 г. между община
Вършец и Министерството на
околната среда и водите - управля-
ващ орган на Оперативна програма
„Околна среда 2007 – 2013 г.” 

Основната цел на проекта е по-
вишаване качеството на жизнената
среда в курорта Вършец, чрез под-
обряване и развитие на инфраст-
руктурата за питейни и отпадъчни
води.

В рамките на проекта се изгради
нова Пречиствателна станция на
отпадъчни води, като строително-
ремонтните дейности възлизат на 5
000 046 лв.с ДДС.

Проектирането на ГПСОВ е из-
вършено от фирма „Еко проект
2000“ гр.София, а строително-
монтажните работи са изпълнени
от ДЗЗД „ПОНС – МАСС“
гр.София. Строително-монтажни
работи приключиха през м. април

т.г. и на 30.04.2013 г. бе съставен
Акт 15 за обекта. 

На 29.07.2013г. е издадено разре-
шение за ползване на обекта от
ДНСК гр.София.

Общата стойност на проекта е 5
287 480 лева с ДДС. 

От настоящия момент град Вър-
шец разполага с нова и модерна
пречиствателна станция за битови
отпадъчни води, която ще об-
служва населението на града и ту-
ристите, които го посещават. По
този начин проектът ще допринесе
за подобряване и развитие на ин-
фраструктурата за третиране на от-
падъчни в гр. Вършец и
привеждането й в съответствие със
законодателството на ЕС за устой-
чива околна среда. Реализирането
на проекта ще допринесе за пови-
шаване качеството на живот на на-
селението и качеството на
предлагания туристически продукт,
привличане на нови инвестиции и
създаване на нови възможности за
повишаване на регионалната кон-
курентноспособност на общината. 

В новата пречиствателна станция
ще бъдат заети 6 души специа-
листи, помощен и обслужващ пер-
сонал.

С Решение № 314 от Протокол №
32/25.07.2013 г. Общински съвет
Вършец одобри проекта на договор
за предоставяне от Община Вър-
шец на „ВиК” ООД гр. Монтана за
безвъздмездно право на ползване,
стопанисване, поддържане и екс-
плоатация на обект „Градска пре-
чиствателна станция за отпадни
води” на гр. Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „РЕАЛИЗИРАНЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ “ГРАДСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА

СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) В ГРАД ВЪРШЕЦ”

На алеята с чинарите в центъра на
Вършец, по традиция в рамките на
Празника на курорта, минералната
вода и Балкана се откри така нарече-
ната Алея на занаятите.

Тази година броят на участниците в
нея бе рекордно голям – 20 худож-
ници, дърворезбари, грънчари, бижу-
тери, майстори на плетива и
бродерия, на мозайки и пана от ес-
тествени материали, на сувенири и
много други занаятчии бяха изло-
жили своите произведения под зеле-
ния тунел на старите чинари.
Най-много бяха представителите от
Вършец, но имаше участници, дошли
специално за Празника от Берковица,
Враца, Пловдив и Троян. Всеки от тях
се бе постарал да изработи и покаже
нещо уникално. Пъстрите шарки на
троянските керамични съдове рад-
ваха очите на присъстващите, бога-

тият асортимент сувенири от Вършец
привличаше посетители, майстор от
Пловдив, изработващ сувенирни бъл-
гарски народни инструменти демон-
стрираше лично произведенията си,
като надуваше гайдите, кавалчетата и
другите свирки.

На “Алеята на занаятите” бе праз-
нично и красиво. И тази година посе-
тителите се насладиха на
изяществото и красотата, родени от
сръчните ръце на занаятчиите.

Участниците в Алеята на занаятите
получиха специални грамоти за учас-
тие от името на кмета на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров, с пожелание
да се множат техните успехи и красо-
тата, която създават дълги години да
радва всички ни, защото сътвореното
от техните ръце е непреходно във вре-
мето.

Евелина ГЕОРГИЕВА

АЛЕЯ НА ЗАНАЯТИТЕ

Най-благородният корпоративен
проект, реализиращ се на терито-
рията на нашата община, наречен
„С обич за децата на Вършец“ и
иницииран от служителите на
„Електростарт“ АД, продължава
своите дарителски инициативи.

Проектът започна в началото
месец май, когато благодарение на
личния труд и с финансовата помощ
на фирмата, екипът боядиса изцяло
оградата на ОДЗ „Слънце“, както и
всички пързалки и катерушки, а
дворът беше почистен и облагоро-
ден с нови паркови дръвчета.

Два месеца по-късно, ръководст-
вото на компанията направи ново
дарение на детското заведение като
закупи пособия за обучение на де-
цата по безопасност на движението
по пътищата - комплект 10 пътни
знака и светофари, а за да играят с
нови, съвременни и безопасни съо-
ръжения, както и да бъдат насърча-
вани спортните им занимания от
най-ранна възраст, децата получиха
5 нови многофункционални люлки,
2 баскетболни коша, 2 футболни
врати, пързалка, клатушка и полу-
обръчиq за да играят както на от-
крито, така и на закрито.

Ежегодно в края на месец юли

компанията, която е най-уважава-
ният работодател и смело можем да
заявим най-активен благодeтел на
община Вършец отбелязва датата
на своето основаване с фирмено
тържество. По този повод и нало-
жила се вече традиция, служите-
лите отново събраха лични средства
и в изпълнение на проекта си за
грижа към здравето и благоден-
ствието на децата на Вършец, чрез
мажоритарните собственици на
компанията инж. Анатоли Димит-
ров и Кирил Аргиров дариха на Об-
щината два пътни знака, снабдени
със соларен панел „Внимание
деца“, които да бъдат монтирани

пред  корпус 2 на СОУ „Иван
Вазов“, където учат децата от І до V
клас, за да бъде повишена тяхната
безопасност на пътя.

Проектът „С обич за децата на
Вършец“ продължава през септем-
ври, когато с началото на новата
учебна година компанията ще ос-
нове „Клуб Математика“ за всички
деца на възраст над 10 години,
които имат изявени математически
способности, желаят да подобрят
своите резултати в училище или
искат да изучават математика на по-
високо ниво, за да се представят на
конкурси и олимпиади.

Милена АЛЕН

НАЙ-БЛАГОРОДНИЯТ ДАРИТЕЛСКИ ПРОЕКТ „С ОБИЧ ЗА
ДЕЦАТА НА ВЪРШЕЦ“ ПРОДЪЛЖАВА СВОИТЕ ИНИЦИАТИВИ

Във връзка с предстоящото честване
на две кръгли годишнини, свързани с
историята на Вършец: 50 години от
обявяването на Вършец за град и 165
години курорт Вършец, Община Вър-
шец стартира мащабна кампания по
набиране на снимков материал и пред-
мети, свързани с миналото на Вършец
и населените места от общината за пе-
риода 1890 г. - 1990 г., както и издир-
ване на портретни снимки на хартиен
носител всички бивши кметове на об-
щината (пълният  списък с имената им
и годините, през които са кметували
ще бъде публикуван в следващия брой
на вестник „Вършец”).

Апелираме към местните жители и
наследниците на нашите съграждани,
живеещи в различни населени места,
при желание да дарят на Общинския
музей във Вършец стари фотоси на
обекти и забележителности, бивши
кметове, както и предмети, свързани с
бита и поминъка на местното населе-
ние.

При невъзможност за даряване,

снимките могат да бъдат предоста-
вени временно на служителите от об-
щинския музей за сканиране или
фотозаснемане, след което ще бъдат
върнати на притежателите им.

Със събраните материали ще бъде
експонирана изложба за историята на
Вършец и общината в експозицион-
ната зала на общинския музей, и в
сградата на общинска администрация
Вършец.

Уважаеми съграждани, 
Разчитаме на вашата съпричастност

към благородната инициатива, на ак-
тивната Ви позиция и местен патри-
отизъм.

Надяваме се заедно да извадим от
раклата на спомените миналото на
Вършец и го покажем на младото по-
коление, за да има заслужено основа-
ние да се гордее със своите корени.

За повече информация: Общински
музей гр. Вършец, бул. „Република“ №
82 , тел. 095 272 141. 

от Общинска 
администрация Вършец

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА
СНИМКОВ МАТЕРИАЛ И ПРЕДМЕТИ ОТ

БИТА, СВЪРЗАНИ С МИНАЛОТО НА ВЪРШЕЦ
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Миналата година екип на Българ-
ската национална телевизия посети
Вършец с инициативата „Лятно
кино с БНТ1”. Тогава прожекцията
пред местното читалище „Христо
Ботев 1900” събра стотици почита-
тели на „киното под звездите”, а
кметът на общината инж.Иван Ла-
заров лично пое ангажимента след-
ващата година Вършец да има
летен амфитеатър и обеща пред
журналистите от БНТ, че след една
година така жадуваното и чакано
лятно кино, което повече от 30 го-
дини липсва на града ще бъде факт.

Днес мечтата на градоначалника

и на жителите е сбъдната, защото
поетото обещание е изпълнено.
Вършец има нов, модерен амфи-
театър и то не къде да е, а на най-
атрактивното място, сред
величествената красота на градс-
кия парк (втори по големина в
страна ни след Борисовата градина
в София), сред тишината и омаята
на гората, птичите трели и уха-
нието на борове и трева, където
денем слънцето ласкаво гали с жи-
вителните си лъчи, а нощем под от-
критото лятно небе, далеч от
светлините и шума на града звез-
дите са огромни, ярки и примам-

ливо близки, а щурците пеят тол-
кова силно, че неминуемо си спом-
няш думите на поетесата Дора
Габе, изречени за Вършец. 

Изграденият амфитеатър е на
стойност над 260 000 лева. Средст-
вата са осигурени по Програмата за
развитие на селските райони 2007-
2013 г. Съоръжението е построено
само за два месеца и половина и
макар, че възможностите за изпол-
зването на амфитеатъра са много –
от театрални постановки и кон-
церти, до фестивали, конкурси и
лятно кино, от Общината избраха
официалното му откриване да стар-
тира с филмова прожекция. 

Фирма-изпълнител на обекта е
«Афродабъл модулар конструк-
шън» - гр. София. Съоръжението е
проектирано с места за 250 зрители
и възможност за правостоящи по-
сетители. На тържествената цере-
мония по откриването, която
започна с водосвет, амфитеатърът
се оказа малък, за да побере хората,
дошли да търсят повече забавления
на открито.

В словото си кметът на общината
инж. Иван Лазаров изтъкна удовле-
творението от новата придобивка и
емоционално изтъкна причините за

това: „Това е една придобивка,
която, макар че не е свързана с го-
леми инфраструктурни обекти като
строителство на пътища или ог-
ромни сгради и съоръжения, ще до-
принесе за развитието на курорта,
за развитието на туристическото
портфолио на общината и обогатя-
ване на туристическите услуги.
Този проект – от неговата идея,
предпроектно проектиране, канди-
датстване и реализация, е рожба из-
цяло на колегите от моя мандат и на
екипа, който изградих, това е един
от първите спечелени от новото ръ-
ководство на общината проекти.

Миналата година тук, на това
място, на една гола поляна, обещах
пред репортерите от „Лятно кино с
БНТ1” тази година да имаме лятно
кино и при следващи обиколки от
кампанията за популяризиране на
летните кина в страната, вече да
имаме къде да се насладим на ма-
гията на седмото изкуство.”

С откриването на новия летен ам-
фитеатър в Боровия парк, жителите
и гостите на Вършец ще могат да се
наслаждават сред красотата на при-
родата на разнообразни прояви от
културния календар на общината.

Евелина ГЕОРГИЕВА

КОГАТО ПОЕТИТЕ ОБЕЩАНИЯ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ,  МЕЧТИТЕ СЕ СБЪДВАТ
Във Вършец официално бе открит новопостроеният летен амфитеатър в парка 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 
Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”

Проект договор  № 12/313/00100/06.07.2012 „Изграждане на туристически атракционни съоръжения в град Вършец”

Този документ е създаден в рамките на проект 12/313/00100/06.07.2012, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържа-
нието на публикацията се носи от  община Вършец  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР

На 06 август 2013 г. вечерта, като
част от празничната програма, мал-
ките актьори Габриела Стефанова,
Кристиана Яничкова, Емма Лилова,
Дария Евлогиева, Жасмина Васева,
Айлин Ферад, Симеон Симов, Дими-
тър Тошев, Доброслав Иванов, Мар-
тин Димитров, Владимира
Радославова и Нели Димитрова от
Театрално студио при Общински
детски комплекс - гр. Вършец имаха
честта и удоволствието първи да иг-
раят на сцената на новоизградения
летен амфитеатър в парка на града. Те
представиха образователен спекта-
къл, изпълнен с динамика и напреже-
ние, множество комични ситуации и
прекрасна музика, предоставена от
«ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ» АД, пар-
тньор по проекта – „Боклук с бъ-
деще”, по авторски сценарий на
Теодора Попова. Постановката и сце-
нографията са на Цветелина Въгляр-
ска, а художник на декорите е Гошо
Александров – художник, преподава-
тел по изобразително изкуство в СОУ
„Иван Вазов“, гр.Вършец.

Пиесата се играе за втори път и е
част от дейностите по проект на ОДК

„Обичам природата и аз участвам“ от
Националния конкурс на МОСВ и
ПУДООС – „Чиста околна среда“.

Спектакълът е посветен на раздел-
ното събиране на отпадъци, който
кара децата, а защо не и техните ро-
дители, да погледнат на проблемите
за чистотата и околната среда от една
различна гледна точка. Тази на опа-
ковките, превърнали се в боклуци.
Дали те наистина имат бъдеще? Това
зависи само от нас.

Затова ние призоваваме: „Да пазим
природата чиста, тя е нашия дом, тя е
домът на нашите деца!“

От сърце благодаря на кмета на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров и
на множество общински служители
за подкрепата и съдействието, които
ни оказваха по време на поставянето
на пиесата, както и през целия период
на реализация на дейностите по про-
екта. 

Благодаря и на ръководството на НЧ
„Христо Ботев - 1900“ гр.Вършец за
възможността да играем на тяхна
сцена.

Цветелина ВАСИЛЕВА
Директор на ОДК Вършец

ДЕТСКА ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА НА ОТКРИТО

В първия ден от Празника на ку-
рорта, минералната вода и Бал-
кана „Вършец 2013” зам.-кметът
на общината Петър Стефанов
откри експонирана в Градската
художествена галерия на Вършец
изложба от пленера по живопис
„Балкански извори - Вършец
2013”.  

В продължение на десет дни,
18 утвърдени майстори на чет-
ката рисуваха Вършец и неговите
околности. В залите на галерията
те изложиха общо 38 платна. В
пленера участваха членове на
дружеството на монтанските ху-
дожници „Тенец”, сред които и
двама наши местни художници
Георги Паунов и Гошо Алексан-
дров, а така също и гости от
София, и двама художници от съ-
седна Македония. 

На откриването на изложбата от
пленера присъстваха секретарят
на община Вършец инж. агр. Да-
ниела Тодорова председателят на
Дружеството на монтанските ху-
дожници „Тенец” Дончо Планин-
ски, общински съветници,
общественици, граждани и гости
на Вършец. 

Всички художници са се поста-
рали да дадат най-доброто от
себе си, за да увековечат за поко-
ленията красотите на Вършец.

По традиция всеки от участни-
ците ще дари на Община Вършец
по две свои картини, с което ще
се обогати безценната колекция
от произведения на наши и чуж-
дестранни художници, с които
разполага галерията. 

От тази година ежегодният пле-
нер по живопис осъществява
една нова концепция – да кани не
само художници, но и музиканти,
и поети, да стимулира творчески
търсения, обмен и взаимовръзки
между различни поколения, на-
ционалности и направления в из-
куството.

Организаторите бяха предви-
дили специални гости при откри-
ването на изложбата от пленера
да бъдат двама поети и музи-

канти: Петър Чухов (България) и
Док Дръмхелър (Нова Зеландия),
които да представят пред об-
ществеността на Вършец своята
„Балканско-тихоокеанска литера-
турно-музикална програма”- ин-
тересна колаборация между две
изкуства – музика и поезия. За
съжаление поради обявения от
правителството на 5 август ден
на национален траур във връзка с
трагично загиналите миньори в
мина „Ораново”, концертът бе
отменен. 

Зам.-кметът на община Вършец
Петър Стефанов  връчи на ху-
дожниците грамоти за участие в
пленера по живопис „Балкански
извори - Вършец 2013”. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

ИЗЛОЖБА ОТ ПЛЕНЕР ПО ЖИВОПИС
„БАЛКАНСКИ ИЗВОРИ” ОТКРИХА В

ГРАДСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
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С впечатляващ концерт танцьорите,
певците и музикантите от Север-
няшки танцов ансамбъл за народни
песни и танци „Иван Вълев” – гр.
Плевен зарадваха почитателите си по
повод Празника на курорта, минерал-
ната вода и Балкана „Вършец 2013”.

Концертът се състоя на естрадата на
НЧ „Христо Ботев 1900”. 

Северняшкият ансамбъл за народни
песни и танци гр. Плевен е създаден
през 1959 г. от маестро Иван Вълев,
чието име ансамбълът носи днес. В
настоящия момент ансамбълът на-
броява 37 души певци, танцьори и
инструменталисти, от които госту-
ващи във Вършец бяха 28.

Всичките са на изключително ви-
соко професионално ниво и със за-
видни качества. Най-възрастните
сред тях – солистка на народния хор и
музикант на тамбура са с 40-годишен

стаж в ансамбъла, а най-младото по-
пълнение танцьори са от 3 години във
фолклорния състав и са завършили
паралелката по хореография в музи-
калното училище „Панайот Пипков”
в родния си град. 

Плевенските фолклористи зарад-
ваха почитателите си с  изключи-
телно емоционални изпълнения,
които повдигнаха градуса на наст-
роението. 

В продължение на час и половина

публиката имаше възможност да се
наслади на грандиозния спектакъл,
събрал в едно темпераментните
танци на ансамбъла и прекрасните
песни на народните певици, да се до-
косне до тяхното завладяващо из-

куство и до вълшебството на българ-
ския фолклор. 

Сценарист и хореограф на концерта
бе доц. Георги Хинов – директор и ху-
дожествен ръководител на ансамбъла. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ВЪРШЕЦ СЕ НАСЛАДИХА НА
СПЕКТАКЪЛ НА СЕВЕРНЯШКИЯ ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ

На 07.08.2013 г. на централната алея
пред сградата на Община Вършец, по
традиция, около 60 малки художници
участваха в конкурса за детска ри-
сунка на асфалт на тема “Цветовете
на лятото” по време на Празника на
китния ни курортен град с кристално
чист въздух и целебна минерална
вода. Темата от конкурса целеше да
провокира детското въображение, за
да бъде представен чрез рисунките
любимия сезон на всички деца – ля-
тото, в цялата му пъстрота и емоции.  

Художниците работиха в две въз-
растови групи – до 10 и над 10 го-
дини, след което жури в състав:
председател: Гошо Александров – ху-
дожник, преподавател по изобраз-
ително изкуство в СОУ»Иван Вазов»,
гр.Вършец и членове: Даниела Ли-
лова – специалист „Туризъм” в Об-
щина Вършец и Найден Кирилов –
художник – приложник,  излъчи по-
бедителите в двете възрастови групи.

При малките І място спечелиха
Алина и Даниел Гартнер; ІІ място –
Христина Нейкова; ІІІ място – Марта
Александрова. 

Поощрителни награди получиха:
Стефан Йорданов, а за най-малък
участник – Никола Георгиев. 

При голямата възрастова група І
място зае Дебора Атанасова; ІІ място
– Биляна Сълкова, ІІІ място – Илияна
Атанасова.

Поощрителна награда получиха:
Цвети Коновски и Патрик Михайлов.

Спонсор на конкурса, който се про-
веде под патронажа на кмета на об-
щина Вършец инж. Иван Лазаров, за
пореден път бе ”Художник 2000 – Ни-
колай Николов”.

Водещи на конкурса бяха Жасмина
Васева и Айлин Ферад. 

Благодарим на всички участници!
Пожелаваме им здраве, щастливо и
цветно лято!

Цветелина ВАСИЛЕВА

ДЕЦА РИСУВАТ ВЪРХУ АСФАЛТ
“ЦВЕТОВЕТЕ НА ЛЯТОТО”

На 25 юли се навършиха 33 години
от смъртта на поета, композитора, пе-
веца, актьора Владимир Висоцки. 

Преди близо 6 години във Вършец
бе открит паметник на Висоцки, на
което присъства лично синът на поета
Никита Висоцки. Паметникът издига
ръст между два вековни бора в Слън-
чевата градина в курортния град. Из-
работен е от известния скулптор
Георги Чапкънов и е висок 3 метра. 

Това е вторият паметник на поета с
китара извън Русия (по-рано такъв е
издигнат само в Полша) и първият у
нас, и символизира почитанието към
песните на идола на прогресивно
мислещите, към певеца и компози-
тора, към поета Висоцки - пръв пред-
вестник на перестройката в бившия
Съветския съюз. 

Днес паметникът е добре поддър-
жан и е в отлично състояние. Често

почитатели на певеца оставят цветя
пред паметника, много от туристите,
посещаващи курорта се снимат на
фона му. Особено впечатлени са рус-
ките туристи, които споделят, че са
приятно изненадани от факта, че в
България, и особено в такова малко
градче като Вършец има паметник на
руския бард и разбира се, не пропус-
кат да се снимат пред него, за да по-
кажат на своите сънародници, че
почитателите на Висоцки са по целия
свят. 

А ние, местните жители се над-
яваме, че чрез паметника на Влади-
мир Висоцки, поставен на едно от
най-емблематичните за града ни
място – Слънчевата градина в цен-
търа на Вършец, младите хора в Бъл-
гария ще знаят повече за Висоцки и
ще слушат повече неговите песни.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПАМЕТНИКЪТ НА ВИСОЦКИ ВЪВ ВЪРШЕЦ

По традиция вече 163 години мест-
ните жители отдават почит на краси-
вата природа, Балкана и лечебната
минерална вода чрез ежегодно орга-
низирания от Общината Празник на
курорта, минералната вода и Бал-
кана.

По време на тържествата се отдава
почит и на предците, които са обла-
городили това райско кътче под
Стара планина и са създали двете
балнеолечебници с минерална вода,
Боровия парк с беседките и рим-
ските стълби,  водещи към прочутата
“Иванчова поляна”, “Слънчевата
градина”,  централния булевард с не-
повторимия зелен тунел от чинари,
кокетните вили от началото на ХХ
век с характерната архитектура, ри-
сувани и до днес от много худож-
ници.

Тази година Празникът продължи
от 5 до 11 август. Организираха се и
се проведоха много спортни, за-
бавно-развлекателни и културни ме-
роприятия.

Със самостоятелни концерти по
време на празника зарадваха своите
фенове рапърът Дани Davidoff Дави-
дов и  момчетата рок група „Ер
Голям“, мъжкият дует „Червено и
черно“, близначките Мария и Магда-
лена Филатови - изпълнителки на
„Пайнер мюзик”, заедно с танцова
формация „Фолклорна китка“ гр.
Вършец, Славена и Румяна Попова –
изпълнителки на „Ара мюзик“.

Спектакъл „Аз и моите обувки“ с
участието на деца от Вършец и Бер-
ковица, Мариана Асенова, Светлана
Волич, Драган Стойчевски и Цвете-
лина Въглярска, който се проведе в
бившия ресторант „Мариус”, бе дело
на фондация „Нова култура” –
София.

Утрото на 9 август събра младостта
на Вършец на весел детски празник
със забавните актьори-персонажи от
фирма за парти и кетъринг  – гр.
София. Сред много настроение, с по-
мощта на Снежанка и Мини Маус,
музика, танци, игри и забавления,
децата и техните родители изживяха
приятни мигове на сцената на ново-
построения летен амфитеатър в Бо-
ровия парк.

Надяваме се, че след края на Праз-
ника всички – и участници, и зри-
тели си тръгват удовлетворени от
чутото и видяното по време на из-
явите от богатата и разнообразна
празнична програма, заредени с бод-
рост и настроение от чистия въздух
и лечебната минерална вода, и със
спомена за незабравимите впечатле-
ния от красивия Вършец.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ПРАЗНИЧНА  ХРОНИКА
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ÂÚÐØÅÖ5
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П Р О Т О К О Л  № 32
Днес, 25.07.2013 г. (четвъртък) от 13:00 ч., на

основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56,
ал.1 от Правилника за организация и дейността
на Общински съвет Вършец, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската админист-
рация за мандата 2011-2015 г. се проведе, заседа-
ние на Общински съвет Вършец, в заседателната
зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 11 положили клетва об-
щински съветници. Отсъстват Адриана Николова
и Иван Андров.

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

На заседанието присъстваха още: инж. И. Ла-
заров - кмет на община Вършец, П. Стефанов –
зам.-кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодо-
рова-секретар на община Вършец, А.Тошев-Ди-
ректор дирекция „СА“, К. Тачева-Директор
дирекция „ОА“, Е. Георгиева – гл. експерт „Инф.
обслужване”, В. Стефанов - председател на „ФК
Вършец 2012“ и граждани.

Във връзка с постъпила допълнителна док-
ладна записка от г-жа Олга Яничкова -  предсе-
дател на ПК по образование, култура, младежки
дейности и спорт на 23.07.2013 г., председателят
на Общински съвет Вършец инж. Анатоли Ди-
митров, на основание чл.57 ал.1 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет
– Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинската администрация за мандата
2011 – 2015 г., предложи допълнение в дневния
ред:

1. Вземане на Решение за включване в дневния
ред като т.8 постъпила докладна записка Вх.№
449 от 23.07.2013 г. от Олга Яничкова - предсе-
дател на ПК на ОКМДС.

2. Всички точки от дневния ред с номер от 8 до
16 стават с номера от 9 до 17.

3. Дневният ред става от 17 точки.
Допълненията и измененията в дневния ред

бяха приети с: 11 гласа - “за”, “против” – 0 ; “въз-
държали се” – 0.

Заседанието беше открито и ръководено от
инж. Анатоли Димитров – Председател на Об-
щински съвет -Вършец.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д
1. Разглеждане на отчет на кмета на община

Вършец за изпълнение на решенията на Об-
щински съвет – Вършец за първите шест ме-
сеца на 2013 г., съгласно Докладна записка
Вх.№ 432/11.07.2013 г
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

2. Разглеждане на отчет на председателя на Об-
щински съвет  за дейността на Общински
съвет Вършец мандат 2011-2015 г. и него-
вите комисии за периода 01.01- 30.06.2013 г.,
съгласно Докладна записка Вх.№
436/17.07.2013 г.
Докладва: инж. Анатоли Димитров -
председател Общински съвет - Вършец

3. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 419/09.07.2013 г. за ак-
туализиране на „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2013 г.”
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

4. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 425/09.07.2013 г. за
приемане на нова Наредба за принудително
изпълнение на заповеди за премахване, поп-
равяне, заздравяване и хигиенизиране на
строежи или части от тях от органите на об-
щина Вършец.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

5. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка № 422/09.07.2013 г. за утвър-
ждаване на нов проект на договор,
предложен от „ВиК“ ООД Монтана за пред-
оставяне за безвъзмездно право на ползване,
стопанисване, поддържане и експлоатация
на новопостроената Градска пречиствателна
станция за отпадни води (ГПСОВ)” в гр.
Вършец от Община Вършец на „ВиК“ ООД,
гр. Монтана
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на

община Вършец
6. Разглеждане и вземане на решение по Док-

ладна записка Вх.№  427/09.07.2013 г. за из-
даване на Запис на заповед за размера на
аванса в полза на Договарящия орган на
Оперативна програма „Регионално разви-
тие” 2007-2013 г. по Договор за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ №
BG161PO001/3.2.02/2011/022 за проект
„Подкрепа за развитие на регионален турис-
тически продукт и маркетинг на дестинация
– общини Вършец, Берковица и Годеч”.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

7. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 440/19.07.2013 г. за от-
пускане на финансова помощ за нуждите на
„Медицински център Вършец“ ЕООД.
Докладва: д-р Румяна Дамянова – пред-
седател ПК по ЗСПЕ

8. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 449/23.07.2013 г. за раз-
решаване ползването на Градски футболен
стадион град Вършец от Футболен клуб
„Вършец 2012“.
Докладва: Олга Яничкова - председател
на ПК по ОКМДС

9. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 434/12.07.2013 г. за при-
емане на Декларация за достъп на младите
хора до култура.
Докладва: Олга Яничкова - председател
на ПК по ОКМДС

10. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 415/07.07.2013 г. за при-
емане на Общинска програма за закрила на
детето за 2013 г
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

11. Разглеждане и приемане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 414/ 04.07.2013 г., за
промяна в общата численост на Общинска
администрация-Вършец в частта „Здравео-
пазване“, определена с т. 6 от Решение №
218 от Протокол № 25/27.02.2013 г. на Об-
щински съвет – Вършец
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

12. Разглеждане и приемане на решение по
Докладна записка Вх.№ 421/ 09.07.2013 г. за
приемане на  Годишен план за действие по
изпълнение на Общинската стратегия за раз-
витие на социалните услуги в община Вър-
шец за 2014 г. 
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

13. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 420/09.07.2013 г. за кан-
дидатстване с проект по мярка 322
“Обновяване и развитие на населените
места” от Програмата за развитие на сел-
ските райони, 2007-2013 г.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

14. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 423/09.07.2013 г. за кан-
дидатстване с проекти по мярка 321
“Основни услуги за населението и икономи-
ката в селските райони” от Програмата за
развитие на селските райони, 2007-2013 г.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

15. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 424/09.07.2013 г. за кан-
дидатстване с проект „Нови туристически
атракции в община Вършец” по мярка 313
„Насърчаване на туристическите дейности”
от Програмата за развитие на селските ра-
йони, 2007-2013 г.
Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

16. Разглеждане и вземане на решение по Док-
ладна записка Вх.№ 426/09.07.2013 г., че
проект „Довършителни работи в храм свети
Илия в с. Долно Озирово“отговаря на при-
оритетите на Плана за развитие на община
Вършец 2007 – 2013 г., с цел кандидатстване
от Видинската митрополия  с проекта за фи-
нансиране по мярка 322 „Обновяване и раз-
витие на населените места” от Програмата
за развитие на селските райони, 2007-2013 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец

17. Изказвания, питания, становища и предло-
жения на гражданите.

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за орга-
низацията и дейността на Общински съвет –
Вършец, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинската администрация за мандата
2011 – 2015 г., дневния ред бе приет единодушно:
11 гласа “за”, “против” – няма; “въздържали
се” – няма.

Общински съвет – Вършец прие следните ре-
шения:

РЕШЕНИЕ №309
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 и т.24 от ЗМСМА приема за сведение
отчета на кмета на община Вършец за изпълне-
ние на решенията на Общински съвет – Вършец,
за първото полугодие на 2013 г., касаещи дей-
ността на кмета и на общинската администра-
ция.

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

Промяна в кворума. Влиза Адриана Нико-
лова и Иван Андров.

РЕШЕНИЕ №310
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА приема за сведение отчета
за дейността на председателя на Общински съвет
– Вършец за периода 01.01.2013 – 30.06.2013 г. 

Гласували: “за” – 13, “против” – няма, “въз-
държали се” – няма

РЕШЕНИЕ № 311
Общински съвет – Вършец, на основание чл.

21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8,
ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/,
реши:

1. Актуализира „Годишната програма за управ-
ление и разпореждане с имоти – общинска собст-
веност за 2013 г.” в частта точка 1.5. Продажба
на имоти общинска собственост през 2013 г.,
подточка 1.5.1 Имоти за продажба по реда на чл.
35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане на публичен
търг или публично оповестен конкурс, като в
програмата се включват следните недвижими
имоти:

1.1. Поземлен имот с идентификатор №
12961.426.46 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на гр.Вършец от
2008 г., с площ 491 кв.м., находящ се в м.
“Милкина ливада“.

1.2. Поземлен имот с идентификатор
12961.14.861 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на гр.Вършец от
2008г., с площ 1 173. кв.м., находящ се в м.
“Гламео“.

1.3. Поземлен имот с идентификатор
12961.14.862 с площ 1 043 кв.м., по ка-
дастралната карта и кадастралните регис-
три на гр.Вършец от 2008г., находящ се в
м. “Гламео“.

2. Промяната на „Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2013 г.” влиза в сила от датата на
приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната
в „Годишната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собственост за 2013
г.” да се обяви на таблото пред сградата на Об-
щинска администрация – Вършец и да се публи-
кува на интернет страницата на общината.

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

РЕШЕНИЕ № 312
Общински съвет – Вършец на основание чл.21,

ал.2 от ЗМСМА отменя досега действащата в об-
щина Вършец „Наредба за принудително изпъл-
нение на заповеди за премахване, поправяне,
заздравяване и хигиенизиране на строежи или

части от тях от органите на община Вършец“.
Гласували: “за” – 13, “против” – няма, “въз-

държали се” – няма

РЕШЕНИЕ № 313
1. Общински съвет – Вършец на основание 21,

ал. 2 от ЗМСМА приема нова Наредба за прину-
дително изпълнение на заповеди за премахване,
поправяне, заздравяване и хигиенизиране на
строежи или части от тях от органите на община
Вършец.

2. Наредбата по т. 1 влиза в сила от датата на
приемането и от Общински съвет – Вършец.

3. Задължава кмета на община Вършец в 7
/седем/ дневен срок от приемане на наредбата,
същата да бъде качена в сайта на община Вър-
шец.

Гласували: “за” – 13, “против” – няма, “въз-
държали се” – няма

РЕШЕНИЕ №314
Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,

ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 39, ал.
3 и ал. 5 от Закона за общинската собственост
/ЗОС/, чл. 55, т. 3 от Наредбата за реда на придо-
биване, управление и разпореждане с общинска
собственост на община Вършец и чл. 198о, ал. 1,
ал. 4 и ал. 5 от Закона за водите /ЗВ/ одобрява
предложения проект на договор за предоставяне
на „ВиК” ООД гр. Монтана за безвъзмездно
право на ползване, стопанисване, поддържане и
експлоатация на обект „Градска пречиствателна
станция за отпадни води” на гр. Вършец.

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

РЕШЕНИЕ №315
На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27,

ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправле-
ние и местната администрация и договор за от-
пускане на безвъзмездна финансова помощ №
BG161PO001/3.2.02/2011/022 за проект „Под-
крепа за развитие на регионален туристически
продукт и маркетинг на дестинация – общини
Вършец, Берковица и Годеч” между МРРБ, Уп-
равляващ орган на ОП „Регионално развитие” –
Главна дирекция „Програмиране на регионал-
ното развитие” и община Вършец, Общинският
съвет

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Вършец да

подпише  Запис  на заповед, без протест и без
разноски в полза на Министерство на регионал-
ното развитие, Управляващ орган на Оперативна
програма „Регионално развитие” – Главна ди-
рекция „Програмиране на регионалното разви-
тие” в размер на 143 387,30 лева (сто
четиридесет и три хиляди триста осемдесет и
седем лева и тридесет стотинки), за обезпеча-
ване на 100 % от авансовото плащане по договор
за отпускане на безвъзмездна финансова помощ
№ BG161PO001/3.2.02/2011/022 от 13.08.2012 г.
за проект „Подкрепа за развитие на регионален
туристически продукт и маркетинг на дестина-
ция – общини Вършец, Берковица и Годеч”
между МРРБ, Управляващ орган на ОП „Регио-
нално развитие” – Главна дирекция „Програми-
ране на регионалното развитие” и община
Вършец.

2. Възлага на кмета на община Вършец да под-
готви необходимите документи за получаване на
авансовото плащане по договор №
BG161PO001/3.2.02/2011/022 от 13.08.2012 г. и да
ги представи пред Министерство на регионал-
ното развитие, Управляващ орган на Оперативна
програма „Регионално развитие” – Главна ди-
рекция „Програмиране на регионалното разви-
тие”.

Гласували поименно: “за” – 13– инж. А. Ди-
митров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р
Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Съл-
ков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. Николова, д-р Р.
Дамянова и инж. И. Цакански “против” – няма;
“въздържали се” – няма 
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РЕШЕНИЕ №316
1. Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА отпуска сумата
от 2000 (две хиляди) лева от § 10-98 от Бюджета
на Общински съвет-Вършец от 2013 г. за неот-
ложни неразплатени задължения на „ Меди-
цински център Вършец“ ЕООД.

2. Общински съвет – Вършец дава мандат за
преговори на Управителя на „Медицински цен-
тър Вършец“ ЕООД с потенциални наематели
на помещенията на територията на „Медицин-
ски център, упражняващи разрешени от закона
дейности, за времето на неговото управление,
при минимална месечна наемна цена – 6 (шест)
лева квадратен метър.

3. Общински съвет – Вършец дава съгласие
Община Вършец да стартира процедура за из-
готвяне в срок до 30.09.2013 г. на нова пазарна
оценка на сградата на „Медицински център
Вършец“ ЕООД от лицензиран оценител, с цел
нейното отразяване в капитала на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ №317
1. Общински съвет – Вършец  на основание

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл.39
ал.4 от ЗОС и чл.55, т.2 и т.3 от Наредба за реда
на придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост на община Вършец раз-
решава на „Футболен клуб Вършец 2012“ (ре-
гистрирано по ф.д.23 от 2012 г.) да ползва
Градски футболен стадион гр. Вършец по 4 часа
всеки ден за срок от три календарни години (се-
зони 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016) за тре-
нировки, мероприятия и провеждане на срещи
на националните шампионати по футбол за
мъже, юноши и деца.

2. Общински съвет Вършец на основание чл.
21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА, разрешава на „Футбо-
лен клуб Вършец 2012“ (регистрирано по
ф.д.23 от 2012 година) да провежда срещите си
от националните шампионати по футбол под
егидата на БФС за мъже, юноши и деца на
Градски футболен стадион гр. Вършец.

Гласували поименно: “за” – 11– О. Янич-
кова, Т. Кънчев, И. Андров, д-р Ц. Велизаров,
А. Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Хрис-
тов, д-р Б. Бонев, А. Николова, д-р Р. Дамянова
и инж. И. Цакански “против” – няма; “въз-
държали се” –2- инж. А. Димитров и Б. Хрис-
тов 

РЕШЕНИЕ №318
Общински съвет – Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА приема Декларация
за достъп на младите хора до култура в община
Вършец.

Гласували : “за” – 13 “против” – 0; “въз-
държали се” – 0 

РЕШЕНИЕ №319
1. Общински съвет –Вършец на основание

чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона
за закрила на детето и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА
приема Общинска програма за закрила на де-
тето за 2013 г.

2. Възлага на кмета на община Вършец да ак-

туализира програмата при възникване и необ-
ходимост. В 7 /седем/ дневен срок от приемане
на програмата, същата да бъде качена в сайта на
община Вършец.

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

РЕШЕНИЕ №320
Общински съвет –Вършец на основание чл.21,

ал.1, т.2 от ЗМСМА намалява числеността на
щатните бройки в сектор „Здравеопазване“ при
Общинска администрация гр. Вършец от 7
/седем/ на 6 /шест/ щатни бройки.

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

РЕШЕНИЕ №321
1. Общински съвет –Вършец на основание

чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.19 ал.2 от За-
кона за социалното подпомагане, чл. 36 б ал.4
от Правилника за прилагане на закона за соци-
алното подпомагане приема Годишен план за
действие по изпълнение на Общинската стра-
тегия за развитие на социалните услуги в об-
щина Вършец за 2014 г.

2. Възлага на кмета на община Вършец да по-
ложи усилия в посока търсене на нови про-
грами за социални услуги, които не съвпадат
изцяло със стандартните държавно делегирани
дейности. 

3. Възлага на кмета на община Вършец на
шест месеца да предоставя на Общински съвет
–Вършец отчет за работата и постигнатите ре-
зултати по изпълнение на съответните про-
грами за развитие на социалните услуги. 

4. Възлага на кмета на община Вършец да ак-
туализира Годишния план за действие по из-
пълнение на Стратегията при възникване и
необходимост. В 7 /седем/ дневен срок от при-
емане на програмата, същата да бъде качена в
сайта на община Вършец.

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

РЕШЕНИЕ №322
1. Общински съвет – Вършец на основание 21,

ал. 1, т. 23  от ЗМСМА дава съгласие за изра-
ботване и подаване на заявление за подпома-
гане по Програма за развитие на селските
райони, 2007-2013 г, мярка 322  „Обновяване и
развитие на населените места” с проект „Обно-
вяване на град Вършец – реконструкция и из-
граждане на улична мрежа”; 

2. Удостоверява, че дейностите, включени в
проекта по т. 1, съответстват на Общинския
план за развитие на Община Вършец 2007-2013
г.,  Приоритет 2: Хармонично развитие на тери-
торията на община Вършец и модернизиране на
техническата инфраструктура; Мярка 7. Реха-
билитация и реконструкция на пътната мрежа в
общината и подобряване организацията на

транспортното обслужване в общината;
3. Общински съвет – Вършец възлага на кмета

на община Вършец да организира подготовката
на проектопредложението, както и управле-
нието и реализирането на проекта  след него-
тово одобрението .

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

РЕШЕНИЕ №323
1. Общински съвет – Вършец на основание 21,

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА дава съгласие за изра-
ботване и подаване на заявление за подпома-
гане по Програма за развитие на селските
райони, 2007-2013 г., мярка 321 „Основни ус-
луги за населението и икономиката в селските
райони” с проект „Строителство и реконструк-
ция на вътрешна водопроводна мрежа в част от
населените места на община Вършец”; 

2. Удостоверява, че дейностите, включени в
проекта по т. 1, съответстват на Общинския
план за развитие на Община Вършец 2007-2013
г.,  Приоритет 2: Хармонично развитие на тери-
торията на община Вършец и модернизиране на
техническата инфраструктура; Мярка 8. Из-
граждане и модернизация на външните и вът-
решните водопроводни мрежи и съоръжения
към тях;

3. Общински съвет – Вършец възлага на кмета
на община Вършец да организира подготовката
на проектопредложението, както и управле-
нието и реализирането на проекта  след одоб-
рението му.

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

РЕШЕНИЕ №324
1. Общински съвет – Вършец на основание 21,

ал. 1, т. 23 дава съгласие за изработване и под-
аване на заявление за подпомагане по Програма
за развитие на селските райони, 2007-2013 г.,
мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” с проект
„Спорт за всички – изграждане на спортни и
възстановителни съоръжения в град Вършец”; 

2. Удостоверява, че дейностите, включени в
проекта по т. 1, съответстват на Общинския
план за развитие на община Вършец  2007-2013
г., Приоритет 1: Създаване на атрактивна биз-
нес среда и ускорено развитие на икономичес-
кия потенциал с ключов приоритет насърчаване
на туризма в община Вършец, Мярка 1. Уско-
рено развитие на балнеоложкия и на алтерна-
тивните форми на активен туризъм (селски,
ловен и риболовен, планински пешеходен, кул-
турно - опознавателен, религиозен, спортен),
при атрактивно експониране на културно-исто-
рическото наследство на територията на общи-
ната и Приоритет 3:  Подобряване на условията
на живот на гражданите на община Вършец и
на качеството на природната и жизнената среда
в общината,  Мярка 12. Децата наше настояще
и бъдеще;

3. Общински съвет – Вършец възлага на кмета
на община Вършец да организира подготовката

на проектопредложението, както и управле-
нието и реализирането на проекта  след него-
вото одобрението .

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

РЕШЕНИЕ №325
1. Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА дава съгласие за из-
работване и подаване на заявление за подпома-
гане по Програма за развитие на селските
райони, 2007-2013 г, мярка 313 „Насърчаване на
туристическите дейности” с проект „Нови ту-
ристически атракции в община Вършец”;

2. Удостоверява, че дейностите, включени в
проекта по т. 1, съответстват на Общинския
план за развитие на община Вършец, 2007- 2013
г. , Приоритет 1. Създаване на атрактивна биз-
нес среда и ускорено развитие на икономичес-
кия потенциал с ключов приоритет насърчаване
на туризма в община Вършец, Мярка 1. Уско-
рено развитие на балнеоложкия и на алтерна-
тивните форми на активен туризъм (селски,
ловен и риболовен, планински пешеходен, кул-
турно-опознавателен, религиозен, спортен), при
атрактивно експониране на културно-истори-
ческото наследство на територията на общи-
ната;

3. Общински съвет – Вършец възлага на кмета
на община Вършец да организира разработва-
нето и изпълнението на проектното предложе-
ние след неговото одобрението.

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

РЕШЕНИЕ №326
Общински съвет – Вършец на основание чл.

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА удостоверява, че дей-
ностите, включени в проект „Довършителни ра-
боти в храм свети Илия в с. Долно Озирово“
съответстват на Общинския план за развитие на
община Вършец, 2007- 2013 г. , Приоритет 1.
Създаване на атрактивна бизнес среда и уско-
рено развитие на икономическия потенциал с
ключов приоритет насърчаване на туризма в об-
щина Вършец, Мярка 1. Ускорено развитие на
балнеоложкия и на алтернативните форми на
активен туризъм (селски, ловен и риболовен,
планински пешеходен, културно-опознавателен,
религиозен, спортен), при атрактивно експони-
ране на културно-историческото наследство на
територията на общината.

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

Поради изчерпване на дневния ред, Пред-
седателя на Общински съвет – Вършец
закри заседанието в 15:00 ч.

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет - Вършец

Община Вършец уведомява заинтересованите лица, че на основание чл.128, ал.1 ЗУТ, в Държавен вестник
бр.66 от 26 юли 2013 г. е публикувано Решение № 287 от 31май 2013 г на Общински съвет – гр.Вършец, с
което се одобрява Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект :“Външно кабелно ел.за-
хранване – 20 кV и БКТП – 20 / 0,4 кV за къща за гости „Панорама“ в ПИ№ 12961.426.136, м. Милкина ли-
вада – гр.Вършец“ с трасе, преминаващо през ПИ (поземлен имот) с идентификатори: 12961.423.303 –
ул.”Васил Априлов”, 12961.423.293 – ул.”Червени камък”, 12961.423.258 – ул. „Трети март”, 12961.423.271
– ул. „Хисаря”, и 12961.426.26 – земеделски път в м. „Милкина ливада”, до ПИ 12961.426.136 в местността
„Землище Вършец”. 

Подробният устройствен план е изложен в стая № 306 в сградата на Общинската администрация, отдел
„Устройство на територията“. 

На основание чл.128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересовани-
те лица по чл.131 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП –
парцеларен план, до общинска администрация – Вършец.

Община гр.Вършец уведомява заинтересованите лица, че на основание
чл.128, ал.1 ЗУТ, в Държавен вестник бр.66 от 26 юли 2013 г. е публику-
вано Решение № 287 от 31май 2013 г на Общински съвет – гр.Вършец, с
което се одобрява Проект за Подробен устройствен план – парцеларен
план за обект :“Водопроводно отклонение на къща за гости „Панорама“
в ПИ№ 12961.426.136, м. Милкина ливада – гр.Вършец“, с трасе, преми-
наващо през ПИ (поземлен имот) с идентификатори: 12961.426.26 – зе-
меделски път в м. Милкина ливада, до ПИ 12961.426.136 в местността,
землище Вършец, който е изложен в стая № 306 в сградата на Общин-
ската администрация Вършец. 

На основание чл.128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“, заинтересованите лица по чл.131 ЗУТ могат да на-
правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП
– парцеларен план, до Общинска администрация – Вършец.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е С Ъ О Б Щ Е Н И Е
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За трета поредна година Вършец бе
домакин на Републикански шампио-
нат на българските национални по-
роди кучета Българско лудогорско
гонче, Българско овчарско куче и
Български барак. 

Шампионатът се проведе в Боровия
парк на града и бе под егидата на
Световния киноложки алианс, Бъл-
гарския републикански киноложки
съюз, Министерство на земеделието
и храните, и кмета на община Вър-
шец инж. Иван Лазаров, съвместно с
Българския ловно-рибарски съюз и
местния клуб за Българско лудогор-
ско гонче – Вършец. 

Мероприятието бе част от програ-
мата на Празника на курорта, мине-
ралната вода и Балкана „Вършец
2013”. 

Официални гости на събитието
бяха Аврам Петков – съпредседател
на Световния киноложки алианс и
председател на БРКС, Галина Илчева
– представител на Изпълнителната
агенция по селекция и репродукция
на животните – гр. Враца, инж. Иван
Лазаров – кмет на община Вършец и
инж.агр. Даниела Тодорова – секре-
тар на община Вършец. 

Кметът на община Вършец и еки-
път на СЗРЦККРД на ИАСРЖ –
Враца получиха почетни плакети за
принос в развитието на българската

кинология и популяризация на бъл-
гарските национални породи кучета. 

Съдии на шампионата бяха Майя
Линник от Латвия - международна
категория (за Българско овчарско
куче) и Деян Георгиев от София –
национална категория. 

В тазгодишния Републиканския ки-
ноложки събор участваха представи-
тели на 9 киноложки клуба от
Вършец, Монтана, Видин, Берко-
вица, Ботевград, Лом, София, Калу-
герово и Разград. 

В рамките на събора се проведоха
няколко състезания: „Дете и куче”,
„Развъдна двойка” и „Млад водач”. 

Шампиони при различните породи
станаха:

- Българско лудогорско гонче – куче
Арго със собственик Ивайло Христов
от гр. Вършец;

- Българско овчарско куче – куче
Тара Монтана със собственик Ангел
Методиев от гр. Монтана;

- Български барак – куче Алф, раз-
въдник „Максим хаус” със собстве-
ник Максим Димитров от гр.
Монтана. 

Наградният фонд бе осигурен от
Община Вършец и фирма „Лекоом”
ЕООД, а победителите в различните
класове получиха купи, медали и
предметни награди. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТРЕТИ РЕПУБЛИКАНСКИ СЪБОР
НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ
ПОРОДИ КУЧЕТА „ВЪРШЕЦ 2013”

По традиция в последния ден от
Празника на курорта, минералната
вода и Балкана се проведе надпява-
нето и надиграването „Балкана пее”.

Тази година колективите, изразили
желание за участие във фолклорното
събитие бяха над 30q с около 560 из-
пълнители – един своеобразен ре-

корд за последните няколко години.
Надпяването продължи повече от 6

часа, като в него участваха само-
дейни колективи от читалища, пен-
сионерски  и танцови клубове,  както
от нашата община, така и от Ду-
навци, Оряхово, Бойчиновци,
Мездра, Враца, Монтана, Берковица

и много други градове и села от об-
ластта.

Стотиците жители и гости на града,
излезли сред природата в местността
„Иванчова поляна” отпуснаха ду-
шите и сърцата си, като жадно пог-
лъщаха чистия боров въздух,
отпиваха от пенливата бира и се на-
слаждаваха на прекрасните песни и
танци, поднесени им от самодейците,
като бурно аплодираха изпълните-
лите след всяко тяхно изпълнение.

След края на фолклорния празник
всички си тръгнаха удовлетворени от
чутото и видяното, заредени от крис-
тално-чистия планински въздух и
балканската вода, със спомена, скъ-
тан дълбоко в сърцето за прекрасните
мигове, изживени по време на праз-
ника, и от незабравимите впечатле-
ния, останали от перлатата на
Северозапада – Вършец.

Румян АЛЕКСАНДРОВ
секретар на НЧ „Хр. Ботев 1900”

ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК „БАЛКАНА ПЕЕ”

Националното състезание по спор-
тно ориентиране за купата на „Елек-
тростарт“ АД превърна горещият
августовски уикенд в незабравим
празник на спорта и тържество на
несломимия състезателен дух.

На 3 и 4 август 2013 г. в рамките на
Празника на курорта, минералната
вода и Балкана „Вършец 2013“ се
проведе оспорвана спортна надпре-
вара, състезание по спортно ориенти-
ране за купата на „Електростарт“ АД,
което е официална проява в годиш-
ния календар на Българската федера-
ция по ориентиране и част от
дългогодишната политика на корпо-
ративна социална отговорност на

компанията, ангажирана с развитието
на спорта, подкрепата на млади спор-
тни таланти и насърчаване на актив-
ния и природосъобразен начин на
живот. Домакин на събитието беше
спортен клуб по ориентиране „Неза-
бравка 2004“, Вършец, който тази го-
дина празнува 40 години от
основаването си. 

В двудневната надпревара взеха
участие повече от 100 участници от
общо 19 спортни клуба от цялата
страна, разпределени в 14 възрастови
групи от 12 до 70 годишна възраст,
които приеха предизвикателството да
премерят сили в нощен и дневен
старт, като общият резултат от двата

старта определи отборното класиране
за спечелването на трофея. 

Състезанието започна в късните ча-
сове на 3 август, когато участниците
изминаха определената дистанция от
близо 3 км под светлината на малко
фенерче. Благодарение на своята
опитност и съобразителност, с незна-
чителни забавяния, всички състеза-
тели финишираха успешно, а
най-добрите от тях дадоха своите за-
явки за успех в индивидуалното
крайно класиране. 

Дневният старт предвиждаше по-
дълга и трудна дистанция (близо 5
км), а горещото време беше допълни-
телно изпитание за издръжливостта и
уменията на участниците. 

В резултат на оспорваната надпре-
вара и с нескрита гордост можем да
кажем, че домакините от СК „Неза-
бравка 2004“, Вършец се представиха
най-успешно както при детските въз-
растови групи, така и в групата 21 –
35 години Елит и с това заслужиха
първото място в отборното класи-
ране. В спора за купата на „Елек-
тростарт“ АД те победиха опитния и
многоброен отбор на „Дрийм Тийм“
София, които заеха второто място, а
третото място заслужи отбор „Мла-
дост“ от Благоевград. 

За най-малките на възраст до 10 го-
дини, които пожелаха да се включат

в спортната проява и с надеждата
това да запали у тях искрата за този
интелигентен спорт, беше организи-
ран старт по предварително марки-
рано трасе в парк „Слънчева
градина“, като малчуганите имаха
право да го изминат, придружавани
от родител. За участие в него бяха ре-
гистрирани 28 деца, като най-малките
бяха 6 месечният Христо и баткото
Милен (2г. и 6м.) Терзиеви подпома-
гани от своята лъчезарна и всеот-
дайна мама, докато татко им
завършваше своето участие в Елит-
ната група. 

Така в горещия августовски уикенд,
благодарение на ангажираността и

финансовата подкрепа на генералния
спонсор на събитието „Електрос-
тарт“ АД, жителите и гостите на
града на здравето станаха свидетели
на едно успешно състезание, оспор-
вана надпревара с хронометъра и
природата, която ще остане незабра-
вим спомен за участници и публика. 

С финансовата подкрепа на компа-
ния „Електростарт“ АД се проведоха
още няколко важни събития от про-
грамата на Празника на курорта, ми-
нералната вода и Балкана „Вършец
2013“ – ежегодният турнир по фут-
бол, волейболните срещи и филмо-
вата прожекция в лятното кино. 

Милена АЛЕН

СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ ЗА КУПАТА НА „ЕЛЕКТРОСТАРТ“ АД

В общинския музей на град Вър-
шец се откри изложба на тема ”Ар-
хитектурни особености на модерния
Вършец (1900 г.- 1945 г.)”. Експози-
цията ще бъде на разположение на
посетителите до началото на месец
септември. 

На събитието присъстваха зам.-
кметът на общината Петър Стефа-
нов, служители от Общинска
администрация, жители и гости на
града. 

Изложението е създадено с идеята
да работи в две основни направле-
ния. Първото направление показва
модерното развитие на Вършец в на-
чалото на XX-ти век, когато нова-
торските процеси са се развивали с
високи темпове, и на територията на
градчето са намерили поприще сти-
лове като Арт нуво или Виенски се-
цесион, както и последвалият ги Арт
деко. 

Терминът Арт деко е въведен от

британския историк и критик Бевис
Хилиър, определящ го като стил,
който слага белег върху архитекту-
рата, обноските и маниерите, модата,
бижутерията, вътрешния дизайн, и
обхващащ една епоха от началото на
миналия век, маркирана с филосо-
фията на хедонизма и появата на
презадоволените общества. 

Поради тази причина експозицията
е изготвена с множество ретро фото-
графии на старите сгради, вили и хо-
тели, като единствения запазен белег
на модерната епоха, свидетелство за
по-напредналото развитие на об-
ществото във Вършец, за разлика от
останалите региони на страната. 

Второто направление е изложбата
да бъде призив за опазване на кул-
турните ценности на Вършец, както
и да провокира едно по-отговорно и
прецизно развитие на града ни чрез
предизвикване на една положителна
емоция у зрителя. И да покаже, че
Вършец е един скъп диамант, от
който само трябва да премахнем
праха. 

Благовест ДРАГИЕВ

ФОТО ИЗЛОЖБА ЗА АРХИТЕКТУРАТА НА ВЪРШЕЦ ПРЕЗ
ПЕРИОДА 1900 Г. – 1945 Г. ОТКРИХА В ОБЩИНСКИЯ МУЗЕЙ
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За пръв път Община Вършец и

„Конна база Вършец“ организираха
конни състезания по прескачане на
препятствия за купата на Община
Вършец. Атрактивното събитие се
проведе на 27.07.2013 г. в местността
„Синчово поле“ край  Вършец и бе
част от програмата на Празника на

курорта, минералната вода и Балкана
„Вършец 2013”. 

В състезанието взеха участие със-
тезатели от  11 клуба с 29 елитни
коня от цяла България. Над 200 зри-
тели – любители на конния спорт се
насладиха на невероятното майстор-
ство на жокеите и се възхитиха от

перфектната и професионална орга-
низация на турнира. 

Състезанието беше разделено в 3
паркура. Първият бе демонстрати-
вен, с височина 80см. В него първото
място спечели Лаура Любенова клуб
„Диана” гр. Монтана с кон Миза,
второ място зае Цветомил Рангелов
с кон Неапол, също от  клуб „Диана”
гр. Монтана, а трети се нареди на-
шият съгражданин Теодор Попов с
кон  Вилвет Принцес от конна база
„Вършец”.

Вторият паркур бе с еднократен
бараж, височина 100 см. В тази кате-
гория първото място завоюва Антон
Датсински от клуб „Сторгозия” гр.
Плевен с кон Кампина, второто
място грабна Валентин Рангелов
клуб „Диана” Монтана с кон Лайза, а
на трето място се класира Живко
Митев от клуб „Кайлъка” гр. Плевен
с кон Бюти. 

В третия паркур по хронометър с
височина 120 см  и трите призови
места бяха заети от един и същи със-

тезател - Светлин Иванов от конна
база „Хан Аспарух” София, клуб
„Свети Георги”, като той се състе-
зава с три различни коня - Казус Ван-
кейзъл, Куикли и Картаго. 

Победителите получиха купи, ме-
дали и парични награди от зам.-

кмета на община Вършец Петър Сте-
фанов и секретаря на общината Да-
ниела Тодорова.

Раздадените паричните премии в
трите паркура са на обща стойност
1200 лева. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

КОННИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ

ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА
МАЛКИ ВРАТИЧКИ ЗА КУ-

ПАТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
Тази година в турнира взеха учас-

тие 12 отбора от Вършец, Враца и
Монтана.

Финалните мачове се играха на 10
август.

След много оспорвани срещи, кла-
сирането е: І място – отбор „Нет-
сърф ” от гр. Монтана с капитан
Денислав Езекиев, ІІ място – отбор
„Канарчетата” от Вършец с капитан
Мирослав Петров, ІІІ място –  отбор
„Гумените мечета” от Враца с капи-
тан Кирил Йорданов.

Шампионите получиха купата на
Община Вършец, връчена лично от
кмета на общината инж. Иван Лаза-
ров, медали, грамоти и парична пре-
мия от 500 лева. Класиралите се на
второ и трето място получиха ме-
дали, грамоти и парични награди съ-
ответно от 300 и 200 лева.

На финалната среща и връчването
на наградите присъстваха инж. Ана-
толи Димитров – председател на Об-
щински съвет Вършец и
изпълнителен директор на фирма
„Електростарт” АД гр. Вършец, и
президентът на Футболен клуб „Вър-
шец 2012” Венелин Стефанов.

Със специални плакети бяха награ-
дени най-добрите състезатели по
постове: най-добър вратар – Йото
Йотов от отбора на „Гумените ме-
чета”, най-добър защитник –  Ивайло
Цанковот отбор „Нет-сърф”, най-
добър полузащитник -  Михаил Ми-
хайлов от „Нет-сърф”, най-добър
нападател – Любослав Серафимов от
отбор „Канарчетата” и за най-поле-
зен играч –Мирослав Петров  от
отбор „Канарчетата”.

Основен спонсор на първенството
бе фирма „Електростарт” АД.

Целият турнир беше ръководен
много авторитетно от главния съдия

Петко Петков от областната съдий-
ска колегия в гр. Монтана.

Георги НИКОЛОВ

ОБЩИНСКИ ТУРНИР
ПО ВОЛЕЙБОЛ

В турнира се включиха общо 8 от-
бора – мъже, като за пръв път имаше
гостуващ отбор от Монтана. Турни-
рът започна на 6 август, а финалната
среща се игра на 8 август на волей-
болното игрище в Боровия парк.
Съдия по време на цялото първен-
ство бе Ангел Тодоров – дипломиран
треньор по волейбол.

Победителите получиха купата на
Община Вършец, медали, грамоти  и
парични премии, съответно за І
място 150 лева, за ІІ място – 90 лева
и за ІІІ място – 60 лева, връчени им
от секретаря на община Вършец
инж. Даниела Тодорова. 

На І място се класира отбор „Че-

решка” от Вършец с капитан Даниел
Драганов, ІІ място зае отбор „Бинго”
от Вършец с капитан Михаил Найде-
нов, ІІІ-то място получи отбор „Мон-
танските тигри” от Монтана с
капитан Александър Борисов

Спонсор на турнира бе „Електрос-
тарт” АД.

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ДЕЦА ПО
МАЙСТОРСКО УПРАВЛЕНИЕ

НА ВЕЛОСИПЕДИ
По традиция в празничната про-

грама Общината отново зарадва най-
малките жители и гости на Вършец
с организиране на състезание по
майсторско управление на велоси-
педи, проведено в Слънчевата гра-
дина. Участниците бяха 48,
разделени по пол и възраст в 4 групи. 

Организатор на турнира бе Георги
Аврамов, главен съдия - Даниела Ли-
лова. Освен бързината, се отчиташе

и майсторството на малките велоси-
педисти чрез преодоляването на раз-
лични препятствия и слаломи по

трасето. 
Победители в различните катего-

рии станаха:
- момичета от 6 до 10 години: Те-

дислава Иванова;
- момчета от 6 до 10 години: Крис-

тиян Алеков;
- юноши от 11 до 15 години: Ан-

тоан Иванов;
- девойки от 11 до 15 години: Си-

мона Георгиева. 
Победителите получиха медали,

грамоти и предметни награди, връ-
чени им от секретаря на общината
Даниела Тодорова. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

ТУРНИРИ ПО ШАХ,
ТАБЛА И КАРТИ 

За четвърта поредна година пен-
сионерски клуб „Козница” и Община
Вършец организираха турнири по
шах, табла и карти, които се прове-

доха в рамките на Празника на ку-
рорта, минералната вода и Балкана. 

Наградният фонд, осигурен от
кмета на общината инж. Иван Лаза-
ров направи състезанията много ос-
порвани. Комисия в състав: Живко
Костов и Емилия Грозданова органи-
зира и проведе всички турнири
много професионално и отговорно.

Турнирът по шахмат бе разделен в
две възрастови групи: деца до 18 го-
дини и мъже над 18 години. При
младежите І-во място зае Стивън Ва-
силев на 12 г. от Враца, а ІІ-ро- Илия
Герасимов на 13 г. от Вършец.

При мъжете І място завоюва Илия
Герасимов от с. Стояново, ІІ-ро –
Младен Исаев от Вършец, ІІІ-то –
Димитър Димитров от Берковица.

В турнира по табла победители ста-
наха: І място - Ангел Ангелов; ІІ
място - Иван Еринкин; ІІІ място -
Иван Маринов, всичките от Вършец.

В турнира по игра на карти (бридж
белот) класацията е:

І-во място: Петър Александров и
Георги Иванов; ІІ-ро място: Йоирдан
Ненов и Ангел Ангелов; ІІІ-то място:
Иван Угринов и Младен Петров.

Всички участници в турнирите по-
лучиха грамоти, а за победителите
бяха осигурени награди от Община
Вършец. Организацията и необходи-
мите пособия за провеждането на
състезанията бяха дело на СНЦ
„Козница”.

Маргарита ГЕОРГИЕВА

СПОРТНИ ТУРНИРИ, СЪПЪТВАЩИ ПРАЗНИКА
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